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PORTARIA No 005 - EME, DE 5 DE JANEIRO DE 2015. 

    

   
  O CHEFE DO ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO, no uso das atribuições que lhe 

confere o inciso VIII do art. 5º do Regulamento do Estado-Maior do Exército (R-173), aprovado 
pela Portaria do Comandante do Exército nº 514, de 29 de junho de 2010, e de acordo com o que 
estabelece o art. 43 das Instruções Gerais para as Publicações Padronizadas do Exército             
(EB10-IG-01.002), aprovadas pela Portaria nº 770, de 7 de dezembro de 2011, resolve: 

               Art. 1o Aprovar o Manual de Campanha EB20-MC-10.217 OPERAÇÕES DE 
PACIFICAÇÃO, 1a Edição, 2015, que com esta baixa. 
                
               Art. 2º Determinar que esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação. 

              

Gen Ex ADHEMAR DA COSTA MACHADO FILHO 
Chefe do Estado-Maior do Exército

(Publicado no Boletim do Exército nº 2, de 9 de janeiro de 2015) 

Aprova o Manual de Campanha EB20-MC-10.217 
Operações de Pacificação, 1a Edição, 2015.  

REVOGADO



REVOGADO



 

 

 
 

FOLHA REGISTRO DE MODIFICAÇÕES (FRM) 

 

NÚMERO 
DE ORDEM 

ATO DE 
APROVAÇÃO 

PÁGINAS 
AFETADAS DATA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

 
 
 
 
 
 

 

REVOGADO



REVOGADO



 
 

 

 Pag 
CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO  
1.1  Finalidade.......................................................................................................... 1-1 
1.2  Considerações Iniciais...................................................................................... 1-1 
1.3 Aplicação.......................................................................................................... 1-1 
1.4 Conceitos Básicos............................................................................................ 1-2 
CAPÍTULO II – O AMBIENTE OPERACIONAL E AS OPERAÇÕES DE 
PACIFICAÇÃO  

2.1  Generalidades.................................................................................................. 2-1 
2.2 O ambiente operacional e as Operações no Amplo Espectro ......................... 2-2 
2.3  Contexto estratégico para a realização das Operações de Pacificação.......... 2-3 
2.4  Integração e sincronização dos instrumentos do Poder Nacional .................. 2-5 
2.5 A contribuição militar para a Pacificação ........................................................ 2-9 

CAPÍTULO III – FUNDAMENTOS DAS OPERAÇÕES DE PACIFICAÇÃO  
3.1  Generalidades.................................................................................................. 3-1 
3.2  Conceituação.................................................................................................... 3-2 
3.3 Princípios das Operações de Pacificação........................................................ 3-3 
3.4  Características das Operações de Pacificação............................................... 3-6 
CAPÍTULO IV – ESTRUTURAS, RESPONSABILIDADES, CAPACIDADES 
REQUERIDAS E RELAÇÕES NAS OPERAÇÕES DE PACIFICAÇÃO  

4.1  Generalidades ................................................................................................. 4-1 
4.2  Estruturas e responsabilidades nas Operações de Pacificação....................... 4-2 
4.3 Capacidades operativas requeridas nas Operações de Pacificação............... 4-12 
4.4  Relações no planejamento e condução das Operações de Pacificação......... 4-20 
CAPÍTULO V – PLANEJAMENTO, PREPARAÇÃO, EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO 
DAS OPERAÇÕES DE PACIFICAÇÃO  

5.1  Generalidades.................................................................................................. 5-1 
5.2  Planejamento.................................................................................................... 5-3 
5.3 Preparação....................................................................................................... 5-16 
5.4  Execução.......................................................................................................... 5-18 
5.5 Avaliação.......................................................................................................... 5-22 
5.6 Estratégia de Saída.......................................................................................... 5-27 
CAPÍTULO VI – CONSIDERAÇÕES LEGAIS NAS OPERAÇÕES DE 
PACIFICAÇÃO  

ÍNDICE DE ASSUNTOS 

REVOGADO



 
 

6.1  Generalidades.................................................................................................. 6-1 
6.2 Princípios Jurídicos aplicáveis nas Operações de Pacificação ...................... 6-2 
6.3 Considerações Legais no Território Nacional ................................................. 6-5 
6.4 Considerações Legais no Exterior .................................................................. 6-12 
6.5 Considerações finais ....................................................................................... 6-18 
 

REVOGADO



EB20-MC-10.217 

1-1 

1.1 FINALIDADE 
1.2 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
1.3 APLICAÇÃO 
1.4 CONCEITOS BÁSICOS 

CAPÍTULO I 
INTRODUÇÃO 

 
 
1.1 FINALIDADE 
 
1.1.1 Este manual apresenta a doutrina básica e 
estabelece a concepção geral de planejamento, 
preparação, execução e avaliação das 
operações de pacificação, passíveis de serem 
conduzidas por elementos de emprego da Força 
Terrestre (F Ter) em operações no amplo 
espectro dos conflitos. 
 
1.2 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
1.2.1 O termo “pacificação” faz parte da história militar terrestre do País, desde as ações 
legalistas e reconciliadoras conduzidas pelo Duque de Caxias, Patrono do Exército 
Brasileiro, nas revoltas e movimentos internos, até situações em que se fez necessário 
restaurar ou manter a ordem pública ou a paz social, ameaçadas por grave e iminente 
instabilidade institucional.  
 
1.2.2 A presente publicação doutrinária pretende apresentar uma visão atualizada sobre 
as operações de pacificação (Op Pac), consoante a Constituição Federal e demais 
dispositivos legais, nas esferas nacional e internacional, especialmente, devido à 
complexidade dos ambientes operacionais contemporâneos, marcados pela evidência de 
novas demandas legais e morais que recaem sobre os comandantes militares de todos os 
níveis e tendo em vista que os ganhos auferidos apenas pelas operações ofensivas e 
defensivas demonstraram ser insuficientes para assegurar o êxito nas operações 
terrestres e atingir o Estado Final Desejado (EFD).  
 
1.2.3 Este manual tem, também, a intenção de difundir o conhecimento referente ao tema 
a todos os integrantes da Instituição ou ao público específico a que se destina, conferindo 
o entendimento amplo e comum, a unidade de pensamento e a coerência das 
informações, respeitando a cultura organizacional de cada um dos vetores (militares ou 
civis) envolvidos nas operações desencadeadas no amplo espectro dos conflitos, 
normalmente no ambiente interagências, abrangendo as situações de guerra e de não 
guerra. 
 
1.2.4 A elaboração deste manual, além das legislações pertinentes, tomou como 
referência documentos de natureza semelhante que tratam do assunto, produzidos tanto 
na esfera do Ministério da Defesa (MD), Forças Singulares (FS) e Forças Militares de 
Nações Amigas, buscando garantir a harmonia e o alinhamento dos procedimentos a 
serem adotados no âmbito do Exército Brasileiro (EB) com os praticados nas demais 
Forças Armadas (FA) e, ainda, com o pensamento internacional sobre o assunto, sem 
perder de vista as especificidades da F Ter. 
 
1.3 APLICAÇÃO 
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1.3.1 Esta publicação estabelece a doutrina de Operações de Pacificação visando a 
orientar as atividades e o emprego dos elementos da F Ter em operações singulares, 
conjuntas, combinadas e/ou multinacionais necessárias à cooperação ou coordenação 
militar com as agências civis, em ambiente interagências. Proporciona, ainda, ferramentas 
ao exercício da autoridade pelos comandantes militares dos elementos da F Ter e 
subsídios para a confecção adequada dos seus planos. 
 
1.3.2 O presente manual de concepção doutrinária orienta, ainda, a elaboração de outras 
publicações doutrinárias sobre o tema nos níveis subsequentes previstos no Sistema de 
Doutrina Militar Terrestre (SIDOMT), tendo precedência sobre estas. Em caso de conflito 
entre os fundamentos e preceitos constantes desta publicação e as diretrizes de 
autoridades de níveis de decisão superiores, incluindo os comandantes dos elementos da 
F Ter, em função das circunstâncias especiais do ambiente operacional, as Operações de 
Pacificação devem sofrer as devidas adaptações ou ajustes. 
 
1.3.3 Os comandantes dos elementos de emprego da F Ter que operam como parte de 
um comando militar multinacional (aliança ou coalizão) devem seguir a doutrina 
multinacional e adotar os seus procedimentos, quando aplicáveis e pertinentes, em 
consonância com a doutrina conjunta das Forças Armadas (FA) brasileiras, ratificados 
pelo Ministério da Defesa e diplomas legais brasileiros. 
 
1.4 CONCEITOS BÁSICOS 
 
1.4.1 As abreviaturas e siglas utilizadas estão inseridas no glossário da presente 
publicação. 
 
1.4.2 No contexto desta publicação são considerados os conceitos básicos, a seguir 
discriminados. 
 
1.4.2.1 Operações no Amplo Espectro – conceito operativo do Exército, que interpreta a 
atuação dos elementos da Força Terrestre para obter e manter resultados decisivos nas 
operações, mediante a combinação de Operações Ofensivas, Defensivas, de Pacificação 
e de Apoio a Órgãos Governamentais, simultânea ou sucessivamente, prevenindo 
ameaças, gerenciando crises e solucionando conflitos armados, em situações de Guerra 
e de Não Guerra. Requerem que comandantes em todos os níveis possuam alto grau de 
iniciativa e liderança, potencializando a sinergia das forças sob sua responsabilidade.  
 
1.4.2.2 Conceito Operativo do Exército – é o cerne da Doutrina Militar Terrestre (DMT), 
por descrever, em sua essência, como as forças terrestres devem se amoldar para 
atender às necessidades específicas das operações terrestres como parte de uma força 
conjunta. O conceito é amplo e busca orientar as operações terrestres contemporâneas, 
de curto e médio prazo. Caracteriza-se, ainda, pela flexibilidade para ser aplicado a 
qualquer situação no território nacional e/ou no exterior. 
 
1.4.2.3 Operações Básicas – são entendidas como a ação coordenada de elementos de 
emprego da F Ter em uma fase da campanha militar para alcançar objetivos operacionais. 
De acordo com a situação, normalmente, as ações militares são executadas sob a 
preponderância de uma operação (ofensiva, defensiva, de pacificação ou de apoio a 
órgãos governamentais) em conjunção com as demais tarefas realizadas 
simultaneamente, que também podem variar nas condições de tempo e espaço. 
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1.4.2.4 Operações de Apoio a Órgãos Governamentais – compreendem o apoio 
prestado por elementos da F Ter, por meio da interação com outras agências, definido em 
diploma legal, com a finalidade de conciliar interesses e coordenar esforços para a 
consecução de objetivos ou propósitos convergentes com eficiência, eficácia, efetividade 
e menores custos, além de atenderem ao bem comum, evitando a duplicidade de ações, 
a dispersão de recursos e a divergência de soluções.  
 
1.4.2.5 Operações de Pacificação – compreendem o emprego do poder militar na defesa 
dos interesses nacionais, em locais restritos e determinados, por meio de uma 
combinação de atitudes coercitivas limitadas para restaurar ou manter a ordem pública ou 
a paz social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por 
calamidades de grandes proporções, provocadas pela natureza ou não; e de ações 
construtivas para apoiar esforços de estabilização, de reconstrução, de restauração e/ou 
de consolidação da paz.  
 
1.4.2.6 Componente Militar – Força Terrestre Componente (FTC), Força Conjunta 
(Combinada) ou Força Operativa Singular que utiliza uma combinação de atividades e 
tarefas coercitivas limitadas e ações construtivas, no contexto das operações terrestres,  
combinadas ou não às demais Operações Básicas – ofensivas e defensivas (conflito 
armado ou crise) e de apoio a órgãos governamentais (paz instável ou crise) –, a fim de 
restabelecer o ambiente seguro e estável, apoiar a restauração dos serviços essenciais, a 
governança e o desenvolvimento econômico e da infraestrutura.  
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2.1 GENERALIDADES 
2.2 O AMBIENTE OPERACIONAL E AS 
OPERAÇÕES NO AMPLO ESPECTRO 
2.3 CONTEXTO ESTRATÉGICO PARA A 
REALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE 
PACIFICAÇÃO 
2.4 INTEGRAÇÃO E SINCRONIZAÇÃO 
DOS INSTRUMENTOS DO PODER 
NACIONAL 
2.5 A CONTRIBUIÇÃO MILITAR PARA A 
PACIFICAÇÃO 

CAPÍTULO II 
O AMBIENTE OPERACIONAL E AS OPERAÇÕES DE PACIFICAÇÃO 

 
 
2.1 GENERALIDADES 
 
2.1.1 Na História recente, as formas de se 
contrapor às ameaças têm-se diversificado 
consideravelmente. Como praxe, as forças 
militares orientavam sua articulação e seu 
preparo para combater ameaças identificadas 
por um possível Estado agressor.  
 
2.1.2 O cenário mundial contemporâneo 
apresenta-se globalizado, multifacetado e 
extremamente complexo. A tecnologia 
disponível, que afetou significativamente os 
meios de comunicação, tornou as relações dos 
países mais próximas, trazendo a possibilidade de expansão das políticas de 
desenvolvimento e das atividades comerciais. Entretanto, trouxe, também, a possibilidade 
de proliferação de doenças e o incremento de diversificadas atividades ilícitas que, 
conjugadas à degradação ambiental e à migração populacional massiva, induzem ao 
aumento e ao surgimento de novas formas de violência. 
 
2.1.3 As mudanças experimentadas pelas sociedades, com reflexos na forma de fazer 
política, e o surgimento de nova configuração geopolítica, vêm alterando gradativamente 
as relações de poder, provocando instabilidades e incertezas e suscitando o 
aparecimento de conflitos locais e regionais e a inserção, no contexto dos conflitos, de 
novos atores, estatais e não estatais, particularmente aqueles que se engajam na 
violência armada.  
 
2.1.4 Nessas condições, redes criminosas e grupos extremistas transnacionais de 
diferentes matizes encontram maior liberdade de ação, explorando a instabilidade dos 
chamados estados falidos, com graves problemas de governança. Cada vez mais, 
conflitos são caracterizados por sua longa duração, natureza crônica, baixa intensidade e 
impacto difuso e exigem soluções complexas de dimensão internacional, envolvendo 
vetores com interesses diversos.  
 
2.1.5 Os avanços na tecnologia da informação e comunicações (TIC) estão 
proporcionando maior sinergia ao combate por meio da combinação de avançadas 
capacidades militares de comando e controle, inteligência e uso de inteligência artificial e 
da robótica. A consciência situacional e a capacidade de informar e influenciar públicos 
específicos assumiram um papel de importância irreversível, tornando a própria 
informação um alvo prioritário nos conflitos contemporâneos. 
    
2.1.6 O emprego das capacidades tipicamente militares e a projeção de poder nacional 
assumem novas formas. Os Assuntos Civis (Ass Civ), a Cooperação Civil-Militar (CIMIC, 
abreviatura em inglês), a Ajuda Humanitária (nacional e internacional) e a participação de 
organismos internacionais com rígidas imposições legais, dentre outros, normalmente 
estão presentes no ambiente operacional contemporâneo.  
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2.1.7 A contenção das ações e dos efeitos de um conflito a um determinado espaço físico 
– um Teatro de Operações (TO) clássico –, tem sido cada vez mais rara. Atores estatais e 
não estatais, igualmente, têm acesso a meios que lhes permitem expandir o alcance dos 
conflitos para além dessa área. No espaço de batalha, a inclusão de atores não estatais 
dotados com capacitação militar convencional de elevado poder de combate e a 
recrudescência das dimensões humana e informacional do ambiente operacional 
(notadamente o espaço cibernético e a gestão de informações) emergiram como uma 
realidade a ser enfrentada. 
 
2.1.8 No ambiente operacional contemporâneo, a opinião pública (nacional e 
internacional) tem se apresentado menos disposta a aceitar o emprego da força nas 
situações para as quais o Estado aplicava suas Forças Armadas (FA). Além disso, os 
Organismos Internacionais (OI), Organizações Governamentais (OG) e Organizações Não 
Governamentais (ONG) têm influenciado diretamente o gerenciamento de crises e a 
solução de conflitos, exercendo grande influência sobre as operações militares que têm 
sido desenvolvidas, cada vez mais, em ambientes humanizados ou no seu entorno, 
dificultando a identificação dos contendores, bem como dos não combatentes, 
aumentando a possibilidade de danos colaterais decorrentes das ações desencadeadas. 
 
2.1.9 Essas mudanças conduzem a horizontes mais incertos e complexos para planejar a 
Defesa da Pátria. Assim, além das ameaças potenciais que demandam tropas aptas às 
operações de alta intensidade, descortinam-se ameaças concretas que exigem dos 
Estados a geração de capacidades para o combate ao terrorismo e à violência extremista 
transnacional, a proteção da sociedade contra proliferação de armas e agentes de 
destruição em massa, a participação em missões de manutenção e/ou imposição da paz 
sob o escopo de organismos internacionais e o controle de contingentes populacionais ou 
de recursos escassos (energia, água ou alimentos).  
 
2.2 O AMBIENTE OPERACIONAL E AS OPERAÇÕES NO AMPLO ESPECTRO 
 
2.2.1 O ambiente operacional contemporâneo é volátil, incerto, complexo e de alto risco, 
configurando-se em uma dinâmica de difícil interpretação e controle. A sua compreensão 
é condição fundamental para o êxito das ações integradas por todos os instrumentos do 
Poder Nacional e para o atingimento do Estado Final Desejado (EFD) em operações 
militares desencadeadas no amplo espectro dos conflitos. 
 
2.2.2 Devido às características do ambiente operacional contemporâneo e às novas 
demandas legais e morais que recaem sobre os comandantes militares de todos os níveis 
do Teatro de Operações (TO)/Área de Operações (A Op), os ganhos auferidos apenas 
pelas operações ofensivas e defensivas não se mostram suficientes para assegurar o 
êxito nas operações, obrigando-os a conduzirem as ações de forma mais abrangente, 
contemplando outros mecanismos e aspectos associados a essas operações clássicas, 
até então julgados menos relevantes.  
 
2.2.3 Nesse contexto, requereu-se a formulação de um novo conceito operativo para o 
emprego da F Ter, nomeado Operações no Amplo Espectro, cujas características são 
sublinhadas pela combinação, simultânea ou sucessiva, de operações ofensivas, 
defensivas, de pacificação e apoio a órgãos governamentais (Fig. 2-1). Tal conceito 
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refere-se ao emprego de um conjunto interdependente de forças capazes de explorar a 
iniciativa, aceitar riscos e criar oportunidades para alcançar resultados decisivos.  

 
Figura 2-1 – Operações no Amplo Espectro  

 
2.2.4 As bases para as operações terrestres estão contidas em seu Conceito Operativo 
das Operações no Amplo Espectro. O objetivo de tais operações é aplicar o Poder Militar 
Terrestre como parte de uma ação unificada1 para derrotar o oponente e estabelecer 
condições para alcançar o EFD.  
 
2.2.5 Os elementos de emprego da F Ter, diante da volatilidade das informações, do 
papel da mídia, da necessidade de apoio da população, e da natureza e do poder de 
influência de oponentes ou potenciais adversários, devem sempre buscar a conquista e a 
manutenção da iniciativa das ações que incidem sobre as causas da instabilidade, 
contribuindo, com isso, para que haja uma postura proativa em relação às ações dessas 
forças, garantindo o êxito das operações e contribuindo para atingir o EFD.  

2.2.6 Nesse contexto, as Operações de Pacificação2 (Op Pac), desencadeadas no 
Território Nacional ou no exterior, em ambiente interagências, descortinam-se como uma 
ferramenta essencial à disposição de elementos de emprego da F Ter e despontam como 
pedra angular do novo cenário de segurança e defesa do ambiente operacional 
contemporâneo.  

2.3 CONTEXTO ESTRATÉGICO PARA A REALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE 
PACIFICAÇÃO  
 
2.3.1 Da análise do ambiente operacional contemporâneo, no qual forças convencionais e 
irregulares, combatentes e população civil, destruição física e guerra de informação estão 

                                                           
1 Ação Unificada – sincronização, coordenação e/ou integração de ações de agências com as operações 
militares para alcançar a unidade de esforços. 
 
2 As Operações de Pacificação guardam similaridade às Operações de Estabilização praticadas por 
Forças Armadas de alguns países do mundo. 
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cerradamente interligados, é possível delinear o contexto estratégico para a realização 
das Op Pac.  
 
2.3.2 O contexto estratégico contemporâneo exige que os Estados estejam preparados 
para empregar uma diversificada combinação de vetores militares e civis na prevenção de 
ameaças, no gerenciamento de crises ou na solução de conflitos. Tal contexto apresenta, 
de modo geral, os seguintes desafios principais:  
a) instabilidade dos Estados;  
b) desrespeito a normas internacionais;  
c) existência de redes extremistas transnacionais organizadas e violentas; e  
d) proliferação de armas de destruição em massa e de avançadas tecnologias.  
 
2.3.3 Na caracterização do ambiente operacional contemporâneo, um dos principais 
componentes a ser considerado no nível estratégico tem sido a assimetria associada a 
um elevado grau de imprevisibilidade das ameaças, o que torna cada vez mais difícil a 
correta identificação, caracterização e localização das ameaças e riscos, condições que 
deram relevância às Op Pac. Estas, aliadas às operações ofensivas, defensivas e de 
apoio a órgãos governamentais, como instrumento à disposição dos elementos de 
emprego da F Ter, contribui para o êxito nas operações militares e para atingir o EFD. 
 
2.3.4 O contexto estratégico para a realização das Op Pac é determinado por vários 
fatores, dentre os quais se destacam: a política nacional, a localização do TO/A Op (no 
Território Nacional ou no exterior), a legitimidade, a credibilidade, o amparo legal, a 
natureza das ameaças bem como o estabelecido pelo comandante operacional. 
 
2.3.5 As Op Pac favorecem a reconciliação entre adversários locais ou regionais e ajudam 
a restabelecer instituições políticas, jurídicas, sociais e econômicas. Em caso de 
Operações de Paz em uma nação estrangeira, sob a égide de organismos internacionais, 
ou em situações de emergência nacional, como agressão efetiva por forças estrangeiras, 
grave ameaça à ordem constitucional democrática ou calamidade pública, apoiam a 
transição para uma governança legítima.  
 
2.3.6 As Op Pac englobam várias atividades e tarefas militares em coordenação com 
outros vetores civis. Em algumas situações, assemelham-se às tarefas de apoio a Órgãos 
Governamentais, contudo distinguem-se destas quanto ao contexto em que são 
conduzidas: em Território Nacional quando do estabelecimento de um Estado de Exceção 
ou no exterior, sob a capitulação específica de mandatos de organismos internacionais.  
 
2.3.7 TERRITÓRIO NACIONAL  
 
2.3.7.1 As Op Pac desencadeadas no Território Nacional caracterizam-se pela atuação de 
elementos de emprego da F Ter, em determinadas e restritas áreas, respaldadas por 
diplomas de Estado de Exceção, com suspensão temporária de direitos e garantias 
constitucionais, ferramenta necessária à tomada de decisões para a proteção do Estado.  
 
2.3.7.2 As Op Pac são desencadeadas no contexto de um Estado de Exceção (Est Exce) 
caracterizado por um período em que parcelas da ordem jurídica – sobretudo aquelas 
reservadas à proteção das garantias fundamentais – são suspensas por medidas 
advindas do Estado, para o atendimento de necessidades urgentes e específicas. É uma 
situação temporária de restrição de direitos e concentração de poderes que, durante sua  
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vigência, permite presteza no processo decisório e nas medidas essenciais a serem 
tomadas em situações emergenciais.  
 
2.3.7.3 A fim de preservar ou prontamente restabelecer a ordem pública ou a paz social 
ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional, as Op Pac ocorrem, 
normalmente, em um quadro caracterizado pela ruptura da lei e da ordem, em operações 
contra forças irregulares (nacionais e/ou estrangeiras), em calamidades de grandes 
proporções na natureza, dentre outras.  
 
2.3.8 EXTERIOR  
 
2.3.8.1 As Op Pac desencadeadas no exterior caracterizam-se pela atuação de elementos 
de emprego da F Ter em áreas previamente definidas. São fundamentadas por diplomas 
de organismos de segurança internacionais (OSI), dos quais o Brasil é signatário, e que 
respaldam o emprego das Forças Armadas (FA) em ações julgadas necessárias para 
manter ou restabelecer a paz e a segurança internacionais. Tais ações poderão 
compreender demonstrações, bloqueios e outras operações por parte das forças aéreas, 
navais ou terrestres.  
 
2.3.8.2 Normalmente, as Op Pac conduzidas no exterior são realizadas no contexto de 
Operações de Paz (Op Paz) e são empregadas quando a Organização das Nações 
Unidas (ONU), por intermédio do Conselho de Segurança, certifica-se de que facções 
antagônicas de um país ou região atingem um determinado estágio de agressão que 
possa colocar em risco a paz e a segurança.  
 
2.3.8.3 As Op Pac conduzidas em Op Paz no contexto da ONU têm sido tradicionalmente 
associadas à solução pacífica de controvérsias (Capítulo VI da Carta das Nações Unidas). 
Pode-se também decidir pela invocação do Capítulo VII (ação em caso de ameaça à paz, 
ruptura da paz e ato de agressão) da Carta para autorizar a implantação de Op Paz das 
Nações Unidas em um ambiente devastado por conflitos, onde o Estado é incapaz de 
manter a segurança e a ordem pública e de criar as condições para restabelecer as bases 
para uma paz sustentável. 
  
2.3.8.4 Nesse contexto, destacam-se, como fatores para o êxito da missão, a legitimidade 
e a credibilidade. A legitimidade internacional é alcançada por um mandato de um OSI 
que define a adequabilidade de uma norma e atesta a sua fundamentação nos princípios 
da legalidade, justiça e razão. A credibilidade é obtida em função da efetividade, da  
capacidade de gerenciamento e do atendimento das expectativas. Para alcançá-los, 
devem ser implantadas previamente as normas dos diplomas legais que amparem a 
operação. Deve, também, haver empenho para manter um ambiente confiável e 
adequado, a fim de alcançar a paz permanente e duradoura.  
 
2.3.8.5 As Op Pac conduzidas no contexto da ONU se desenvolvem em um ambiente 
multinacional, com peculiaridades geográficas, culturais, logísticas e operativas próprias. 
As tarefas são, normalmente, realizadas no ambiente interagências e exigem, na 
composição dos elementos de emprego da F Ter, estruturas flexíveis, adaptáveis e 
modulares, de acordo com os diplomas legais e protocolos específicos para cada missão. 
 
2.4 INTEGRAÇÃO E SINCRONIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DO PODER NACIONAL  
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2.4.1 Para lidar com a complexidade dos desafios impostos pelo ambiente operacional 
contemporâneo, nas operações desencadeadas no amplo espectro dos conflitos, é 
necessário um esforço concertado de todos os instrumentos do Poder Nacional (político, 
econômico, militar, psicossocial e científico-tecnológico) – o que inclui forças militares, 
organizações governamentais nacionais e agências civis (de governo ou não).  
 
2.4.2 No planejamento da segurança e defesa do Estado – no contexto de prevenção de 
ameaças, de gerenciamento de crises ou de solução de conflitos – a necessidade de 
obtenção de unidade de esforços3 impõe que a atuação do Componente Militar e das 
várias agências civis receba orientação do nível político para o alinhamento de suas 
estratégias de atuação. Cabe ao Estado o papel de estabelecer políticas e estratégias, 
permitindo esse direcionamento de esforços, a integração e a sincronização de todos os 
vetores civis e militares, essenciais para o êxito das ações. (Fig. 2-2).  
 

 
Figura 2-2 – Modelo de coordenação entre o estamento militar e agências civis (ambiente interno) 

                                                           
3 Os esforços devem ser coordenados na busca da colaboração em prol dos objetivos da operação, que 
devem ser comuns entre as forças militares e as agências civis, apesar das diferenças de técnicas, táticas e 
procedimentos entre os participantes. A coordenação interagências requer o desenvolvimento de métodos 
de planejamento e mecanismos de colaboração, fortalecendo a confiança entre os participantes e 
produzindo a unidade de esforços.  
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2.4.3 A expressão militar não é mais capaz, por si só, de restaurar ou manter a paz 
estável. É responsável, entretanto, por proporcionar um ambiente seguro para que as 
demais expressões do Poder Nacional possam ser aplicadas, ressaltando a relevância da 
integração das forças militares com os vetores civis, frisando a importância a ser atribuída 
às operações em ambiente interagências.  
 
2.4.4 Para alcançar o êxito e atingir o EFD, torna-se imprescindível que seja aperfeiçoada 
a integração e a sincronização das ações entre as forças militares e os demais 
instrumentos do Poder Nacional, incluindo todas as agências civis presentes no teatro de 
operações ou área de operações (TO/A Op), ativado(a) no Território Nacional ou no 
exterior. Poderá contar, ainda, com outros vetores (militares e civis) de países da 
comunidade internacional, no universo de organismos de segurança internacional (OSI) 
dos quais o País participa.  (Fig. 2-3) 
 
2.4.5 Na prevenção de ameaças, no gerenciamento de crises ou na solução de conflitos, 
deve-se utilizar o conceito de “enfoque integral”, segundo o qual os problemas não são 
resolvidos de modo estanque pela mera aplicação de vetores (militares e civis) 
isoladamente, pois raramente se restringem ao emprego exclusivo das capacidades de 
uma única força militar, de uma agência civil ou de outros atores presentes no TO/A Op.  
 

 
Figura 2-3 – O ambiente organizacional interagências  

 
2.4.6 A aplicação do referido conceito permite alcançar a integração e a sincronização 
entre as operações militares e as ações realizadas pelos demais instrumentos e atores 
envolvidos, normalmente por meio de planos de coordenação estabelecidos para 
reconhecer e aproveitar as capacidades das instituições e as competências de seus 
integrantes. Cada organização (civil ou militar) traz sua própria cultura organizacional, 
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filosofia, linguagem, missões, práticas que, aliadas aos conhecimentos, habilidades, 
atitudes, valores e experiências de seus componentes permitem o cumprimento das 
missões e tarefas e contribuem para atingir o EFD.  
 
2.4.7 A integração envolve esforços dos elementos da F Ter, inserindo suas capacidades 
no contexto dos demais vetores (militares e civis), buscando alinhar as operações 
terrestres à ação unificada. Já a sincronização busca coordenar as ações em tempo, 
espaço e finalidade. A integração e a sincronização dos instrumentos do Poder Nacional 
constituem fatores fundamentais para o êxito nas Op Pac. 
 
2.4.8 O emprego do Poder Militar Terrestre na defesa dos interesses nacionais é 
expressivo e determinante, particularmente no que tange ao estabelecimento ou à 
restituição do ambiente estável e seguro, por meio de atitudes coercitivas limitadas para 
restaurar ou manter a ordem pública ou a paz social, ameaçadas por grave e iminente 
instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções, 
provocadas pela natureza ou não.  
 
2.4.9 A participação de elementos de emprego da F Ter pode contribuir, também, por 
meio de ações construtivas, para apoiar esforços de estabilização, de reconstrução, de 
restauração ou de consolidação da paz. No entanto, a participação das forças militares 
nesse contexto é modesta, porque seu esforço maior está voltado para a segurança. 
Nesse sentido, a participação de outros atores torna-se fundamental para o êxito das Op 
Pac. 
 
2.4.10 O fato de as tarefas serem normalmente realizadas no ambiente interagências 
exige que, na composição dos elementos de emprego da F Ter, existam estruturas 
flexíveis, adaptáveis e modulares, de acordo com os diplomas legais e protocolos 
específicos para a operação.  
 
2.4.11 Nas operações desencadeadas em Território Nacional, no amplo espectro dos 
conflitos, faz-se necessário que um órgão de Estado seja designado pelo Presidente da 
República (PR) para desempenhar o papel de coordenador das ações, o qual buscará a 
integração e a sincronização dos diversos instrumentos do Poder Nacional. A atuação dos 
elementos de emprego da F Ter pode ocorrer sob a coordenação do Ministério da Defesa 
(MD), por intermédio do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA), ou de 
forma singular. 
 
2.4.12 A expressão militar do Poder Nacional, representado por uma ou mais Força 
Armada (FA), após a designação, pelo PR, de um órgão coordenador das ações, deverá 
adequar-se às diretrizes emanadas e buscar um ambiente harmônico com os demais  
instrumentos envolvidos, a fim de alcançar, de forma mais rápida, os resultados 
almejados. 
 
2.4.13 Nas operações desencadeadas no exterior, geralmente sob a égide de um 
organismo internacional, a integração e a sincronização dos instrumentos do Poder 
Nacional com os demais atores em presença igualmente deverão ocorrer. Caberá ao 
organismo responsável exercer o papel de coordenador das ações. 
 
2.4.14 A integração e a sincronização do poder militar com os demais instrumentos do 
Poder Nacional constituem-se valiosas ferramentas que o Estado possui para a perfeita 
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sinergia dos esforços com vistas à consecução do EFD ao término das operações 
militares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 A CONTRIBUIÇÃO MILITAR PARA A PACIFICAÇÃO       
 
2.5.1 A contribuição militar para a pacificação, na defesa dos interesses do País, no 
Território Nacional ou no exterior, é expressiva e determinante, particularmente no que 
tange ao estabelecimento ou restituição do ambiente estável e seguro necessário para 
que os diversos vetores civis, em presença no TO/A Op, possam atuar.  
 
2.5.2 O grau de intervenção nas tarefas iniciais do governo local, no Território Nacional ou 
no exterior, pode variar desde o assessoramento até a utilização conjunta da Força (Fig. 
2-4). Em determinadas circunstâncias, quando o governo local ou da nação anfitriã for 
inexistente, e de acordo com a resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas 
ou de mandato internacional similar (que descreva também os limites da autoridade), 
pode-se instaurar um governo de responsabilidade da autoridade militar em benefício da 
população civil. 
 

 
Figura 2-4 – Evolução da contribuição militar para a pacificação 

 
2.5.3 As forças terrestres realizam operações por meio de uma combinação de tarefas 
ofensivas, defensivas, de pacificação e/ou de apoio a órgãos governamentais, a fim de 
aplicar o Poder Militar Terrestre como parte de uma ação unificada, com a máxima 
integração entre vetores militares e civis. Estes buscam a unidade de esforços para 
derrotar um oponente em terra, estabelecer as condições para alcançar os objetivos 
estratégicos da Força Conjunta e atingir o EFD da campanha. 
 
2.5.4 As operações básicas (ofensivas, defensivas, de pacificação e/ou de apoio a órgãos 
governamentais) são aplicáveis em qualquer ponto do espectro dos conflitos e, 

Nas Operações de Pacificação, a aplicação isolada de cada expressão do Poder 
Nacional dificilmente conduz a resultados satisfatórios. Somente a atuação integrada e 
sincronizada desses instrumentos contribui efetivamente para atingir o Estado Final 
Desejado (EFD). 
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normalmente, requerem combinações simultâneas de atitudes. A intenção é conferir aos 
comandantes terrestres a mais ampla gama de possibilidades para que possam expressar 
claramente o conceito da operação em termos de tempo, espaço, finalidade e meios 
empregados. 
 
2.5.5 FASES DA CONTRIBUIÇÃO MILITAR  
 
2.5.5.1 As atividades e tarefas realizadas pelo componente militar, em particular por 
elementos de emprego da F Ter, nas Op Pac, são executadas em fases distintas que 
compreendem: a intervenção, a estabilização e a normalização. A mudança de uma 
fase para outra é caracterizada pela análise de critérios de avaliação (medidas de 
desempenho e de eficácia) e pelo atingimento de metas que são traduzidas por 
indicadores. (Fig. 2-5) 
 

 
Figura 2-5 – Fases nas Operações de Pacificação 

 
2.5.5.2 Intervenção – caracteriza-se, predominantemente, pela realização de ações 
militares, por meio de manobra de armas combinadas4 contra as forças oponentes e a 

                                                           
4 Manobra de armas combinadas – é a aplicação dos elementos do poder de combate terrestre, 
normalmente em ações conjuntas, no Amplo Espectro dos Conflitos para derrotar forças terrestres 
oponentes, conquistar, ocupar e defender áreas, alcançar vantagens físicas, temporais e psicológicas sobre 
o inimigo, a fim de obter e explorar a iniciativa. 
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execução de atividades e tarefas de segurança de área5, para criar as condições mínimas 
de segurança à atuação de forças militares e de diversos vetores civis na fase 
subsequente a estabilização. A ajuda humanitária e o atendimento às necessidades 
básicas imediatas da população, devido às condições de insegurança, serão fornecidas, a 
priori, pelo componente militar em presença. 
 
2.5.5.3 Estabilização – normalmente é a fase mais duradoura e baseia-se nas ações de 
segurança e apoio ao esforço coordenado de pacificação, uma vez que o ambiente 
tornou-se relativamente mais seguro se comparado à fase de intervenção. A ajuda 
humanitária passa a ser realizada, prioritariamente, por agências civis (governamentais 
e/ou não governamentais).  
 
2.5.5.4 Normalização – é caracterizada pelo emprego do componente militar em missões 
que contribuam para a sustentabilidade da região, sendo conduzida por intermédio da 
realização integrada de quatro ações: segurança, restabelecimento da lei, bem-estar 
social e econômico, governança e participação. Dentre as atividades e tarefas realizadas, 
se destacam: reorganização e treinamento dos órgãos de segurança locais, reconstrução 
e/ou manutenção de infraestruturas críticas básicas (pontes, estações de tratamento de 
água e de energia etc), dentre outras.  
 
2.5.5.5 As ações militares, em cada uma das fases, devem objetivar a construção das 
condições necessárias para o desenvolvimento de um ambiente favorável à retomada do 
controle do Estado sobre a área a ser pacificada e têm como finalidades principais: 
proporcionar um ambiente seguro e estável; proteger a população, ativos e infraestruturas 
críticas; atender às necessidades críticas da população; conquistar o apoio da opinião 
pública; e restabelecer o ambiente institucional para o desenvolvimento.  
 
2.5.6 A gama de missões a ser empreendidas abrange várias atividades e tarefas 
militares em coordenação e unidade de esforços com vetores civis, favorecendo a 
reconciliação entre adversários locais ou regionais e ajudando a restabelecer instituições 
políticas, jurídicas e econômicas. É essencial que as instâncias civis participantes sejam 
associadas ao planejamento o mais cedo possível, devendo ser consultadas no que 
concerne à divisão de papéis, coordenação de ações e preparação da transferência de 
autoridade entre militares e civis.  
 
2.5.7 O envolvimento das forças de segurança e das lideranças locais em apoio ao 
componente militar favorece o conhecimento sobre a área de operações, além de 
contribuir para influenciar positivamente a população, por meio de uma abordagem 
indireta. Dessa forma, o oponente não terá a visibilidade desejada e será minimizado o 
desgaste das forças militares que atuam no TO/A Op. 
 
2.5.8 A colaboração das forças militares com os órgãos de segurança locais, ONG, 
empresas (públicas e privadas) e outras agências em presença (Fig. 2-6) deve ser 
buscada sistematicamente, a fim de contribuir para o cumprimento de atividades e tarefas 
atribuídas ao componente militar que visam, desde a fase de intervenção, à manutenção 
da soberania do país anfitrião (exterior) ou do pacto federativo (Território Nacional), à 

                                                           
5 Segurança de área – é a aplicação dos elementos do poder de combate terrestre em ações unificadas, 
normalmente em ambiente interagências, no Amplo Espectro dos Conflitos para proteger a população, 
forças, infraestruturas e atividades, negar posições vantajosas ao oponente e consolidar êxitos, a fim de 
conservar a iniciativa.  
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recuperação da legitimidade e credibilidade das instituições e ao apoio a suas ações até a 
fase de normalização. 

 
Figura 2-6 – A colaboração entre forças militares e agências civis na pacificação 

 
2.5.9 A contribuição militar para a pacificação pode ser operacionalizada com a execução 
de diversas atividades e tarefas, dentre outras, a seguir discriminadas: 
a) estabelecer um ambiente seguro e estável; 
b) facilitar a reconciliação entre adversários locais ou regionais; 
c) apoiar a criação de instituições políticas, jurídicas, sociais e econômicas; 
d) facilitar a transição de responsabilidade para uma autoridade civil legítima; 
e) prestar ajuda humanitária: tratamento médico, dentário e veterinário; construção de 
sistemas de transporte rodoviário; perfuração de poços e construção de instalações 
sanitárias básicas; construção e reparação de instalações públicas; detecção e cuidados 
com explosivos e desminagem humanitária; 
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f) prestar apoio às vítimas de desastres: ativação de albergues; resgate de pessoas 
ilhadas; distribuição de alimentos; controle da ordem e segurança interna; planejamento e 
condução da normalização da zona em estado de emergência ou catástrofe, quando 
expressamente determinado pela autoridade política competente; transporte; evacuação 
aeromédica e coordenação e apoio a agências estatais de controle de emergências; 
g) realizar trabalhos de engenharia: desobstrução de vias, remoção de escombros; 
lançamento e construção de pontes; purificação de água; confecção de obras de arte; 
execução de obras verticais e horizontais; construção de rodovias, viadutos e ferrovias; 
execução de serviços de terraplenagem; levantamento topográfico e serviços de 
cartografia;  
h) conduzir operações tipo polícia; 
i) evacuar áreas; 
j) participar da desmobilização, desarmamento e reintegração de ex-combatentes das 
partes em litígio; 
k) auxiliar no monitoramento do cumprimento dos direitos humanos; 
l) respaldar a ação diplomática pela presença; 
m) atuar no espectro eletromagnético; 
n) realizar escolta de comboios e autoridades; 
o) destruir material bélico capturado; e 
p) dirigir negociações locais entre os beligerantes visando aos esforços de reintegração e 
reconciliação. 
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3.1 GENERALIDADES 
3.2 CONCEITUAÇÃO 
3.3 PRINCÍPIOS DAS OPERAÇÕES DE 
PACIFICAÇÃO 
3.4 CARACTERÍSTICAS DAS OPERAÇÕES 
DE PACIFICAÇÃO 

CAPÍTULO III 
FUNDAMENTOS DAS OPERAÇÕES DE PACIFICAÇÃO 

 
 
3.1 GENERALIDADES 
 
3.1.1 As Operações de Pacificação (Op Pac) 
se enquadram nas operações básicas        
desenvolvidas por elementos de emprego da 
Força Terrestre (F Ter) no contexto do amplo 
espectro dos conflitos. Podem ser realizadas 
isoladamente ou por meio de combinações 
simultâneas de atitudes com as demais 
operações (ofensivas, defensivas e de apoio a órgãos governamentais), podendo variar 
na intensidade e a área de desencadeamento. 
 
3.1.2 Nas Op Pac, o emprego da expressão militar ocorre por meio da combinação de 
ações coercitivas e construtivas, em função da existência de instrumentos abrangidos 
pelo Estado de Exceção (Território Nacional) ou por diplomas de mandatos e resoluções 
de organismos multilaterais internacionais  (exterior). 
 
3.1.3 As Op Pac poderão ocorrer no Território Nacional (âmbito interno) ou no exterior 
(âmbito externo) – podendo abranger regiões em áreas contíguas de fronteira – nos 
diversos níveis, dimensões e interesses da segurança, valendo-se para isso dos 
correspondentes instrumentos estatais de defesa e diplomas legais. Em decorrência 
disso, são desenvolvidas, normalmente em ambiente conjunto/interagências, além de, em 
algumas situações, de forma combinada/multinacional, envolvendo um número 
considerável de vetores militares e civis (Fig. 3-1). 
 

 
Figura 3-1 – A segurança e os instrumentos estatais de defesa nos âmbitos interno e externo 
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3.2 CONCEITUAÇÃO 
 
3.2.1 As Op Pac compreendem o emprego do Poder Militar na defesa dos interesses 
nacionais, em locais restritos e determinados, por meio de uma combinação de atitudes 
coercitivas limitadas para restaurar ou manter a ordem pública ou a paz social, 
ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades 
de grandes proporções, provocadas ou não pela natureza. Também ocorrem por meio de 
ações construtivas para apoiar esforços de estabilização, de reconstrução, de restauração 
e/ou de consolidação da paz.  
 
3.2.2 As Op Pac podem ser conduzidas no contexto de operações militares (conjuntas ou 
combinadas) de grande vulto, na situação de guerra (Fig. 3-2), onde normalmente serão 
desencadeadas de forma simultânea ou sucessiva com as demais operações básicas 
(ofensivas, defensivas e de apoio a órgãos governamentais).  
 

 
Figura 3-2 – Operações de Pacificação conduzidas na situação de guerra (Exemplo) 

 
3.2.3 As Op Pac podem ser desencadeadas, no Território Nacional ou no exterior, 
também na situação de não guerra (paz instável ou crise). Nesse caso, essas operações 
confundem-se com o tema operativo dominante, uma vez que, normalmente as atitudes 
coercitivas e as ações construtivas realizadas pelo componente militar e demais atores 
civis em presença são desencadeadas em uma Área de Responsabilidade (ARP) que 
coincide com os limites da Área de Operações (A Op). Como exemplos, pode-se citar 
uma Operação de Paz conduzida com base no capítulo VI (solução pacífica de 
controvérsias) da Carta das Nações Unidas ou ainda ações de ajuda humanitária para a 
restauração da ordem pública, combinada a esforços de estabilização e reconstrução 
(Fig. 3-3). 
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Figura 3-3 – Operações de Pacificação conduzidas na situação de não guerra (exemplo) 

 
3.2.4 Em algumas situações, assemelham-se às operações de apoio a órgãos 
governamentais. Distinguem-se destas, contudo, quanto ao contexto em que são 
conduzidas: no Território Nacional, quando do estabelecimento de estado de exceção ou 
no exterior, sob a capitulação específica de mandatos de organismos internacionais. 
 
3.2.5 Por sua importância no ambiente operacional e no contexto dos conflitos 
contemporâneos, a condução de Op Pac constitui uma capacidade a ser gerada pela 
Força em toda a sua plenitude, à luz da inter-relação dos fatores determinantes: doutrina, 
organização, adestramento, material, educação, pessoal e infraestruturas (DOAMEPI).  
        
3.3 PRINCÍPIOS DAS OPERAÇÕES DE PACIFICAÇÃO 
 
3.3.1 As operações militares requerem a aplicação de uma série de princípios de caráter 
operativo, interdependentes, derivados dos princípios de guerra. As Op Pac normalmente 
exigem abordagens não ortodoxas, sem negar os  princípios operativos tradicionais. Ao 
contrário, enfatizam de forma diferente a combinação desses princípios ou a importância 
relativa de cada um.  
  
3.3.2 A despeito da variação que o curso dessas operações no amplo espectro dos 
conflitos possa tomar em função dos Fatores Operativos1 e dos Fatores da Decisão2, nas 

                                                           
1 O estudo dos Fatores Operativos deve ser contínuo, a fim de refinar e atualizar o planejamento nas Op 
Pac, particularmente os aspectos não militares, visando a compreender as influências desses aspectos nas 
dimensões humana física e informacional do ambiente operacional.  
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Op Pac alguns princípios particulares podem ser empregados e requerem um  
pormenorizado Exame de Situação, que propiciará o completo entendimento do ambiente 
operacional e, consequentemente, orientará o processo decisório para consecução da 
abordagem multidimensional. 
 
3.3.3 Princípios específicos devem ser aplicados às Op Pac, os quais facilitam o 
planejamento e a condução dessas operações desencadeadas nas situações de guerra 
ou de não guerra, no amplo espectro dos conflitos. Esses princípios são relacionados 
como se segue. 
 
3.3.3.1 Princípio do Apoio da População – a garantia de um ambiente seguro, o 
incremento dos serviços essenciais e de infraestrutura, a atitude correta e a boa 
comunicação entre os integrantes do componente militar e os habitantes locais onde são 
desencadeadas as operações são absolutamente essenciais para assegurar o apoio da 
população. O conhecimento e o entendimento cultural são pré-requisitos em todos os 
níveis de planejamento e condução das operações. Em locais onde há disputas étnicas, 
devem-se respeitar as diferenças culturais, todavia sem exacerbar polaridades entre os 
grupos oponentes envolvidos, sob a pena de escalar a(o) crise/conflito ou perder a 
legitimidade. A conquista de corações e mentes é primordial para o sucesso das Op Pac, 
e, para tal,  o grau de satisfação dos moradores é um excelente indicador para mensurar 
o êxito nessas operações. 
 
3.3.3.2 Princípio da Dissuasão – consiste na conjugação de esforços, particularmente 
por meio de demonstrações de força, especialmente do componente militar, que 
desencorajem oponentes ou potenciais adversários a realizar ações que prejudiquem o 
processo de pacificação e que elevem o custo das ações ao ponto de torná-lo 
economicamente indesejável e/ou estrategicamente perigoso.  
 
3.3.3.3 Princípio do Enfoque nas Ações Construtivas – o emprego do componente 
militar nas Op Pac deve ser o suficiente para criação de um ambiente seguro e 
sustentável para a atuação dos vetores civis na reconstrução e na reestruturação dos 
serviços essenciais, das infraestruturas e de outras condições que otimizem o 
desenvolvimento local e a governança. Para tanto, o planejamento militar deve ser 
multidimensional e multidisciplinar, englobando o estudo dos Fatores Operativos.  
 
3.3.3.4 Princípio da Flexibilidade na Geração da Força – as atividades e tarefas nas 
Op Pac são realizadas no ambiente interagências e exigem na composição do 
componente militar, em particular dos elementos de emprego da F Ter, estruturas 
flexíveis, adaptáveis e modulares, de acordo com os diplomas legais e protocolos 
específicos para cada missão. A capacidade a ser gerada para atender às Op Pac deve 
ser pautada pelos fatores determinantes inter-relacionados: doutrina, organização, 
adestramento, material, educação, pessoal e infraestrutura (DOAMEPI).  
 
3.3.3.5 Princípio da Iniciativa – as forças militares devem ser proativas no 
desencadeamento de suas atividades e tarefas, evitando posturas reativas às ações de 
forças oponentes. Além de minimizar o desgaste e possível desmoralização, a 
antecipação das ações por parte do componente militar é fundamental para evitar que a 
população local sinta-se desamparada. A obtenção e a manutenção da iniciativa 
                                                                                                                                                                                                 
2 Os Fatores da Decisão permitem ao comandante e seu EM abordar os aspectos relevantes que alteram 
os resultados das operações e aprimorar a consciência situacional. 
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alicerçam as Op Pac desencadeadas por forças militares, contribuindo para incrementar a 
possibilidade de alcançar o Estado Final Desejado (EFD) e contribuir para o retorno à 
normalidade. 
 
3.3.3.6 Princípio da Legalidade – a atuação de todos os vetores envolvidos nas Op Pac, 
particularmente o componente militar, no Território Nacional ou no exterior, deve estar 
subordinada aos diplomas legais vigentes, mandatos e compromissos assumidos pelo 
Estado, bem como ao sistema de princípios e valores que alicerçam os elementos de 
emprego da F Ter. Os integrantes das forças militares devem observar o cumprimento 
das regras de engajamento e normas de conduta previstas, primordiais para a 
consecução desse princípio, a fim de que não os expor a responsabilidades disciplinares, 
civis ou criminais.  
 
3.3.3.7 Princípio da Legitimidade – é uma condição baseada na observância de 
princípios e valores centrados na moralidade e correção de atitudes, além do decoro da 
autoridade, dos indivíduos e dos vetores (militares e civis) atuantes. A legitimidade é 
alcançada por um mandato específico que define a adequabilidade de uma norma e 
atesta a sua fundamentação nos princípios da legalidade, justiça e razão. Tão importante 
quanto o aspecto formal da legitimidade da atuação do componente militar, é a percepção 
que a sociedade (nacional e internacional) e a população local da área de operações têm 
sobre a legitimidade do emprego das forças militares e agências civis na realização de 
suas atividades e tarefas. A não observância desse princípio pode provocar uma 
campanha contrária ao processo de pacificação nos meios formadores de opinião pública. 
 
3.3.3.8 Princípio da Proporcionalidade – consiste na correspondência entre a ação e a 
reação das forças oponentes e de potenciais adversários, de modo a evitar o excessivo 
uso da força por parte do componente militar empregado nas Op Pac, particularmente na 
fase de intervenção, em que há preponderância das ações militares. Sob Estado de 
Exceção (Território Nacional) ou regulação de diplomas internacionais específicos 
(exterior), as normas de conduta e as regras de engajamento devem ser elaboradas de 
forma a atender esse princípio. 
 
3.3.3.9 Princípio da Razoabilidade – refere-se à compatibilidade entre os meios e os fins 
da medida levada a efeito. Nas Op Pac, o componente militar deve cumprir as suas 
atividades e tarefas balizadas pela imparcialidade, valendo-se de razão e propósitos 
concorrentes com os diplomas legais que amparam as ações. Por consequência, as 
forças militares devem pautar o uso da força restrito ao necessário para mitigar o quadro 
de crise ou de conflito, e suficiente para contribuir com o retorno à situação de 
normalidade, objetivo das operações. A aplicação deste princípio visa, ainda, minimizar os 
danos colaterais que possam escalar a violência ou limitar a liberdade de ação do 
componente militar, evitando o agravamento da situação. 
  
3.3.3.10 Princípio da Unidade de Comando – nas Op Pac, o componente militar – 
integrado por Forças Armadas e Órgãos de Segurança (federais, estaduais e municipais), 
nacionais e/ou estrangeiros – deve estar, preferencialmente, subordinado a uma só 
autoridade militar: o comandante das forças militares. A despeito dessa premissa, deve 
existir uma unidade de esforços entre o componente militar e as agências civis (órgãos 
governamentais, organismos internacionais, organizações não governamentais, empresas 
e entidades de ajuda humanitária), possibilitando a coordenação, a integração e a 
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sincronização das ações necessárias ao atingimento do EFD e o retorno à situação de 
normalidade. 
 
3.3.3.11 Princípio da Unidade de Esforços – o êxito das atividades e tarefas realizadas 
nas Op Pac requer que todos os vetores (militares e civis) trabalhem em direção a 
objetivos comuns. Diferenças de cultura organizacional, burocracia, formalidade, disputa 
por recursos e a não aceitação de uma autoridade ou liderança são fatores desfavoráveis 
a essa unidade. Alguns atores podem participar do processo de pacificação a seu próprio 
critério, definindo seus papéis a partir de interesses e mandatos nem sempre 
convergentes aos estabelecidos pelo órgão responsável pela coordenação das ações. Em 
consequência, a fim de aumentar os níveis de colaboração entre os envolvidos, requer-se 
o desenvolvimento de métodos de planejamento, mecanismos e, em algumas situações, a 
sincronização de ações, que fortaleçam a confiança compartilhada entre os diversos 
vetores (militares e civis), efetivando a unidade de esforços. 
 
3.4 CARACTERÍSTICAS DAS OPERAÇÕES DE PACIFICAÇÃO  
 
3.4.1 As Op Pac ocorrem em um quadro caracterizado pela ruptura da ordem pública ou 
da paz social, em calamidades de grandes proporções (provocadas pela natureza ou não) 
e ameaças à paz e à segurança internacional. Caracterizam-se pelo uso responsável do 
poder militar, a fim de contribuir para o retorno à normalidade de uma área que não está 
inteiramente sob o controle de um Estado Nacional. O adequado equilíbrio entre as 
atitudes coercitivas e as ações construtivas proporciona credibilidade e legitimidade em 
relação às operações desencadeadas pelo componente militar, contribuindo 
decisivamente para a obtenção do êxito das ações.  
 
3.4.2 No âmbito interno, as Op Pac devem estar respaldadas por diplomas de Estado de 
Exceção, com suspensão temporária de direitos e garantias individuais, a fim de aumentar 
a presteza no processo decisório e na execução das medidas essenciais a serem 
executadas para a proteção do Estado. No exterior, ocorrem em áreas previamente 
definidas, fundamentadas por diplomas de organismos de segurança internacionais, dos 
quais o País é signatário, e que respaldam o emprego das Forças Armadas (FA) em 
ações julgadas necessárias para manter ou restabelecer a paz e a segurança 
internacional. Nesse caso, operações são, normalmente, conduzidas no contexto das 
Operações de Paz sob a égide da Organização das Nações Unidas (ONU). 
 
3.4.3 O conhecimento das características, relacionadas a seguir, peculiares as Op Pac, é 
fundamental para o planejamento e preparação, bem como para o êxito das ações. 
 
3.4.3.1 Ações descentralizadas – em virtude do amplo espectro de ações, da assimetria 
das ameaças e da frequente necessidade de assumir as funções básicas de segurança, 
as forças militares deverão se fazer presentes na maior parte da região a ser pacificada. A 
descentralização das ações ocorre em virtude também da necessidade de presença da 
tropa em toda a área a ser pacificada, atendendo ao princípio da dissuasão. As ordens 
devem ser transmitidas de forma muito clara, de modo que os integrantes das pequenas 
frações do componente militar entendam as suas missões e compreendam a intenção do 
Comandante e o Estado Final Desejado (EFD), a fim de cumprir as suas atividades e 
tarefas e permitir que os Cmt, em todos os níveis, exerçam a liderança e tenham 
iniciativas sem comprometer o êxito do esforço de pacificação.  
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3.4.3.2 Ações táticas têm consequências estratégicas – o cumprimento da missão do 
componente militar não é traduzido apenas com a derrota de um oponente ou a 
neutralização de um potencial adversário, mas com o atingimento das condições 
necessárias ao retorno à situação de normalidade. Em consequência, os comandantes, 
em todos os níveis, devem analisar se suas atividades e tarefas foram executadas como 
planejado e se elas foram efetivas para a consecução do EFD, por meio de critérios de 
avaliação – medidas de desempenho (Mdd Dsp) e medidas de eficácia (Mdd Efi). Deslizes 
isolados das normas de conduta ou no cumprimento das regras de engajamento podem 
resultar em fracassos estratégicos. 
 
3.4.3.3 Ambiente complexo – a complexidade em se identificar e definir ameaças 
(concretas ou potenciais), a multiplicidade de vetores (civis e militares), a dificuldade de 
coordenação de diversificadas culturas e interesses existentes, tudo isso requer detalhada 
consciência situacional para o entendimento do ambiente operacional. Os Fatores 
Operativos devem ser continuadamente analisados para solucionar os problemas 
complexos existentes. A adoção de Linhas de Esforço3 nas Op Pac – que envolvem 
muitos fatores não militares –, pode ser a única forma de vincular as tarefas táticas ao 
EFD e é essencial para auxiliar os comandantes de elementos de emprego da F Ter a 
visualizarem como o componente militar pode apoiar os outros instrumentos do Poder 
Nacional.  
 
3.4.3.4 Ampla utilização das Operações de Informação – nas Op Pac, diante do 
ambiente operacional em contínua transformação onde a tecnologia infunde, na área da 
informação, junto à sociedade, mudanças cada vez mais rápidas, as Operações de 
Informação (Op Info) passam a ser uma aptidão essencial como instrumento integrador de 
capacidades relacionadas à informação (CRI), reunindo diversos vetores destinados a 
informar audiências amigas e influenciar público-alvo adversários e neutros. Tais 
capacidades também destinam-se a desgastar a tomada de decisão de forças oponentes, 
degradando a sua liberdade de ação, ao mesmo tempo protegendo o nosso processo 
decisório, visando, ainda, a evitar, impedir ou neutralizar os efeitos das ações adversárias 
na dimensão informacional.  
 
3.4.3.5 Amplitude e continuidade de Inteligência – nas Op Pac, a produção e a difusão 
do conhecimento devem ser tão completas e abrangentes quanto possível, bem como a 
salvaguarda de informações são essenciais para moldar o ambiente operacional4. 
Especial atenção deve ser dada à Inteligência etnográfica – que significa compreender a 
cultura de ambientes extremamente complexos em termos socioculturais, etnológicos e 
religiosos, cujas características e dinâmicas internas sofrem os efeitos da interação de 

                                                           
3 Linha de Esforço – define várias tarefas com base na finalidade das operações. Com isso, foca nos 
esforços que conduzem às condições para o atingimento de objetivos operacionais e estratégicos. São 
essenciais para o planejamento de longo prazo, quando o posicionamento georreferenciado, em relação a 
um oponente, tem menor relevância. Os comandantes, normalmente, materializam a Segurança de Área 
com tarefas de pacificação e de apoio a órgãos governamentais ao longo de linhas de esforço. Essas 
tarefas vinculam as operações militares terrestres no contexto da ação unificada. Com o desenrolar das 
operações, os comandantes podem modificar as linhas de esforço depois de reavaliar as condições do 
ambiente operacional, a fim de colaborarem para outros instrumentos do Poder Nacional.    
 
4 A ação de moldar o ambiente operacional envolve um conjunto de iniciativas, predominantemente não 
militares, orientadas para a: identificação de potenciais riscos e fontes perenes de instabilidade; redução de 
antagonismos e erradicação de ameaças em sua origem; e interrupção da cadeia de eventos que pode 
levar ao agravamento de uma crise ou à deflagração de um conflito.    
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fatores endógenos e exógenos do TO/A Op – a partir da interação com a população local 
e, de forma sistemática, analisando-a e obtendo dados para o processo de tomada de 
decisão. Além disso, a necessidade de conhecimento é permanente. As atividades e 
tarefas relacionadas à Inteligência são executadas constante e ininterruptamente, sempre 
se adequando a cada situação particular.   
 
3.4.3.6 Colaboração interagências – a colaboração interagências tende a assegurar que 
as atividades e tarefas realizadas por determinado vetor (civil ou militar) leve em 
consideração os efeitos sobre as ações dos demais atores presentes em um TO/A Op. 
Normalmente, requer arranjos organizacionais elaborados em prol da unidade de esforço.                
As forças militares devem ser capazes de coordenar e sincronizar as suas ações com um 
grande número de agências civis, incluindo ONG e lideranças locais.  
 
3.4.3.7 Contato permanente com a população – o estudo detalhado da cultura local, 
costumes, leis, estrutura social, modo de vida, e sistema de crenças da sociedade da área 
a ser pacificada é fundamental para o êxito nas Op Pac. A compreensão da dimensão 
humana do ambiente operacional requer do componente militar – especialmente dos 
comandantes e assessores em todos os níveis de planejamento e condução das 
operações – uma consciência cultural que, normalmente, é adquirida por meio da análise 
do Terreno Humano5. 
 
3.4.3.8 Grande variedade de atividades e tarefas humanitárias – as ações militares 
devem ser acompanhadas, desde a fase inicial de intervenção, da cooperação civil-militar 
(CIMIC, sigla em inglês), a fim de contribuir para o processo de pacificação. As 
necessidades básicas imediatas da população, como água, comida, abrigo e assistência 
médica, devem ser atendidas até que os serviços essenciais sejam restaurados. A 
atuação de agências civis, e mesmo o emprego de forças militares, devem ser planejadas 
no cumprimento de atividades e tarefas humanitárias. Entretanto é desejável que, a 
medida que aumente o nível da segurança na área de operações, a ajuda humanitária 
seja prioritariamente realizada pelo componente civil, reservando, à tropa, missões 
exclusivamente militares.  
 
3.4.3.9 Importância da Consciência Situacional – nas Op Pac é fundamental que, em 
todos os níveis, os comandantes necessitem obter uma percepção atualizada e que reflita 
a realidade sobre o ambiente e a situação de tropas amigas e oponentes. A consciência 
situacional garante a decisão adequada e oportuna em qualquer situação de emprego, 
permitindo que os comandantes antecipem-se aos oponentes e decidam pelo emprego de 
meios na medida certa, no momento e local decisivos, proporcionalmente à ameaça, de 
forma que as ações contribuam para a consecução do EFD e o retorno à situação de 
normalidade.  
 
3.4.3.10 Importância das considerações políticas – os objetivos da operação militar se 
mesclam, em um perfeito alinhamento, aos objetivos nacionais do Estado. Apenas a 
ameaça do uso da força ou o seu uso, em detrimento de reformas políticas e sociais, 
normalmente, têm-se mostrado contraproducentes nas Op Pac, pois solapam a 
legitimidade do poder central, comprometem o fluxo de inteligência originário da 

                                                           
 
5Terreno Humano – conjunto de características socioculturais relacionadas aos grupos humanos existentes 
em uma determinada região expressa de forma georreferenciada. Abrange fatores culturais, sociológicos, 
políticos e econômicos da população local. 
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população local neutra, fomentam um ambiente de instabilidade e insegurança e, ainda, 
comprometem o apoio da comunidade internacional. Dessa forma, as forças oponentes 
abrem caminho para o seu êxito, pois ampliam sua influência sobre a população, 
exploram as contradições internas e mantêm suas ações agressivas focadas nas forças 
legais e contra o próprio governo. 
 
3.4.3.11 Máximo aproveitamento das oportunidades de emprego – Devido à 
complexidade do ambiente operacional contemporâneo, as oportunidades para realização 
de ações coercitivas e/ou construtivas nas Op Pac devem ser rapidamente aproveitadas, 
permitindo, no mais curto prazo, angariar o apoio da população, mitigar o poder de 
combate das forças oponentes, acelerar o desenvolvimento local, restabelecer serviços 
essenciais e reconstruir infraestruturas. Para tanto, deve-se priorizar o planejamento 
concorrente6 ou paralelo7 em detrimento do planejamento sequencial. O escalão 
executante não pode começar seu Exame de Situação somente quando concluído o do 
seu escalão superior. Os comandantes e seus assessores precisam apreender 
rapidamente a situação, adaptar-se quando necessário, prever o cenário futuro, bem 
como ser mentalmente ágeis e versáteis para elaborar soluções efetivas. Portanto, nas 
Op Pac, cresce a importância de privilegiar o pensamento crítico8 e criativo9.  
 
3.4.3.12 Multiplicidade de propósitos e de atores envolvidos – as Op Pac possuem 
diferentes propósitos que, normalmente, não possuem hierarquização de importância, tais 
como: dissuadir e/ou neutralizar forças oponentes ou potenciais adversários; retomar o 
controle de uma determinada área liberada; prestar ajuda humanitária; apoiar esforços de 
estabilização, de reconstrução, de restauração e de consolidação da paz; prestar o apoio 
a organismos internacionais; apoiar autoridades civis; dentre outras. Forças militares, 
órgãos de segurança, agências governamentais, empresas privadas, ONG, mídia, 
lideranças locais e população nativa são alguns dos atores que estão presentes no TO/A 
Op. As Op Pac devem ser planejadas e conduzidas considerando a interação entre o 
componente militar e todos os atores civis presentes, exigindo a colaboração 
interagências para o êxito das atividades e tarefas e atingimento do EFD.  
 
3.4.3.13 Necessidade de obtenção de superioridade das informações e de 
credibilidade – para conquistar superioridade de informações, deve-se obter uma 
vantagem operativa derivada da habilidade de coletar, processar, disseminar, explorar e 
proteger um fluxo ininterrupto de informações aos comandantes em todos os níveis, ao 
mesmo tempo em que se busca tirar proveito das informações do oponente e/ou negar-
lhe essas habilidades. É possuir mais e melhores informações do que o adversário sobre 
o ambiente operacional. Permite o controle da dimensão informacional por determinado 
tempo e lugar. A credibilidade se obtém em função da efetividade e capacidade de 
atendimento às expectativas da população local. Especial atenção deve ser dada ao 
relacionamento com a mídia, vetor fundamental para a visibilidade, credibilidade e 
                                                           
6 Planejamento concorrente: realizado consultando, sempre que for conveniente, o escalão subordinado. 
 
7 Planejamento paralelo: o escalão superior, em cada fase, coordena as ações do escalão subordinado, 
recebendo retroalimentações à medida que realiza o planejamento. 
 
8 Pensamento crítico: capacidade de julgar uma situação de forma objetiva e reflexiva, chegando a 
soluções razoáveis e justificáveis para determinadas situações problemas. 
 
9 Pensamento criativo: envolve a criação de ações inovadoras ou originais que permitem conceber novas 
abordagens e perspectivas para solução de problemas militares. 
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legitimidade das ações do componente militar. Dessa forma, desde a comunidade 
internacional até a população local, tendem a perceber as ações coercitivas e construtivas 
realizadas como necessárias e legítimas. 
 
3.4.3.14 Permanente capacidade de usar a força – mesmo em fases prioritariamente 
construtivas das Op Pac (estabilização e normalização), as forças militares deverão 
permanecer com suas capacidades coercitivas em condições de atuar em pronta 
resposta, a fim de controlar qualquer escalada do conflito. O componente militar deve ter 
a consciência de que seu principal suporte para o desenvolvimento local é sua presença 
dissuasória e sua capacidade de atuação, garantindo, de forma sustentável, o ambiente 
estável e seguro. A contínua preparação da tropa deverá ser mantida durante a condução 
das Op Pac, ao mesmo tempo em que se deve treinar forças de segurança locais. 
 
3.4.3.15 Presença constante da mídia – característica presente nas operações militares 
contemporâneas. Proporciona visibilidade das forças militares. A forma como as notícias 
são divulgadas atuam na formação da opinião púbica sobre as Op Pac realizadas. Assim, 
a adequada atitude dos militares é essencial para uma percepção pública positiva e 
obtenção de um maior apoio da população, fator que facilitará a conquista dos objetivos 
militares e políticos propostos. 
 
3.4.3.16 Tendência a alongar-se no tempo – os resultados das Op Pac são obtidos a 
médio e longo prazos. Isso implica na utilização de critérios de avaliação (Mdd Dsp e Mdd 
Efi) e de indicadores que permitam verificar se os resultados obtidos após a realização 
continuada de diversificadas atividades e tarefas contribuíram para obtenção do EFD e 
conduzirão ao retorno à situação de normalidade. Devem-se evitar decisões precipitadas 
que não levem em conta o que já foi realizado por contingentes anteriores. No entanto, 
deve-se compreender que ações semelhantes aplicadas em diferentes Áreas de 
Responsabilidade ou Zonas de Ação (ARP/Z Aç), e até mesmo em diferentes partes do 
mesmo TO/A Op, não tem necessariamente o mesmo efeito. De igual modo, medidas 
equivalentes aplicadas em uma mesma área, mas em momentos diferentes, podem obter 
resultados extremamente distintos. 
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4.4 RELAÇÕES NAS OPERAÇÕES DE 
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CAPÍTULO IV 
ESTRUTURAS, RESPONSABILIDADES, CAPACIDADES REQUERIDAS E RELAÇÕES 

NAS OPERAÇÕES DE PACIFICAÇÃO 
 
 
4.1 GENERALIDADES 
 
4.1.1 Dentro do conceito das operações no 
amplo espectro dos conflitos, em particular no 
contexto das operações básicas, verifica-se 
que as Operações de Pacificação (Op Pac) são 
inseridas, normalmente, em um ambiente 
operacional complexo e difuso, no qual  forças 
militares, população nativa, agências civis, 
organizações (governamentais ou não) e 
diversos atores em presença interagem.  
 
4.1.2 Como já visto, as Op Pac compreendem o emprego dos instrumentos do Poder 
Nacional na defesa de interesses nacionais, no Território Nacional ou no exterior, por 
meio da fusão de atitudes coercitivas limitadas para restaurar ou manter a ordem pública 
e/ou a paz social e ações construtivas, para apoiar esforços de estabilização, de 
reconstrução, de restauração e de consolidação da paz. Essa combinação influencia, 
significativamente, as estruturas a serem adotadas, as responsabilidades e capacidades 
requeridas para atingir o Estado Final Desejado (EFD) e, também, as relações entre os 
diversos vetores (militares e civis) envolvidos nas atividades e tarefas destinadas à 
pacificação, ou seja, ao retorno à situação de normalidade.  
 
4.1.3 Nas Op Pac não existe solução exclusivamente militar. Por serem desencadeadas 
em ambiente interagências, as forças militares devem ser capazes de coordenar suas 
ações e colaborar com uma diversificada quantidade de vetores civis, de naturezas 
diversas, a fim de alcançar a unidade de esforços para a consecução do objetivo comum 
– o retorno à situação de normalidade. Alcançar a unidade de esforços pode ser uma 
tarefa complexa, devido particularmente aos diferentes processos e culturas 
organizacionais dos atores envolvidos.  
 
4.1.4 Nesse contexto, protocolos devem ser estabelecidos para identificar e aproveitar as 
capacidades das organizações envolvidas nas operações e explorar as competências 
(conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e experiências) individuais dos seus 
integrantes, visando a maximizar a possibilidade de êxito no cumprimento das atividades 
e tarefas.  
 
4.1.5 Nas Op Pac não se prevê organizações preconcebidas, por conseguinte, as 
atribuições serão direcionadas de acordo com os vetores (civis e militares) envolvidos e o 
estudo do ambiente operacional. Todavia, destaca-se que, para o levantamento das 
estruturas necessárias, atribuição das responsabilidades decorrentes e análise das 
capacidades requeridas, é necessário compreender detalhadamente a área que necessita 
ser pacificada. A partir desse quadro geral, que evidenciará as deficiências e principais 
necessidades, serão elencadas as ações a serem desenvolvidas. 
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4.1.6 A formação do referido quadro é dividida em fases: intervenção, estabilização e 
normalização. A partir da sua estruturação e montagem, as autoridades civis e 
comandantes militares terão condições de identificar as principais atividades e tarefas a 
serem executadas nas Op Pac, conforme as especificações a seguir: 
a) restaurar o ambiente seguro e estável;  
b) apoiar a restauração de serviços essenciais; 
c) apoiar a governança; e 
d) apoiar o desenvolvimento econômico e de infraestrutura. (Fig. 4-1) 
           

 
Figura 4-1 – Principais Atividades e Tarefas nas Operações de Pacificação  

 
4.2 ESTRUTURAS E RESPONSABILIDADES NAS OPERAÇÕES DE PACIFICAÇÃO 
 
4.2.1 As forças militares contemporâneas, em resposta a um ambiente de incertezas, 
onde inexiste um inimigo dominante, tendem a se organizar por estruturas baseadas na 
geração das capacidades requeridas pelas ameaças (concretas e potenciais), tornando-
se mais aptas ao planejamento, à preparação, à execução e à contínua avaliação das 
operações desencadeadas no amplo espectro dos conflitos.  
 
4.2.2 A dinâmica das Op Pac é influenciada por múltiplos elementos. Para conduzir as 
atividades e tarefas de acordo com o propósito do EFD, o comandante do componente 
militar deve levar em consideração referências que permitam orientar as suas ações em 
coordenação com os demais vetores (militares e civis) em presença, por meio de uma 
ação unificada1. Basicamente, este deve conhecer o TO/A Op ou a sua ARP e saber 
como realizar a integração e sincronização de todas as missões que se desenvolvem sob 
sua responsabilidade. 
 
4.2.3 Em virtude da ampla combinação entre atitudes coercitivas limitadas e ações 
construtivas e da variedade dos vetores (militares e civis) envolvidos, torna-se 
fundamental observar os princípios e as características das Op Pac para a estruturação 
do componente militar. (Fig. 4-2) 
 

                                                           
1 Ação unificada – sincronização, coordenação ou integração de ações de agências com as operações 
militares para alcançar a unidade de esforços. 
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4.2.3.1 Na adoção de atitudes coercitivas limitadas, para as quais o componente militar é 
preponderante, a unidade de esforços é assegurada pela Unidade de Comando, que é 
baseada na designação de um único comandante, com a autoridade para comandar e 
controlar os esforços de todas as forças subordinadas em busca dos objetivos que 
contribuirão para atingir o EFD. 
 

 
 

Figura 4-2 – Natureza e responsabilidades nas atividades, tarefas e ações nas fases das Op Pac 
 
4.2.3.2 Na condução das ações construtivas, nas quais as capacidades dos vetores civis 
participantes são preponderantes e tendem a atuar por meio de estruturas de 
coordenação e comunicação, o Cmt do componente militar deve buscar a construção do 
consenso, a colaboração interagências e a unidade de esforços.  
 
4.2.4 Embora não haja uma relação equivalente entre o comando das forças militares e 
das agências civis, é recomendável que as Op Pac sejam desencadeadas sob uma 
coordenação unificada. Relações claramente definidas podem promover a harmonia e 
reduzir o atrito entre os envolvidos. 
 
4.2.5 Nas Op Pac, devem ser estabelecidos protocolos interagências desde o início,  em 
todos os níveis de planejamento e condução das operações, que permitam o diálogo 
aproximado e construtivo entre os participantes. O Comandante Operacional (Cmt Op), 
em coordenação com os níveis de decisão estratégico e político, deve estabelecer uma 
coordenação eficaz e identificar objetivos comuns por meio dos seguintes passos: 
a) identificação dos vetores (civis e militares) disponíveis e envolvidos nas operações; 
b) estabelecimento de um entendimento comum; 
c) definição dos objetivos de esforços e de linhas de ação (LA) para as operações 
militares e para as atividades e tarefas a cargo dos vetores civis; 
d) solicitação às agências civis de uma clara definição dos seus objetivos; 
e) identificação de obstáculos potenciais ao esforço coletivo decorrentes do conflito de 
prioridades; 
f) identificação dos recursos necessários e determinação de quais vetores (militares e 
civis) devem promovê-los, reduzindo a duplicação e incrementando a coerência no 
esforço coletivo; 
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g) definição do EFD e dos critérios para o término da operação e retorno à normalidade; 
h) maximização dos recursos para apoiar as metas de longo prazo; e 
i) organização de equipes interagências que podem ser desdobradas na área de 
operações para emitirem uma avaliação da situação e de sua evolução. 
 
4.2.6 ESTRUTURAS DO COMPONENTE MILITAR 

 
4.2.6.1 Os meios que integram o componente militar empregado nas Op Pac são 
determinados de acordo com o estudo dos fatores operacionais e fatores da decisão. Um 
detalhado Exame de Situação indica as atividades e tarefas, no contexto da manobra de 
armas combinadas e de segurança de área, a serem executadas pelos elementos de 
manobra, apoio ao combate e apoio logístico e, consequentemente, as capacidades 
requeridas para a operação. 
 
4.2.6.2 O conhecimento das capacidades requeridas ao cumprimento dessas atividades e 
tarefas possibilita ao EM da força operativa designada a verificação da adequabilidade 
dos meios (pessoal e material) previamente alocados e o levantamento das 
necessidades, o que deve atender aos fatores determinantes (inter-relacionados e 
indissociáveis) – doutrina, organização, adestramento, material, educação, pessoal e 
infraestrutura (DOAMEPI) e às características da força terrestre da era do conhecimento: 
flexibilidade, adaptabilidade, modularidade, elasticidade e sustentabilidade (FAMES). 
 
4.2.6.3 As atividades e tarefas realizadas nas Op Pac podem ser agrupadas em dois 
blocos distintos. Um composto por atitudes coercitivas podendo ser aplicadas para 
restaurar ou manter um ambiente seguro e estável e proteger civis, organizações de ajuda 
humanitária sob a ameaça iminente de violência física ou infraestruturas críticas; e outro 
composto por ações construtivas, utilizadas para apoiar um governo local ou de nação 
anfitriã em seus esforços de estabilização, de reconstrução e/ou de consolidação da paz.  
 
4.2.6.4 Do exposto, as estruturas do componente militar podem ser constituídas por dois 
módulos de força, de aptidões distintas: a Força de Intervenção (FI), destinada ao 
cumprimento de atividades e tarefas coercitivas limitadas e a Força de Estabilização     
(F Estbl), vocacionada às ações construtivas. 
 
4.2.6.5 Normalmente, integram a Força de Intervenção, elementos de combate, apoio ao 
combate e apoio logístico. Além disso, poderão compor os elementos operativos  dotados 
de mobilidade tática, poder de fogo, engajamento e letalidade seletivos e proporcionados 
por avançados sistemas de armas que lhe proporcionem as capacidades essenciais 
necessárias à sustentação: comando e controle, comunicações, computação, inteligência, 
vigilância, reconhecimento e aquisição de alvos (C4 IVRA); gestão de informações e do 
conhecimento; e proteção.    
 
4.2.6.6 A Força de Estabilização é estruturada por frações de Polícia do Exército (PE) e 
de Engenharia de Construção, além de elementos especializados em assuntos civis, 
cooperação civil-militar (CIMIC, sigla em inglês), operações de apoio à informação (OAI), 
estruturas para o desenvolvimento de projetos e obras, gerenciamento de contratos, 
administração financeira e outras julgadas necessárias para executar as atividades e 
tarefas construtivas, quais sejam: apoiar a restauração de serviços essenciais, apoiar a 
governança e apoiar o desenvolvimento econômico e de infraestrutura. (Fig. 4-3) 
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Figura 4-3 – Estrutura Organizacional do Componente Militar (exemplo) 

 
4.2.6.7 Normalmente, tanto a FI e como a F Estbl, após o Exame de Situação, são 
organizadas levando em consideração a modularidade e a organização por tarefas – ato 
de projetar uma força operativa, pessoal de apoio, ou pacote logístico de tamanho e 
composição específicos para atender a uma tarefa ou missão específica. As forças que 
integram o componente militar não são excludentes e se apoiam mutuamente, em maior 
ou menor grau, durante todas as fases das Op Pac: intervenção, estabilização e 
normalização. 
 
4.2.6.8 A capacidade das forças operativas da F Ter em se organizar por tarefas lhe 
fornece uma agilidade extraordinária. Esse tipo de estruturação de forças permite que os 
comandantes, nos níveis operacional e tático, configurem seus elementos de emprego 
para o melhor uso dos recursos disponíveis, ou seja, na medida certa. Oferece, ainda, a 
possibilidade de rápida e oportuna combinação de capacidades e de acordo com a 
prioridade atribuída. Uma vez que a operação pode mudar o foco do seu esforço de 
intervenção para estabilização, os Cmt têm as forças disponíveis para executar as 
atividades e tarefas atribuídas. Além disso, estes devem estar atentos para as mudanças 
inesperadas e favoráveis e serem capazes de adaptarem as suas forças para explorarem 
tais oportunidades. 
 
4.2.7 RESPONSABILIDADES NAS OPERAÇÕES DE PACIFICAÇÃO 
 
4.2.7.1 As atividades primárias relacionadas à restauração do ambiente seguro e estável, 
traduzidas pelo restabelecimento do controle e da segurança civil, aliadas à restauração 
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dos serviços essenciais, são consideradas tarefas mínimas essenciais nas Op Pac. Os 
quadros a seguir sintetizam as responsabilidades – conforme as tarefas – dos 
componentes (civil e militar) nas Op Pac. 
 
4.2.7.2 As responsabilidades relacionadas ao estabelecimento do controle civil são 
aquelas que têm por foco gerar um ambiente seguro e estável para a atuação de todos os 
vetores (civis e militares) envolvidos nas Op Pac. (Fig. 4-4) 
 

TAREFA: ESTABELECIMENTO DO CONTROLE CIVIL 
Fases Ações (Responsabilidades) 

Intervenção 

- Certificar-se de que a ajuda humanitária e as forças de segurança têm 
acesso às populações ameaçadas, incluindo campos de refugiados e pessoas 
deslocadas internamente.  
- Executar funções policiais civis, incluindo a investigação de crimes e fazer 
detenções.  
- Localizar e proteger testemunhas-chave, documentos e outros elementos de 
prova relacionados a investigações em curso e processos em potencial.  
- Controlar multidões, evitar saques e gerenciar distúrbios civis.  
- Prover instalações seguras, gravações, equipamentos de armazenamento 
de dados relacionados com a justiça criminal e instituições de segurança. 

Estabilização 
- Desenvolver a capacidade local de proteger suas infraestruturas de 
segurança e instituições públicas.  
- Desenvolver a capacidade local de resposta a emergências. 

Normalização - Identificar as necessidades de modernização e os meios para alcançá-las. 
Figura 4-4 – Responsabilidades no Estabelecimento do Controle Civil 

 
4.2.7.3 As responsabilidades relacionadas com o estabelecimento da segurança civil são 
aquelas que têm por escopo principal permitir que as forças de segurança locais voltem a 
atuar com efetividade e dentro da legalidade. (Fig. 4-5) 
 

TAREFA: ESTABELECIMENTO DA SEGURANÇA CIVIL 
Fases Ações (Responsabilidades) 

Intervenção 

- Elaborar um plano para a disposição das forças de segurança locais, 
serviços de inteligência e outras instituições nacionais. 
- Identificar futuros papéis, missões e estruturas. 
- Afastar, quando for estritamente necessário, oficiais superiores, indivíduos e 
autoridades por abusos do passado e atividade criminal. 

Estabilização 

- Proporcionar assistência às forças de segurança locais. 
- Desenvolver a capacidade das forças de segurança locais de realizarem sua 
própria proteção.  
- Restabelecer ou estabelecer (SFC) as instituições de defesa. 

Normalização - Estabelecer programas  com os serviços e as forças de segurança locais. 
Figura 4-5 – Responsabilidades no Estabelecimento da Segurança Civil 

 
4.2.7.4 As responsabilidades relacionadas com a restauração dos serviços essenciais 
objetivam garantir o acesso da população local atingida da área de operações aos meios 
e processos que garantam a sua subsistência. (Fig. 4-6) 
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TAREFA: RESTAURAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS 

Fases Ações (Responsabilidades) 

Intervenção 

- Fornecer necessidades humanitárias imediatas (alimento, água, abrigo e 
assistência médica) quando e onde as organizações humanitárias 
independentes não forem capazes de fazê-lo.  
- Prover saneamento adequado, purificação e distribuição de água potável. 
- Fornecer saneamento de águas residuais e os serviços de eliminação de 
resíduos. 

Estabilização - Construir a capacidade do governo local ou da nação anfitriã de operar e 
manter os serviços públicos essenciais. 

Normalização - Não há. 
Figura 4-6 – Responsabilidades na Restauração dos Serviços Essenciais 

 
4.2.7.5 As responsabilidades relacionadas com o apoio à governança local têm por 
finalidade criar as condições para que o Poder Público possa exercer na plenitude os 
seus deveres. É interessante que sejam levadas em consideração, na implementação 
dessas responsabilidades, as questões relacionadas à cultura local, às tradições, bem 
como a visão sobre gênero na sociedade em questão. (Fig. 4-7) 
 

TAREFA: APOIO À GOVERNANÇA 
Fases Ações (Responsabilidades) 

Intervenção - Não há. 

Estabilização - Implementar ou reafirmar os compromissos dos funcionários do governo 
local ou da nação anfitriã. 
- Desenvolver e disseminar as normas éticas para os funcionários públicos. 
- Assegurar a transparência na distribuição de recursos do governo. 
- Implementar procedimentos de informação para a corrupção e intimidação. 
- Estabelecer programas de proteção e apoio a testemunhas. 
- Incorporar os esforços de combate à corrupção em seus sistemas de 
aquisição e não atuar de maneira que possa involuntariamente dar 
sustentação à corrupção local. 

Normalização 

Figura 4-7 – Responsabilidades no Apoio à Governança 
 
4.2.7.6 As responsabilidades relacionadas com o apoio ao desenvolvimento econômico e 
da infraestrutura focam na geração de condições favoráveis para que a região afetada 
possa se autossustentar. Assim como na questão da governança, é importante levar em 
consideração, na implementação das ações, as questões relacionadas à cultura local, às 
tradições, bem como a visão sobre gênero na sociedade em questão. (Fig. 4-8) 
 

TAREFA: APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA INFRAESTRUTURA 
Fases Ações (Responsabilidades) 

Intervenção - Não há. 

Estabilização 
- Implementar iniciativas para gerar emprego imediato.  
- Criar oportunidades de emprego para todas as idades e sexos.  
- Avaliar a força de trabalho para as necessidades e carências de 
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habilidades críticas. 
- Avaliar o segmento de mercado para as necessidades de mão de obra e 
regras de pagamento. 

Normalização 

- Implementar projetos de obras públicas.  
- Apoiar o estabelecimento de um cadastro de negócio para registrar 
atividade empresarial  lícita nos níveis local ou provincial.  
- Fornecer capital inicial para pequenas empresas por meio de doações de 
empresas de pequena escala.  
- Incentivar a criação de microempresas.  
- Permitir o desenvolvimento de instituições financeiras. 

Figura 4-8 – Responsabilidades no Apoio ao Desenvolvimento Econômico e da Infraestrutura 
 

4.2.7.7 O papel do componente militar  
 
4.2.7.7.1 O papel do componente militar no processo de pacificação está ligado ao 
estabelecimento de condições mínimas de segurança e de ações até a normalização. 
Nessa fase, são desencadeadas as ações para restabelecer a situação de paz estável de 
forma duradoura, após atingir o EFD.  
 
4.2.7.7.2 Os elementos de emprego da F Ter realizarão as suas atividades e tarefas por 
intermédio da realização integrada de quatro ações: Segurança; Restabelecimento da Lei; 
Bem-Estar Social e Econômico; e Governança e Participação. Essas ações poderão 
ocorrer de forma sucessiva ou simultânea, dependendo da situação. Elas constituem a 
parcela do processo relacionado com o componente militar, que as executa com níveis 
diversos de engajamento, conforme a participação e efetividade dos diversos vetores civis 
envolvidos no esforço. 
 
4.2.7.7.3 Apoio à Segurança 
a) O Apoio à Segurança é uma das primeiras atividades e tarefas realizadas no processo 
de pacificação e consiste no maior esforço do componente militar. O êxito na 
concretização das referidas ações possibilita o desenvolvimento das etapas posteriores. 
(Fig. 4-9) 
b) Definitivamente, as atividades militares em Apoio à Segurança permitem que a 
população, as agências civis (governamentais e não governamentais) e as autoridades 
tenham liberdade de ação para realizar as atividades que possibilitem instaurar ou 
restaurar as instituições, propiciando as adequadas circunstâncias para o 
desenvolvimento econômico, político e social que gerem as condições para uma 
estabilidade duradoura. 
c) Conquistar e manter uma situação de segurança estável requer um enorme esforço do 
componente militar na execução de tarefas táticas por toda a área de operações, ao 
mesmo tempo em que mantém a capacidade de reação ante as ameaças que possam 
comprometer o entorno de segurança. Dessa forma, torna-se necessário que seja 
planejada a realização das demais operações básicas (ofensivas, defensivas e de apoio a 
órgãos governamentais) para, se for o caso, serem realizadas simultaneamente às tarefas 
de pacificação. 
d) O Apoio à Segurança engloba todos os aspectos necessários para estabelecer um 
ambiente seguro e manter civis não combatentes a salvo de violência imediata e em larga 
escala. Com essa atividade, busca-se a segurança individual e coletiva, condição prévia 
para o êxito das demais ações a serem empreendidas para o restabelecimento da ordem 
pública e da paz social.  
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e) Para estabelecer uma condição de segurança, os elementos de emprego da F Ter 
podem executar as ações que incluem:  

 - imposição das medidas coercitivas em vigor, nos termos da lei; 
 - supervisão de cessar fogo;  
 - execução e fiscalização de desarmamento;  
 - desmobilização de combatentes;  
 - controle de fronteiras e limites entre beligerantes;  
 - controle de movimento;  
 - controle de pontos de entrada;  
 - proteção de não combatentes;  
 - imposição da ordem pública;  
 - desminagem e destruição de engenhos falhados; 
 - proteção de indivíduos e instalações privadas; 
 - proteção de infraestrutura crítica e instalações; 
 - reestruturação das Forças Armadas do País; e  
 - estruturação de forças de segurança não militares. 
 

 
Figura 4-9 – Apoio à segurança  

 
f) No Apoio à Segurança, o componente militar deverá ter condições de apoiar também a 
reforma das instituições de defesa e das Forças Armadas – no caso de Op Pac realizadas 
no exterior. Em relação aos outros elementos do setor de segurança, justiça, por exemplo, 
seu papel se limita a apoiar outros atores não militares. Apesar disso, em determinadas 
circunstâncias, as forças militares podem assumir papel mais ativo na reforma de outros 
elementos do setor de segurança. 
g) O papel do componente militar é determinado pelo ambiente operacional, que pode ser 
mais ou menos permissivo às atividades de apoio à reforma do setor de segurança: 
     - em um ambiente operacional não permissivo é provável que o componente militar 
tenha que conduzir o esforço principal da reforma do setor de segurança, devendo 
assumir tarefas que normalmente seriam de responsabilidade de outros atores. No 
entanto, sua tarefa principal deverá ser a de estabelecer condições de segurança 
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apropriadas que permitam a atuação das agências e atores civis; 
     - em um ambiente operacional parcialmente permissivo, à medida que a situação fique 
mais segura, outros atores não militares incorporar-se-ão ao esforço de reforma do setor 
de segurança. O componente militar poderá ceder a iniciativa em determinadas áreas a 
esses atores, concentrando-se assim nas atividades relacionadas com a defesa e com as 
Forças Armadas; e 
     - em um ambiente operacional permissivo, a intervenção das forças militares se realiza 
por meio de um plano de cooperação, e, no caso de Op Pac desencadeadas no exterior, 
o papel do componente militar se limita às atividades de ajuda na reforma da estrutura de 
defesa da nação anfitriã e na assistência às suas Forças Armadas. 
h) Todas as atividades relacionadas com a reforma do setor de segurança devem ser 
coordenadas no maior nível de decisão (político ou político-militar) e requerem direção e 
planejamento integral no maior nível de planejamento e condução das operações 
(estratégico). No nível operacional, desenvolve-se a coordenação de todos os atores 
relacionados com os aspectos de segurança na área de operações. 
i) As atividades relacionadas com a reforma do setor de segurança incluirão aspectos 
relacionados com as reformas judicial e penal, das forças policiais, de controle das 
fronteiras, de aduanas e outros assuntos relacionados com a segurança e, no caso das 
Op Pac realizadas no exterior incluirão, também, a instrução e o treinamento das futuras 
forças militares da nação anfitriã.  
 
4.2.7.7.4 Apoio ao Restabelecimento da Lei 
O Apoio ao Restabelecimento da Lei engloba as tarefas necessárias para retorno às 
condições de vida em harmonia (ou pelo menos ao equilíbrio) entre as diversas forças ou 
grupos sociais presentes na área de operações. Busca-se com essa atividade o 
restabelecimento do estado de legalidade. As ações executadas incluem, mas não se 
limitam à(ao):  
a) apoio à polícia internacional (ONU);  
b) monitoramento das ações das forças de segurança pública;  
c) construção de infraestrutura prisional; e  
d) identificação de mortos e sepultamento. (Fig. 4-10) 
 

 
Figura 4-10 – Apoio ao Restabelecimento da Lei 

 
4.2.7.7.5 Apoio ao Bem-Estar Social e Econômico 
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a) O Apoio ao Bem-Estar Social e Econômico engloba as ações necessárias ao 
restabelecimento das condições de vida da sociedade local, proporcionando o 
atendimento de necessidades básicas, em particular assistência emergencial, e 
restauração dos serviços essenciais para a população. As ações, se integradas, 
estabelecem a base sólida para o estabelecimento de uma economia minimamente viável, 
calcada em programas de desenvolvimento sustentável.  
b) Havendo possibilidade, as ações destinadas a promover o bem-estar social e 
econômico normalmente são executadas de forma simultânea com as ações de apoio à 
segurança, pois contribuem para a criação de um ambiente seguro. Em primeira instância, 
essas ações destinam-se a proteger a população da fome, de doenças e das condições 
atmosféricas. Entretanto, à medida que a situação se estabiliza, a atenção se altera da 
assistência humanitária para a facilitação de iniciativas que promovam, de forma 
duradoura, o desenvolvimento econômico e social.  
c) Promover o bem-estar social e econômico pode incluir as seguintes ações:  
     - prevenção de deslocamento de civis (deslocados);  
     - administração de refugiados e de deslocados;  
     - distribuição emergencial de alimentos (Fig. 4-11);  
     - prevenção de epidemias;  
     - construção de abrigos e escolas;  
     - supervisão de mecanismos de recebimento de doações estrangeiras;  
     - restauração de energia elétrica; e  
     - realização da segurança de recursos naturais. 
d) As ações construtivas das Op Pac devem permear a restauração dos serviços e 
infraestruturas mais urgentes, com o objetivo de evitar que se produzam danos 
irreparáveis à população. 
e) É importante ressaltar que o componente militar participa somente da restauração dos 
serviços vitais e, excepcionalmente, na restauração dos serviços essenciais, cuja 
responsabilidade deve ser transferida paulatinamente para os atores civis, para que estes 
prossigam com os trabalhos. 

 
Figura 4-11 – Distribuição emergencial de alimentos 
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f) No caso específico das Op Pac realizadas no exterior, a atuação dos elementos de 
emprego da F Ter no Apoio ao Bem-Estar Social e Econômico deve ter especial atenção 
caso seja necessário conquistar o apoio da população civil local e afastar eventual 
estigma relacionado a uma força de ocupação. 
 
4.2.7.7.6 Apoio à Governança e Participação 
a) O Apoio à Governança e Participação envolve ações destinadas a suprir as 
necessidades de instituições políticas e administrativas com legitimidade e de processos 
de governança participativa. A governança envolve a adoção de regras e procedimentos 
para a tomada de decisão política e a prestação de serviços públicos com efetividade e 
transparência.  
b) A participação diz respeito ao processo de “dar voz” à população por intermédio do 
desenvolvimento da sociedade civil, propiciando o desenvolvimento e intercâmbio de 
ideias por meio de associações cívicas e da mídia. Podem ser executadas as seguintes 
ações: segurança, fiscalização de eleições e apoio às ações de outras agências.  
c) Os elementos de emprego da F Ter no apoio à governança e participação poderão 
realizar atividades exclusivas nos casos em que as Op Pac se desenvolvam no exterior. 
No processo de pacificação, entre as atividades realizadas pelas forças militares, consta o 
apoio ao estabelecimento das instituições políticas, econômicas, sociais e legais que 
facilitem a assunção plena da responsabilidade de governo pela autoridade legítima da 
nação anfitriã. 
d) O grau de intervenção nas tarefas iniciais do governo local, no Território Nacional ou no 
exterior, pode variar desde o assessoramento até a assunção parcial do governo, que 
seria responsabilidade da autoridade local. Em determinadas circunstâncias, quando o 
governo da nação anfitriã for inexistente, de acordo com a resolução do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas ou um mandato internacional similar (que descreva 
também os limites da autoridade), pode-se instaurar um governo de responsabilidade da 
autoridade militar em benefício da população civil. 
e) O grau de controle exercido pela autoridade militar varia amplamente em função de 
diversos fatores como: presença de insurgência, operações militares que estão em curso, 
nível de cooperação da população e condições estabelecidas pelo mandato internacional.  
f) À medida que se estabilizem as condições de segurança na área sob a 
responsabilidade do componente militar, o controle exercido por ele pode diminuir 
gradativamente, até chegar à transferência total de responsabilidade para o governo que 
tenha sido constituído pela nação anfitriã. 
g) A autoridade militar pode assumir competências de ordem judicial, legislativa e 
administrativa que são delimitadas pelo Direito Internacional dos Conflitos Armados 
(DICA). Ao assumir a responsabilidade pelo governo de um território, as forças militares 
devem tomar todas as medidas necessárias para reestabelecer a ordem e a vida pública.  
 
4.3 CAPACIDADES OPERATIVAS REQUERIDAS NAS OPERAÇÕES DE 
PACIFICAÇÃO 
 
4.3.1 O processo de transformação do Exército para a era do conhecimento requer dos 
elementos de emprego da F Ter flexibilidade e adaptabilidade para operar no amplo 
espectro dos conflitos. A multiplicidade de cenários e a imprevisibilidade das ameaças, 
nas situações de guerra e de não guerra, requer a geração de força que favoreça o 
estado de permanente prontidão da F Ter e que permita a adoção, quando do emprego, 
de estruturas modulares, elásticas e sustentáveis, a fim de cumprir as atividades e tarefas 
peculiares nas Op Pac. (Fig. 4-12) 
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4.3.2 O Planejamento Baseado em Capacidades permite à F Ter a proatividade 
necessária para conduzir as Op Pac em um ambiente operacional multidimensional que 
apresenta ameaças difusas e características voláteis. A partir do nível político são 
determinadas quais capacidades militares terrestres são requeridas e, na sequência, são 
definidas quais capacidades operativas são necessárias aos elementos de emprego da F 
Ter – a cada Organização Militar (OM) ou forças que serão empregadas –, para que 
possam cumprir as atividades e tarefas  que lhes cabem. 
 
4.3.3 As Op Pac, por sua importância no contexto do gerenciamento de crises e da 
solução de conflitos e pelas especificidades das atividades e tarefas realizadas pelos 
elementos de emprego da F Ter, em coordenação com outros vetores (civis e militares), 
constituim-se uma capacidade2 a ser gerada pela F Ter a fim a atender às demandas que 
advêm das operações no amplo espectro dos conflitos.  
 

 
Figura 4-12 – As Operações de Pacificação no Espectro dos Conflitos  

 
4.3.4 Nas Op Pac, o componente militar pode ser invocado a realizar, dentre outras, as 
seguintes tarefas operativas:  
a) conduzir operações tipo polícia; 
b) controlar fronteiras e limites entre facções; 
c) controlar o movimento e pontos de entrada; 
d) evacuar áreas; 
e) realizar escolta de comboios e segurança de autoridades; 
f) proteger civis não combatentes; 
g) impor a ordem pública; 
h) proteger infraestruturas críticas e instalações; 
i) contribuir para a ajuda humanitária (Fig. 4-13);  
                                                           
2 Capacidade: é a aptidão requerida a uma força ou organização militar, para que possa cumprir 
determinada missão ou tarefa. É obtida a partir de um conjunto de sete fatores determinantes, inter-
relacionados e indissociáveis: doutrina, organização (processos), adestramento, material, educação, 
pessoal e infraestrutura – que formam o acrônimo DOAMEPI. Para que as unidades atinjam o nível máximo 
de prontidão operativa, é necessário que possuam as capacidades que lhes são requeridas na sua 
plenitude. 
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 j) auxiliar no monitoramento do cumprimento dos direitos humanos;   
 k) dirigir negociações locais entre os grupos rivais envolvidos; 
 l) supervisionar o cessar fogo; 
 m) desmobilizar, fiscalizar o desarmamento e contribuir com os esforços de reintegração 
e reconciliação de ex-integrantes de grupos litigantes;  
 n) realizar desminagem e destruição de produtos controlados, de material bélico e de 
artefatos explosivos3;           
 o) reestruturar forças de segurança e as Forças Armadas da nação anfitriã (exterior); 
 p) garantir o movimento e estabelecer a supervisão de refugiados e de deslocados; 
 q) distribuir emergencialmente alimentos; e        
 r) atuar na dimensão informacional. 
 
4.3.5 As Op Pac requerem, além da aplicação de uma série de princípios 
interdependentes e características peculiares já explorados no capítulo III, determinadas 
capacidades operativas para atender a execução de ações coercitivas e construtivas 
necessárias para que o componente militar possa contribuir de forma efetiva para a 
obtenção das condições que caracterizam o atingimento do   Estado Final Desejado 
(EFD) 4 e o retorno às condições de normalidade.  
 

 
Figura 4-13 – Contribuição para a Ajuda Humanitária 

 
4.3.6 Tais capacidades operativas permitem maximizar o potencial do componente militar 
para atingir os seus objetivos, sejam eles exclusivamente militares, eminentemente civis 
ou uma combinação de ambos. Visam, ainda, evidenciar que a atuação integrada e 
sincronizada dessas capacidades é fator decisivo para a obtenção do êxito nas Op Pac, 

                                                           
3 Artefatos explosivos: Dispositivos explosivos improvisados (DEI), engenhos falhados e restos de guerra. 
4 Estado Final Desejado (EFD): é um conjunto de condições futuras, militares e não militares, almejado 
pelo comandante de um elemento da F Ter quando do término de uma operação militar. Os comandantes 
incluem o EFD em sua diretriz de planejamento, de forma a promover a unidade de esforços, facilitar a 
integração, a sincronização e a iniciativa disciplinada e ainda, mitigar o risco. 
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na medida em que colaboram para moldar o ambiente operacional, tendo em vista que, 
por vezes, uma ação militar específica se torna ineficaz, inapropriada ou inoportuna, em 
virtude de diferentes fatores que independem das forças militares.  
 
4.3.7 Nesse caso, faz-se necessário a aplicação de um conjunto de iniciativas, 
predominantemente não militares, que permitam que o emprego de tropas produza, de 
fato, os efeitos desejados, dentre as quais se destacam: 
a) identificação de potenciais riscos e fontes perenes de instabilidade;  
b) redução de antagonismos e erradicação de ameaças em sua origem; e  
c) interrupção da cadeia de eventos que pode levar ao agravamento de uma crise ou à 
deflagração de um conflito.   
 
4.3.8 As capacidades operativas requeridas nas Op Pac não constituem uma lista 
definitiva de todas as possibilidades. A aptidão para acessar tais instrumentos está 
diretamente relacionada à forma como os Cmt de elementos de emprego da F Ter 
compreendem o ambiente operacional em que serão conduzidas tais operações. 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.9 Com base nas premissas mencionadas no quadro acima, as capacidades operativas 
requeridas, fundamentais na execução das Op Pac levadas em consideração, no 
planejamento e na preparação para essas operações são agrupadas nas  áreas, a seguir 
discriminadas. 
 
4.3.9.1 Projeção de forças – capacidade de concentrar, mover e desdobrar rapidamente 
elementos de emprego, incluindo meios (pessoal e material), instalações e estoques 
logísticos em áreas de operações, mesmo em situações de degradação das 
infraestruturas locais existentes. Exige a reorganização em forças e a composição dos 
elementos operativos dotados de poder de fogo e letalidade seletiva e que possuam como 
características: flexibilidade, adaptabilidade, modularidade, elasticidade e sustentabilidade 
(FAMES). Essas forças devem ser apoiadas por transportes estratégicos, terem 
mobilidade tática e capacidade de extração, após o emprego.  
 
4.3.9.2 Engajamento efetivo – capacidade de contribuir para se atingir o EFD nas Op 
Pac em diversos tipos de terreno e sob quaisquer condições meteorológicas. Exige o 
estudo pormenorizado do ambiente operacional e das considerações civis, aliado ao 
engajamento seletivo e à precisão proporcionados por avançados sistemas de armas. 
 
4.3.9.3 Sustentação e logística – capacidade para manter e restabelecer elementos de 
emprego da F Ter a longas distâncias da sede de origem, incluindo os meios e 
procedimentos para efetivar o rodízio das frações de acordo com os seus alcance 

Nas Op Pac, a utilização de apenas uma capacidade, associada à complexidade do 
ambiente operacional, dificulta sobremaneira o atingimento do EFD. É fundamental que 
se busque a integração e sincronização de todas as capacidades operativas, a fim de 
fazer com seja gerada a unidade de esforços, bem como a multiplicação do poder de 
combate. Os comandantes e os seus EM devem considerar, ainda, todos os recursos 
na elaboração de soluções e planos, podendo designar quaisquer das suas 
capacidades orgânicas ou solicitar outras para apoiar os seus objetivos e aumentar os 
efeitos desejados nas Op Pac. 
 

REVOGADO



EB20-MC-10.217 

4-16 

operativo5. É dependente da aplicação de avançada tecnologia no gerenciamento de 
informações e atividades logísticas. 
 
4.3.9.4 Proteção – capacidade para proteger as infraestruturas, as informações e os  
meios  (pessoal e material) dos elementos de emprego dos efeitos dos sistemas de armas 
do oponente (convencionais ou não), mantendo a capacidade operativa das forças. Exige 
esforços para proteger as frações contra o emprego de armas de destruição em massa e 
químicas, biológicas, radiológicas e nucleares (QBRN). 
 
4.3.9.5 Comando e Controle  
a) capacidade para forças operativas e comandantes de elementos de emprego 
exercerem o efetivo comando e controle das frações de forma rápida, segura e eficaz. 
Exige modularidade e interoperabilidade dos diversos sistemas, aliadas a comunicações 
integradas6 e sistema de apoio à decisão7. A utilização de avançada tecnologia da 
informação e comunicações (TIC) permite a integração de sistemas, o compartilhamento 
de informações e o uso colaborativo de dados e meios de obtenção, potencializando a 
produção do conhecimento necessário ao apoio à decisão e permitindo multiplicar a 
efetividade das forças que integram o componente militar nas Op Pac. 
b) A incorporação de tecnologias ampliou ainda a consciência situacional em todos os 
níveis de decisão, possibilitando o controle de ações táticas por autoridades civis e 
comandantes militares situadas nos níveis mais altos.  
 
4.3.9.6 Gestão de informações e do conhecimento  
a) Capacidade de obtenção de dados e de gerenciamento de informações em tempo real 
e de produção, gestão e difusão do conhecimento. Permite a identificação de ameaças8 
(concretas e potenciais) e a melhor compreensão do ambiente operacional, o que permite 
a diminuição do grau de incertezas, a redução significativa no tempo entre a expedição da 
ordem e a ação efetiva, favorecendo que as decisões sejam tomadas com oportunidade 
em qualquer situação de emprego. Assim, os comandantes podem se antecipar às forças 
oponentes e decidir pelo emprego de meios adequado, no momento e local decisivos, 
proporcionalmente à ameaça.  
b) A superioridade de informações reveste-se de grande importância para o êxito nas Op 
Pac. As informações disponíveis, aliadas à capacidade de gerenciá-las, determinam a 
amplitude e a exatidão da consciência situacional implícita no processo decisório. 
Significa possuir mais e melhores informações sobre o ambiente operacional, buscando 
habilidade de obter, produzir, difundir e proteger um fluxo ininterrupto de informações aos 
comandantes em todos os níveis. 
                                                           
5 Alcance operativo: é a duração e a distância por meio da qual um elemento da F Ter pode empregar com 
sucesso as suas capacidades militares terrestres. Reflete a capacidade de alcançar o sucesso por meio da 
abordagem de uma operação terrestre bem concebida, em função da resistência, proteção, sustentação e 
Poder Relativo de Combate (PRC). O limite do alcance operativo de uma unidade é o seu ponto culminante. 
6 Comunicações integradas: chaveamento digital de alta velocidade e técnicas de rede que suportam 
comunicações integradas e sistemas interoperacionais robustos. 
7 Sistema de apoio à decisão: tecnologia de sistemas inteligentes para apoio à decisão em tempo real. 
8 Ameaça - concreta (identificável) ou potencial: pode ser definida como a conjunção de atores, estatais 
ou não, entidades ou forças com intenção e capacidade de realizar ação hostil contra o país e seus 
interesses nacionais com possibilidades de causar danos à sociedade e ao patrimônio. Ameaças ao país e 
a seus interesses nacionais também podem ocorrer na forma de eventos não intencionais, naturais ou 
provocados pelo homem. 

REVOGADO



EB20-MC-10.217 

4-17 

c) Em função dos princípios e características das Op Pac, as capacidades operativas 
vinculadas à geoinformação, particularmente no que se refere à capacidade de C4/IRVA, 
auxiliam a obtenção de uma percepção atualizada e que reflita a realidade sobre o 
ambiente e a situação de forças amigas, oponentes ou potenciais adversários.   
 
4.3.10 Além das capacidades operativas requeridas mencionadas, devem ser levadas em 
consideração no planejamento e condução dessas operações, as seguintes 
especificidades: 
 
4.3.10.1 Compreender a dimensão humana  
a) A adaptação cultural e a compreensão dos hábitos e costumes da população local são 
aspectos imprescindíveis para o êxito nas Op Pac. Os atingidos pela crise ou conflito 
esperam ser tratados com dignidade, respeito e liberdade. 
b) Nesse sentido, podem ser estabelecidas equipes multidisciplinares de terreno humano, 
que terão a responsabilidade de fornecer informações especializadas bem como 
coordenar e gerir a investigação em ciências sociais e de análise da população local e de 
outros atores envolvidos. Nas Op PAC, as questões tradicionais e culturais podem 
influenciar sobremaneira o ambiente operacional. 
c) A execução das tarefas básicas nas Op Pac, qualquer que seja o seu contexto, avulta a 
importância da capacidade de conduzir as atividades de assuntos civis, a fim de otimizar o 
relacionamento do componente militar com as autoridades civis e a população da área ou 
território, sob a responsabilidade ou jurisdição do comandante dessa força. Nesse 
sentido, faz-se mister conduzir integradamente as ações de comunicação social (Com 
Soc), ação comunitária e assuntos de governo. 
d) Os elementos de emprego da F Ter devem ter desenvolvida a capacidade operativa de 
prestar e coordenar os esforços de ajuda humanitária (Fig. 4-14), no contexto das Op Pac. 
Nessas situações, os meios militares disponíveis visam a complementar os esforços dos 
vetores civis na área de operações, a fim de aliviar o sofrimento humano, incluindo, nesse 
contexto, a assistência a desastres (naturais ou provocados pelo homem). 
e) Nesse tipo de operação, adquirem particular importância o apoio logístico e de saúde 
para os civis não combatentes e os meios militares de reconstrução e manutenção de 
infraestruturas, com vistas a facilitar o cumprimento das diferentes missões, bem como 
produzir as condições necessárias para aliviar o sofrimento. As ações de ajuda 
humanitária buscam atender às necessidades básicas para sobrevivência dos civis por 
meio da distribuição dos recursos necessários. 
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Figura 4-14 – Ajuda Humanitária em catástrofes naturais 

 
f) No contexto das Op Pac é necessário a capacidade operativa para prestar ajuda a 
refugiados e deslocados. Nessas operações são realizadas ações para garantir os 
movimentos, estabelecer a supervisão dos campos de refugiados, bem como proteger a 
distribuição dos meios para atender às necessidades básicas de outras organizações. 
 
4.3.10.2 Atuar em missões multidimensionais e em presença de diversificados 
atores (militares e civis)  
a) As Op Pac, quer em ambiente interno quer no exterior, são realizadas num ambiente 
multidimensional e que exigem esforços e a atuação de diversos vetores (civis e militares) 
para que as ações coercitivas e construtivas sejam bem sucedidas. O componente militar 
deve possuir adaptabilidade e flexibilidade, pois da colaboração desses diversificados 
atores depende o atingimento do EFD e o retorno à situação de normalidade.  
b) Independentemente de onde ocorram, as Op Pac atraem a atenção dos órgãos de 
mídia nacionais e internacionais, proporcionando visibilidade às ações desencadeadas. 
Nesse contexto, torna-se imperativo possuir a capacidade operativa de atuar na presença 
da mídia. Novas tecnologias contribuem para a aceleração e disseminação das 
informações. Assim sendo, é praticamente inviável o controle do fluxo de dados oriundos 
da área de operações, tornando cada militar ator e espectador do cenário transmitido, 
muitas vezes ao vivo, pela mídia. É essencial, portanto, que os militares adotem uma 
atitude em consonância com as normas de conduta e regras de engajamento 
estabelecidas para a operação a fim de que haja uma percepção pública positiva sobre a 
presença das tropas.  
c) Da mesma forma, as ações individuais ou de frações mais elementares de nível tático 
podem repercutir consideravelmente nos níveis político e estratégico. Cada integrante do 
componente militar pode ser responsável por uma ação que tenha repercussão global. 
Surge, nesse contexto, o conceito do combatente estratégico – qualquer soldado, mesmo 
dos escalões mais elementares que, possuindo domínio técnico na habilidade de armas 
ou liderando uma fração, deve estar consciente de que o seu julgamento, tomada de 
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decisão ou ação têm o potencial para afetar significativamente a legitimidade e o 
resultado das Op Pac.   
 
4.3.10.3 Participar de operações em ambiente interagências  
a) É uma capacidade operativa requerida, pois nas Op Pac – em ambiente interno ou no 
exterior – se exige a atuação colaborativa de diversos atores. A interação do componente 
militar com os vetores civis é fundamental a fim de conciliar interesses e coordenar 
esforços para a consecução de objetivos ou propósitos convergentes que atendam ao 
bem comum, evitando a duplicidade de ações, a dispersão de recursos e a divergência de 
soluções em favor da efetividade no cumprimento das atividades e tarefas.  
b) A interoperabilidade é requerida uma vez que é fundamental para a coordenação e o 
controle das ações e, ainda, permite explorar ao máximo e de forma positiva a 
multidisciplinaridade desses vetores na área de operações. 
c) Os comandantes nos níveis operacional e tático devem considerar que as agências 
civis empregam diferentes sistemáticas de trabalho e, consequentemente, de 
planejamento. Assim, integrar os planos dos participantes exigirá flexibilidade e 
adaptabilidade por parte do componente militar. É desejável que se obtenha a unidade de 
esforços, que, normalmente, é mais complexa de ser gerada do que à integração dos 
meios de uma operação exclusivamente militar. 
d) Nas Op Pac normalmente existe uma tendência de permanência das agências civis por 
longos períodos de tempo, mesmo após a redução dos efetivos do componente militar na 
fase de normalização. Assim, é imperativo que os Cmt e seus EM planejem a transmissão 
de responsabilidades e funções para as autoridades civis, levando em consideração os 
aspectos relacionados às tradições e cultura locais e o entendimento a respeito dos 
anseios da população nativa e das especificidades da área de operações.  
 
4.3.10.4 Conduzir Operações de Informação (Op Info) – nas Op Pac, a atuação 
metodologicamente integrada das Capacidades Relacionadas à Informação (CRI)9, em 
conjunto com outros vetores, para informar e influenciar grupos e indivíduos, bem como 
afetar o ciclo decisório de oponentes, ao mesmo tempo protegendo o nosso, é 
fundamental para a sobrevivência dos vetores envolvidos, em particular o componente 
militar. Além disso, tais capacidades visam a evitar, impedir ou neutralizar os efeitos das 
ações de oponentes ou potenciais adversários na dimensão informacional e contribuem 
para a obtenção da superioridade de informações. 
 
4.3.10.5 Atuar dentro da legalidade – as Op Pac, normalmente, são conduzidas em um 
ambiente jurídico complexo, exigindo arranjos criativos por parte dos participantes, em 
particular do componente militar. Isso acontece devido, principalmente, à superposição do 
direito internacional, nacional e local, impondo uma série de restrições aos vetores (civis e 
militares) envolvidos. Nesse sentido, os elementos de emprego da F Ter devem ter a 
capacidade de operar dentro da legalidade. Isso significa que toda fração, equipe, militar 
ou agente civil, devem estar aptos a cumprir as suas atividades e tarefas em quaisquer 
situações e com prazos exíguos para a tomada de decisão, levando em consideração, 
simultaneamente, normas de conduta, regras de engajamento, preceitos do Direito 
Internacional dos Conflitos Armados (DICA) bem como outras diretrizes,   
                                                           
9 Capacidades Relacionadas à Informação (CRI) – são aptidões requeridas para afetar a capacidade de 
oponentes ou potenciais adversários de orientar, obter, produzir ou difundir informações, em qualquer uma 
das três perspectivas da dimensão informacional (física, cognitiva ou lógica). No Exército Brasileiro 
compreendem a Comunicação Social (Com Soc), as Operações de Apoio à Informação (OAI), a Guerra 
Eletrônica (GE), a Guerra Cibernética (G Ciber) e a Inteligência (Intlg). 
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4.4 RELAÇÕES NO PLANEJAMENTO E CONDUÇÃO DAS OPERAÇÕES DE 
PACIFICAÇÃO 
 
4.4.1 No ambiente operacional contemporâneo, tornou-se comum a presença de atores 
diversos (inclusive não estatais) no espaço de batalha, possuindo elevado poder de 
influenciar opiniões e defender interesses de seus patrocinadores. As diversas interações 
entre esses atores – que possuem estruturas, características e estratégias próprias – 
tornam esse ambiente complexo, volátil, mutável e incerto, o que deles exige capacidade 
de constante adaptação. 
 
4.4.2 As Op Pac, enquadradas no amplo espectro dos conflitos, normalmente 
desencadeadas em ambiente interagências, exigem dos vetores (militares e civis) 
envolvidos mentalidade, linguagem e estruturas adequadas ao relacionamento com 
ponderável diversidade de atores na busca da unidade de esforços. (Fig.4-14) 
 
4.4.3 Para alcançar o êxito nas Op Pac, torna-se imprescindível que sejam aperfeiçoadas 
a integração interforças e a cooperação interagências – no âmbito nacional, e, em alguns 
casos, em ações integradas com países da comunidade internacional, no escopo dos 
organismos internacionais dos quais o Brasil participa. 
 
4.4.4 Para lidar com a complexidade dos desafios impostos nas Op Pac, é necessário um 
esforço concentrado de todos os vetores (civis e militares). Essa integração entre o 
componente militar e as estruturas civis é essencial para o êxito nessas operações.  

 
Figura 4-14 – Relações entre o componente militar e vetores civis nas Op Pac 

 
4.4.5 Em função das peculiaridades dos vetores envolvidos nas Op Pac, o compromisso 
com a missão por parte das diversos atores participantes, normalmente, apresenta-se em 
graus diferentes. Entretanto, a unidade de esforços, colaboração e integração entre esses 
vetores são essenciais para a condução das ações coercitivas e construtivas e o 
cumprimento das atividades e tarefas, contribuindo para que diminuam a possibilidade da 
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dispersão de esforços, o retrabalho e o desperdício de meios (pessoal e material), 
aspectos que podem inviabilizar a consecução dos objetivos propostos.  
 
4.4.6 Embora não haja uma relação equivalente entre o comando das forças militares e as 
agências civis, é recomendável que nas Op Pac as ações coercitivas e construtivas sejam 
realizadas sob uma coordenação unificada. Relações claramente definidas podem 
promover a harmonia e reduzir o atrito entre os participantes. No planejamento e na 
condução das Op Pac, é desejável que haja um diálogo permanente entre o componente 
militar e os vetores civis, na busca pelo efeito sinérgico de suas ações em prol do EFD e 
do retorno à normalidade.   
 
4.4.7 As relações no planejamento e condução das Op Pac podem ocorrer de duas 
maneiras distintas, a seguir discriminadas.  
 
4.4.7.1 Ações sequenciais – baseiam-se, inicialmente, na intervenção do componente 
militar, e posteriormente, na realização das ações construtivas dos vetores civis. As ações 
coercitivas limitadas iniciais, por parte dos elementos de emprego da F Ter, visam a 
alcançar um nível básico de segurança para que, num segundo momento, as agências 
civis complementem o restabelecimento do ambiente institucional para o desenvolvimento 
social e econômico do local. Com isso, as forças militares são obrigadas, inicialmente, a 
atuarem sozinhas e executarem atividades de ajuda humanitária, normalmente realizadas 
pelas equipes de CIMIC. 
 
4.4.7.2 Ações simultâneas – se caracterizam pelo emprego do componente militar e dos 
vetores civis, simultaneamente. O planejamento e a condução simultânea assegura um 
maior envolvimento das agências civis e forças militares, desde a fase de planejamento, 
contribuindo para uma melhor integração e sincronização dos esforços na condução das 
Op Pac, visando ao EFD e ao retorno à situação de normalidade. 
 
4.4.8 Em virtude do contexto estratégico (ambiente interno ou exterior) e da região onde 
serão desencadeadas as Op Pac, as relações do componente militar poderão ser 
estabelecidas com os seguintes atores: autoridades, população nativa, lideranças locais; 
órgãos públicos; organizações internacionais; ONG; empresas privadas de segurança; 
dentre outros. Os níveis de colaboração que podem ocorrer entre os vetores em 
presença na área de operações, em geral, são os seguintes: 

4.4.8.1 Minimização de Conflitos – este é o nível mais elementar. Os integrantes dos 
componentes (civil e militar) planejam com relativa independência e somente se reúnem 
para assegurar de que as atividades das outras organizações não causem interferências 
nas suas próprias ações. (Fig. 4-15) 

 

 

 

 
 
 
 Figura 4-15 – Minimização de conflitos 
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4.4.8.2 Coordenação – é o nível mais utilizado por ser de fácil execução. Significa que 
cada vetor deve planejar suas ações com relativa independência, mas são organizadas 
reuniões de coordenação entre os vetores (civis e militares) interessados para 
compartilhar informações e evitar a omissão de alguma ação importante. (Fig. 4-16) 

 

 

 

 

 

 
 
 
4.4.8.3 Integração – significa que as atividades e tarefas (civis e militares) são planejadas 
para se apoiarem mutuamente, ainda que sejam desenvolvidas no âmbito de cada vetor 
de forma descentralizada. Este é o primeiro nível onde existe a figura do coordenador das 
ações, o qual deve expedir orientações ou protocolos de entendimento a todos os vetores 
envolvidos. Pressupõe-se a estruturação de um Centro de Coordenação de Operações 
(CC Op). (Fig. 4-17) 

 

4.4.8.4 Parceria Genuína – este é o mais alto nível de colaboração interagências. 
Envolve alto grau de coesão entre os planejadores dos vetores envolvidos, em todos os 
níveis. A sinergia é obtida quando as atividades estão entrelaçadas por uma única 
estratégia (Fig. 4-18). Os componentes (civil e militar) planejam de forma conjunta e 
implementam uma estratégia comum para alcançar objetivos de forma a superar desafios 
difíceis e complexos. 

               

 

 

 

 

 

 

Figura 4-16 – Coordenação 

Figura 4-17 – Integração 

Figura 4-18 – Parceria Genuína 

Coordenador das Ações 
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4.4.9 NÍVEIS DE RELACIONAMENTO NAS OPERAÇÕES DE PACIFICAÇÃO 
 
4.4.9.1 As relações entre as forças militares e as agências civis envolvidas são 
fundamentais em todos os níveis de decisão (político, estratégico, operacional e tático). A 
delegação de autoridade facilita tais ligações e a tomada de decisão nos respectivos 
níveis de competência, em particular nos níveis de planejamento e condução das 
operações. 
 
4.4.9.2 A incorporação de tecnologias ampliou a consciência situacional em todos os 
níveis de decisão, possibilitando o controle de ações táticas por autoridades situadas nos 
níveis mais altos. Da mesma forma, as ações individuais ou de frações elementares de 
nível tático podem repercutir consideravelmente nos níveis político e estratégico.  
 
4.4.9.3 Esse achatamento nos níveis decisórios possibilita o envolvimento das 
autoridades que integram a Estrutura Militar de Defesa (Etta Mi D) em todo o processo, 
desde o planejamento até o emprego de tropa propriamente dito. A informação em rede 
permite disponibilizar, com proteção adequada, as informações aos diferentes níveis de 
decisão, independentemente do lugar em que se encontra. 
 
4.4.9.4 Cabe ao nível político, em consonância com o nível estratégico, a definição dos 
vetores (civis e militares) que participarão das ações (coercitivas e construtivas) nas Op 
Pac, com base nas capacidades de cada componente. São também nesses níveis que 
são estabelecidos os objetivos e a abrangência das atividades e tarefas de pacificação.  
 
4.4.9.5 No nível estratégico, a compreensão da natureza complexa e interdependente das 
relações existentes entre o componente militar e os vetores civis envolvidos nas Op Pac, 
aliada à implementação da ação unificada desses vetores (militares e civis) na defesa de 
interesses legítimos, é a chave para o êxito nas operações. 
 
4.4.9.6 No nível operacional, em situação de guerra, o Comandante Operacional (Cmt Op) 
detém autoridade sobre todas as forças militares em presença no TO/A Op. Tem uma 
percepção holística das operações militares e, em coordenação com os demais atores 
presentes envolvidos, é o responsável pelo planejamento e condução de todas as 
operações, incluindo as Op Pac, normalmente sob a responsabilidade da Força Terrestre 
Componente (FTC). A ascendência do Comando Operacional sobre as Forças 
Componentes (F Cte) – cada qual com capacidades operativas orgânicas – permite, 
ainda, o recobrimento das ações nas dimensões física, humana e informacional do 
ambiente operacional.  
 
4.4.9.7 Há que se considerar, na situação de não guerra, no ambiente interno ou no 
exterior, que o planejamento e condução das Op Pac seja atribuído a um Componente 
Militar, na qual a sua ARP coincide com a A Op.  
 
4.4.9.8 Em ambas as situações, é indispensável a existência de planos e ordens que 
orientem e harmonizem as Op Pac, visando a obtenção dos interesses e objetivos dos 
mais elevados níveis de  decisão. Tais regulações, quando intermediadas pelo nível 
operacional, acabarão por delimitar o emprego dos vetores (civis e militares) disponíveis 
no nível tático. 
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4.4.9.9 No nível tático, pouco se pode interferir no planejamento das Op Pac. Em  
contrapartida, o componente militar é fundamental na condução das ações coercitivas e 
construtivas. É indicado que os comandantes tenham alguma flexibilidade para 
estabelecer prioridades e atribuir tarefas aos seus elementos de emprego, a fim de 
contribuir para o alcance de objetivos dos níveis superiores. 
 
4.4.9.10 As relações entre os membros do EM e estrutura(s) responsável(eis) por 
planejar,  coordenar, controlar e supervisionar as Op Pac, nos diversos níveis de 
planejamento e  condução das operações militares, devem ser norteadas por algumas 
considerações, exploradas a seguir. 
 
4.4.9.10.1 As Op Pac permeiam todos os níveis de planejamento e condução das 
operações militares (estratégico, operacional e tático) (Fig. 4-16). O componente militar ou 
a Força Terrestre Componente (FTC), mais elevado nível de planejamento tático terrestre 
presente no TO/A Op, pode dispor de capacidades, orgânicas ou não, que comporão um 
mosaico integrado e sincronizado com as ações conjuntas e no contexto de uma ação 
unificada coordenada com os demais instrumentos do Poder Nacional e atores em 
presença.  
 

 
Figura 4-16 – Estruturas nos diversos níveis de planejamento e condução das Op Pac (exemplo) 

 
4.4.9.10.2 Como resultado das exigências de uma visualização e acompanhamento 
primorosos das demandas dos escalões subordinados, a restrição demasiada ao nível 
tático pode sobrecarregar o C Op, o que conduziria à situação, pouco comum, de um 
plano operacional extremamente detalhado e capaz de articular todas as ações dos 
elementos de emprego subordinados envolvidos com as Op Pac.  
 
4.4.9.10.3 É compreensível que o planejamento dos comandantes táticos repliquem as 
prescrições do escalão superior. Isso, porém, não significa que a condução das Op Pac,  
nesse nível, não tenha sido profundamente analisada no Exame de Situação  
correspondente.  
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4.4.9.10.4 É possível que tanto o componente militar ou FTC, como os seus elementos de 
emprego subordinados, realizem o planejamento de Op Pac em seu nível de atuação, 
considerando as capacidades de todos os elementos de emprego orgânicos disponíveis. 
Isso não significa criar outro planejamento, mas possivelmente ajustá-lo às peculiaridades 
locais, mediante coordenação com o escalão superior, o que incluiria a possibilidade de 
articular capacidades e recursos disponíveis no nível tático com aquelas eventualmente 
concentradas nos níveis superiores como, por exemplo, frações de assuntos civis. 
Portanto, o fundamental é que o planejamento e a condução das Op Pac no nível tático 
não entrem em choque, deixem de considerar as condicionantes ou extrapolem os limites 
estabelecidos pelos escalões superiores.  
 
4.4.9.10.5 As exigências contemporâneas das operações desencadeadas no amplo 
espectro dos conflitos, em ambiente interagências e, normalmente, em áreas 
humanizadas nos remetem à percepção de que as Op Pac enquadrariam a ideia de um 
planejamento centralizado e execução descentralizada. As peculiaridades da “ponta da 
linha” poderiam compor um quadro consideravelmente diferenciado, o que levaria a exigir 
um planejamento tático específico e duplamente ajustado, isto é, coerente com as 
peculiaridades locais e harmonizado com as prescrições definidas no nível operacional e 
superiores.  
 
4.4.9.10.6 Não se trata de atribuir ao nível tático um grau de liberdade absoluta, mas certa 
flexibilidade. Por outro lado, é difícil visualizar, em nível tático, que elementos de emprego 
da F Ter  tenham sempre asseguradas as melhores condições de prever e regular, com  a 
minúcia requerida, a integração e sincronização das capacidades e vetores (militares e 
civis) envolvidos nas Op Pac. Ressalta-se o papel fundamental que exercem os EM de 
nível tático e os elementos de emprego da F Ter, com a sua visão pormenorizada e 
privilegiada compreensão das nuances do ambiente operacional, de contribuição no 
planejamento, condução e avaliação contínua das Op Info nos demais níveis de 
planejamento. 
   
 

Para garantir que o planejamento integrado e a execução sincronizada das ações 
(coercitivas e construtivas) que envolvem as Op Pac alcancem a almejada unidade de 
esforços, os vetores (civis e militares) devem compreender que as ações devem: 
abranger o trabalho colaborativo, conjugando esforços de maneira harmônica e 
integrada; ter menor formalismo nas relações institucionais; e serem planejadas e 
executadas de forma a maximizar as potencialidades e os efeitos de todos os atores 
envolvidos nas atividades e tarefas de pacificação. REVOGADO
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5.1 GENERALIDADES 
5.2 PLANEJAMENTO 
5.3 PREPARAÇÃO 
5.4 EXECUÇÃO 
5.5 AVALIAÇÃO  
5.6 ESTRATÉGIA DE SAÍDA 

CAPÍTULO V 
PLANEJAMENTO, PREPARAÇÃO, EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DAS  

OPERAÇÕES DE PACIFICAÇÃO 
 

5.1 GENERALIDADES  
 
5.1.1 O ambiente operacional contemporâneo é 
difuso, multidimensional, fluido e dinâmico, evoluindo 
de acordo com a situação local, regional e 
internacional. O seu estudo deve ser contínuo e 
realizado em todos os níveis de planejamento e 
condução das operações.  
 
5.1.2  As Operações de Pacificação (Op Pac), por 
serem normalmente de longa duração e contarem com a participação de um grande 
número de vetores (civis e militares), por vezes com interesses conflitantes, impõem que 
os comandantes de elementos de emprego da Força Terrestre (F Ter) considerem o nível 
de complexidade do ambiente operacional e todas as capacidades à disposição do 
componente militar, bem como as intrínsecas dos vetores civis envolvidos, tudo com a 
finalidade de contribuir para o atingimento do Estado Final Desejado (EFD).  
 
5.1.3 A concepção básica das Op Pac nos remete ao cumprimento de atividades e tarefas 
coercitivas limitadas e a realização de ações construtivas, por parte do componente 
militar, que aliadas aos trabalhos desenvolvidos pelos vetores civis presentes na área de 
operações, em prol de um objetivo comum, contribuem para restaurar um ambiente 
seguro e estável e apoiam a restauração dos serviços essenciais, a governança e o 
desenvolvimento econômico e de infraestrutura.   
 
5.1.4 Independente das condicionantes do ambiente operacional e do contexto estratégico 
para a realização das Op Pac (no Território Nacional ou no exterior), deve-se levar em 
conta a relevância da cooperação no cumprimento das atividades e tarefas, aliada à 
importância da integração e sincronização das ações do componente militar com os 
diversos vetores civis presentes na área de operações, o que permitirá a ação unificada 
em busca da unidade de esforços em prol do atingimento do EFD e retorno à situação de 
normalidade.  
 
5.1.5 Todos os níveis de decisão devem levar em consideração que o planejamento, a 
preparação e execução das Op Pac e a contínua avaliação das ações necessitam de 
tempo. Os resultados dessas operações não são imediatos e envolvem, dentre outros, os 
seguintes aspectos: a conjuntura política; a situação econômica; o nível de violência na    
A Op; a capacidade do governo local ou da nação anfitriã em cumprir suas funções; a 
participação da sociedade; e o grau de maturidade e de confiabilidade das organizações 
envolvidas nas operações.  
 
5.1.6 A preparação para as Op Pac deve valorizar, dentre outros aspectos, o 
adestramento conjunto com as demais Forças Singulares, a participação de agências 
civis, a estruturação de forças militares modulares e flexíveis e o estudo detalhado do 
ambiente operacional – dimensões física, humana e informacional. 
 

REVOGADO



EB20-MC-10.217 

5-2 

5.1.7 O processo de planejamento e condução das operações, em particular por ocasião 
da execução das Op Pac,  é cíclico e adaptativo, dada a necessidade de constante ajuste 
ao processo evolutivo de restauração e reconstrução da região a ser pacificada. O 
ambiente operacional pode sofrer mudanças em decorrência da evolução das ações de 
pacificação (coercitivas e construtivas) em todas as fases, desde a intervenção, com forte 
presença do componente militar, passando pelas ações de estabilização, até a 
normalização, com a assunção do poder pelos órgãos governamentais constituídos.   
 
5.1.8 Considerando que o processo de planejamento e condução das Op Pac é contínuo 
e, ainda, que deva sofrer ajustes, quando necessário, por meio de critérios de avaliação 
(Medidas de Desempenho e de Eficácia), cresce de importância a realização de uma 
criteriosa e contínua avaliação das ações planejadas. Tal procedimento permite a 
correção de rumos, mudanças de ritmos nas operações ou mesmo a manutenção das 
atividades e tarefas em execução, conforme o resultado que os indicadores 
apresentarem, caracterizando o Ciclo Adaptativo das Operações Terrestres (Fig. 5-1), 
onde o planejamento não se encerra com a confecção de um Plano de Operações ou a 
emissão de ordens.   
 

 
Figura 5-1 – Ciclo Adaptativo das Operações Terrestres 

 
5.1.9 As Op Pac não são caracterizadas somente por aspectos tangíveis, mas também 
por fatores intangíveis que, na maioria das situações, não são facilmente mensuráveis. 
Com base nessa premissa é que as fases de planejamento, preparação, execução e a 
contínua avaliação das Op Pac serão abordadas a seguir, uma vez que, muitas vezes, a 
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única forma de vincular as atividades e tarefas táticas ao EFD é por meio de uma 
Abordagem Operativa1.  
 
5.2 PLANEJAMENTO 
 
5.2.1 A complexidade e a multidisciplinaridade que envolve as Op Pac, combinadas aos 
princípios que as regem e as suas características peculiares, além da grande variedade 
de atores envolvidos, traz intrínseco o componente da incerteza e faz com que o 
planejamento seja um fator determinante para o êxito dessas operações.  
 
5.2.2 O objetivo do planejamento nas Op Pac não é o de eliminar ou minimizar as 
incertezas, mas o de promover ações (coercitivas e construtivas) efetivas em meio às 
mesmas. O planejamento é um processo adaptativo que evolui conforme a situação. Para 
tanto, faz-se mister que os comandantes e seus EM sejam capazes de perceber as 
variações do ambiente operacional, compreendê-las e decidir e implementar, 
oportunamente, as adaptações e ações necessárias.  
 
5.2.3 Nas Op Pac, o planejamento é, portanto, um processo contínuo, cujos resultados 
são o produto do pensamento deliberado, com base na percepção, compreensão e 
conhecimento da situação (no tempo e no espaço) e das condições do ambiente 
operacional, tendo como objetivo maior explorar de forma simplificada, a capacidade de 
adaptação, a flexibilização e a iniciativa dos comandantes, EM e elementos de emprego 
do componente militar diante de imprevistos.  
 
5.2.4 O planejamento das Op Pac deve levar em conta todas as atividades e tarefas 
coercitivas e ações construtivas que deverão ser executadas para o atingimento do EFD e 
o retorno à situação de normalidade. Consiste na abordagem de dois aspectos distintos e 
intimamente ligados, o conceitual e o detalhado. O primeiro é representado por aspectos 
menos tangíveis de visualização e, sinteticamente, indica o “que fazer” e “porque”, já o 
segundo indica o “como fazer”.  
 
5.2.5 As Op Pac envolvem grande número de vetores (civis e militares) que podem influir 
decisivamente na consecução dos objetivos propostos, exigindo um planejamento 
detalhado em face da necessidade de coordenação, integração e sincronização de uma 
série de atividades e tarefas a serem desenvolvidas por entes distintos do componente 
civil que, muitas vezes, não são diretamente subordinados ao componente militar ou não 
estão submetidos a uma mesma autoridade.  
 
5.2.6 As autoridades militares que participam da tomada de decisão para o 
desencadeamento das Op Pac, no contexto da situação de guerra ou de não guerra, 
devem submeter ao nível político os riscos inerentes às operações. Nesse contexto, o 
diálogo deve permitir uma apreciação sobre os objetivos em sustentar as operações e os 
recursos disponíveis para tal, a fim de, na sequência, concluir sobre as atividades e 
tarefas coercitivas e as ações construtivas a cargo dos componentes civil e militar.  
 
5.2.7 Dentre os fatores da decisão, as Considerações Civis assumem especial relevância, 
posto que, em face das peculiaridades das Op Pac, a “dimensão humana” é fundamental 
para o êxito, o atingimento do EFD e o retorno à situação de normalidade. A compreensão 
                                                           
1 A Abordagem Operativa é uma descrição genérica das principais ações que os elementos subordinados 
devem executar para que as condições atuais sejam transformadas naquelas que definem o EFD. 

REVOGADO



EB20-MC-10.217 

5-4 

da situação social na área de operações é fundamental para a realização de um 
planejamento detalhado, capaz de atender ao prescrito na missão do componente militar. 
Envolve conhecer as partes constituintes bem como aspectos relevantes da sociedade, 
sua história, cultura, idioma, origens da crise ou conflito, demografia, dinâmica política, 
estruturas de poder, influências regionais, bem como os diversificados atores (civis e 
militares) em presença. 
 
5.2.8 No planejamento das Op Pac, busca-se a execução de projetos realistas e efetivos, 
que melhorem a situação da população local e produzam resultados positivos, diminuindo 
uma possível resistência às ações (coercitivas e construtivas). Assim, devem estar 
presentes as seguintes considerações: 
a) iniciativa, caracterizada pela busca constante dos objetos críticos para obtenção do 
EFD; 
b) flexibilidade, representada pela rápida adaptação dos elementos de emprego do 
componente militar, à alteração dos planejamentos iniciais; 
c) previsão de efeitos na dimensão informacional, em particular na perspectiva cognitiva 
da população local e da opinião pública (nacional e internacional), com o objetivo de se 
obter uma percepção positiva em apoio ao componente militar; e 
d) previsão das ações dos vetores civis, assim que a situação permitir. 
 
5.2.9 As Op Pac dificilmente serão executadas exatamente como foram planejadas,  
obrigando a um planejamento flexível, que proporcione aos comandantes a opção de 
contar com ações alternativas em quaisquer situações. Esse tipo de planejamento permite 
minimizar as incertezas, além de evitar resultados muito diferentes do esperado. Aos 
comandantes se assegura contar com opções que lhe permitam ter liberdade de ação e 
manter a iniciativa, apesar das circunstâncias e ações do oponente ou de potenciais 
adversários. O entendimento das variantes pode resultar em Planos de Contingência que 
facilitem ao componente militar responder rapidamente a eventos inesperados que 
possam surgir no curso das operações. 
 
5.2.10 ASPECTOS RELEVANTES APLICÁVEIS AO PLANEJAMENTO  
 
O planejamento das Op Pac baseia-se em todos os elementos da arte operacional. 
Contudo, alguns requerem maior relevância, entre eles destacam-se: a abordagem 
operativa, o EFD, a linha de esforço e o ponto decisivo. 
 
5.2.10.1 Abordagem Operativa 
 
5.2.10.1.1 A aplicação da arte operacional nas Op Pac requer um entendimento comum 
de uma operação em um ambiente com o problema analisado por meios da metodologia 
de planejamento e condução das operações terrestres. Esse entendimento permite que 
os comandantes desenvolvam uma abordagem operativa (Fig. 5-2) para orientar o 
componente militar, em particular os elementos de emprego da F Ter, a estabelecer essas 
condições para um sucesso duradouro.  
 
5.2.10.1.2 Nas Op Pac, a abordagem operativa mais eficaz alcança os resultados 
decisivos por meio das combinações de mecanismos de derrota/anulação e de 
estabilização.  Os mecanismos de derrota/anulação permitem que o comandante 
concentre os recursos coercitivos do componente militar, por meio da realização de 
atividades e tarefas, a fim de restaurar o ambiente seguro e estável, garantindo a ordem 
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pública e a proteção da população civil local, enquanto os mecanismos de estabilização 
aproveitam as capacidades operativas em prol de ações construtivas, visando ao apoio à 
restauração de serviços essenciais, à governança e ao desenvolvimento econômico e de 
infraestrutura. 
 

 
Figura 5-2 – Abordagem Operativa 

 
5.2.10.1.3 As condições do ambiente operacional, em uma última análise, determinam a 
abordagem operativa. Durante o planejamento, à medida que o Estado-Maior (EM) 
analisa o problema, ele determina a combinação adequada de mecanismos de 
derrota/anulação e de estabilização para contribuir com a solução da crise ou conflito. 
Isso inicia o processo que termina com a elaboração de planos integrados e sincronizados 
para que a operação atinja o EFD.  
 
5.2.10.1.4 O papel do componente militar é determinado pelo ambiente operacional, que 
pode ser mais ou menos permissivo. Por vezes, os elementos de emprego intervêm em 
um ambiente violento com uma situação instável. Nesses casos, as forças militares 
podem, inicialmente, usar mecanismos de derrota/anulação, que alterem as condições o 
suficiente a ponto de restaurar o ambiente seguro e estável e proteger a população civil. 
Em um ambiente relativamente tranquilo, onde as forças militares ajudam primariamente 
ou apenas facilitam os esforços civis, prevalecem os mecanismos de estabilização.  
 
5.2.10.2 Estado Final Desejado 
 
5.2.10.2.1 Nas Op Pac, o EFD é alcançado por meio da sinergia obtida a partir da unidade 
de esforços de todos os vetores (civis e militares). O êxito é caracterizado por quatro 
condições gerais no EFD:  
a) ambiente seguro e estável;  
b) restauração de serviços essenciais;  
c) governança; e  
d) desenvolvimento econômico e de infraestrutura. (Fig. 5-3) 
 
5.2.10.2.2 O comandante deve incluir o EFD em seu planejamento, uma vez que a sua 
definição clara promove a unidade de esforços, facilita a integração e a sincronização das 
ações e ajuda a minimizar os riscos, a fim de contribuir para o retorno à situação de 
normalidade.  
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Figura 5-3 – Determinação do Estado Final Desejado do Componente Militar 

 
5.2.10.3 Linha de Esforço 
 
5.2.10.3.1 Outro elemento da arte operacional relevante para o planejamento das Op Pac 
são as linhas de esforço2, que definem várias tarefas com base na finalidade das 
operações em vez de referências geográficas. Com isso, foca nos esforços que 
conduzem às condições para a consecução de objetivos operacionais e estratégicos. São 
essenciais para o planejamento de longo prazo, quando o posicionamento 
georreferenciado, em relação a um oponente ou potencial adversário, tem menor 
relevância.  

 
5.2.10.3.2 Nas Op Pac, as linhas de esforço permitem aos  comandantes  visualizarem  
como  as capacidades operativas dos elementos de emprego do componente militar 
apoiarão outros vetores em presença na área de operações.  Os comandantes usam as 
linhas de esforço para alcançarem a  unidade  de  esforços  em operações envolvendo 
forças multinacionais, agências civis e outras organizações. 
 
5.2.10.3.3 No nível tático, as linhas de esforço são melhores projetadas usando núcleos 
ou listas de tarefas essenciais para se atingir o EFD. Nesse sentido, elas podem se 
concentrar em aspectos específicos da situação local que englobam as ações, tais como: 
atividades das forças de segurança da nação anfitriã, projetos de desenvolvimento local e 
serviços essenciais de restauração.  
 
5.2.10.3.4 Uma das principais dificuldades encontradas nas Op Pac é a precariedade dos 
serviços essenciais básicos ou mesmo a inexistência destes devido à crise ou conflito na 
região-problema (ambiente interno ou exterior). Uma ferramenta que pode ser utilizada 

                                                           
2 Linha de Esforço – é uma linha que liga várias atividades e tarefas usando a lógica de  propósito  em  vez  
da  referência  geográfica,  a  fim  de  concentrar  esforços no sentido de estabelecer as condições que 
definem o EFD. 
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para planejar a restauração desses serviços é a EAEEL-MSO, cujas letras correspondem 
às iniciais de: esgoto, água, eletricidade, educação, lixo, médico, segurança e outras 
considerações. (Fig. 5-4) 
 

 LINHAS DE ESFORÇO OBJETIVOS ESTADO FINAL 

E ESGOTO Sistema de esgoto 
operando 

 
 

Serviços essenciais restaurados 
 
 

Infraestruturas críticas 
protegidas e em funcionamento 

 
 

População protegida 
 
 

Controle e Segurança Civil 
obtidas 

A ÁGUA Serviço de abastecimento 
de água funcionando 

E ELETRICIDADE Serviço de distribuição de 
energia elétrica operando 

E EDUCAÇÃO Todas as escolas abertas 
e funcionando 

L LIXO Serviço de coleta e tratamento 
de lixo funcionando 

M MÉDICO Hospitais e clínicas funcionando 

S SEGURANÇA Mecanismo de aplicação da lei e 
contra incêndios funcionando 

O OUTRAS 
CONSIDERAÇÕES 

Outras considerações que não 
foram especificadas 

Figura 5-4 – Uso da ferramenta EAEEL-MSO 
 
5.2.10.3.5 A Fig. 5-4 fornece um exemplo da necessidade de um modelo utilizado para 
integrar e sincronizar ações táticas, delinear os papeis e responsabilidades e focar o 
esforço nos objetivos civil-militares relacionados. A Linha de Esforço, nesse caso, visou 
restabelecer os serviços públicos locais, com ações que objetivam proporcionar um 
ambiente seguro. 
 
5.2.10.3.6 As linhas de esforço devem ser desenvolvidas e modificadas, sempre que 
necessário, a fim de manter as operações focadas em atingir o EFD. 
 
5.2.10.4 Ponto Decisivo 
 
5.2.10.4.1 O Ponto Decisivo (PD)3 é mais um dos elementos relevantes da arte 
operacional a ser considerado durante o planejamento das Op Pac. Nenhum dos 
exemplos, a seguir relacionados, é estritamente físico, no entanto qualquer um pode ser  
vital  para  a  criação  das  condições  para  a  transição à autoridade civil. Entre os PD 
nas Op Pac, destacam-se: 
a) segurança de áreas; 
b) reparo de uma infraestrutura crítica de tratamento de água; 
c) obtenção do apoio político de lideranças-chave locais para a transição de autoridade; 
d) estruturação de uma academia de treinamento para as forças de segurança locais; e 
e) estabelecimento de um ou mais pontos fortes nas áreas mais críticas da área a ser 
pacificada.           
 

                                                           
3 Ponto Decisivo – pode ser um lugar geográfico, um evento-chave específico, um fator  crítico  ou uma  
função/trabalho  que,  quando  colocado  em  prática,  permite  aos  comandantes ganharem  uma  
vantagem  significativa  sobre  um oponente ou potencial adversário  ou  contribui materialmente para 
alcançar o êxito. 
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5.2.10.4.2 Os comandantes devem identificar os PD que mais influenciam diretamente as 
condições do EFD. Devem, portanto, identificar as atividades e tarefas essenciais que 
estejam mais relacionadas aos PD. A partir desta identificação, deve-se priorizar a 
execução dessas ações com o poder de combate disponível. O êxito no cumprimento 
dessas atividades e tarefas relacionadas aos PD é uma forma eficaz de identificação da 
concretização das condições que definem o EFD nas Op Pac. 
 
5.2.10.4.3 Nas Op Pac, o controle dos PD é fundamental para que se mantenha a 
iniciativa, sendo que sua perda pode levar a uma diminuição da impulsão das ações ou à 
exposição dos elementos de emprego do componente militar a riscos desnecessários. 
 
5.2.11 O CONCEITO DA OPERAÇÃO 
 
5.2.11.1 O comandante da operação, ao realizar, dirigir e envolver-se pessoalmente no 
processo de planejamento e condução das Op Pac, fornece sua intenção, emite diretrizes, 
orienta e toma decisões no decorrer de  todo  o  processo. No entanto, sua conduta deve 
ser norteada por meio do conceito da operação. 
 
5.2.11.2 A elaboração do conceito da operação, por parte do comandante, deve levar em 
consideração os componentes civil e militar que atuam na área de operações, a fim de 
atingir o EFD. Deve ser realizada, grosso modo, com base nas respostas às seguintes 
questões: 
a) o que o componente militar deve realizar?  
b) como será organizado o componente militar para alcançar o EFD?  
c) quais condições, quando estabelecidas, configuram o EFD?  
d) qual sequência das ações é mais provável para atingir essas condições?  
e) quais os recursos necessários e como eles podem ser aplicados para conseguir essa 
sequência de ações?  
f) quais são os riscos associados a essa sequência de ações e como eles podem ser 
mitigados?  
 
5.2.11.3 O conceito da operação deve promover a compreensão geral, afirmando as 
atividades e tarefas a serem realizadas, os elementos de emprego que irão executá-las, 
bem como, a formação e manutenção das operações necessárias para garantir o êxito 
das operações. Descreve, também, o estado da força ao término das Op Pac. 
 
5.2.12 PLANEJAMENTO INTEGRADO 
 
5.2.12.1 Nas Op Pac, os elementos de emprego da F Ter podem integrar uma Força 
Terrestre Componente (FTC) no ambiente conjunto ou constituir um componente militar 
ou força operativa singular, nas situações de guerra ou de não guerra. Em ambos os 
casos, adota-se o processo de planejamento e condução das operações terrestres, 
adequando, na primeira situação à doutrina conjunta.  
 
5.2.12.2 As Op Pac caracterizam-se pela grande variedade de vetores (civis e militares) 
envolvidos, nos diversos níveis de planejamento e condução das operações (estratégico, 
operacional e tático), requerendo o estabelecimento de ligações extremamente 
complexas. Em determinadas situações, o componente político pode ter forte influência no 
planejamento das ações, particularmente construtivas, o que demandará a necessidade 
de ligação com o nível de decisão político.  
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5.2.12.3 O planejamento integrado deve ter início o mais cedo possível, preferencialmente 
tão logo seja detectada a necessidade de atuação do componente militar e de vetores 
civis no gerenciamento de crises ou para a solução de conflitos. A partir do recebimento 
da diretriz presidencial, ou diploma correspondente, os vetores (civis e militares) 
envolvidos nas Op Pac devem buscar o compartilhamento de informações, o 
planejamento colaborativo, a coordenação de suas respectivas capacidades e a 
sincronização das ações. 
 
5.2.12.4 É importante considerar que as agências empregam diferentes sistemáticas de 
trabalho e, consequentemente, de planejamento. Assim, integrar os planos dos 
participantes exigirá flexibilidade por parte do componente militar, normalmente 
responsável pela coordenação das ações.  
 
5.2.12.5 Dessa forma, cada vetor (civil ou militar) deve apresentar suas próprias 
condicionantes e restrições que podem ter reflexos sobre as ações a serem 
desencadeadas. A busca pela unidade de esforços é normalmente mais complexa do que 
a integração de meios em um planejamento para as operações básicas exclusivamente 
militares (ofensivas ou defensivas). 
 
5.2.12.6 Confeccionar um plano de ação ou coordenação interagências pode minimizar 
essa complexidade. Uma proposta inicial do plano deve ser preparada pelo vetor 
designado como coordenador das ações e enviada a todos os vetores (civis e militares) 
participantes, como minuta, a fim de que todos opinem.  
 
5.2.12.7 Quando for designado como coordenador das ações, o comandante do 
componente militar deve buscar a máxima sincronização das ações, assegurando-se de 
que todos os vetores participantes conhecem as metas a atingir e estabelecer o melhor 
entendimento possível entre eles. O comandante pode obedecer, de uma maneira geral, 
as etapas a seguir: 
a) interpretação do EFD, a partir dos objetivos estabelecidos pelos níveis político e 
estratégico; 
b) identificação das capacidades de todos os vetores envolvidos na operação, 
respeitando o diploma legal e os protocolos de entendimento que estabeleceram a 
operação; 
c) definição e transmissão dos esforços (principal e secundários) a todos os vetores – que 
podem ser traduzidos na forma de“intenção do coordenador das ações”;  
d) identificação de potenciais obstáculos à unidade de esforços, buscando soluções 
consensuais com todos os vetores envolvidos nas Op Pac; 
e) detalhamento do planejamento com os vetores civis, sugestão de atividades e tarefas, 
e recepção de propostas dessas agências quanto às ações a realizar na operação;  
f) definição da linha de ação (LA) para a participação do componente militar; 
g) planejamento de medidas para minimizar o risco de que contingências comprometam o 
alcance do EFD; 
h) transmissão das ações a realizar e atividades/metas específicas para cada vetor 
envolvido (civil ou militar), definindo de forma clara e precisa o papel de cada um nas Op 
Pac; 
i) levantamento e solicitação dos recursos adicionais necessários;  
j) designação de equipes Interagências para avaliar o andamento das fases da operação, 
no(a) TO/A Op; e 
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k) preparação da transmissão de responsabilidade, quando for o caso, e desmobilização 
dos meios (pessoal e material) empregados, ao final da operação. 
 
5.2.12.8 A obtenção do comprometimento dos diversos vetores (civis e militares) fica 
facilitada quando todos compreendem o objetivo da ação coordenada e alcançam um 
acordo sobre os meios (pessoal e material) que cada um pode fornecer, para cada 
atividade ou tarefa requerida. Esses recursos devem ser discutidos com os participantes e 
definidas as responsabilidades, com máxima clareza e precisão.  
 
5.2.12.9 Na maioria das Op Pac, particularmente nas fases de estabilização e 
normalização, existe a tendência de permanência dos vetores civis na área de operações 
por períodos mais longos, mesmo depois da retirada ou diminuição dos efetivos do 
componente militar. Nesses casos, é imperativo planejar a transmissão de atribuições, 
responsabilidades e funções, dos comandantes militares para as autoridades civis. A 
ausência desse planejamento pode gerar o envolvimento desnecessário e prolongado das 
forças militares. Esse processo deve ainda iniciar-se no nível estratégico e receber a 
devida importância nos níveis operacional e tático. Para tal, os Cmt e seus EM devem 
antecipar-se ao impacto da transição sobre a população e sobre outras organizações 
locais.   
 
5.2.13 GESTÃO DE RECURSOS 
 
5.2.13.1 As Op Pac, normalmente, se prolongam no tempo e ocorrem em um ambiente 
multidimensional, envolvendo grande  número  de vetores  civis  e  militares. As 
demandas geradas ultrapassam as capacidades e os recursos disponíveis necessários 
para restabelecer um ambiente seguro e apoiar a restauração de serviços essenciais, a 
governança e o desenvolvimento econômico e de infraestrutura.  
 
5.2.13.2 Nesse sentido, o planejamento deve focar o esforço na direção do atingimento do 
EFD e retorno à situação de normalidade, buscando o equilíbrio na utilização das 
capacidades e dos recursos disponíveis com a demanda de atividades e tarefas a serem 
realizadas. Deve-se buscar a efetividade na aplicação criteriosa dos recursos a partir de 
uma priorização das necessidades. Para tanto, faz-se necessário sincronizar as ações 
(coercitivas e construtivas) no tempo e no espaço para criar o maior efeito em uma linha 
de esforço que reforce o progresso das operações como um todo. 
 
5.2.14 LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES  
 
5.2.14.1 No planejamento das Op Pac é primordial identificar as necessidades específicas 
as quais o componente militar deverá, eventualmente, satisfazer em substituição ou em 
complemento aos vetores civis: 
a) participação na restauração da ordem e da segurança pública;  
b) ajuda humanitária de urgência; 
c) recuperação de infraestruturas críticas;  
d) reconstrução do sistema de segurança e defesa (Forças Armadas, Polícias, dentre 
outros); 
e) construção de abrigos e campos de refugiados;  
f) resgate de pessoas; 
g) trabalhos de engenharia (desobstrução de vias, remoção de escombros, construção de 
pontes, purificação de água, dentre outros);  
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h) distribuição emergencial de alimentos;  
i) transporte;  
j) evacuação aeromédica;  
k) coordenação e apoio a outros órgãos estatais de controle de emergências;  
l) controle sanitário; e  
m) planejamento e condução da normalização da área em estado de emergência ou 
catástrofe, quando expressamente ordenado pela autoridade política. 
 
5.2.14.2 Por ocasião do planejamento, é importante a participação de especialistas civis 
que proporcionem assessoramento sobre aspectos técnicos, nos quais os integrantes do 
componente militar normalmente não possuem a especialização necessária. Assim, áreas 
como administração pública, energia, atividades agrárias, meio ambiente, infraestrutura, 
dentre outras, devem ser contempladas.  
 
5.2.15 ORGANIZAÇÃO DAS FORÇAS 
 
Apta a conduzir Op Pac, a F Ter gera capacidades em seus elementos de emprego, 
observando as seguintes características: 
 
5.2.15.1 Flexibilidade – característica de uma força que dispõe de estruturas com mínima 
rigidez preestabelecida, o que possibilita sua adequação às especificidades das Op Pac, 
considerados os fatores da decisão. A flexibilidade faculta ao comandante um número 
maior de opções para reorganizar os elementos de combate em estruturas temporárias, 
com o adequado suporte logístico, desde a fração elementar até a Grande Unidade (GU). 
 
5.2.15.2 Adaptabilidade – característica de uma força ou do comandante e integrantes 
do componente militar que lhes permite, nas Op Pac, ajustarem-se à constante evolução 
da situação e do ambiente operacional e adotarem soluções mais adequadas aos 
problemas que se apresentam. É esta característica que possibilita rápida adaptação às 
mudanças nas condicionantes que determinam a seleção e a forma como os meios serão 
empregados, em qualquer faixa do espectro do conflito, nas situações de guerra e não 
guerra. 
            
5.2.15.3 Modularidade – característica do componente militar, nas Op Pac, que lhe 
confere a condição de, a partir de uma estrutura básica mínima, receber módulos que 
ampliem seu poder de combate ou lhe agreguem capacidades. Também se refere à 
divisão de um sistema em componentes, denominados módulos, que são nomeados 
separadamente e que guardam características comuns, podendo operar de forma 
independente em relação a esse sistema. A modularidade está diretamente relacionada 
ao conceito de elasticidade. Ela faculta aos comandantes adotar estruturas de combate 
sob medida para cada situação de emprego. 
 
5.2.15.4 Elasticidade – característica de uma força que, dispondo de adequadas 
estruturas de comando e controle e de logística, lhe permite variar o poder de combate 
pelo acréscimo ou supressão de estruturas, com oportunidade. 
 
5.2.15.5 Sustentabilidade – característica de um elemento de emprego do componente 
militar que lhe permite durar na ação, pelo prazo que se fizer necessário, mantendo suas 
capacidades operativas, resistindo às oscilações das Op Pac.  
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5.2.16 ÁREAS DE RESPONSABILIDADE/ ZONAS DE AÇÃO   
 
5.2.16.1 Ao subdividir o espaço geográfico do TO/A Op, o Comando Operacional 
Conjunto (C Op Cj) atribui ARP a cada uma das forças componentes (F Cte) diretamente 
subordinadas. Quando as características do TO/A Op ou da operação em si o impuserem, 
será habitual a determinação de ARP/Z Aç com caráter específico para o 
desenvolvimento adequado das operações: conjuntas ou singulares; terrestres e/ou 
especiais; de pacificação; dentre outras. (Fig 5-5) 
 
5.2.16.2 As Op Pac, de uma forma geral, caracterizam-se pela não linearidade e 
execução das ações (coercitivas e construtivas) em ARP/Z Aç contíguas ou não, 
moldando-se por esforços e intensidades descontínuos durante o seu desenvolvimento.  

 
Figura 5-5 – Exemplos de Áreas de Responsabilidade/ Zonas de Ação nas Op Pac 

 
5.2.17 TIPOS DE COMANDO  
 
5.2.17.1 As Op Pac podem ser planejadas e conduzidas sob um comando unificado ou 
não. O comando unificado facilita o planejamento, pois a condução das operações ficará a 
cargo de uma única autoridade, que subordinará todos os vetores (civis e militares) 
participantes da operação. 
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5.2.17.2 O comando não unificado requer um planejamento mais complexo, baseado 
principalmente na cooperação entre todos os vetores (civis e militares) envolvidos. Para 
isso, podem ser adotados os seguintes procedimentos durante a fase de planejamento: 
a) no nível político e estratégico, os vetores civis do governo local (ambiente interno) ou 
da nação anfitriã (exterior) devem integrar-se ao planejamento dos níveis estratégico e 
operacional, para conhecer as especificidades das Op Pac, bem como para estabelecer 
as medidas de coordenação a serem implementadas pelo nível tático; 
b) nos níveis operacional e tático, planejar a constituição de centros de coordenação de 
operações (CC Op) compartilhado pelo componente militar e as agências civis, com a 
finalidade de coordenar o planejamento e condução das ações; e  
c) para atores civis independentes presentes na área de operações, devem ser 
planejadas ações com vistas a conhecer os seus objetivos e permitir que eles maximizem 
as atividades e tarefas militares.  
 
5.2.18 ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA 
 
5.2.18.1 A contribuição da atividade de Inteligência para as Op Pac ocorre com base em 
trabalhos preexistentes, elaborados desde o nível estratégico e de forma permanente, de 
acordo com o levantamento prévio de ameaças e possíveis regiões de ativação de TO/A 
Op.                
 
5.2.18.2 A continuidade da atividade de Inteligência é assegurada por meio da 
contribuição de diversas agências: civis, militares, nacionais e internacionais. O efetivo 
compartilhamento de informações e conhecimentos é fator crítico para o êxito das Op 
Pac, desencadeadas normalmente no ambiente interagências. O planejamento deve 
incluir a previsão de soluções que visem a estimular e facilitar a troca de dados entre os 
vetores (civis e militares), considerando a comunicação entre os participantes e a 
necessidade de conhecer.  
             
5.2.18.3 Durante o planejamento das Op Pac, a atividade de Inteligência enfatiza a 
identificação de ameaças (concretas e potenciais). Em seguida, realiza o estudo das 
dimensões (física, humana e informacional) do ambiente operacional e, por fim analisa os 
oponentes ou potenciais adversários, incluindo a avaliação de suas capacidades e 
vulnerabilidades (incluindo as suas lideranças), aliada às considerações civis da área de 
operações. 
 
5.2.18.4 Esse processo contribui para obter um retrato o mais detalhado possível dos 
elementos constitutivos do TO/A Op e da população local: aspectos físicos, fatores 
informacionais, lideranças, organizações (locais e multinacionais), ameaças, anseios e 
aspirações da sociedade, em todos os domínios (político, econômico, militar, psicossocial 
e científico-tecnológico).  
 
5.2.19 FASES DO PLANEJAMENTO  
 
5.2.19.1 Baseado nas diretrizes de nível político, o planejamento das Op Pac inicia-se no 
nível estratégico, a partir de um acurado Exame de Situação, por meio do Plano 
Estratégico de Emprego Conjunto das Forças Armadas (PEECFA) que serve de base 
para o planejamento dos demais níveis de planejamento e condução das operações 
militares. 
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5.2.19.2 Nos os níveis operacional e tático, constata-se que a metodologia de 
planejamento, de modo geral, é comum a ambos os níveis e compõe-se de quatro fases 
conceituais diferenciadas:  
a) delimitação exata e profunda compreensão do problema a resolver;  
b) exame detalhado do entorno operativo no qual este se manifesta;  
c) formulação das possíveis opções para sua resolução; e 
d) eleição de uma delas. 
 
5.2.19.3 Nas Op Pac, todos os vetores (civis e militares) envolvidos, dentro da sua esfera 
de atribuições, devem participar do planejamento, a fim de que a unidade de esforços seja 
direcionada para o atingimento do EFD e o retorno à situação de normalidade da área de 
operações. 
 
5.2.19.4 Análise da Missão 
 
5.2.19.4.1 Em uma etapa inicial, o planejamento das Op Pac deve se apoiar nas diretrizes 
e avisos emitidos pelo nível político e no PEECFA emitido pelo nível estratégico. Algumas 
das principais ações nessa etapa são: 
a) examinar ordens do escalão superior; 
b) identificar o EFD para as operações;  
c) receber orientações específicas como possibilidades e limitações para o emprego do 
componente militar; 
d) levantar o tipo de comando (unificado ou não unificado); 
e) identificar as capacidades operativas iniciais necessárias para, se for o caso,  solicitar 
apoio adicional; 
f) identificar, no âmbito da organização das forças de segurança locais, a determinação 
das suas atividades de reestruturação, em apoio à governança local; 
g) identificar os requisitos necessários a reestruturação dos serviços essenciais; 
h) identificar todos os vetores (civis e militares) envolvidos na pacificação; e 
i) levantar as necessidades requeridas de apoio ao desenvolvimento econômico e de 
infraestrutura. 
 
5.2.19.4.2 As etapas seguintes do planejamento serão baseadas nos dados e 
informações disponíveis, com enfoque no levantamento de ameaças na A Op, em 
particular os oponentes e potenciais adversários, que interferirão no planejamento inicial 
do emprego do componente militar, considerando o levantamento de suas capacidades, 
ações mais prováveis e vulnerabilidades.  
 
5.2.19.4.3 No que tange às Considerações Civis, o trato com a população da A Op e a 
atitude dos integrantes das forças militares, devem ser analisados com base no apoio de 
Inteligência. Esse fator da decisão reveste-se de especial relevância, pois a atuação das 
tropas se dará no meio da população, onde o grau de satisfação dos seus habitantes 
locais é um excelente indicador para mensurar o êxito das ações e legitimar as atividades 
e tarefas realizadas pelo componente militar. 
 
5.2.19.4.4 A análise da missão deve prever ações de curto, médio e longo prazo, desde a 
fase de intervenção, levando em consideração a possibilidade de elaboração de 
planejamentos complementares e de contingência, além da emissão de ordens 
fragmentárias. Assim, devem ser identificadas as seguintes ações iniciais no(a): 
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a) apoio à segurança civil com vistas à obtenção da segurança interna necessária às 
demais atividades das Op Pac,  para que a população, os vetores civis e as autoridades 
tenham liberdade de ação para realizar as atividades que permitirão retomar o 
funcionamento das instituições; 
b) apoio ao controle civil, como passo inicial para institucionalizar o estado de direito que 
propicie a efetiva governança;   
c) restauração inicial dos serviços essenciais, identificando ações necessárias ao 
provimento dos serviços vitais à população local e que deve prever sua gradativa 
passagem para os vetores civis especializados, no mais curto prazo; e 
d) reforma do setor de segurança com enfoque na reestruturação das forças, dos órgãos 
de direção e supervisão da segurança e do sistema judicial, de forma a possibilitar a 
assunção gradativa das atribuições desses atores na A Op. 
 
5.2.19.5 Elaboração de Linhas de Ação   
Após a análise da missão, são avaliadas as tarefas, as capacidades e as diretrizes de 
planejamento do escalão superior que influenciarão na elaboração das Linhas de Ação 
(LA). Nessa etapa, as principais ações em cada LA são:  
a) elaborar as ações iniciais que restaurem a segurança na A Op; 
b) preencher os setores da administração civil, de caráter local, onde haja vazio de poder 
– apoio à administração local, desenvolvimento local e eleições – de modo a criar 
condições mínimas de governança local; 
d) realizar operações tipo polícia para restabelecimento da lei e da ordem pública, onde 
haja falência total ou parcial das forças de segurança; 
e) ativar um Centro de Coordenação de Operações (CC Op) para estabelecer, o quanto 
antes, uma consciência situacional da A Op; 
f) planejar o emprego do componente militar em consonância com os níveis estratégico e 
político, e de acordo com a concepção operativa do comandante; 
g) planejar o emprego de especialistas militares e/ou civis em áreas que requeiram essas 
capacidades; 
h) planejar ações de apoio ao desenvolvimento econômico e da infraestrutura 
complementar os esforços para estabilizar a economia da região; 
i) sincronizar as ações em tempo, espaço e finalidade de modo a coordenar os diversos 
atores militares e civis envolvidos nas Op Pac; 
j) estabelecer objetivos intermediários para diminuição gradual do efetivo do componente 
militar em relação ao componente civil em presença; 
k) estabelecer ações de formação de forças de segurança, em apoio à governança local, 
para gradual inserção em operações tipo polícia, em fases posteriores; 
l) realizar ações de reestruturação dos serviços essenciais e passagem do gerenciamento 
desses serviços às organizações especializadas, o mais breve possível; e 
m) desmobilizar o componente militar, após o atingimento do EFD e retorno à situação de 
normalidade que, geralmente é caracterizado pelo restabelecimento da governança civil 
com capacidade de gerenciamento às autoridades locais (no ambiente interno ou no 
exterior). 
 
5.2.19.6 Análise das Linhas de Ação, Comparação e Decisão  
 
5.2.19.6.1 Conforme o tempo disponível para o planejamento, o EM do componente 
militar, assessorado por especialistas em assuntos civis devem analisar, em dois 
momentos distintos, cada LA levantada: 
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a) levantamento dos principais óbices à execução das Op Pac propriamente dita, de 
acordo com as peculiaridades da área de operações; e 
b) análise das LA em contraponto com cada óbice levantado, determinando assim as 
vantagens e desvantagens de cada LA formulada. Nesse momento, deve ser visualizado 
o emprego das capacidades necessárias e a sincronização dos vetores (civis e militares) 
envolvidos nas ações (coercitivas e construtivas) na A Op. 
 
5.2.19.6.2 As LA devem ser analisadas por fases, priorizando o detalhamento das ações 
de curto e médio prazo e sua sincronização com os demais vetores civis envolvidos, além 
do componente militar. Nessa análise, ocorre a avaliação dos riscos ao cumprimento das 
atividades e tarefas por parte dos vetores (civis e militares) participantes das Op Pac e ao 
atingimento do EFD e retorno à situação de normalidade. 
 
5.2.19.6.3 Após a análise das LA, elas serão comparadas com base nas atividades e 
tarefas estipuladas, nas capacidades operativas dos elementos de emprego e nas 
vantagens e desvantagens frente ao problema militar apresentado ao componente militar. 
O resultado dessa comparação será a escolha de uma LA que melhor atenda ao 
cumprimento da missão determinada com vistas ao atingimento do EFD e retorno à 
situação de normalidade. 
 
5.2.19.6.4 Após a escolha da LA e possíveis modificações determinadas pelo comandante 
do componente militar, ela é transformada em uma decisão. Essa decisão será formulada 
de forma clara, concisa e de fácil entendimento pelos elementos subordinados. A 
transcrição da LA selecionada é realizada de forma completa e detalhada, indicando 
“quem”, “que”, “onde”, “quando”, “como” e “para quê”, sempre que apropriado. 
 
5.2.19.7 Elaboração de Planos e Ordens 
 
5.2.19.7.1 Uma vez tomada a decisão pelo comandante, o EM inicia a confecção dos 
planos e ordens com base em conhecimentos de inteligência mais detalhados. 
 
5.2.19.7.2 O Plano de Operações nas Op Pac deve explicitar as ações (coercitivas e  
construtivas) a serem executadas por todos os vetores empregados na A Op, detalhando 
as missões de curto, médio e longo prazo para todos os seus elementos subordinados.  
 
5.2.19.7.3 Devido à multiplicidade de atores envolvidos e de atividades e tarefas que 
serão executadas dentro de um determinado tempo, é acrescido ao Plano de Operações 
uma matriz de sincronização das principais missões desenvolvidas pelos elementos 
subordinados, de modo a facilitar o entendimento das missões e as coordenações entre 
as forças militares e os diversos vetores civis participantes sob a égide do comandante do 
componente militar. 
 
5.3 PREPARAÇÃO 
 
5.3.1 As Op Pac requerem uma adequada preparação das forças militares que serão 
empregadas, com ênfase em instruções que desenvolvam a autossuficiência, a 
flexibilidade, a criatividade, a iniciativa, o conhecimento da cultura local e o trabalho 
cooperativo com governo e sociedade.  
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5.3.2 Em virtude disso, os elementos de emprego da F Ter que irão compor o 
componente militar em operações dessa natureza têm de estar preparados para uma 
grande variedade de situações, desde ações de combate, até a mera supervisão e 
assessoramento a processos de reconstrução e desenvolvimento. Durante a preparação, 
outros assuntos também merecem atenção especial, como a cooperação e o diálogo civil-
militar, o trato com a população local e a comunicação das forças, tudo sob um enfoque 
multidimensional.   
 
5.3.3 Nas Op Pac, os elementos da F Ter poderão ser empregados como uma Força 
Operativa Singular ou como parte integrante de Força Conjunta (Combinada) em uma 
operação conjunta (combinada). Em ambos os casos, deverão desenvolver a capacidade 
para atuar em coordenação com diversos vetores civis, no âmbito interno ou no exterior, 
em um ambiente interagências, devendo ser capazes, ainda, de interagir com diversos 
atores  independentes presentes no TO/A Op. 
 
5.3.4 O preparo da F Ter para geração de capacidades operativas relacionadas às Op 
Pac – vislumbradas no Capítulo 4 do presente manual – com base no acrônico DOAMEPI, 
abrange:   
a) doutrina peculiar;  
b) organizações (flexíveis e adaptáveis) com prontidão operativa para comporem 
estruturas modulares (vocacionadas ao ambiente operacional) por ocasião do emprego; 
c) adestramento de táticas, técnicas e procedimentos (TTP) específicos;  
d) materiais que atendam as especificidades das ações coercitivas limitadas e atividades 
e tarefas construtivas realizadas por ocasião da execução das operações; 
e) educação em todos os níveis (formação, aperfeiçoamento e de altos estudos);  
f) pessoal capacitado nas especificidades das Op Pac; e  
g) infraestruturas que proporcionem condições favoráveis de adestramento e que 
reproduzam situações similares às que serão encontradas por ocasião da execução das 
operações – incluindo simulações (viva, construtiva e virtual). 
 
5.3.5 A preparação para as Op Pac está dividida em fases que podem ser agrupadas em: 
a) Preparação regular – se desenvolve em consonância com os programas de instrução 
militar e visa proporcionar ao combatente as competências (conhecimentos, habilidades, 
atitudes, valores e experiências) básicas para o emprego; 
b) Preparação geral – é realizada por todos os militares, após a seleção do contingente do 
componente militar e tem a finalidade de aprimorar qualidades morais, psicológicas e 
físicas básicas, bem como desenvolver um aprofundamento na cultura geral da área de 
operações no Território Nacional ou no país anfitrião (exterior) e um aumento do domínio 
do trabalho em ambiente multidimensional – com a presença de diferentes atores; e 
c) Preparação específica – se desenvolve buscando uma maior especificidade das ações 
(coercitivas e construtivas), quando se visa proporcionar ao EM um aumento das 
informações a respeito das ameaças (concretas e potenciais) e da ARP do componente 
militar. Para a tropa, são intensificadas as instruções e os exercícios com ações similares 
às que serão encontradas na A Op, por ocasião da execução das Op Pac. 
 
5.3.6 ATIVIDADES DE PREPARAÇÃO  
 
5.3.6.1 Devido ao provável emprego conjunto (combinado), em ambiente interagências, a 
F Ter deverá estabelecer estreita relação com as demais Forças Singulares, 
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especialmente a respeito da doutrina de emprego, o adestramento da tropa e a 
interoperabilidade do material a ser utilizado nas Op Pac.  
 
5.3.6.2 Nessa fase, as ligações necessárias exigem o estabelecimento de um comando 
centralizado do componente militar, que deve ser capaz de coordenar de forma integrada 
as atividades de preparação dos diversos vetores (civis e militares) envolvidos nas Op 
Pac. Deverão ser envidados todos os esforços para a aproximação com os Órgãos de 
Segurança Pública e as demais agências, seja por meio da cooperação no cotidiano, de 
reuniões ou na execução de exercícios de adestramento ou em preparação específica 
com interesses afins. 
 
5.3.6.3 Na preparação para as Op Pac, ressalta-se a considerável influência que a 
opinião pública exerce sobre as operações militares contemporâneas e a importância 
atribuída à legitimidade da causa, impondo que o ambiente operacional seja analisado 
profundamente em todas as dimensões que o compõem – física, informacional e, 
particularmente humana. Nesse contexto, o estudo desta dimensão, agregada de 
características socioculturais, costumes, idioma, hábitos e crenças existentes em um 
determinado ponto no tempo e no espaço geográfico, adquire extrema relevância e 
deverá ser levado em consideração, sob o risco de comprometimento das ações do 
componente militar, por ocasião da execução das operações.  
 
5.3.6.4 Nas Op Pac, face ao emprego extremamente descentralizado das frações, bem 
como à possibilidade de ação de ameaças assimétricas, a logística e a sustentação das 
forças adquire alta complexidade. Isso exige, durante a preparação, que seja 
desenvolvida e praticada a melhor forma de realizar o apoio logístico ao componente 
militar empregado, adaptando as funções logísticas aos meios disponíveis e ao ambiente 
operacional em que os elementos de emprego atuarão.  
 
5.3.6.5 Na preparação dos elementos de emprego da F Ter para atuarem nas Op Pac, 
especial atenção deverá ser dada à questão jurídica, instruindo todos os envolvidos 
quanto aos limites de atuação estabelecidos no DICA, em leis nacionais, nas normas de 
conduta e  nas regras de engajamento que a tropa e demais agentes deverão adotar. 
 
5.3.6.6 Nas Op Pac, a descentralização das ações impõe fortes demandas às pequenas 
frações, que poderão atuar de forma isolada na área de operações, favorecendo que um 
ato ou atitude, a nível individual, pode ter repercussão estratégica e até mesmo política 
negativa, podendo afetar inclusive o prestígio nacional. Para isso, seus comandantes 
devem desenvolver, em seus subordinados, competências (conhecimentos, habilidades, 
atitudes, valores e experiências) básicas, tais como: 
a) habilitação em língua estrangeira (idioma local da A Op);  
b) conhecimento etnológico da A Op;  
c) habilidade de percepção dos traços culturais locais;  
d) preparação para adaptar-se ao contexto político local;  
e) especialização em mediação e no uso de técnicas de negociação elementares;  
f) capacitação para operar de forma autônoma em ambientes não permissivos;  
g) proficiência na coordenação interagências;  
h) conhecimento das considerações legais que respaldam as operações; e  
i) proficiência na aplicação de avançadas tecnologias.             
 
5.4 EXECUÇÃO 
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5.4.1 O emprego dos elementos da F Ter deve priorizar, sempre que o Exame de 
Situação recomendar, a sua integração com outros vetores (militares e civis), podendo 
contar ainda com a atuação de forças militares de nações aliadas, a fim de maximizar os 
esforços de todos os atores em presença na A Op. A fase de execução das Op Pac, 
sucedendo as anteriores, é caracterizada por colocar um plano em ação, por meio da 
combinação de atividades e tarefas coercitivas limitadas e na realização de ações 
construtivas no cumprimento de diversificadas missões.  
 
5.4.2 Em todos os níveis, os comandantes necessitam atingir um acurado e atualizado 
nível de percepção da realidade sobre o ambiente operacional e a situação de forças 
amigas e oponentes. As informações mais importantes, os planos e as operações em 
curso precisam ser conhecidos pelos vetores envolvidos na execução das ações, de 
forma a se obter a consciência situacional. 
 
5.4.3 As ações iniciais das Op Pac, na fase de intervenção, têm foco principal nas 
atividades e tarefas coercitivas, em ambiente urbano ou rural. A realização dessas ações 
para neutralizar as forças oponentes que causam a instabilidade da A Op e de proteção 
de instalações do componente militar, bem como de infraestruturas críticas da região a 
ser pacificada balizam os principais esforços nessa fase. 
 
5.4.4 Depois de atingir os objetivos da fase de intervenção, haverá um equilíbrio de ações 
construtivas prevista para a fase de estabilização com atitudes coercitivas limitadas. As 
forças militares determinam essas ações por meio da identificação das fontes locais de 
instabilidade. O componente militar executa suas ações de forma integrada ao governo 
local (ambiente interno) ou do país anfitrião (exterior) e em coordenação com os diversos 
atores presentes na área de operações, para identificar as referidas fontes que, se não 
forem anuladas, podem gerar o recrudescimento da violência. 
 
5.4.5 Identificadas as fontes de instabilidade, deverá haver unidade de esforços entre as 
forças militares e os vetores civis, em prol do estabelecimento da segurança civil e a fim 
de propiciar ajuda humanitária aos afetados pela crise ou conflito. Manter-se-á a dinâmica 
da operação no apoio à restauração dos serviços essenciais, bem como na proteção de 
infraestruturas críticas, se a situação de segurança permitir. 
 
5.4.6 As Op Pac apoiam os esforços da autoridade civil ou militar de transição (quando 
não existe um governo legítimo) e as ações de outros instrumentos do Poder Nacional. 
Tais operações – que equilibram as capacidades coercitivas e construtivas do 
componente militar, a fim de estabelecer um ambiente seguro e estável – facilitam a 
reconciliação entre os adversários locais ou regionais, apoiam a criação de instituições 
políticas, jurídicas, sociais e econômicas, e facilitam a passagem das responsabilidades 
para uma autoridade civil legítima. 
 
5.4.7 Os elementos de emprego de um componente militar usam as seguintes ações 
primárias de pacificação (linhas de esforço integradas) em combinação com tarefas 
ofensivas e defensivas (conflito armado ou crise) e de apoio a órgãos governamentais 
(paz instável ou crise), em operações terrestres: estabelecimento da segurança civil; 
estabelecimento do controle civil; restauração dos serviços essenciais; apoio à 
governança; e apoio ao desenvolvimento econômico e da infraestrutura. 
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5.4.7.1 Estabelecimento da Segurança Civil  
Envolve ações que visam ao provimento da segurança da população de um região, 
incluindo a proteção contra ameaças internas e externas à A Op. Permite as condições 
necessárias para que as agências civis e organizações locais trabalhem e contribuam 
para a restauração de um ambiente seguro e estável. O objetivo dessas atividades e 
tarefas visa à neutralização das ameaças, a fim de melhor restabelecer ou estabelecer as 
forças de segurança locais. Podem incluir, dentre outras: 
a) proteção ao pessoal e à infraestruturas críticas – engloba a proteção: tanto das 
autoridades locais, como do pessoal empenhado na reconstrução de infraestruturas da    
A Op; dos locais de culto religioso e dos sítios culturais (museus, monumentos etc.);  dos 
recursos naturais e funcionamento das infraestruturas críticas (saúde pública, bancos, 
meios de comunicações etc) e instituições governamentais; e gerenciamento da provisão 
de material e instalações químicas, biológicas, radiológicas e nucleares (QBRN). 
b) contribuição na manutenção da ordem pública – envolve a proteção: dos elementos 
vulneráveis da população (deslocados, refugiados, etnias perseguidas etc); da garantia do 
acesso das forças de segurança e de ajuda humanitária às populações em situação de 
risco e aos acampamentos de refugiados; da realização de atividades policiais, incluindo 
investigação de delitos e prisões; da busca e salvaguarda de testemunhas principais, 
documentos e outras provas relacionadas com possíveis investigações e processos; 
provimento da segurança de instalações, arquivos, equipamentos de armazenamento e 
fundos relacionados com a justiça penal e instituições de segurança. 
c) controle de fronteiras/limites e da liberdade de circulação: controle de fronteiras e 
limites; estabelecimento de dispositivos de segurança (perímetros e controles); e 
normatização e garantia da liberdade de circulação. 
 
5.4.7.2 Estabelecimento do Controle Civil  
 
5.4.7.2.1 Visa a instituir um Estado de Direito e uma governança efetiva. Embora as ações 
de segurança sejam as primeiras atribuições do componente militar, essa tarefa somente 
estará completa com o restabelecimento do controle civil. Construir a capacidade do 
governo local (ambiente interno) ou da nação anfitriã (exterior) para o controle civil é 
fundamental para estabelecer as bases para a duradoura ordem civil. Durante as 
primeiras etapas das Op Pac, as forças militares poderão realizar ações de: 
a) apoio à identificação de pessoal – proteção da documentação existente relativa à 
identificação de pessoal, propriedades, registros judiciais e eleitorais, certificados 
profissionais, registros de nascimentos, entre outros; e estabelecimento de procedimentos 
de identificação de pessoal necessários (trabalhadores civis, delinquentes detidos etc);  
b) apoio à reestruturação dos serviços jurídicos e administrativos – proteção das 
estruturas existentes, substituindo os vazios de poder; e 
c) apoio às eleições – geralmente, as instituições baseadas no sufrágio universal 
oferecem os melhores meios para constituir um governo aceitável pela maioria dos 
cidadãos. Porém, em algumas sociedades polarizadas, as eleições podem separar mais 
ainda as partes em litígio. Eleições limpas e seguras constituem uma referência para o 
estabelecimento de um governo legítimo e efetivo. Enquanto as diferentes agências civis 
mantêm uma estrita transparência no processo eleitoral, o componente militar contribui 
proporcionando segurança, a fim de permitir uma ampla participação da população local.  
 
5.4.7.2.2 Quando um governo é inexistente ou ineficaz, os esforços iniciais se concentram 
em ocupar esse vazio. Nessa situação, a confiança e a credibilidade dos funcionários 
locais podem ser questionadas. Para atenuar essa situação, a força militar pode 
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contribuir, realizando um processo de seleção dos funcionários públicos. Da mesma 
maneira, a força militar pode assessorar a administração interina, até a constituição de um 
governo legítimo.  
 
5.4.7.3 Restauração dos Serviços Essenciais  
A restauração de serviço essenciais em um ambiente frágil é fundamental para alcançar a 
estabilidade. As funções básicas de governança local entram em colapso durante uma 
crise ou conflito. Inicialmente, as forças militares lideram os esforços para estabelecer ou 
restabelecer os serviços públicos básicos: o de alimentos essenciais, água, abrigo e apoio 
médico necessário para sustentar a população até que se possam restaurar os serviços 
públicos locais (Fig. 5-5). O componente militar deverá contar com frações de engenharia 
e pessoal de saúde necessário para a realização dessas tarefas, bem como especialistas 
(civis e militares). Quando a situação de segurança permitir, poderão ser contratadas 
empresas privadas especializadas. 
 

 
Figura 5-5 – Serviços públicos básicos da população 

 
5.4.7.4 Apoio à governança  
 
5.4.7.4.1 O componente militar tem um papel limitado no apoio ao Estado, quando há um 
governo legítimo e funcional ativado dentro da A Op. No entanto, se o governo local não 
pode exercer de maneira adequada suas funções civis básicas, por qualquer que seja a 
razão, pode ser necessário certo grau de apoio militar para a governança.  
 
5.4.7.4.2 O esforço militar para apoiar a governança é focado na restauração da 
administração e na retomada dos serviços públicos. Esses serviços não são apenas 
limitados ao apoio na transição da administração local, caso esta seja estabelecida, mas 
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inclui o apoio: ao desenvolvimento da governança local, às iniciativas de combate à 
corrupção e às eleições.  
 
5.4.7.4.3 Na execução das atividades e tarefas de apoio à restauração inicial dos serviços 
públicos, é necessário levar em conta que o governo local deve se envolver o mais cedo 
possível, tanto no planejamento dessas atividades (estabelecer prioridades), como em 
sua execução (participar em todas essas atividades com a população local). Para isso, a 
autoridade militar tem de estar em contínua ligação com o poder político (administração 
nacional e local), sempre que ele exista. 
 
5.4.7.4.4 As atividades e tarefas relacionadas com a reforma do setor de segurança 
abrangerão a instrução e o adestramento das futuras forças de segurança. Além disso, 
incluirão aspectos relacionados com as reformas jurídica, penal, das forças policiais, do 
controle de fronteiras, alfandegária e outros assuntos relacionados à segurança.  
 
5.4.7.4.5 As atividades e tarefas que podem ser realizadas em apoio à reforma do setor 
de segurança são: o desarmamento, a desmobilização e a reintegração (DDR) das forças 
de segurança, milícias e/ou grupos armados ilegais4; proteção, escolta e transporte de 
pessoal desmobilizado; assistência ao desenvolvimento dos serviços de segurança; 
seleção e recrutamento de pessoal para as futuras forças de segurança; alocação e 
controle de material, equipamento e infraestruturas; instrução e adestramento; e tutela e 
transferência de responsabilidades.  
 
5.4.7.5 Apoio ao Desenvolvimento Econômico e da Infraestrutura  
O apoio ao desenvolvimento econômico e da infraestrutura, por parte do componente 
militar, é fundamental para o desenvolvimento de uma economia sustentável do governo 
local. O desenvolvimento da infraestrutura complementa e reforça os esforços para 
estabilização da economia e se concentra em aspectos físicos da sociedade que 
permitem que o governo local viabilize a sua economia. Incluem serviços de construção, 
engenharia e infraestrutura física. 
 
 
5.5 AVALIAÇÃO  
 
5.5.1 A avaliação é contínua e ocorre antes, durante e após o término das Op Pac, 
visando à obtenção, análise e difusão de lições aprendidas que permitam uma 
realimentação e aprendizagem organizacional, bem como influenciar diretamente a 
preparação de forças militares que integrarão futuros contingentes de componentes 
militares. A avaliação deve partir da capacidade dos planejadores traduzirem a 
complexidade das operações em planos e ordens coerentes. Nesse sentido, são 
estabelecidas ações múltiplas, coletivas e individuais, que podem ser refletidas como 
pontos de avaliação. 
 
5.5.2 Os pontos de avaliação são os seguintes: análise dos planejamentos; avaliação da 
operação; validação da inteligência empregada; análise dos processos de comando e 
controle (C2); preparo e emprego de pessoal; logística; e os assuntos civis e a 
                                                           
4 Define-se desarmamento, desmobilização e reintegração (DDR) como o processo que contribui para a 
segurança e a estabilidade após um conflito, mediante o recolhimento das armas em poder dos 
combatentes (quer seja de forma individual ou por unidades/grupos), a sua desvinculação das estruturas 
militares e a ajuda para sua reintegração social e econômica. 
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administração territorial. Essa avaliação visa à conjugação dos aspectos legais, suas 
divergências e concorrências para o êxito das Op Pac, bem como levantar as propostas 
de alterações da legislação a serem sugeridas aos poderes políticos do País. 
 
5.5.2.1 Análise dos planejamentos – consiste no acompanhamento das necessidades 
iniciais e novo Exame de Situação, a fim de que gerem novas variáveis que indiquem a 
ratificação ou retificação dos planos e ordens. 
 
5.5.2.2 Avaliação da operação – consiste no conjunto de informações colhidas durante a 
operação que provoquem ou sugiram modificações na doutrina, no preparo do pessoal e 
nos materiais a serem empregados . 
 
5.5.2.3 Validação da Inteligência – é a verificação do processo de obtenção e 
processamento de dados/informações, confirmação das informações contidas no banco 
de dados e alerta sobre novas necessidades de inteligência (NI). 
 
5.5.2.4 Análise dos processos de comando e controle (C2) – consiste na identificação 
da capacidade de C2 e ligações entre as forças empregadas, levantando, por meio de 
relatórios, os óbices encontrados com relação à deficiência de materiais ou falhas 
decorrentes, sejam de ordem pessoal ou doutrinária. 
 
5.5.2.5 Preparo e emprego de pessoal – exige o levantamento preciso de informações 
para identificação das formas mais efetivas de atuação dos elementos de emprego do 
componente militar, assim como o levantamento de novas necessidades de 
adestramento. 
 
5.5.2.6 Logística – avaliada pela reunião de dados que permitam a validação das listas 
de necessidades planejadas e dos processos que a viabilizam, bem como a inclusão de 
novos recursos e modelos de fornecimento dos meios (pessoal e material) necessários ao 
emprego das forças militares. 
 
5.5.2.7 Os Assuntos Civis e a administração territorial – são alvos de estudo 
pormenorizados quanto aos aspectos jurídicos, sociais, culturais e econômicos afetos ao 
cumprimento da missão. Devem ser produzidos relatórios buscando identificar as 
necessidades de preparo do pessoal, levantamento de meios para emprego e forma de 
atuação. 
 
5.5.3 A avaliação deverá ser contínua e englobar três tarefas principais: 
a) aferição dos pontos fortes, das fraquezas e das vulnerabilidades de oponentes e de 
potenciais adversários; 
b) acompanhamento da situação ao quantificar o progresso da operação, visando o EFD; 
e 
c) avaliação do progresso da operação por meio de indicadores e de critérios de avaliação 
(medidas de desempenho e de eficácia). 
 
5.5.4 QUADRO DE AVALIAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE PACIFICAÇÃO  
 
5.5.4.1 Considerando-se que a intervenção do componente militar, nas Op Pac, resulta da 
fragilidade do governo local (âmbito interno) ou do país anfitrião (exterior), para gerenciar 
crises ou solucionar conflitos de forma efetiva, é necessário utilizar ferramentas que 
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permitam maior coordenação, desenvolvimento e foco dos esforços militares em apoio às 
instituições locais e diversos outros atores civis independentes, criando um Quadro de 
Avaliação das Operações de Pacificação (QAOP). 
 
5.5.4.2 Esse é o primeiro passo em direção a uma resposta mais efetiva e coordenada, 
pois fornecerá os objetivos a serem alcançados. Alcançar esse entendimento 
compartilhado da dinâmica de uma crise ou conflito exige um processo interagência 
conjunto para concluir a avaliação e estrutura comum, a fim de guiar a obtenção de 
dados/informações e a produção e difusão de conhecimentos, de forma sistêmica e 
colaborativa.  
 
5.5.4.3 O QAOP tem a finalidade de desenvolver um entendimento comum que facilite a 
interpretação das decisões políticas e o planejamento nos diversos níveis de 
planejamento e condução das Op Pac. Dessa forma, o QAOP também pode ser utilizado 
e integrado por qualquer agência civil para complementar o planejamento do componente 
militar. 
 
5.5.4.4 Dentro do processo de planejamento e condução das Op Pac, o QAOP determina: 
a) quem inicia e participa da avaliação; 
b) a hora e o local para a avaliação; 
c) o tipo de material necessário; e 
d) o nível apropriado de sua classificação de segurança. 
 
5.5.4.5 Quando o QAOP for utilizado, todas as suas etapas devem ser cumpridas, para 
que não perca a sua confiabilidade. No entanto, a natureza e o alcance dos dados obtidos 
e as informações e os conhecimentos produzidos podem ser alterados pelo tempo, pela 
sua classificação de segurança ou pelas peculiaridades de acesso à área de operações. 
Para isso, o QAOP deve basear-se em conhecimentos de ciências sociais que permitam 
descrever um processo que uma equipe interagência usará para identificar dinâmicas 
sociais e situacionais, a fim de moldar o ambiente operacional. Deve fornecer, também, 
informações sobre a concepção das atividades e tarefas, a implementação ou a revisão 
de programas e, principalmente, a alocação de recursos. 
 
5.5.4.6 O QAOP inclui dois elementos principais: o diagnóstico da crise ou conflito e a 
continuidade do planejamento. Para identificar os elementos críticos da dinâmica de um 
conflito, uma equipe de avaliação, nas Op Pac, segue as seguintes etapas de análise: 
a) estabelecimento do contexto da crise ou conflito; 
b) entendimento das principais queixas e fontes de resiliência social e institucional; 
c) identificação dos motivadores da crise ou conflito, bem como os seus fatores 
atenuantes; e 
d) descrição das janelas de vulnerabilidade e de oportunidade. 
 
5.5.4.7 Estabelecimento do Contexto da Crise ou Conflito 
O contexto da crise ou conflito pode incluir as condições ambientais, a pobreza, o 
histórico, o aumento de jovens e a região instável. O contexto pode ainda moldar as 
percepções de grupos de identidade e ser usado por atores-chave para influenciar e 
mobilizar pessoas e grupos.  
 
5.5.4.8 Entendimento das principais queixas e fontes de resiliência social e 
institucional 
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5.5.4.8.1 Descrever os oponentes ou potenciais adversários que podem ameaçar a 
identidade de grupos, a segurança ou os meios de subsistência, como por exemplo, etnia, 
raça, nacionalidade, religião, filiação política, idade, sexo, atividade econômica ou 
condição socioeconômica. 
 
5.5.4.8.2 Articular o modo pelo qual os padrões sociais reforçam a percepção de privação 
e/ou de culpa e como eles promovem a cortesia, a paz e a resolução completa de 
disputas intergrupos, por meio da existência do elitismo, da exclusão, da corrupção, da 
estagnação econômica, da escassez de recursos, da negligência das autoridades do 
governo, do excesso de violência urbana, das questões de posse da terra, da desilusão e, 
até mesmo, alienação. 
 
5.5.4.8.3 Entender como o mau ou o bom desempenho institucional, respectivamente, 
agrava ou contribui para a resolução da crise ou conflito, por meio da organização legal 
do governo e de seus sistemas, das organizações religiosas, das escolas públicas, das 
forças de segurança, dos bancos e instituições econômicas e informais, dos mecanismos 
tradicionais de resolução de conflitos, quer por família, clã, tribo, grupos armados ou 
patrimonialismo. 
 
5.5.4.9 Identificação dos motivadores da crise ou conflito, bem como os seus 
fatores atenuantes 
 
5.5.4.9.1 Identificar quem são os atores principais, isto é, as pessoas e as organizações 
ou grupos que exercem liderança por causa de sua habilidade, poder político, autoridade 
moral, carisma, dinheiro, imposição da força ou armas. 
 
5.5.4.9.2 Identificar onde estão as posições de liderança no governo, nas organizações 
sociais ou profissionais ou nas redes, dentro ou fora de uma região, área ou território, 
incluindo empresas privadas, organizações religiosas, as forças policiais, o sistema 
judicial e o militar, o poder informal e ilícito, as estruturas dos meios de comunicação e as 
instituições acadêmicas. 
 
5.5.4.9.3 Entender o que motiva os atores-chave a influenciar os políticos, os sistemas 
econômicos, sociais e de segurança em um país ou área. Compreender como esses 
atores exercem suas influências, ou seja, por meio de suas capacidades de liderança, 
autoridade moral, carisma pessoal, imposição da força, dinheiro, acesso a recursos ou 
armas, redes ou conexões. 
 
5.5.4.9.4 Definir os objetivos dos atores principais para promover a violência ou prover 
alternativas pacíficas, juntamente com seus meios e recursos, incluindo a capacidade 
para prover ações violentas, intimidações, recursos financeiros, impostos, taxas de 
proteção, apoio de atores ou partes externas, trabalho, informações, produtos florestais, 
minerais, culturas de alto valor, controle de meios de comunicação e apoio em massa. 
 
5.5.4.10 Descrição das janelas de vulnerabilidade e de oportunidade 
 
5.5.4.10.1 Identificar as potenciais situações de vulnerabilidade, em curto prazo, que 
podem contribuir para um aumento do nível de violência da crise ou conflito que, muitas 
vezes, resultam de respostas de grande escala, tais como: do aumento da incerteza de 
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eleições, de devolução de poder, de mudanças legislativas, na sequência de um 
assassinato e nas tentativas de marginalizar seguidores descontentes. 
 
5.5.4.10.2 Identificar as potenciais situações que possam oferecer oportunidades para a 
mitigação de crises ou conflitos violentos e promover a estabilidade ou permitir o 
progresso significativo em direção a uma paz estável, como por exemplo, através de 
condições em que as queixas podem ser conciliadas e as fontes de resiliência social e 
institucional podem ser reforçadas. 
 
5.5.5 INDICADORES E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
 A título de exemplo, nas Op Pac, há critérios de avaliação (Mdd Dsp e Efi) que podem 
servir como indicadores, com foco em seis setores: cidadão, uso de recursos, redução do 
crime, investigação, promoção da segurança e promoção da assistência. (Fig. 5-6) 
 

SETOR CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Foco no cidadão 

– Satisfação das vítimas de crimes no que diz respeito: ao contato com 
a polícia; ao trabalho conduzido pela polícia; às informações sobre o 
progresso do trabalho policial; ao tratamento fornecido pelos 
funcionários da polícia; e ao conjunto do serviço prestado pela polícia; 

– Percentual das pessoas que pensam que suas polícias fazem um 
bom trabalho; 

– Satisfação das vítimas de incidentes racistas com respeito ao total do 
serviço prestado; 

– Comparação da satisfação dos usuários brancos e dos usuários 
provenientes de grupos étnicos com respeito ao total do serviço 
prestado; 

– Paridade das prisões entre grupos étnicos; e 

– Comparação das taxas de detenção de violência contra agressores 
pela etnicidade da vítima. 

Uso de recursos 

– Proporção de recrutas policiais oriundos de grupos étnicos entre a 
população economicamente ativa; 

– Percentual de mulheres policiais;  

– Percentuais de ganhos monetários ou não adquiridos; 

– Percentual de horas de trabalho perdidas devido a doenças; 

– Percentual de horas de trabalho perdidas devido a doenças para o 
conjunto dos funcionários da polícia. 

 

Redução do crime 

– Risco comparativo de crimes contra a pessoa pela pesquisa nacional 
de vitimização; 

– Risco comparativo de crimes domésticos; 

– Taxas de crimes violentos por 1.000 habitantes; 

– Taxas de ameaças de morte e crimes com armas de fogo por 1.000 
habitantes; 

– Taxas de crimes contra o patrimônio por 1.000 habitantes. 

Investigação – Percentual de crimes levados à Justiça; 
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– Percentual de medidas resultando alguma sanção; 

– Percentual de incidentes de violência doméstica em que houve 
prisão; 

– Valores de dinheiro e ordens de confisco por 1.000 habitantes. 

Promoção da segurança 

– Número de pessoas mortas ou seriamente feridas nas colisões em 
estradas ou em vias públicas por 100 milhões de quilômetros 
trafegados; 

– Pesquisas de sondagem a respeito do medo do crime; 

– Pesquisas de sondagem a respeito das percepções dos 
comportamentos antissociais: barulho na vizinhança, vandalismo, 
drogas, álcool, carros abandonados etc. 

– Pesquisas de sondagem a respeito das percepções sobre o uso de 
drogas no local e tráfico de drogas. 

Promoção da assistência – Percentual de militares pelo tempo levado em tarefas de rua 
(serviços). 

Figura 5-6 – Indicadores e critérios de avaliação (exemplo) 
 
 
5.6 ESTRATÉGIA DE SAÍDA 
 
5.6.1 O conceito Estratégia de Saída diz respeito às ações desenvolvidas nas 
expressões do poder (política, econômica, militar, psicossocial e científico-tecnológica) na 
área da crise ou conflito, durante e após a retirada do componente militar. Seu objetivo é 
constituir uma situação favorável à estruturação e permanência do estado de ordem, 
mesmo após a minimização ou finalização das ações militares na região. 
 
5.6.2 As Op Pac não podem ser concluídas de maneira abrupta. Gradualmente a situação 
local apresenta condições necessárias para passar à situação de normalidade. Tal 
situação é caracterizada pelo aumento das ações atinentes à Estratégia de Saída, 
representadas pela melhora nos níveis de segurança a um padrão aceitável, o que 
permite a passagem das responsabilidades, em todos os níveis, às agências civis, forças 
de segurança e de defesa e governo do país anfitrião (ambiente externo) ou ao governo 
local e órgãos de segurança pública (Território Nacional). 
 
5.6.3 As ações abrangidas pela Estratégia de Saída da região, área ou território 
pacificado visam à recuperação da capacidade de autogestão do governo local (ambiente 
interno) ou da nação anfitriã (exterior). Implicam, portanto, a administração do governo por 
seus próprios habitantes. Para tanto, é imprescindível a reabilitação dos recursos 
humanos e das infraestruturas físicas locais destinadas ao provimento de serviços 
essenciais à população.  
 
5.6.4 A estratégia de saída é realizada com base nos seguintes aspectos: apoio inicial à 
população local, reorganização para retirada e análise da campanha. Esses fatores 
devem orientar os planos e preparação para reversão das forças. 
 
5.6.4.1 Apoio inicial à população local – consiste no desenvolvimento de atividades e 
tarefas para o restabelecimento da normalidade por meio de ações de CIMIC (Fig. 5-7), 
de forma a proporcionar uma estrutura mínima para a vida normal da comunidade local da 

REVOGADO



EB20-MC-10.217 

5-28 

região, tais como a estruturação: da administração executiva, judicial, da segurança 
pública, dentre outras. Além dessas, dependendo da crise ou conflito, deve atender 
também as necessidades básicas para manutenção da integridade da população como as 
atividades de distribuição de alimentos, atendimento médico e sanitário e, reconstrução 
de infraestrutura, particularmente das instalações básicas como as de fornecimento de 
água e energia. 
 
5.6.4.2 Reorganização para a retirada – envolve o planejamento de saída e um judicioso 
estudo da maneira pela qual o componente militar retirar-se-á da área de operações, a fim 
de se evitar o retorno da crise/conflito ou ruptura do processo de restruturação local. Essa 
fase das Op Pac é crítica para o comandante militar, pois, ocorrendo de forma abrupta 
pode prejudicar a reversão das forças e, de forma contrária (muito depois do necessário), 
pode causar prejuízos financeiros ou desgaste desnecessário da tropa e da imagem das 
forças militares. 
 
5.6.4.3 Análise da campanha – tem por objetivo a coleta de experiências, a fim de 
proporcionar o aperfeiçoamento da doutrina para melhoria do rendimento em operações 
futuras. Para atingir esse objetivo faz-se necessária a elaboração de diversos relatórios 
durante o cumprimento da missão, sendo tudo consolidado em um relatório final, que 
conterá todas as melhores práticas que poderão se transformar em lições aprendidas. 
 
5.6.5 A celeridade imposta ao componente militar em transferir a responsabilidade 
administrativa às autoridades do governo local (ambiente interno) ou do país pacificado 
(exterior) e, a conseguinte exiguidade de tempo para o desenvolvimento das habilidades 
de autogestão requeridas, são óbices impostos à nação que patrocina as Op Pac. 
Entretanto, fraca capacidade é melhor do que nenhuma capacidade. Mesmo quando a 
capacidade do governo local de prover serviços é débil, provê-los por intermédio dos 
habitantes locais (Hab Loc) é melhor do que fazê-lo em favor deles. Isso amplia as 
perspectivas de legitimidade e de normalização. 
 
5.6.6 Há que se gerenciar as expectativas da população com relação à prestação dos 
serviços essenciais. Expectativas não satisfeitas são vulnerabilidades passíveis de serem 
exploradas por adversários. Para tanto, devem ser criadas instituições nacionais 
responsáveis pela condução de campanhas de comunicação estratégica, de modo a 
manter as expectativas da população alinhadas com a habilidade para provê-las. É 
necessária, ainda, a criação de estruturas governamentais, facilitadoras do diálogo entre 
os prestadores de serviço e a população, com o intuito de constatar necessidades e 
adequar as capacidades. 
 
5.6.7 Os militares encarregados dos assuntos civis (Ass Civ) (Fig. 5-7) são os mais 
indicados a entrar em países ou regiões afetadas, imediatamente após o encerramento 
das hostilidades, para o início do processo de recuperação e de reconstrução dessas 
áreas. Entretanto, tais agentes não conduzem o processo até o final, apenas o 
estabilizam e realizam o planejamento da transferência dessa missão assistencial. Nesse 
sentido, executam o planejamento e estabelecem objetivos intermediários para a 
transição de responsabilidades para outras instituições civis prestadoras de assistência de 
longo prazo. À medida que os objetivos e critérios, previamente estabelecidos por 
intermédio do plano de transição e de saída, são atingidos, os militares especialistas em 
Ass Civ são retirados da região pacificada.  
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Figura 5-7 – Relacionamento dos assuntos civis com a CIMIC 
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6.1 GENERALIDADES 
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CAPÍTULO VI 
CONSIDERAÇÕES LEGAIS NAS OPERAÇÕES DE PACIFICAÇÃO 

 
 

6.1 GENERALIDADES 
 
6.1.1 As Operações de Pacificação (Op Pac), 
compreendem o emprego do Poder Militar na 
defesa dos interesses nacionais, por meio de 
uma combinação de atitudes coercitivas e 
ações construtivas, no Território Nacional  
(ambiente interno) ou no exterior. 
 
6.1.2 No ambiente interno, as Op Pac são 
respaldadas no disposto nos artigos 142 
(missão básica) e 144 (excepcionalmente) da Constituição Federal (CF) vigente, com a 
nuance de que só ocorrerão num Estado de Exceção declarado, seja Estado de Sítio ou 
Estado de Defesa. No que concerne ao ambiente externo, a decretação de Estado de 
Exceção não é obrigatória, sendo a autorização e o desencadeamento das operações em 
decorrência de fatos ou circunstâncias que afetem a Defesa da Pátria, os interesses e/ou 
a segurança do Estado.  
 
6.1.3 Além disso, as Op Pac possuem respaldo em legislação complementar, que 
consubstanciam, dentre outras, as seguintes missões: participar de operações 
internacionais; emprego em apoio à política externa em tempo de paz ou crise; e cooperar 
com o desenvolvimento nacional e com a defesa civil. 

 
6.1.4 As crises ou conflitos (nas situações de guerra ou de não guerra), geradores da 
necessidade de desencadeamento das Op Pac, que implicam à necessidade de emprego 
do poder militar, em particular do Exército, na defesa dos interesses nacionais (no 
Território Nacional ou no exterior), estão relacionados ao cumprimento de missões em 
locais restritos e determinados. Nesse caso, emprega-se uma combinação de: atitudes 
coercitivas limitadas para restaurar ou manter a ordem pública ou a paz social, 
ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades 
de grandes proporções, provocadas pela natureza ou não;  e ações construtivas, para 
apoiar esforços de estabilização, de reconstrução, de restauração e/ou de consolidação 
da paz. 
 
6.1.5 Normalmente ocorrem quando os meios e medidas adotadas por instrumentos do 
Poder Nacional, órgãos governamentais e agências civis, forem inexistentes, insuficientes 
ou ineficazes para neutralizar essas crises ou conflitos ou, ainda, quando causam grave 
comoção de repercussão nacional;  

 
6.1.6 As Op Pac ocorrem em ambiente jurídico regido pelo Sistema Constitucional de 
Crises1. Tendo como requisitos a temporariedade e a necessidade, o referido sistema 
                                                           
1 Sistema Constitucional de Crises – Conjunto de normas constitucionais que tem por objeto as situações de 
crise e por finalidade a manutenção ou restabelecimento da normalidade constitucional. São prerrogativas 
públicas, previstas na CF (artigo 84, inciso IX), que atribuem ao Poder Executivo Federal poderes temporários e 
excepcionais para a suspensão de direitos e garantias constitucionais. Inclui duas medidas de exceção: o Estado 
de Defesa e o Estado de Sítio. O uso desses institutos constitui direito público subjetivo do Estado. A decretação 
dessas medidas instala um regime jurídico de legalidade extraordinária. 
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destina-se à manutenção ou ao restabelecimento da normalidade constitucional, diante de 
situações que ocasionem grave e iminente instabilidade institucional ou perturbação da 
defesa do Estado. Nesse contexto, a CF permite que a legalidade vigente em situações 
de normalidade institucional seja substituída por uma legalidade extraordinária, conhecida 
como Estado de Exceção.  
 
6.1.7 O Estado de Exceção constitucional ocorre por meio da decretação do Estado de 
Defesa2 ou do Estado de Sítio3, em que é prevista a suspensão de alguns direitos e 
garantias fundamentais, a fim de se possibilitar a ampliação do poder repressivo estatal, 
permitindo que este execute as medidas coercitivas necessárias, temporárias e em local 
determinado, para fazer frente à grave e iminente perturbação da ordem pública. 
 
6.1.8 O Presidente nomeará o executor das medidas a serem realizadas tanto no Estado 
de Defesa como no Estado de Sítio. Esse executor, que pode ser civil ou militar, será o 
responsável, no mais alto escalão, por implementar as medidas coercitivas autorizadas.  
 
6.2 PRINCÍPIOS JURÍDICOS APLICÁVEIS NAS OPERAÇÕES DE PACIFICAÇÃO 
 
6.2.1 PRINCÍPIO JURÍDICO DA HUMANIDADE 
 
6.2.1.1 Segundo este princípio, há que se tratar as pessoas com a dignidade compatível, 
previsto pela CF, em seu artigo 1o, inciso III, como um dos fundamentos do Estado 
Brasileiro.  
 
6.2.1.2 No âmbito externo, em princípio, evidencia-se através do Direito Internacional dos 
Conflitos Armados (DICA) e do Direito Internacional dos Direitos Humanos (DIDH). Assim, 
enfatiza-se limitações à utilização de armamentos contra agentes, ainda que se 
constituam ameaças ao cumprimento da missão. Traduz-se na chamada letalidade 
seletiva e efetiva. 
 
6.2.1.3 No âmbito interno, ele se evidencia através dos Direitos Humanos. O princípio da 
humanidade proíbe que se provoque sofrimento às pessoas e destruição de propriedades, 
se tais atos não forem necessários para obrigar o oponente ou potencial adversário a se 
render. Por isso, são proibidos ataques exclusivamente contra civis, o que não impede 
que, ocasionalmente, algumas vítimas civis sofram danos; mas todas as precauções 
devem ser tomadas para mitigá-los.  
 
6.2.2 PRINCÍPIO JURÍDICO DA LIMITAÇÃO 
 
6.2.2.1 No exterior, diz-se que o direito das partes beligerantes na escolha dos meios para 
causar danos ao inimigo não é ilimitado, sendo imperiosa a exclusão de meios e métodos 
que levem ao sofrimento desnecessário e a danos supérfluos.  

                                                           
2 Estado de Defesa – é um mecanismo menos restritivo em relação ao Estado de Sítio. É decretado pelo 
Presidente da República, sem a necessidade de autorização prévia do Congresso Nacional, para preservar 
ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social 
ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidade de graves 
proporções na natureza.  
3 Estado de Sítio – é um mecanismo restritivo mais severo decretado pelo Presidente da República, após 
autorização do Congresso Nacional, em caso de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de 
fatos que comprovem ineficácia de medida tomada durante o Estado de Defesa.  
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6.2.2.2 No âmbito interno, há que se usar a força no limite mínimo necessário para cessar 
as hostilidades, com meios, quando houver condições de opção, não letais. 
 
6.2.3 PRINCÍPIO JURÍDICO DA PROPORCIONALIDADE 
 
6.2.3.1 No ambiente externo, a utilização dos meios e métodos de guerra deve ser 
proporcional à vantagem militar concreta e direta. Nenhum alvo, mesmo que militar, deve 
ser atacado se os prejuízos e sofrimento forem maiores que os ganhos militares que se 
espera da ação. É a correspondência entre a ação e a reação do oponente, de modo a 
não haver excesso por parte do integrante da tropa empregada nas operações.  
 
6.2.3.2 No ambiente interno, a proporcionalidade diz respeito ao uso de meios e métodos 
eficazes ao cumprimento da missão, fazendo cessar as hostilidades com o mínimo de 
danos a pessoas e bens. Consiste na compatibilidade entre meios e fins da medida, 
através de ações comedidas e moderadas. Traduz-se também na chamada razoabilidade 
e no bom senso. 
 
6.2.4 PRINCÍPIO JURÍDICO DA DISTINÇÃO 
 
6.2.4.1 Externamente, deve-se distinguir os combatentes dos não combatentes. Os não 
combatentes são protegidos contra ataques. Também deve-se distinguir bens de caráter 
civil e objetivos militares. Os bens de caráter civil não devem ser objetos de ataques ou 
represálias.  
 
6.2.4.2 Internamente, a distinção diz respeito a buscar identificar aqueles que participam 
dos atos ensejadores da medida de exceção, a fim de fazê-los cessar a ameaça e 
retornar-se à normalidade constitucional. 
 
6.2.5 PRINCÍPIO JURÍDICO DA NECESSIDADE MILITAR 
 
6.2.5.1 Em toda guerra/conflito armado internacional, o uso da força deve corresponder à 
vantagem militar que se pretende obter. As necessidades militares não justificam 
condutas desumanas, tampouco atividades que sejam proibidas pelo DICA.  
 
6.2.5.2 No âmbito interno, as necessidades militares não devem ser utilizadas para a 
destruição de bens e a eliminação de pessoas. A Lei Penal nacional é que deverá julgar 
os crimes cometidos pelos agentes perturbadores. A dignidade da pessoa humana é 
limite absoluto à necessidade militar. Esses limites estão na lei, não na avaliação do 
agente do Estado (executor da medida, Cmt TO/A Op ou do componente militar). 
 
6.2.6 PRINCÍPIO JURÍDICO DA TEMPORARIEDADE 
 
6.2.6.1 Temporariedade significa que as Op Pac ocorrem por um período limitado no 
tempo, qual seja limitado às condicionantes do Estado de Exceção decretado.  
 
6.2.6.2 Com relação às Op Pac desencadeadas no exterior, as mesmas são 
fundamentadas por normas de diplomas legais que amparam a operação, legitimadas por 
um Mandato de um Organismo Internacional. Nesse sentido, o princípio da 
temporariedade está presente na respectiva autorização de caráter temporal que respalda 
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o emprego do componente militar, sem deixar de atender os limites constitucionais 
impostos. 
 
6.2.6.3 Nas Op Pac desencadeadas no Território Nacional, aplica-se o princípio da 
temporariedade para manter ou restabelecer a normalidade constitucional. Nessa 
situação, a legalidade normal passa a ser substituída por uma legalidade extraordinária 
com um tempo limitado para sua respectiva vigência. É limitado, tanto no Estado de 
Defesa, quanto no Estado de Sítio. 
 
6.2.7 PRINCÍPIO JURÍDICO DA LEGALIDADE 
 
6.2.7.1 Esse princípio remete à necessidade de as ações serem praticadas de acordo 
com os mandamentos da lei e dos mandamentos internacionais reconhecidamente 
aplicáveis, não podendo se afastar dele, sob a pena de praticar-se ato inválido e expor-se 
à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. 
 
6.2.7.2 No ambiente externo, é o Mandato expedido pelo Organismo Internacional (OI) 
que definirá a legalidade da ação. Sua violação será aferida à luz do DICA e do Direito 
Penal Interno. 
 
6.2.7.3 Internamente, é a CF combinada com o Decreto Presidencial de Estado de 
Exceção que definem os limites legais à ação da tropa federal. Sua violação será aferida 
à luz dos direitos humanos e do Direito Penal Interno. Nesse contexto, crescem de 
importância o estabelecimento de Normas de Conduta4 e Regras de Engajamento5. 
 
6.2.8 PRINCÍPIO JURÍDICO DA LEGITIMIDADE 
 
6.2.8.1 A legitimidade é uma condição originária da percepção das audiências envolvidas 
sobre a legalidade, moralidade e correção das ações a realizar. 
 
6.2.8.2 Externamente, liga-se à opinião pública internacional, manifestações de Estados e 
organismos internacionais (OI). Traduz-se, sobretudo, na forma de sanções 
internacionais. 
 
6.2.8.3 No âmbito interno, liga-se à opinião pública nacional, à mídia e às próprias 
autoridades públicas. Traduz-se, sobretudo, por meio de aplicação de leis federais contra 
a ação ilegítima, podendo ensejar responsabilidade criminal. 
 
6.2.8.4 Em ambos os casos, a imagem do país e das Forças Armadas, em particular do 
Exército, pode ser abalada, devendo sempre ser buscada a legitimidade das ações. 
Filmagens, regras de engajamento e normas de conduta podem proporcionar essa 
legitimidade. 

                                                           
4 Normas de Conduta – São as normas internas ao componente militar que delimitam a medida de suas 
ações, coletivas ou individuais. Dispõem sobre a sua atuação ou de seus membros em relação aos civis e 
não combatentes, ao convívio interno de seus próprios integrantes militares ou aos bens protegidos. Assim, 
ligam-se, principalmente, à aplicação do princípio da distinção. Sua violação é uma ilegalidade absoluta. 
5 Regras de Engajamento – São as normas internas ao componente militar que delimitam a medida do uso 
da força em seu emprego. Dispõem regras sobre as ações dos elementos de emprego da F Ter em relação 
a outras forças ou agentes envolvidos nas operações. Assim, ligam-se principalmente à aplicação do 
princípio da distinção, da proporcionalidade e da legalidade. 
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6.2.9 PRINCÍPIO JURÍDICO DA CREDIBILIDADE 
 
6.2.9.1 A credibilidade é construída mesmo antes das Op Pac, sendo mais presente no 
direito interno. 
 
6.2.9.2 No ambiente externo, associa-se à dissuasão que o conhecimento do emprego 
das Forças Armadas nacionais pode repercutir. 
 
6.2.9.3 Internamente, constitui-se no grau de confiança que os nacionais têm em relação 
à presença das forças militares, em particular elementos de emprego da F Ter, na A Op. 
A credibilidade deve ser buscada a todo instante, com ações baseadas na legitimidade, 
na dignidade da pessoa humana e na proporcionalidade e razoabilidade.  
 
6.2.10 PRINCÍPIO JURÍDICO DA IMPARCIALIDADE 
 
6.2.10.1 Externamente, diz respeito à atuação do componente militar, estritamente, nos 
limites do Mandato expedido pelo OI, sem ingerências especulativas externas. 
 
6.2.10.2 No País, diz respeito a atuar conforme a ordem expedida no Decreto 
Presidencial, sem deixar-se envolver por circunstâncias alheias à estrita legalidade.  
 
6.2.10.3 Nas Op Pac não há inimigos declarados, mas sim ameaças, movimentos, forças 
oponentes ou potenciais adversários a serem neutralizados. Nesse contexto, o 
componente militar deve se manifestar sempre por um único canal de comunicação, com 
o máximo de transparência, sem comprometer a segurança das operações. 

 
6.2.11 PRINCÍPIO JURÍDICO DA NÃO INTERVENÇÃO E AUTODETERMINAÇÃO DOS 
POVOS 
 
6.2.11.1 Ocorre externamente, quando o mandato apresenta limites às operações 
militares, em particular às Op Pac. A intervenção só deve ocorrer se justificada pelo OI 
que determinou a medida, ou para a defesa de interesses, pessoas ou de bens e 
patrimônios nacionais. A autodeterminação dos povos, se dentro da legalidade 
internacional, deve ser respeitada. 
 
6.2.11.2 Internamente, a Federação é indivisível; o povo brasileiro é uno. Logo, por 
questão de soberania, não há limites legais à intervenção e não se deve admitir a 
existência de povos, que não o próprio brasileiro, dentro do Estado-Nação. Assim, este 
princípio não é aplicável, dentro do Território Nacional, no regime jurídico constitucional 
do Brasil.  
 
6.3 CONSIDERAÇÕES LEGAIS NO TERRITÓRIO NACIONAL  
 
6.3.1 No âmbito interno, as Op Pac apresentam a particularidade de ocorrerem quando da 
declaração do Estado de Defesa ou Estado de Sítio. Nessas hipóteses, é possível indicar 
os seguintes requisitos implícitos às medidas de exceção decretadas: 
a) somente ocorrem por Decreto do Presidente da República; 
b) após a oitiva obrigatória dos Conselhos da República e da Defesa; 
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c) em locais restritos e determinados: locais perfeitamente identificáveis, não 
necessariamente limitados por uma extensão máxima ou com limites fixos, podendo 
estender-se a A Op, que atendam às finalidades de controle das causas que impuseram à 
atuação do componente militar; 
d) com restrição de determinados direitos, explicitados no Decreto do Estado de Exceção; 
e) por prazo determinado de no máximo trinta dias, prorrogáveis, uma única vez, por mais 
trinta dias, no caso de Estado de Defesa;  
f) por prazo determinado de no máximo trinta dias, prorrogáveis, por mais de uma vez, se 
necessário, no caso de Estado de Sítio – quando os fatos que lhe deram origem 
causarem comoção grave de repercussão nacional ou demonstrar-se ineficaz o Estado de 
Defesa; 
g) por prazo indeterminado, em Estado de Sítio – no caso de Estado de Guerra ou de 
resposta à agressão armada (não ocorrência no contexto das Op Pac); 
h) após ratificação, em até 11 (onze) dias do Decreto de Estado de Defesa do Presidente 
da República, pelo Congresso Nacional: um dia para o encaminhamento e dez dias para a 
apreciação;  
i) após autorização à solicitação prévia do Presidente da República ao Congresso 
Nacional, para o caso de Decreto de Estado de Sítio; e 
j) após a designação do Executor pelo Presidente da República, no caso de Estado de 
Defesa, e de sua designação e ratificação pelo Congresso Nacional da medida e posterior 
publicação, no caso de Estado de Sítio. 
 
6.3.2 RESTRIÇÕES E VEDAÇÃO EM ESTADO DE EXCEÇÃO 
Os Direitos e Garantias Fundamentais nessa situação não são suprimidos, apenas 
suspensos, devendo constar no Decreto Presidencial tais restrições. 

 
6.3.2.1 No Estado de Defesa, conforme o artigo 136 da CF:  
a) reunião (art. 5o, XVI); 
b) sigilo de correspondência (art. 5o, XII); 
c) sigilo de comunicações telegráfica e telefônica (art. 5o, XII); e 
d) prisão somente em flagrante delito ou por ordem judicial (art. 5o, LXI) (sem ordem 
judicial, determinada pelo Executor, somente em caso de crime contra o Estado). 

 
6.3.2.2 No Estado de Sítio, conforme o artigo 137, inciso I, da CF: 
a) obrigação de permanência em localidade determinada (art. 5o, XV); 
b) detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns 
(art. 5o, LXI); 
c) restrições relativas ao sigilo de correspondência, ao sigilo das comunicações, à 
prestação de informação e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na forma da 
lei (exceto pronunciamentos dos parlamentares referidos no parágrafo único do art. 139); 
d) suspensão da liberdade de reunião; 
e) busca e apreensão em domicílio (art. 5o, XI); 
f) intervenção nas empresas de serviço público; e 
g) requisição de bens. 

 
6.3.2.3 Vedação – no Estado de Defesa ou no Estado de Sítio é vedada a 
incomunicabilidade do preso.   
 
6.3.3 DIFERENÇAS ENTRE AS OPERAÇÕES DE PACIFICAÇÃO E AS OPERAÇÕES 
DE APOIO A ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 
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6.3.3.1 De acordo com que o espectro dos conflitos demonstra, as Op Pac podem ocorrer, 
no Território Nacional ou no exterior, desde a paz estável ao conflito armado/guerra. 
Cabe, no entanto, diferenciar as Op Pac das Operações de Apoio aos Órgãos 
Governamentais.  
 
6.3.3.2 Em termos de execução, as referidas operações básicas em muito se 
assemelham. Cumpre apenas ressaltar que as tarefas operativas atinentes às Operações 
de Apoio aos Órgãos Governamentais estão explicitadas na CF, em seu artigo 144, na Lei 
Complementar (LC) no 97, em seu artigo 15, e no Decreto Presidencial no 3.897, que 
dizem respeito às operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO). Acrescente-se, ainda, 
as ações subsidiárias genéricas das Forças Armadas e específicas do Exército Brasileiro, 
constantes da mesma LC (com as modificações introduzidas pela LC nº 117/2004 e LC nº 
136/2010), além de outros diplomas legais.  
 
6.3.3.3 No que se refere às Op Pac, as tarefas operativas são bastante semelhantes as 
supramencionadas operações, mas com a particularidade de virem especificadas pelo 
Decreto Presidencial instituidor de Estado de Defesa ou Estado de Sítio. Assim, é 
importante que os comandantes compreendam as condições e sanem as dúvidas 
relativas à atuação do componente militar nas Op Pac, a fim de que as suas forças atuem 
nos estritos limites da Lei, sem riscos de agirem extrapolando suas responsabilidades, 
com excesso ou abuso de poder, ou com desvio de finalidade. Quanto mais preciso os 
termos do Decreto Presidencial, mais específicos e conhecidos os limites de atuação dos 
elementos de emprego da F Ter nas Op Pac. 
 
6.3.3.4 Outra importante diferença a ser compreendida entre as operações em pauta, com 
possíveis repercussões no âmbito jurídico, é quanto à unidade de comando dos 
componentes militar e civil. Enquanto nas Operações de Apoio aos Órgãos 
Governamentais há situações de coordenação e de cooperação entre as forças militares e 
as agências civis sem a caracterização de unidade de comando, nas Op Pac tais 
situações devem ser evitadas ao máximo.  
 
6.3.3.5 Nas Op Pac há a chamada concentração de poderes, que pode significar unidade 
de comando ou não. Porém, significam que há um responsável pela missão, ou Executor, 
nos Estados de Exceção. Assim, nos casos excepcionais em que não houver a unidade 
de comando, ainda assim, deverá haver decisões centralizadas e com subordinação das 
ações à apreciação dessa autoridade responsável pela missão. Ou seja, trata-se de uma 
concentração de poderes decisórios no nível operacional. 
 
 
 
 
 
 
 
6.3.4 TAREFAS OPERATIVAS NAS OPERAÇÕES DE PACIFICAÇÃO E SEUS 
AMPAROS  
 

Por fim há uma diferença marcante entre esses dois tipos de operação – as Op Pac 
são implementadas apenas via Decreto Presidencial, enquanto as Operações de Apoio 
a Órgãos Governamentais, normalmente, são desencadeadas por meio de Diretriz do 
Presidente da República. 
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6.3.4.1 As Op Pac em ambiente interno ocorrem após o Decreto de Estados de Exceção 
(Defesa ou de Sítio), emitido pelo Presidente da República e, no caso específico de 
Estado de Sítio, após a designação do Executor dessa medida.  
 
6.3.4.2 Por serem excepcionais, as tarefas operativas realizadas no seu contexto, não são 
dispostas diretamente no texto constitucional ou nos diplomas legais, mas são 
enumeradas no corpo do Decreto Presidencial que der origem às Op Pac. Assim sendo, 
quaisquer das tarefas operativas realizadas no contexto das Operações de Apoio aos 
Órgãos Governamentais podem ser realizadas também nas Op Pac, bem como outras 
tarefas operativas especificadas nesse Decreto, desde que ocorram para preservar ou 
prontamente restabelecer a ordem pública ou a paz social  ameaçadas por grave e 
iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções 
ou que gerem comoção grave de repercussão nacional. 
 
6.3.4.3 Possíveis Tarefas Operativas 
 
6.3.4.3.1 Por semelhança às Operações de Apoio a Órgãos Governamentais, desde que 
decretado Estado de Exceção:  
a) realizar tarefas no contexto da Proteção Integrada:  

- Garantia dos Poderes Constitucionais; 
- Garantia da Lei e da Ordem;  
- proteção de estruturas estratégicas; 
- ações na faixa de fronteira; e  
- prevenção e combate ao terrorismo); 

b) preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio: por meio de 
ações necessárias de polícia ostensiva, cumprimento de mandados de prisão; 
cumprimento de alvarás de soltura; guarda, vigilância e custódia de presos; serviços 
técnico-periciais, qualquer que seja sua modalidade; e registro de ocorrências policiais; 
c) manter a segurança pública (esgotados os instrumentos policiais); 
d) evitar a perturbação da ordem em grandes eventos oficiais ou públicos, com a 
participação de chefes de estados ou de governo;  
e) conduzir operações tipo polícia; 
f) impedir o bloqueio de vias vitais para a circulação de pessoas e cargas;  
g) controlar as vias de circulação, estabelecendo Postos de Bloqueio e Controle de 
Estradas (PBCE) e Postos de Bloqueio e Controle Fluviais (PBCFlu);  
h) proteger, impedir a ocupação ou desocupar infraestruturas críticas e instalações de 
serviços essenciais, garantindo o seu funcionamento;  
i) garantir a segurança de autoridades e de comboios;   
j) garantir o direito de ir e vir da população;  
k) evitar a perturbação da ordem na realização de pleitos eleitorais, proteger locais de 
votação e participar de atividades no âmbito do Código Eleitoral;  
l) prestar apoio logístico e de Inteligência aos órgãos de segurança pública (OSP) e a 
outras agências civis;  
m) realizar a busca e apreensão de produtos controlados; 
n) realizar policiamento ostensivo, estabelecendo patrulhamento a pé e motorizado; 
o) realizar a interdição ou evacuação de áreas; 
p) realizar o controle de distúrbios, demonstração de força e vasculhamento de áreas; 
q) cooperar com o desenvolvimento nacional e o bem estar social, com a defesa civil e na 
execução de obras e serviços de engenharia;  
r) apoiar o desenvolvimento econômico e de infraestrutura; e 
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s) cooperar na repressão aos delitos de repercussão nacional e internacional, no território 
nacional. 
 
6.3.4.3.2 Próprias de Operações de Pacificação  
a) No Território Nacional 

1) decretado Estado de Defesa, agir para preservar ou prontamente restabelecer, em 
locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e 
iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções 
na natureza; 

- cumprir medidas decretadas referentes a restrições aos direitos de reunião, ao sigilo 
de correspondência e de comunicação telegráfica e telefônica; 

- cumprir medidas decretadas referentes à ocupação e uso temporário de bens e 
serviços públicos, quando em calamidades públicas; 

- efetuar prisões por crimes contra o Estado; 
2) decretado Estado de Sítio para fazer cessar comoção grave de repercussão 

nacional ou devido à ineficácia de Estado de Defesa, restringindo pessoas à permanência 
em localidade determinada; à detenção em edifício não destinado a acusados ou 
condenados por crimes comuns; à violabilidade da correspondência, ao sigilo das 
comunicações; à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e 
televisão; à suspensão da liberdade de reunião; à possibilidade de busca e apreensão em 
domicílio; à intervenção nas empresas de serviços públicos; e à requisição de bens.  

- evitar a ruptura da lei e da ordem;  
- realizar Operações contra Forças Irregulares; 
- restaurar ou manter um ambiente seguro e estável, restabelecendo o controle e a 

segurança civil; 
- restaurar os serviços essenciais; 
- apoiar à governança; e 
- apoiar ao desenvolvimento econômico e da infraestrutura. 

b) No exterior: serão exploradas no item 6.4  
 

6.3.5 ESTRUTURAS 
 
6.3.5.1 Nas Op Pac há a necessidade de respaldar o Comandante do componente militar 
responsável pelo cumprimento da missão, de meios jurídicos que lhe satisfaçam as 
demandas de conhecimento em assuntos atinentes ao amparo legal da atuação das 
forças sob o seu comando. 
 
6.3.5.2 Nesse sentido, uma estrutura mínima de apoio jurídico às Op Pac é 
imprescindível. Tal estrutura pode ser constituída por Delegacia(s) de Polícia Judiciária 
Militar (DPJM) ou, em menor escala, Cartório(s) Militar(es). A DPJM é constituída por 
pessoal militar e visa desonerar a tropa das lavraturas de Auto de Prisão em Flagrante 
Delito (APF). Possui um assessor de alto nível, condutores, revistadores, pessoal da 
Polícia do Exército e demais membros que forem julgados necessários. É subordinada ao 
Comando do componente militar. 
 
6.3.5.3 Além dessa estrutura, é conveniente que haja, no TO/A Op ou na ARP do 
componente militar, Delegacia(s) de Polícia Civil (DP), com jurisdição sobre os crimes 
comuns que ocorram na referida delimitação. 
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6.3.5.4 Embora não estritamente vinculadas às atividades jurídicas desenvolvidas nas Op 
Pac, é conveniente que haja estruturas de Ouvidoria e de Comunicação Social (Com 
Soc), a fim de minimizarem-se as possibilidades de efeitos colaterais decorrentes das 
ações da tropa. 
 
6.3.6 LIGAÇÕES 
 
6.3.6.1 A atuação em áreas urbanas e em meio à população evidencia a necessidade de 
ligações rápidas e em tempo real, porém com filtros por assuntos e autorizações 
setorizadas das informações, permanecendo o conhecimento operacional sob controle e 
coordenação de um único centro de coordenação de operações (CC Op). Dessa forma, 
minimizam-se os riscos à imagem do componente militar e os danos colaterais 
provenientes de informações distorcidas ou sem controle de conteúdo.  
 
6.3.6.2 Para satisfazer tais necessidades, a presença de ligações em rede com as 
autoridades envolvidas, permanentemente ligadas a este CC Op, é a maneira ideal de se 
obter conhecimento seguro, rápido, eficiente e com conteúdo impassível de 
questionamentos jurídicos.  
 
6.3.6.3 Assim sendo, as ligações devem seguir as seguintes redes de comunicações e 
dados, em sua configuração mínima para uma desejável segurança jurídica, sem eliminar 
as necessidades de outras ligações conforme as particularidade de cada Op Pac:  
a) Presidente da República – Ministério da Defesa (MD) – Executor da Medida de 
Exceção – Comandante do TO/A Op ou do componente militar – comandos subordinados, 
forças e órgãos atuando em coordenação; 
b) Executor da Medida, Comandante do TO/A Op ou do componente militar – autoridades 
judiciárias, do Ministério Público e executivas, imprensa, organizações civis interessadas; 
c) Presidente da República, Casa Civil, Gabinete de Segurança Institucional da 
Presidência da República (GSI/PR) – autoridades e setores do nível político. 
 
6.3.7 NORMAS DE CONDUTA E REGRAS DE ENGAJAMENTO 
 
6.3.7.1 As Normas de Conduta e as Regras de Engajamento caracterizam-se por uma 
série de instruções pré-definidas que orientam o emprego das unidades que se encontram 
na área de operações, consentindo ou limitando determinados tipos de comportamento, 
em particular o uso da força, a fim de atingir os objetivos políticos e militares 
estabelecidos pelas autoridades responsáveis.  
 
6.3.7.2 As regras de engajamento dizem respeito à preparação e à forma de condução 
tática das atitudes coercitivas e engajamentos, descrevendo ações individuais e coletivas, 
incluindo as ações de proteção e de pronta resposta. Por outro lado, as Normas de 
Conduta descrevem ações individuais ou coletivas, atinentes às ações da tropa 
internamente e em relação aos diversos atores com que se relaciona (vetores civis, 
população local, mídia etc). 
 
6.3.7.3 A importância do estabelecimento dessas normas e regras nas Op Pac é 
crescente, pois a instabilidade institucional que ocasionará a decretação do Estado de 
Exceção poderá estar inserida num ambiente social turbulento de reivindicações, 
insatisfações e agressividades, que exponham os elementos de emprego do componente 
militar a constantes confrontações, a fim de conter ou controlar massas. Dessa forma, 
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devem objetivar o uso razoável e proporcional da força por parte da tropa, de forma que 
seja alcançada a segurança operativa e jurídica necessárias para execução das ações 
com o menor dano possível. 
 
6.3.7.4 As regras de engajamento deverão ser específicas para cada Op Pac, 
considerando os limites determinados na CF e no Decreto Presidencial que autorizou as 
medidas coercitivas. Para tanto, é importante salientar-se os seguintes aspectos:  
a) a definição de procedimentos para a tropa, abrangendo o maior número de situações 
possíveis; 
b) a proteção a ser dada para a tropa, os poderes constitucionais, os cidadãos e as 
instalações incluídas nas operações; e  
c) a consolidação dessas regras em documento próprio, com difusão para todos os 
integrantes do componente militar e autoridades envolvidos nas operações. 
 
6.3.7.5 A título de exemplo, citam-se assuntos, dentre outros, que podem ensejar regras 
de engajamento ou normas de conduta nas Op Pac, no ambiente interno: 
a) referentes ao Pessoal – serviços de saúde civis e militares, serviços religiosos civis e 
militares, imprensa, membros das Forças Armadas, feridos, doentes, mortos, populares, 
manifestantes, grupos, menores de idade, funcionamento das Delegacias e Cartórios; 
b) referentes à Inteligência – reconhecimentos, buscas, permissões e proibições em 
termos circunstanciados e inquisitoriais, encaminhamentos à apreensão de menores; 
c) referentes às Operações – estruturas estratégicas e culturais a serem protegidas, 
armamento não letal, armamento proscrito, ordens ilegais, invasão e retomada de áreas, 
reintegração de posse, ordens judiciais, cessação da situação de anormalidade 
institucional, presença de organizações de Ajuda Humanitária e de direitos humanos, 
entes públicos ou políticos, organismos de representação de classes;  
d) referentes à Logística – evacuação de feridos, locais de detenção temporária, 
revistas, meios de condução e prisões, desmobilização; e 
e) referentes aos Assuntos Civis – proteção de pessoas (idosos, crianças, feridos, 
doentes, etc), Defesa Civil, presos, imprensa. 
 
6.3.8 CONTROLE, INFRAÇÕES E RESPONSABILIZAÇÃO  
 
6.3.8.1 O Congresso Nacional realizará o controle político sobre a execução do Estado de 
Defesa imediatamente após a medida, durante a sua decretação e posteriormente ao seu 
término. Por sua vez, em caso de Estado de Sítio, o Congresso Nacional realizará o 
controle político antes da medida, durante a sua decretação e posteriormente ao seu 
término. 
 
6.3.8.2 O Poder Judiciário realizará o controle jurídico das medidas executadas tanto no 
Estado de Defesa como no Estado de Sítio, durante a execução da medida e após o seu 
término. Serão apreciados pelo Judiciário casos de lesões, ameaças ou abuso de direito 
ou excesso de poder, que ultrapassem a legalidade extraordinária prevista no Estado de 
Exceção. As Op Pac realizadas no Território Nacional devem observar os limites 
impostos pela CF e pelo Decreto Presidencial de forma que não haja excessos que 
descaracterizem a legitimidade e a legalidade das ações. 
 
6.3.8.3 Violações dos limites constitucionais previstos para a execução do Estado de 
Defesa e do Estado de Sítio poderão ensejar responsabilidades penal, civil e 
administrativa para o executor, integrantes do componente militar e agentes civis 
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responsáveis pelo ato ilícito. Os atos ilícitos penais praticados pelos membros das Forças 
Armadas, em particular por integrantes dos elementos de emprego da F Ter, que forem 
tipificados no Código Penal Militar (CPM), serão processados e julgados pela Justiça 
Militar da União. Os demais atos tipificados no Código Penal Comum ou em outra lei 
penal extravagante serão da competência da Justiça Federal. 
 
6.3.8.4 As violações praticadas pela população civil contra o componente militar ou contra 
os seus integrantes, no cumprimento de atividades e tarefas nas Op Pac, que se 
caracterizarem como crime militar (como por exemplo violência ou desacato contra militar) 
serão apuradas pela Justiça Militar da União. As demais violações criminais serão 
processadas e julgadas pela Justiça Comum, Federal ou Estadual, conforme as 
peculiaridades do caso. Nesse contexto, a responsabilização no Território Nacional se 
dará tendo por base regras gerais de direitos humanos e o Direito Penal Interno do País. 
 
6.4 CONSIDERAÇÕES LEGAIS NO EXTERIOR 
 
6.4.1 AMPARO E TAREFAS OPERATIVAS 
 
6.4.1.1 O Brasil prevê a atuação na comunidade internacional sob a égide de organismos 
multilaterais, respeitando os princípios constitucionais, a fim de contribuir para a 
manutenção da paz e da segurança. Dessa forma, reafirma seu compromisso com a 
defesa da paz e com a cooperação entre os povos.  
 
6.4.1.2 A Carta das Nações Unidas somente admite o uso da força por um estado em 
duas situações:  
a) em legítima defesa, seja ela individual (o Estado sofre uma agressão e revida) ou 
coletiva (o Estado sofre uma agressão e um aliado revida em seu nome, por acordos 
internacionais. Exemplo: OTAN e OEA); e 
b) em decorrência de decisão adotada pelo Conselho de Segurança da ONU. 
 
6.4.1.3 A declaração de guerra por agressão estrangeira compete privativamente ao 
Presidente da República, embasada por autorização do Congresso Nacional ou 
referendada por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas. Nesse sentido, 
verifica-se que o uso da força em legítima defesa tem respaldo na CF e na Carta das 
Nações. 
 
6.4.1.4 No contexto das Op Pac, destacam-se como fatores para o êxito da missão, a 
legitimidade e a credibilidade. A legitimidade internacional é alcançada pela legítima 
defesa do Estado ou pelo específico Mandato da ONU que define a adequabilidade de 
uma norma e atesta a sua fundamentação nos princípios da legalidade, da justiça e da 
razão. A credibilidade se obtém em função da eficácia e da capacidade de 
gerenciamento e de atendimento das expectativas. Para alcançá-las, devem ser 
implantadas previamente as normas dos diplomas legais que amparam as Op Pac, e deve 
haver empenho para manter um ambiente confiável e adequado para alcançar a paz 
permanente e duradoura. 
 
6.4.1.5 Tanto em caso de legítima defesa contra invasão estrangeira como em caso de 
Força de Paz sob o Mandato da ONU, as Op Pac serão desencadeadas num ambiente 
complexo no amplo espectro dos conflitos em que poderão ser desempenhadas, de forma 
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simultânea ou sucessiva, a outras operações básicas: ofensivas, defensivas e de apoio a 
órgãos governamentais. 
 
6.4.1.6 Assim sendo, de uma maneira geral no contexto das Op Pac no ambiente externo, 
pode-se executar algumas das seguintes tarefas operativas, seja atuando em legítima 
defesa ou em decorrência de decisão do conselho de segurança da ONU: 
a) participar de operações internacionais, cooperando em missões de paz ou integrando 
uma força aliada; 
b) apoiar à política externa em tempo de paz – participação em exercícios militares, 
concentração de FTer, movimento de forças militares e mobilização de meios de combate;  
c) realizar demonstrações e bloqueios;  
d) conduzir operações tipo polícia;  
e) evacuar áreas; 
f) colaborar com os trabalhos de assentamento de deslocados e refugiados; 
g) dirigir negociações locais entre as facções envolvidas;  
h) participar ou auxiliar no desarmamento, desmobilização e reintegração (DDR) de ex-
combatentes das facções litigantes à vida civil;   
i) contribuir ou prover ajuda humanitária;  
j) supervisionar a realização de eleições livres e legítimas; 
k) auxiliar no monitoramento do cumprimento ou garantir o respeito aos direitos humanos;  
l) executar atividades de desminagem ou implementar programas voltados para a 
remoção de minas e a destruição de produtos controlados, de material bélico e de 
artefatos explosivos6;  
m) respaldar a ação diplomática pela presença;  
n) atuar na dimensão informacional;  
o) realizar escolta de comboios e autoridades;  
p) realizar a destruição de material bélico capturado; 
q) apoiar a formação de novos quadros profissionais; e 
r) promover a restauração de serviços essenciais e a implantação da infraestrutura 
básica, a fim de contribuir com o restabelecimento da ordem e manutenção do ambiente 
seguro e estável. 
 
6.4.2 AS OPERAÇÕES DE PACIFICAÇÃO NO CONTEXTO DE LEGÍTIMA DEFESA 
 
 Em uma situação de legítima defesa, a situação dos deslocados internos e refugiados 
pode ser motivo de grande preocupação, pois os conflitos armados modernos podem 
acarretar um grande número de pessoas em movimento. Destaca-se a importância da 
familiarização dos estatutos jurídicos aplicáveis, principalmente a Convenção Relativa ao 
Estatuto dos Refugiados (1951). Os deslocados internos e os refugiados possuem 
necessidades específicas, constituem-se num grupo vulnerável e tem direito à proteção e 
à assistência especial. 
 
6.4.3 AS OPERAÇÕES DE PACIFICAÇÃO NO CONTEXTO DE FORÇA DE PAZ DA 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS 
 
6.4.3.1 Nas Op Pac sob a égide da ONU não há definição formal do inimigo. Destaca-se 
ainda que a natureza das missões desempenhadas pelo componente militar ocorre, 
principalmente, em áreas em que predomina a população civil, com possibilidade de 

                                                           
6 Artefatos explosivos: dispositivos explosivos improvisados (DEI), engenhos falhados e restos de guerra. 
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atuação de elementos hostis. Ao desenvolverem suas atividades e tarefas operativas, os 
elementos da F Ter devem atuar com imparcialidade e se valer da força de forma gradual 
e proporcional, de acordo com os diplomas legais que amparam as operações. 
 
6.4.3.2 Força de Paz respaldada no Capítulo VI da Carta das Nações 
 
6.4.3.2.1 O capítulo VI da Carta das Nações Unidas trata da Solução Pacífica de 
Controvérsias. Esse capítulo prevê que o Conselho de Segurança (CS) da ONU pode 
apreciar controvérsias entre partes que passam a se tornar ameaças à paz e à segurança 
internacionais. Diante dessas controvérsias, o CS possui mandato expresso para: 
determinar aos litigantes que cessem as divergências por meios pacíficos; recomendar 
métodos adequados de procedimentos ou de ajustamentos e, além disso, recomendar as 
condições para a cessação da disputa. 
 
6.4.3.2.2 As operações de manutenção da paz respaldadas pelo capítulo VI se firmaram 
como um instrumento de gerenciamento, por terceiros, de conflitos entre Estados ou no 
território de um determinado país, por meio de intervenção internacional não violenta, 
voluntária, pautada pela imparcialidade e consentida por Nação(ões) anfitriã(s). Nessas 
operações de paz, a força somente é empregada como recurso de legítima defesa. 
 
6.4.3.2.3 O componente militar da missão de paz sob o respaldo do capítulo VI da Carta 
das Nações Unidas, somente atua sob a regulação do DICA em caso de legítima defesa, 
quando é permitido o uso da força. Nas demais situações, as forças militares atuarão em 
conformidade ao Mandato da ONU autorizador da missão e dos Direitos Humanos. 
 
6.4.3.3 Força de Paz respaldada no Capítulo VII da Carta das Nações 

 
6.4.3.3.1 O capítulo VII, da Carta das Nações Unidas estabelece os parâmetros de 
atuação da ONU em caso de “Ação Relativa a Ameaças à Paz, Ruptura da Paz e Atos de 
Agressão”. Esse capítulo prevê que o CS poderá determinar a realização, por meio do 
emprego de forças aéreas, navais ou terrestres dos membros das Nações Unidas, de 
ações julgadas necessárias para manter ou restabelecer a paz e a segurança 
internacionais. 
 
6.4.3.3.2 Os princípios e normas fundamentais do DICA (estabelecidos no Boletim 
ST/SGB/1999/13) serão aplicáveis pelas Forças de Paz das Nações Unidas, respaldadas 
pelo capítulo VII da Carta das Nações Unidas quando estas participarem ativamente 
como combatentes em situações de conflito armado, na medida de sua atuação e 
enquanto esta durar. Dessa forma, o componente militar, respaldado pelo capítulo VII, 
estará submetido ao DICA somente durante as situações de enfrentamento de combate 
em que se envolver no cumprimento de sua missão, quer seja em operações ofensivas, 
defensivas ou de pacificação. 
 
6.4.3.3.3 Nas situações em que a Força de Paz, sob o respaldo do Capítulo VII, não 
estiver em situações de enfrentamento de combate (combate de natureza ofensiva, 
defensiva ou de legítima defesa) não estará sob a normatização do DICA. Nessas 
situações de não enfrentamento de combate, o componente militar atuará conforme o 
mandato da ONU autorizador da missão e dos Direitos Humanos.  
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6.4.3.3.4 Dessa forma, a tropa da Força de Paz, sob o respaldo do capítulo VII da Carta 
das Nações, que esteja realizando Op Pac e não abranja ações ofensivas ou defensivas, 
somente atuará sob a regulação do DICA nas situações repentinas de combate ou em 
legítima defesa como, por exemplo, em uma emboscada rebelde contra frações do 
componente militar. Essas forças, no cumprimento de suas atividades e tarefas operativas 
de rotina (operações tipo polícia, evacuação de área, ajuda humanitária, auxílio no 
monitoramento do cumprimento dos direitos humanos, dentre outras), que não abranja 
enfrentamentos de combate, atuará em consonância com o Mandato da ONU autorizador 
da missão e dos Direitos Humanos. 

 
6.4.4 A APLICAÇÃO DO DICA NAS OPERAÇÕES DE PACIFICAÇÃO NO CONTEXTO 
DAS FORÇAS DE PAZ DA ONU 

 
6.4.4.1 Conforme menção expressa, as disposições do Boletim do Secretário Geral da 
ONU (ST/SGB/1999/13) não esgotam todos os princípios e normas do DICA aplicáveis às 
Forças de Paz, permitindo a aplicação de outras normas pertinentes de DICA. Esse 
boletim estabelece normas que caracterizam o respeito aos seguintes princípios do DICA 
a serem observados pela Força de Paz, e que já tiveram a sua conceituação abordada 
em seção anterior: humanidade; distinção; proporcionalidade; limitação; e necessidade 
militar. 

 
6.4.4.2 Ainda, o ST/SGB/1999/13 estabelece as seguintes normas de DICA a serem 
respeitadas pelo componente militar, em relação ao tratamento de civis e pessoas fora de 
combate: 
a) as pessoas que participem ou não das operações militares, ou que não mais participem 
delas, incluindo os civis, os membros das forças armadas que depuseram suas armas e 
as pessoas que não se encontrem em combate por enfermidade, ferimentos ou detenção 
serão, em todas as circunstâncias, tratadas com humanidade, sem distinção alguma de 
índole desfavorável baseada na raça, no sexo, nas convicções religiosas ou qualquer 
outro motivo. Serão tratadas com pleno respeito à sua honra, à sua religião e a outras 
convicções;  
b) as mulheres serão objeto de proteção especial de todos os ataques, em particular 
contra a violação, prostituição forçada ou qualquer outra forma de atentado ao seu pudor;  
c) as crianças serão objeto de respeito e serão protegidas contra todo o tipo de atentado 
ao seu pudor. 
 
6.4.4.3 O Boletim ST/SGB/1999/13 estabelece que a Força de Paz das Nações Unidas 
tratará com humanidade e respeito a dignidade dos membros detidos das forças armadas 
ou outras pessoas que já não tomam parte nas operações militares em razão de sua 
detenção. Sem prejuízo de sua situação jurídica, serão tratados em conformidade com as 
disposições pertinentes da Terceira Convenção de Genebra, de 1949, levando em 
consideração as devidas peculiaridades, tais como: 
a) sua captura e detenção serão notificadas sem demora a parte a que dependem e ao 
organismo central local do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), em particular 
para informar aos seus familiares; 
b) serão mantidos em locais seguros e protegidos que ofereçam todas as salvaguardas 
possíveis de higiene e sanitárias e não permanecerão detidas em locais expostos aos 
perigos da zona de combate; 
c) terão direito a receber alimentos, vestimentas, condições higiênicas e atenção médica; 
d) em nenhum caso serão submetidas a tortura e mal tratos; 
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e) as mulheres que forem privadas de sua liberdade serão detidas em locais separados 
dos homens e estarão sob supervisão direta de outras mulheres; 
f) as crianças menores de 16 anos que participarem diretamente das hostilidades e sejam 
apreendidas, detidos ou internados pela força das Nações Unidas continuarão recebendo 
os benefícios de uma proteção especial. Serão detidos em locais separados dos adultos, 
salvo quando estiverem juntos de suas famílias; e 
g) será respeitado e garantido o direito do CICV de visitar a sós os prisioneiros e as 
pessoas detidas. 
 
6.4.4.4 O mesmo Boletim do Secretário Geral das Nações Unidas estabelece as 
seguintes normas de DICA, a serem respeitadas pelo componente militar, em relação à 
proteção dos feridos, dos enfermos e pessoal médico e sanitário: 
a) os membros das forças armadas e outras pessoas sob custódia da força das Nações 
Unidas que estejam feridos ou enfermos serão objeto de respeito e proteção em todas as 
circunstâncias. Serão tratados com humanidade e receberão o cuidado médico e a 
atenção que requeiram sem condição e sem qualquer tipo de distinção desfavorável. 
Somente em caso de necessidade de atenção médica urgente se autorizará o 
estabelecimento de prioridades para o tratamento; 
b) caso as circunstâncias permitirem, será acordado um cessar fogo, ou qualquer outro 
tipo de acordo local para permitir a busca e identificação de pessoas feridas, enfermas ou 
deixadas mortas no campo de batalha, e fazer o possível para sua reunião, remoção e 
transporte; 
c) a Força de Paz das Nações Unidas: 
    - não atacará estabelecimentos médicos ou unidades médicas móveis. Essas entidades 
gozarão em todos os momentos de respeito e proteção, ao menos que se utilizem, à 
margem de suas finalidades humanitárias, para atacar ou qualquer outra forma cometer 
atos prejudiciais para as forças das Nações Unidas; 
     - respeitará e protegerá em todas as circunstâncias o pessoal médico que realize 
exclusivamente atividades de busca, transporte, tratamento de feridos ou enfermos, e 
também pessoal religioso; 
     - respeitará e protegerá o transporte de feridos ou enfermos ou de equipes médicas, 
da mesma forma que as unidades médicas móveis; 
     - não aplicará medidas de represálias contra os feridos, os enfermos ou pessoal, ou 
estabelecimentos ou equipes protegidas em virtudes do disposto na presente seção. 
     - respeitará, em todas as circunstâncias, os emblemas da Cruz Vermelha e do 
Crescente Vermelho. Esses emblemas somente poderão ser utilizados para indicar ou 
proteger unidades, estabelecimentos, pessoas e materiais médicos. Proíbe-se qualquer 
uso indevido desses símbolos; 
    - respeitará o direito das famílias de conhecer o paradeiro de seus familiares enfermos, 
feridos e falecidos. Com esse intuito, facilitará o trabalho do organismo local do CICV; e 
    - facilitará o trabalho das operações de socorro que sejam de caráter humanitário e 
imparcial e se realizem sem aplicação de nenhuma distinção prejudicial, além de respeitar 
o pessoal, os veículos e locais utilizados por essas operações. 
 
6.4.5 ESTRUTURA E LIGAÇÕES 
 
6.4.5.1 Nas Op Pac desencadeadas no exterior, também há a necessidade de dispor ao 
Comandante do componente militar, responsável pelo cumprimento da missão, os meios 
jurídicos que lhe satisfaçam as demandas de conhecimento em assuntos atinentes ao 
amparo legal da atuação de elementos de emprego da F Ter. 
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6.4.5.2 Nesse sentido, uma estrutura mínima de apoio jurídico às operações é 
imprescindível. No caso, assessores de alto nível poderão fornecer os subsídios 
necessários às ações desenvolvidas. Os demais órgãos participantes das Op Pac serão 
definidos pelo Organismo Internacional (OI), em instrumento regulador, que pode ser o 
próprio Mandato. 

 
6.4.5.3 Nessa situação, é conveniente também que haja estruturas de Ouvidoria e de 
Com Soc, a fim de minimizarem-se as possibilidades de efeitos colaterais decorrentes das 
ações dos elementos de emprego do componente militar. 
 
6.4.5.4 A atuação no ambiente externo, em áreas urbanas e em meio à população civil 
não combatente, evidencia a necessidade de ligações rápidas e em tempo real. A 
presença de ligações em rede, com as autoridades envolvidas, é a maneira ideal de se 
obter conhecimento seguro, rápido, eficiente e com conteúdo impassível de 
questionamentos jurídicos. Assim sendo, as ligações devem seguir redes de 
comunicações e dados, estabelecidas quando do planejamento das Op Pac, junto ao OI 
que conferiu o mandato. 
 
6.4.6 NORMAS DE CONDUTA E REGRAS DE ENGAJAMENTO 
 
6.4.6.1 Nas Op Pac realizadas no exterior, torna-se fundamental que o uso da força seja 
claramente definido nas regras de engajamento, que estabelecem os diferentes níveis de 
emprego da força que podem ser utilizados em diferentes circunstâncias, bem como a(s) 
autoridade(s) responsável(eis) pela sua autorização. 
 
6.4.6.2 As regras de engajamento devem ser elaboradas pelo comandante do TO/A Op, 
em resposta à agressão armada estrangeira. Em caso de Força de Paz da ONU, são 
elaboradas pelo Departamento de Operações de Manutenção da Paz (Department of 
Peace-Keeping Operations – DPKO) para cada Missão de Paz, sob o respaldo do capítulo 
VI ou VII da Carta das Nações Unidas, e distribuídas aos países contribuintes. 
 
6.4.6.3 A título de exemplo, cita-se assuntos que podem ensejar Regras de Engajamento 
ou normas de condutas em Op Pac, dentro de áreas operacionais indicadas, no ambiente 
externo: 
a) referentes ao Pessoal: serviços de saúde civis e militares, serviços religiosos civis e 
militares, imprensa, membros das Forças Armadas, paramilitares, feridos, doentes, 
mortos e prisioneiros de guerra e inimigos; 
b) referentes à Inteligência: reconhecimentos, buscas, permissões e proibições em 
interrogatórios e engodos (permitidos e proibidos); 
c) referentes às Operações: distinção civil militar, distinção de bem civil e bem de uso 
militar, identificação de alvos, identificação das vedações (armas proscritas, ordens 
ilegais), identificação de objetos culturais, protegidos ou vitais à sobrevivência e forças 
perigosas, evacuação de civis, zonas e localidades protegidas, trégua, rendição, 
armistício, final das hostilidades, coleta de material e pessoal, presença de organizações 
humanitárias, bens e equipamentos de prisioneiros de guerra e responsabilidade de 
comando e suas violações; 
d) referentes à Logística: evacuação de prisioneiros de guerra e feridos, identificação 
dos transportes sanitários, religiosos, permissões de porte de arma, campos de 
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prisioneiros de guerra, refugiados e deslocados, repatriação, penalizações e disciplina de 
prisioneiros de guerra e desmobilização; e 
e) referentes aos Assuntos Civis: proteção de pessoas (idosos, crianças, feridos, 
doentes, etc), zonas e localidades protegidas, localidades não defendidas, defesa civil, 
prisioneiros civis e ocupação de áreas. 
 
6.4.7 CONTROLE, INFRAÇÕES E RESPONSABILIZAÇÃO 
 
6.4.7.1 A responsabilização no ambiente externo se aplicará, tendo por base regras 
gerais do Direito Internacional dos Conflitos Armados (DICA), àqueles casos que 
envolvam crimes de guerra, sobretudo no âmbito das operações ofensivas, defensivas e 
de pacificação, utilizando-se da jurisdição das Circunscrições Judiciárias Militares (CJM) 
criadas para as operações (caso o DICA tenha sido internalizado à legislação nacional); 
ou do Tribunal Penal Internacional (TPI) (caso o DICA ainda não tenha sido internalizado). 
Subsidiariamente, àqueles casos em que não se aplicarem o DICA, permanecerá sendo 
aplicável o Direito Internacional dos Direitos Humanos (DIDH). 
 
6.4.7.2 Nas Op Pac realizadas no exterior, tanto em caso de legítima defesa individual ou 
coletiva diante de uma agressão armada estrangeira ou em caso de Força de Paz sob 
Mandato da ONU, o pessoal militar brasileiro, em particular do Exército, estará sujeito à 
legislação nacional penal para fins de controle e responsabilização em caso de infrações, 
nos termos estabelecidos no instrumento delegativo. 
 
6.4.7.3 O Código Penal Militar (CPM) e o Código de Processo Penal Militar (CPPM) são 
aplicáveis às tropas em operações no estrangeiro devido à extraterritorialidade que 
possuem esses diplomas legais nacionais. 
 
6.4.7.4 As Op Pac realizadas no exterior deve observar as normas nacionais e 
internacionais aplicáveis de forma que não haja excessos que descaracterizem a 
legitimidade das ações. Assim sendo, a fim de consolidar os conhecimentos jurídicos a 
cerca das Op Pac, a Fig. 6-1 apresenta um Quadro Sinóptico que as situa dentro do 
espectro dos conflitos.  
 
6.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
6.5.1 As Op Pac surgem no contexto do amplo espectro dos conflitos como um dos tipos 
básicos de operação militar terrestre. As Op Pac podem ocorrer simultaneamente ou 
sucessivamente, a qualquer outra operação básica, seja em ambiente interno ou externo 
ao País, por meio de atitudes coercitivas limitadas e ações construtivas. Nesse contexto, 
estão respaldadas pela Constituição Federal, por leis infraconstitucionais e pela Doutrina 
Militar Terrestre (DMT), além da Carta das Nações Unidas e por Mandatos de OI, dos 
quais o Brasil é signatário.  
 
6.5.2 Em síntese, as Op Pac são uma das formas de se resolverem situações complexas 
de crise ou conflito, em situações de guerra ou de não guerra, com anormalidade 
constitucional interna, ações no âmbito de Operações de Paz ou em situações de conflito 
armado/guerra.  

 
6.5.3 Infere-se, portanto, no que se refere ao ambiente interno, que as Op Pac denotam a 
busca pelo retorno à normalidade constitucional, por meio do emprego de forças para 
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cumprir tarefas operativas descritas em Decreto Presidencial de Estado de Exceção ou 
outro instrumentos legais por este abrangidos. 
 

 
Figura 6-1 – Quadro Sinóptico das Operações de Pacificação no Espectro dos Conflitos 

 
6.5.4 Quanto ao ambiente externo, conclui-se que as Op Pac ocorrem em legítima defesa, 
o que é permitido por nossa Constituição e pela Carta das Nações Unidas, em resposta à 
agressão armada estrangeira para defender-se ou a outro país aliado (individual ou 
coletivamente), ou ainda por decisão adotada em Mandato de OI. Neste último caso, sua 
finalidade é de manter, consolidar, promover ou impor a paz, e o Mandato que institui a 
missão é a lei maior que baliza as ações dos elementos de emprego do componente 
militar.  
 
6.5.5 Dessa forma, os elementos de emprego da F Ter podem atuar na coerção e na 
construção de ambientes mais estáveis à sua população nos países onde for empregado, 
sempre pautando suas ações na legalidade, na legitimidade, na razoabilidade, na 
proporcionalidade e no uso progressivo e controlado da força.  
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GLOSSÁRIO 
PARTE I - ABREVIATURAS E SIGLAS 

 
 

A 
Abreviaturas/Siglas Significado 
APF Auto de Prisão em Flagrante Delito 
Ambi Op Ambiente Operacional 
A Op Área de Operações 
A Op Área de Operações  
APOP Agente Perturbador da Ordem Pública 
ARP Área de Responsabilidade 
Ass Civ Assuntos Civis 

 
B 
Abreviaturas/Siglas Significado 
B Op Base de Operações 
 
C 
Abreviaturas/Siglas Significado 
CC Op Centro de Coordenação e Cooperação 
C Intlg Contra Inteligência 
CF Constituição Federal 
CG Centro de Gravidade 
CICV Comitê Internacional da Cruz Vermelha 
CIMIC (sigla em inglês) Cooperação Civil-Militar 
Cmt Comandante 
Cmt Op Comandante Operacional 
C Op Cj Comando Operacional Conjunto 
CRI Capacidade(s) relacionada(s) à Informação 
CS Comandante Supremo 
CS ONU Conselho de Segurança da ONU 

C4 IVRA Comunicação, Computador, Comando e Controle – 
Inteligência, Vigilância, Reconhecimento e Aquisição de Alvos 

 
D 
Abreviaturas/Siglas Significado 
DDR Desarmamento, Desmobilização e Reintegração 
DICA Direito Internacional dos Conflitos Armados 
DIDH Direito Internacional dos Direitos Humanos 

DOAMEPI Doutrina, Organização, Adestramento, Material, Educação, 
Pessoal e Infraestrutura 

DMED Diretriz Ministerial de Emprego da Defesa 
DMT Doutrina Militar Terrestre 
DPED Diretriz Presidencial de Emprego da Defesa 
DPKO Departament Of Peace-Keeping Operations 
DPJM Delegacia de Polícia Judiciária Militar 
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E 
Abreviaturas/Siglas Significado 
EAEEL - MSD Esgoto,Água, Eletricidade, Educação, Lixo, Médico, 

Segurança e outras considerações 
EB Exército Brasileiro 
EFD Estado Final Desejado 
EM Estado-Maior 
EMCFA Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas 
Est Exce Estado de Exceção 
 
 
F 
Abreviaturas/Siglas Significado 
F Mil Força Militar 
 

Abreviaturas/Siglas Significado 
FA Forças Armadas 
FC Força Conjunta 
F Convl Força Convencional 
F Cte Força Componente 
F Estbl Força de Estabilização 

FAMES Flexibilidade, Adaptabilidade, Modularidade, Elasticidade e 
Sustentabilidade 

FI Força de Intervenção 
FOpEsp Força(s) de Operações Especiais 
F Oponente Força Oponente 
F Ter Força Terrestre 
FS Força(s) Singulare(s) 
FTC Força Terrestre Componente 
 
G 
Abreviaturas/Siglas Significado 
G Cmdo Op Grande Comando Operativo 
Geoinfo Geoinformação 
GLO Garantia da Lei e da Ordem 

GSI/PR Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da 
República 

GU Grande Unidade 
 
H 
Abreviaturas/Siglas Significado 
Hab Loc Habitante Local 
 
I 
Abreviaturas/Siglas Significado 
Intlg Inteligência 
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L 
Abreviaturas/Siglas Significado 
LC Lei Complementar 
LA Linhas de Ação 
 
 
M 
Abreviaturas/Siglas Significado 
MC Manual de Campanha 
MD Ministério da Defesa 
Mdd Dsp Medidas de Desempenho  
Mdd Efi Medidas de Eficácia 
 
O 
Abreviaturas/Siglas Significado 
OAI Operações de Apoio a Informação 
OEA Organização dos Estados Americanos 
OG Organizações Governamentais 
OI Organismo(s)/Organização(ões) internacional(ais)  
ONG Organização Não Governamental 
ONU Organizações das Nações Unidas 
Op Bas Operações Básicas 
Op Info Operações de Informação 
Op Ofs Operações Ofensivas 
Op Pac Operações de Pacificação 
Op Paz Operações de Paz 
OSI Organismo de Segurança Internacional 
OSP Órgão de Segurança Pública 
OSR Organismo de Segurança Regional 
 
P 
Abreviaturas/Siglas Significado 
PBC Planejamento Baseado em Capacidades 
PBCE Plano de Bloqueio e Controle de Estradas 
PBCFlu Posto de Bloqueio e Controle Fluviais 
P Dcs Ponto Decisivo 
PE Polícia do Exército 
PEECFA Plano Estratégico de Emprego Conjunto das Forças Armadas 
Pel Pelotão 
PR Presidente da República 
PRC Poder Relativo de Combate 
 
Q 
Abreviaturas/Siglas Significado 
QBRN Químico, Biológico, Radiológico e Nuclear 
QAOP Quadro de Avaliação das Operações  de Pacificação 
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S 
Abreviaturas/Siglas Significado 
SFC Se for o caso 

SisPECFA Sistemática de Planejamento de Emprego Conjunto das 
Forças Armadas  

SU Subunidade 
SIDOMT Sistema de Doutrina Militar Terrestre 
 
T 
Abreviaturas/Siglas Significado 
TIC Tecnologia da Informação e Comunicações 
TO Teatro de Operações 
TPI Tribunal Penal Internacional 
TTP Táticas, Técnicas e Procedimentos 
 
U 
Abreviaturas/Siglas Significado 
U Unidade 
 
Z 
Abreviaturas/Siglas Significado 
Z Aç Zona de Ação 
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PARTE II - TERMOS E DEFINIÇÕES 
 

Ação unificada – Sincronização, coordenação e/ou integração de ações de agências 
com as operações militares para alcançar a Unidade de Esforços. 
 
Ações de Proteção – Ações, móveis e/ ou estáticas, centradas prioritariamente nas 
áreas periféricas aos núcleos populacionais, que visam proteger infraestruturas críticas, 
instalações militares, pontos críticos e outros objetivos de interesse localizados nas áreas 
de influência. São ações mais centradas na dimensão física e informacional. 
 
Ad hoc – Expressão latina, geralmente usada para informar que determinado 
acontecimento tem caráter temporário e que se destina para aquele fim específico. 
 
Agência – São organizações, instituições e entidades, governamentais ou não, civis ou 
militares, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, fundamentadas em 
instrumentos legais e/ou normativos que têm competências específicas e que exerçam 
alguma interferência, possuam interesse ou possam ser instrumentos, atores ou partes na 
prevenção de ameaças, no gerenciamento de crises e/ou na solução de conflitos.  
 
Agências Governamentais – São as instituições do governo do País de níveis federal, 
estadual e municipal.  
 
Ajuda Humanitária – Ação militar secundária, no contexto de outra operação militar, na 
qual se utilizam os meios militares disponíveis para complementar os esforços dos atores 
civis na área de operações, a fim de aliviar o sofrimento humano.  
 
Ambiente Operacional – Conjunto de condições e circunstâncias que afetam o emprego 
de forças militares e influem nas decisões do Comandante. A sua compreensão constitui 
uma condição fundamental para o êxito nas operações militares e pode ser caracterizado 
por um conjunto de fatores que interagem entre si, de forma específica em cada situação, 
a partir de três dimensões: a física, a humana e a informacional.  
 
Ameaça – Qualquer conjunção de atores, entidades ou forças com intenção e capacidade 
de realizar ação hostil contra o país e seus interesses nacionais, com possibilidades de 
por intermédio da exploração de deficiências, causar danos ou comprometer a sociedade 
nacional (a população e seus valores materiais e culturais) e seu patrimônio (território, 
instalações, áreas sob jurisdição nacional e o conjunto das informações de seu interesse). 
Também podem ocorrer sob a forma de eventos não intencionais (naturais ou provocados 
pelo ser humano). 
 
Ameaça Assimétrica – Ameaça decorrente da possibilidade de serem empregados 
meios ou métodos não ortodoxos, que incluem terrorismo, ataques cibernéticos, armas 
convencionais avançadas e armas de destruição em massa, para anular ou neutralizar os 
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pontos fortes de um adversário, explorando suas fraquezas, a fim de obter um resultado 
desproporcional. 
 
Amplo Espectro – Segundo a Doutrina Militar Terrestre, é o Conceito Operativo do 
Exército, que interpreta a atuação dos elementos da F Ter para obter e manter resultados 
decisivos nas operações, mediante a combinação de Operações Ofensivas, Defensivas, 
de Pacificação e de Apoio a Órgãos Governamentais, simultânea ou sucessivamente, 
prevenindo ameaças, gerenciando crises e solucionando conflitos armados, em situações 
de Guerra e de Não Guerra. Esse conceito delimita que as Op Pac são uma das quatro 
formas básicas de operações militares, dentro da qual, em maior ou menor graus, 
poderão as demais também se fazerem presentes. Importa, então, no conhecimento dos 
limites da Op Pac a ser realizada.  
 
Apoio Logístico – Apoio prestado por organizações militares específicas, abrangendo a 
execução de atividades das funções logísticas de recursos humanos, de saúde, de 
suprimento, de manutenção, de transporte, de engenharia e de salvamento para sustentar 
a capacidade de operação e de durabilidade na ação das forças. 
 
Áreas Humanizadas – As Op Pac ocorrerão em áreas humanizadas, portanto o TO ou a 
A Op Pac é, necessariamente, área humanizada. Isto significa que tal condição é 
consequência de seu próprio conceito, de pacificar pessoas ou um ambiente operacional. 
Assim, são operações sujeitas a uma maior possibilidade de danos colaterais. Conhecer 
essa área é primordial aos comandantes e aos membros da Força Militar. Novamente, há 
um aumento de importância às considerações civis no Exame de Situação.  
 
Área de Responsabilidade – Espaço sobre o qual um comando tem total 
responsabilidade para conduzir e coordenar as ações necessárias ao cumprimento de sua 
missão.  
 
Assistência Humanitária – Ação militar secundária, no contexto de outra operação 
militar, na qual se utiliza os meios militares disponíveis para complementar os esforços 
dos atores civis na área de operações, a fim de aliviar o sofrimento humano.  
 
Assuntos Civis – São atividades desenvolvidas para fortalecer o relacionamento entre as 
forças militares, autoridades civis e a população da área sob a responsabilidade de 
autoridade militar. Exigem o envolvimento de elementos especializados em áreas que 
normalmente são de responsabilidade do governo civil instituído, nos assuntos de 
governo, atividades econômicas, na ação comunitária, de serviços públicos e especiais. 
 
Calamidade Pública – Situação de emergência, provocada por fatores anormais e 
adversos que afetam gravemente a comunidade, privando-a, total ou parcialmente, do 
atendimento de suas necessidades ou ameaçando a existência ou a integridade dos 
elementos que a compõe.  
 
Campanha – Conjunto de operações militares, relacionadas entre si, subdividida 
normalmente em fases, visando a alcançar um objetivo estratégico num tempo e espaço 
determinados.  
 
Capacidade – É a aptidão requerida a uma força ou organização militar, para que possa 
cumprir determinada missão ou tarefa. É obtida a partir de um conjunto de sete fatores 
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determinantes, inter-relacionados e indissociáveis: Doutrina, Organização (e processos), 
Adestramento, Material, Educação, Pessoal e Infraestrutura – que formam o acrônimo 
DOAMEPI. Para que as unidades atinjam o nível máximo de prontidão operativa, é 
necessário que possuam as capacidades que lhes são requeridas na sua plenitude. A 
geração de capacidades exige o atendimento de todos os fatores determinantes.  
 
Comando e Controle – Ciência e arte que trata do funcionamento de uma cadeia de 
comando e envolve três componentes imprescindíveis e interdependentes: a autoridade, 
legitimamente investida, da qual emanam as decisões que materializam o exercício do 
comando e para a qual fluem as informações necessárias ao exercício do controle; o 
processo decisório, baseado no arcabouço doutrinário, que permite a formulação de 
ordens e estabelece o fluxo de informações necessário ao seu cumprimento; e a 
estrutura, que inclui pessoal, instalações, equipamentos e tecnologias necessários ao 
exercício da atividade de comando e controle.  
 
Comando Operacional – Mais alto comando destinado a operações militares, que deverá 
ser ativado de acordo com a Estrutura Militar de Defesa, podendo ser conjunto ou 
singular, conforme as necessidades de preparo ou de emprego.  
 
Comando Operacional Conjunto – Comando Operacional estruturado com meios 
ponderáveis de mais de uma Força Armada. O mesmo que Comando Conjunto ou 
Comando Operacional. 
 
Comunicação Social – Processo pelo qual se podem exprimir ideias, sentimentos e 
informações, visando a estabelecer relações e somar experiências. Compreende as áreas 
de Relações Públicas, Informação Pública e Divulgação Institucional. 
 
Conceito Operativo do Exército – O Exército Brasileiro busca obter eficácia e 
efetividade organizacional, com capacidades que lhe permitam realizar Operações no 
Amplo Espectro. 
 
Conflitos Irregulares – Conflito armado executado por forças não regulares ou por forças 
regulares empregadas fora dos padrões normais da Guerra Regular, contra um governo 
estabelecido ou um poder de ocupação. Empregam ações típicas da guerra de guerrilhas. 
Divide-se em: Guerra Insurrecional, Guerra Revolucionária e Guerra de Resistência. 
 
Cooperação Civil-Militar - Compreende as atividades militares de apoio, desenvolvidas 
por tropas não especializadas, nas operações terrestres desencadeadas em território 
nacional ou no exterior, para fortalecer o relacionamento entre forças militares, 
autoridades civis e a população nativa da área sob a responsabilidade de uma autoridade 
militar, a fim de contribuir para o cumprimento da missão de um contingente militar e 
garantir um ambiente seguro e estável.  
 
Componente Militar – Força Terrestre Componente (FTC), Força Conjunta (Combinada) 
ou Força Operativa singular que utiliza uma combinação de atividades e tarefas 
coercitivas limitadas e ações construtivas, no contexto das operações terrestres,  
combinadas ou não às demais Operações Básicas – ofensivas e defensivas (conflito 
armado ou crise) e de apoio a órgãos governamentais (paz instável ou crise) –, a fim de 
restabelecer o ambiente seguro e estável, apoiar a restauração dos serviços essenciais, a 
governança e o desenvolvimento econômico e da infraestrutura.  
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Conceito Operativo do Exército – é o cerne da Doutrina Militar Terrestre (DMT), por 
descrever, em sua essência, como as forças terrestres devem se amoldar para atender às 
necessidades específicas das operações terrestres como parte de uma Força Conjunta. O 
conceito é amplo e busca orientar as operações terrestres contemporâneas, de curto e 
médio prazo. Caracteriza-se ainda pela flexibilidade para ser aplicado a qualquer situação 
no território nacional e/ou no exterior. 
 
Consciência Cultural – Habilidade de avaliar criticamente perspectivas, práticas e 
produtos, tanto da nossa própria cultura e ambiente nativos quanto da cultura e ambiente 
adverso. 
 
Coordenação – Ato ou o efeito de conciliar interesse e conjugar esforços para a 
consecução de um objetivo ou tarefa comum. É obtida por meio da conjugação harmônica 
de esforços de elementos distintos, visando a alcançar um mesmo fim e evitando a 
duplicidade de ações, a dispersão de recursos e a divergência de soluções. Otimiza 
resultados e aumenta a eficácia das ações. 
 
Dissuasão – atitude estratégica que, por intermédio de meios de qualquer natureza, 
inclusive militares, tem por objetivo desaconselhar ou desviar adversários, reais ou 
potenciais, de possíveis ou presumíveis propósitos bélicos.  
 
Efeito Desejado – Resultado da ação a ser executada. É o que se espera da realização 
da tarefa. Implica que alguma forma de ação deva ser executada.  
 
Efetividade – A capacidade de manter eficácia ao longo do tempo.  
 
Eficácia – A obtenção de um efeito desejado.  
 
Eficiência – Capacidade de produzir o efeito desejado com economia (emprego racional) 
de meios. 
 
Espaço de Batalha – É a dimensão física e virtual onde ocorrem e repercutem os 
combates, abrangendo as expressões política, econômica, militar, tecnológica e 
psicossocial do poder, que interagem entre si e entre os beligerantes. O Campo de 
Batalha está incluído no Espaço de Batalha. 
 
Estado de Exceção – É uma situação episódica em que partes da ordem jurídica, 
sobretudo aquelas reservadas à proteção das garantias fundamentais, são suspensas por 
medidas decretadas por autoridades do Estado. Possuem a finalidade de atender 
necessidades específicas de emergência nacional, como agressão efetiva por forças 
estrangeiras, grave ameaça à ordem constitucional ou calamidades públicas. 
Caracterizado pela suspensão temporária de direitos e garantias constitucionais, o Estado 
de Exceção é de caráter episódico e temporário mas possui poder de norma, sendo 
portanto acolhido pelo Direito, mesmo que suspenda o próprio ordenamento jurídico. Essa 
medida, em todas as suas formas, visa a proporcionar os instrumentos necessários à 
tomada de decisão para casos de proteção do Estado, considerando que a rapidez no 
processo decisório é essencial em situações de emergência, e notadamente nos regimes 
democráticos cujas decisões dependem da anuência de uma pluralidade de agentes. 
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Estado Final Desejado – Situação desejada pelas autoridades nacionais quando da 
conclusão das operações, não somente as militares, mas também aquelas em que o vetor 
militar se apóia como instrumento do Poder Nacional. Conjunto de condições que definem 
uma situação favorável, política ou militar, que deve ser alcançada quando a operação 
estiver finalizada. 
 
Estratégia da Aproximação Indireta – 1. A decisão será obtida pela adoção de linha de 
ação que vise desequilibrar física e psicologicamente o adversário, anulando sua 
capacidade de reação. 2. O objetivo será evitar o confronto físico, mas se isso não for 
possível, travar a batalha da forma menos custosa para o atacante. Em síntese, o que se 
deseja alcançar é a paralisia estratégica do inimigo, principalmente do seu comando 
político e militar.  
 
Fatores da Decisão – Os fatores da decisão permitem ao comandante e seu estado-
maior abordar os aspectos relevantes que alteram o resultado das operações e aprimorar 
a consciência situacional. Os fatores da decisão são: missão, inimigo, terreno e condições 
meteorológicas, meios e apoios disponíveis, tempo e considerações civis (MITM-TC) 
 
Forças Armadas – Constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, 
elementos preponderantes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na 
disciplina, sob autoridade suprema do Presidente da República, com destinação 
específica prevista na Constituição. 
 
Força Componente – Conjunto de unidades e organizações de uma mesma força 
armada que integra uma força conjunta. Pode ser força naval componente, força terrestre 
componente ou força aérea componente.  
 
Força Conjunta – Um termo geral aplicado a uma força composta de elementos 
significativos, subordinadas ou vinculadas, de dois ou mais departamentos militares que 
operam sob um comandante de força conjunta única. 
 
Forças Convencionais – De acordo com o Manual Operações (EB20-MF-10.103), 
entende-se por forças convencionais aquelas "destinadas à execução das operações 
militares convencionais (singulares ou conjuntas). Compreendem, de um modo geral, os 
módulos de combate, as frações, as Subunidades (SU) e Unidades (U) das Armas, 
Quadro e Serviço, assim como as Grandes Unidades (GU) e os Grandes Comandos 
Operativos (G Cmdo Op) da Força Terrestre. 
 
Força(s) de Operações Especiais – São forças destinadas à execução das operações 
especiais: frações de forças especiais, comandos e os seus apoios que possuam 
capacitação e especializações específicas para operar em ambientes hostis, negados ou 
politicamente sensíveis. As FOpEsp, em termos gerais, podem ser caracterizadas por 
serem grupos de elite de altíssimo desempenho que realizam missões que estejam fora 
do alcance das forças  convencionais e quando tais forças não disponham de capacitação 
necessária para cumpri-las. Também são consideradas as tropas especiais análogas das 
demais Forças Singulares. 
 
Forças Irregulares – Constituem-se no braço armado de organizações que recorrem à 
Guerra Irregular (GI) para alcançar seus objetivos políticos, econômicos ou psicossociais, 
e possuem um espectro de atuação que transcende os limites do campo militar. Não há 
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um padrão organizacional rígido que defina a estrutura, a composição e a articulação das 
F Irreg. De um modo geral, são compostas por três segmentos: Força de Guerrilha; Força 
Subterrânea; e Força de Sustentação. 
 
Força(s) Oponente(s) – São pessoas, grupos de pessoas ou organizações cuja atuação 
comprometa o pleno funcionamento do Estado e da paz social. 
 
Força Singular – Designação genérica de uma das Forças Armadas: Marinha, Exército e 
Aeronáutica.  
 
Força Terrestre – Instrumento de ação do Exército, estruturada e preparada para o 
cumprir missões operacionais terrestres. 
 
Gerenciamento de Crises – Respostas a crises e operações de contingência limitadas 
que podem ser uma única operação em pequena escala, de duração limitada ou uma 
parte significativa de uma grande operação de duração prolongada envolvendo combate. 
Os objetivos estratégicos e operacionais gerais associados são para proteger os 
interesses do País e/ou impedir o ataque surpresa ou novos conflitos. 
 
Governança – Ação de governar(-se). 
 
Grande Comando Operativo – É uma organização operativa da F Ter, concebida para o 
planejamento e condução das Operações Terrestres. Pode ser integrada por um número 
variável de GU – não necessariamente idênticas – unidades de combate, de apoio ao 
combate e de apoio logístico, requeridos para o cumprimento da missão. Caso seja 
constituída, deve combinar e coordenar todas as capacidades operativas. 
 
Grande Unidade – A Grande Unidade é uma organização militar interarmas, com 
capacidade de atuação operativa independente, constituída por unidades de combate, de 
apoio ao combate e de apoio logístico. 
 
Guerra Assimétrica – 1. Conflito caracterizado pelo emprego de meios não 
convencionais contra o oponente, normalmente pela parte que se encontra muito 
inferiorizada em meios de combate.  2. Conflito armado que contrapõe dois poderes 
militares que guardam entre si marcantes diferenças de capacidades e possibilidades. 
Trata-se de enfrentamento entre um determinado partido e outro com esmagadora 
superioridade de poder militar sobre o primeiro. Neste caso, normalmente o partido mais 
fraco adota majoritariamente técnicas, táticas e procedimentos típicos da guerra irregular. 
 
Integração – 1. Ação de ligar um conjunto de subsistemas num todo lógico, de tal forma 
que as relações entre eles sejam mais importantes do que os próprios subsistemas, ou 
que as relações entre eles possam gerar um efeito sinérgico. 2. Ação de colocar uma 
unidade ou elemento, temporariamente, numa organização de constituição variável. 
 
Inteligência – Ramo da Atividade de Inteligência voltado para a obtenção e a análise de 
dados, e para a produção e a disseminação de conhecimentos de Inteligência, dentro e 
fora do território nacional. Age sobre fatos e situações de imediata ou potencial influência 
sobre o processo decisório e a ação governamental e sobre a salvaguarda da sociedade 
e do Estado. 
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Mídia – Qualquer suporte de difusão de informações (rádio, televisão, imprensa escrita, 
livro, computador, videocassete, satélite de comunicações etc.) que constitua 
simultaneamente um meio de expressão e um intermediário capaz de transmitir uma 
mensagem a um grupo. 
 
Modus Operandi – Expressão em latim que significa "modo de operação". Utilizada para 
designar uma maneira de agir, operar ou executar uma atividade seguindo sempre os 
mesmos procedimentos.  
 
Níveis de planejamento – no nível estratégico, diretrizes e planos, de responsabilidade 
do Ministério da Defesa; no nível operacional, planos operacionais, de responsabilidade 
dos Comandos Operacionais ativados; e no nível tático, planos táticos e ordens de 
operações, de responsabilidade das Forças Componentes.  
 
Operações Básicas – são entendidas como a ação coordenada de elementos de 
emprego da F Ter em uma fase da campanha militar para alcançar objetivos operacionais. 
De acordo com a situação, normalmente, as ações militares são abrangidas sob a 
preponderância de uma operação (ofensiva, defensiva, de pacificação ou de apoio a 
órgãos governamentais) em conjunção com as demais tarefas realizadas 
simultaneamente, que também podem variar nas condições de tempo e espaço. 
 
Operação Combinada – Operação empreendida, por elementos ponderáveis de mais de 
uma Força Armada, sob a responsabilidade de um comando único. 
 
Operação Combinada Interaliada – Operação da qual participam elementos de uma ou 
mais forças armadas de países aliados, realizada sob a responsabilidade de um comando 
único. 
 
Operações Contra Forças Irregulares – São um conjunto abrangente de esforços 
integrados (civis e militares) desencadeados para derrotar Forças Irregulares (F Irreg), 
nacionais ou estrangeiras, dentro ou fora do território nacional. 
 
Operação Conjunta – Operação que envolve o emprego coordenado de elementos de 
mais de uma força singular, com propósitos interdependentes ou complementares, sem 
que haja a constituição de um comando único no escalão considerado. 
 
Operação de Garantia da Lei e da Ordem – Operação militar conduzida pelas Forças 
Armadas, por decisão do Presidente da República, de forma episódica, em área 
previamente estabelecida, e por tempo limitado, com o propósito de assegurar o pleno 
funcionamento do estado democrático de direito, da paz social e da ordem pública. 
 
Operação de Paz – Consiste no emprego de força militar, em apoio a esforços 
diplomáticos, para manter, impor, ou construir a paz em país estrangeiro. As Operações 
de Paz podem ser divididas em cinco categorias de operações de não guerra: diplomacia 
preventiva, promoção da paz, manutenção da paz, consolidação da paz, e imposição da 
paz. 
 
Operação Interaliada – Operação que envolve forças da Marinha, Exército ou Força 
Aérea de países aliados, sem que haja um comando único. 
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Operação Ofensiva – Operação terrestre agressiva, na qual predominam o movimento, a 
manobra e a iniciativa, com a finalidade de cerrar sobre o inimigo, concentrar um poder de 
combate superior, no local e momento decisivo, e aplicá-lo para destruir suas forças por 
meio do fogo, do movimento e da ação de choque e, obtido sucesso, passar ao 
aproveitamento do êxito ou à perseguição. 
 
Operação Singular – Operação desenvolvida por apenas uma das Forças Armadas. O 
mesmo que Operação Independente. 
 
Operação Tipo Polícia – Operação que é intensamente empregada em Operações de 
Garantia da Lei e da ordem, podendo ser realizada em ambiente urbano ou rural, com a 
finalidade de: controlar a população; proporcionar segurança à tropa, às autoridades, às 
instalações, aos serviços essenciais, à população e às vias de transporte; e restringir a 
capacidade e a liberdade de atuação das forças adversas. 
 
Operações de Apoio à Informação – São definidas como procedimentos técnico-
especializados, aplicáveis de forma sistematizada, desde a paz estável, de modo a 
influenciar públicos-alvo (P A) a manifestarem comportamentos desejáveis, com o intuito 
final de apoiar a conquista de objetivos estabelecidos. Anteriormente denominadas 
Operações Psicológicas (Op Psc). 
 
Operações de Apoio a Órgãos Governamentais  – compreendem o apoio prestado por 
elementos da F Ter, por meio da interação com outras agências, definido em diploma 
legal, com a finalidade de conciliar interesses e coordenar esforços para a consecução de 
objetivos ou propósitos convergentes com eficiência, eficácia, efetividade e menores 
custos, além de atenderem ao bem comum, evitando a duplicidade de ações, dispersão 
de recursos e a divergência de soluções.  
 
Operações Defensivas – São operações terrestres realizadas, normalmente, sob 
condições adversas, como inferioridade de meios ou liberdade de ação, onde se procura 
utilizar, integralmente, o terreno e as capacidades disponíveis para impedir, resistir ou 
destruir um ataque inimigo inflingindo-lhe o máximo de desgaste e desorganização, 
buscando criar condições favoráveis para a retomada da ofensiva. 
 
Operações de Pacificação – compreendem o emprego do Poder Militar na defesa dos 
interesses nacionais, em locais restritos e determinados, por meio de uma combinação de 
atitudes coercitivas limitadas para restaurar ou manter a ordem pública ou a paz social, 
ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades 
de grandes proporções, provocadas pela natureza ou não; e de ações construtivas, para 
apoiar esforços de estabilização, de reconstrução, de restauração e/ou de consolidação 
da paz.  
 
Operações de Grande Vulto – Operações militares (singulares, conjuntas e/ou 
combinadas) que se caracterizam pelo emprego maciço do poder militar em operações 
típicas de guerra (ofensiva e defensiva) com o objetivo maior de defesa da pátria.  
 
Operações de Guerra – São aquelas operações que empregam o Poder Militar, 
explorando a plenitude de suas características de violência, principalmente na defesa da 
Pátria. 
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Operações de Informação – Consistem em um trabalho metodológico e integrado de 
capacidades relacionadas à informação, em conjunto com outros vetores, para informar e 
influenciar grupos e indivíduos, bem como afetar o ciclo decisório de oponentes, ao 
mesmo tempo protegendo o nosso. Além disso, visam a evitar, impedir ou neutralizar os 
efeitos das ações oponentes na Dimensão Informacional. Integram capacidades 
relacionadas às atividades de Comunicação Social, Operações Psicológicas, Guerra 
Eletrônica, Guerra Cibernética, Inteligência, dentre outras. As Operações de Informação 
contribuem para a obtenção da Superioridade de Informações.  
 
Operações de Não Guerra – Operação em que as Forças Armadas, embora fazendo uso 
do Poder Militar, são empregadas em tarefas que não envolvam o combate propriamente 
dito, exceto em circunstâncias especiais, em que esse poder é usado de forma limitada. 
Podem ocorrer, inclusive, casos nos quis os militares não exerçam necessariamente o 
papel principal. 
 
Operações Interagências – Interação das Forças Armadas com outras agências com a 
finalidade de conciliar interesses e coordenar esforços para a consecução de objetivos ou 
propósitos convergentes que atendam ao bem comum, evitando a duplicidade de ações, a 
dispersão de recursos e a divergência de soluções com eficiência, eficácia, efetividade e 
menores custos. 
 
Operações no Amplo Espectro – Conceito Operativo do Exército, que interpreta a 
atuação dos elementos da Força Terrestre para obter e manter resultados decisivos nas 
operações, mediante a combinação de Operações Ofensivas, Defensivas, de Pacificação 
e de Apoio a Órgãos Governamentais, simultânea ou sucessivamente, prevenindo 
ameaças, gerenciando crises e solucionando conflitos armados, em situações de Guerra 
e de Não Guerra. Requer que comandantes em todos os níveis possuam alto grau de 
iniciativa e liderança, potencializando a sinergia das forças sob sua responsabilidade.  
 
Organização Governamental – Entidade do Governo criadas para um propósito 
específico, que realiza ações de interesse social, político, administrativo, gestão de 
recursos, fiscalização financeira, questões de segurança nacional, dentre outros.  
 
Organização Intergovernamental – Organização criada por um acordo formal entre dois 
ou mais órgãos governamentais, objetivando promover interesses nacionais. Pode ser 
estabelecida em uma base global, regional ou funcional para fins amplos ou estritamente 
definidos. Formado para proteger e promover interesses nacionais compartilhados pelos 
Estados membros.  
 
Organização Não Governamental – Organização externa a órgãos governamentais, sem 
fins lucrativos, constituída formal e autonomamente, caracterizada por ações de 
solidariedade no campo das políticas públicas e pelo legítimo exercício de pressões 
políticas em proveito de objetivos de natureza humanitária. Também chamado de Terceiro 
Setor. 
 
Planejamento Baseado em Capacidades (PBC) - Alinhado com a PND e a END e a 
necessidade premente de desenvolver capacidades completas, o Exército Brasileiro 
passou a adotar a geração de forças por meio do PBC. O desenvolvimento de 
capacidades, orientado pelos diplomas legais brasileiros, é baseado na análise da 
conjuntura e em cenários prospectivos, com o objetivo de identificar as ameaças 
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concretas e potenciais ao Estado e interesses nacionais. Tais capacidades  implicam  na  
existência  de  Forças  com  prontidão  para  uma  resposta imediata,  auxiliadas  por  
outras  a  serem  completadas  pela  mobilização  de  recursos materiais e humanos. (EB 
20-MF-10.102). 
 
Poder Militar – Expressão do Poder Nacional, constituída de meios predominantemente 
militares de que dispõe a nação para, sob a direção do Estado, promover pela dissuasão 
ou pela violência a conquista dos objetivos nacionais ou sua manutenção.  
 
Poder Nacional – Capacidade que tem o conjunto dos homens e dos meios que 
constituem a Nação, atuando em conformidade com a vontade nacional, para alcançar e 
manter os objetivos nacionais. Manifesta-se em cinco expressões: a política, a 
econômica, a psicossocial, a militar e a científico-tecnológica. 
 
Prevenção de Ameaças – Envolvimento militar, cooperação de segurança e dissuasão. 
Essas atividades em curso visam a estabelecer, moldar, manter e aperfeiçoar as relações 
com outros países e autoridades civis nacionais (por exemplo, os governadores de Estado 
ou de garantia da lei e da ordem local). O objetivo estratégico e operacional geral é o de 
proteger os interesses do País no Território Nacional e no exterior. 
 
Reconhecimento – Operação cujo propósito é obter informações referentes às atividades 
e meios do inimigo ou coletar informações de caráter geográfico, hidrográfico, 
meteorológico e eletrônico, referentes à área provável de operações. 
 
Segurança Nacional – Segurança Nacional é a sensação de garantia para a Nação, da 
conquista e manutenção dos seus Objetivos Fundamentais, proporcionada pela aplicação 
do seu Poder Nacional.  
 
Segurança Pública – Garantia que o estado proporciona à nação a fim de assegurar a 
Ordem Pública. Ausência de prejuízo aos direitos do cidadão, pelo eficiente 
funcionamento dos órgãos do estado. A garantia do exercício dos direitos individuais e a 
manutenção da estabilidade das instituições, bem como o bom funcionamento dos 
serviços públicos e o impedimento de danos sociais, caracterizam a Ordem Pública, 
objeto da Segurança Pública. Os serviços públicos incluem todas as atividades exercidas 
pelo Estado, com ênfase nas administrativas, de polícia, de prestação de serviços, 
judiciárias e legislativas.  
 
Sincronização – Elemento importante no planejamento, que se refere ao arranjo de 
ações militares no tempo, no espaço e em termos de propósito, destinado à produção de 
um poder relativo máximo em um dado lugar e em um dado momento decisivo. Pela 
sincronização das ações, busca-se a simultaneidade de impactos sobre a força inimiga. 
Um plano de sincronização bem concebido e executado é capaz de permitir que forças 
inferiores se sobreponham a forças superiores. 
 
Situação de Guerra – São aquelas que empregam o Poder Nacional, com predominância 
da Expressão Militar, explorando a plenitude de suas características de violência na 
defesa da Pátria, no amplo espectro dos conflitos. 
 
Situação de Não Guerra – Quando o Poder Nacional, com predominância da Expressão 
Militar, for empregado sem implicar em ações de efetivo combate, exceto em 
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circunstâncias especiais, onde o poder de combate é usado de forma limitada, em 
situação de normalidade institucional ou não, na garantia dos poderes constitucionais, 
garantia da lei e da ordem, prevenção de ameaças, gerenciamento de crise e na solução 
de conflitos. 
 
Solução de Conflitos Armados – Campanhas e operações de vulto. Quando necessária 
para alcançar objetivos estratégicos ou para proteger os interesses nacionais, a liderança 
nacional do País pode decidir realizar uma grande operação ou campanha normalmente 
envolvendo combates em larga escala. Durante as principais operações, as ações da 
Força Conjunta são realizadas simultânea ou sequencialmente, de acordo com um plano 
comum e são controlados por um único Comandante. A campanha é uma série de 
grandes operações relacionadas para atingir os objetivos estratégicos e operacionais 
dentro de um determinado tempo e espaço. 
 
Terreno Humano – conjunto de características socioculturais relacionadas aos grupos 
humanos existentes em uma determinada região expressa de forma georeferenciada. 
Abrange fatores culturais, sociológicos, políticos e econômicos da população local. 
 
Unidade – Organização militar da força terrestre, de uma arma, serviço, quadro ou 
especialidade, que grupa elementos de combate, apoio ao combate ou apoio logístico, 
segundo uma estrutura prevista, e com possibilidades definidas para viver e operar. 
 
Unidade de Comando – Singularidade funcional do comandante em qualquer 
organização militar, de menor ou de maior nível, significando que a autoridade de direção 
e controle da força é atribuída e exercida por uma só pessoa e que, reciprocamente, 
qualquer militar ou comandante está subordinado a um único chefe superior. 
 
Vigilância – Ato realizado no sentido de detectar, registrar e informar, com os meios 
disponíveis, qualquer anormalidade ocorrida no setor de observação. 
 
Zona de Ação – Delimitação de área e espaço aéreo correspondente, com a finalidade 
de atribuir responsabilidades operativas à determinada força ou unidade, em um espaço 
de manobra adequado e compatível com suas possibilidades. Medida de controle 
estabelecida pelo escalão superior que proporciona, no interior de seus limites, autoridade 
para conduzir sua operação e controlar as ações que apoiem sua missão. Esta zona, que 
poderá ser contígua ou não a outras, deve permitir o emprego de seus meios ao máximo 
de suas possibilidades e a proteção dos mesmos. 
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- 1ª SCh, 2ª SCh, 4ª SCh, 5ª SCh, 6ª SCh, 7ª SCh e EPEx ......................  04 
- C Dout Ex (inclusive exemplar-mestre) .................................................  20 

COTER:  
- Comando ...............................................................................................  04 
- 1ª SCh, 2ª SCh , 3ª SCh  e 4ª SCh ........................................................  02 

COLOG:  
- Comando ...............................................................................................  06 
- D Abst, D Mat, DFPC, DM Av Ex e Ba Ap Log Ex .................................  04 

DGP:  
- Chefia ....................................................................................................  04 
- DSM, DCEM, DA Prom, DCIPAS e D Sau .............................................  02 

DECEx:  
- Chefia ....................................................................................................  06 
- DESMil, DETMil, DEPA, DPHCEx e CCFEx ..........................................  04 

DEC:  
- Chefia ....................................................................................................  04 
- DOC, DOM, DPIMA e DPE ....................................................................  02 

DCT:  
- Chefia ....................................................................................................  04 
- DSG, DF, CAEx, CDS, CITEx, CTEx, CCOMGEx e CD Ciber ..............  02 

SEF:  
- Chefia ....................................................................................................  04 
- D Cont, DGO e CPEx ............................................................................  02 

  
b. Grandes Comandos e Grandes Unidades  

Comando Militar de Área ............................................................................  04 
Região Militar..............................................................................................  04 
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Divisão de Exército .....................................................................................  04 
Brigada .......................................................................................................  03 
Artilharia Divisionária ..................................................................................  03 
Grupamento de Engenharia .......................................................................  03 
C Av Ex e C Op Esp ...................................................................................  03 
  

c. Unidades  
Infantaria .....................................................................................................  02 
Cavalaria .....................................................................................................  02 
Artilharia .....................................................................................................  02 
Engenharia .................................................................................................  02 
Comunicações ............................................................................................  02 
BPE............................................................................................................  02 
BGP ...........................................................................................................  01 
B Log .........................................................................................................  04 
B Av Ex ......................................................................................................  02 
BMA ...........................................................................................................  02 
B Mnt Sup Av Ex ........................................................................................  04 
BF Esp, BAC ..............................................................................................  02 
BDOMPSA .................................................................................................  02 
B Av T ........................................................................................................  01 
B Adm Ap 1ª/2ª/3ª RM ................................................................................  01 
B Adm Bda Op Esp ....................................................................................  01 
B Sup, D Sup .............................................................................................  02 
P R Mnt ......................................................................................................  02 
GLMF .........................................................................................................  02 
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Infantaria/Fronteira ......................................................................................  01 
Cavalaria .....................................................................................................  01 
Artilharia .....................................................................................................  01 
Engenharia .................................................................................................  01 
Comunicações ............................................................................................  01 
Material Bélico ............................................................................................  02 
DQBN .........................................................................................................  01 
Cia Trnp ......................................................................................................  01 
Cia Prec .....................................................................................................  01 
3ª Cia F Esp ...............................................................................................  01 
Dst Op Psc .................................................................................................  01 
Dst Ap Op Esp ...........................................................................................  01 
Dst Sau Pqdt ..............................................................................................  01 
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ECEME ......................................................................................................  20 
EsAO .........................................................................................................  20 
AMAN .........................................................................................................  20 
EsSA ..........................................................................................................  10 
IME ............................................................................................................  01 
EsSLog, EsFCEx, EsSEx e EASA ...............................................................  
EsCom, EsEFEx , EsACosAAe, EsIE, EsIMEx, EsPCEx,  EsEqEx,  
CEP/FDC, CIGS, CIAvEx, CIGE, CI Op Esp, CI Pqdt GPB, CI Bld, 
CAAdEx e CCOPAB .....................................................................................  
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CPOR .........................................................................................................  02 
NPOR ........................................................................................................  01 
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Bibliex ........................................................................................................  01 
CECMA ......................................................................................................  01 
EGGCF ......................................................................................................  01 
Hospitais Gerais, Militares de Área e de Campanha ..................................  01 

  
2. ÓRGÃOS EXTERNOS  

ADIEx/Paraguai ..............................................................................................  01 
CFN ................................................................................................................  01 
COMDABRA ...................................................................................................  01 
EAO (FAB) .....................................................................................................  01 
ECEMAR ........................................................................................................  02 
EGN ...............................................................................................................  02 
EMA ...............................................................................................................  02 
EMAER ..........................................................................................................  02 
ESG ...............................................................................................................  02 
Ministério de Defesa (EMCFA) .......................................................................  04 
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