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PARALIZACIÓN DE LA MISIÓN CONSTITUCIONAL? 

 

 

 
 

 

RESUMO 

 

Este trabalho analisa o emprego das Forças Armadas (FA) na Segurança Pública (Seg Pub). 

Seria necessidade, desvio ou paralisação de sua missão constitucional? Tal abordagem se deve ao 

fato de, nos últimos anos, haver aumentado, significativamente, o emprego de tropas das FA para 

realizar missões inerentes à segurança pública, em Operações de Garantia da Lei e da Ordem (Op 

GLO), nos estados da Nação. O propósito deste trabalho é avaliar se esse tipo de emprego 

atrapalha, ou não, que as FA cumpram suas missões constitucionais. Esta tarefa desenvolver-se-á a 

partir da revisão bibliográfica de artigos e matérias relacionadas ao tema. A análise demonstrou 

que, apesar de necessário atualmente, o emprego indiscriminado das FA nas ações de segurança 

pública é preocupante, haja vista que pode ser nocivo à sua imagem e à sua missão constitucional 

primordial que é a Defesa da Pátria.  

Palavras-chave: Segurança Pública. Forças Armadas. Garantia da Lei e da Ordem. GLO. 

 
 

 

 

RESUMEN 

 

 Este documento analiza el uso de las Fuerzas Armadas (FA) en la Seguridad Publica (Seg 

Pub). ¿Sería necesidad, desviación o parálisis de su misión constitucional? De hecho, este enfoque 

debe hacerse porque en los últimos años, se aumentarán, la utilización de tropas de las FA para 

realizar tareas inherentes a la seguridad pública, en Operaciones de Garantía de la Ley y de la Orden, 

en los estados nacionales. El propósito de este documento es evaluar si este tipo de trabajo dificulta o 

no que las FA cumplan con sus misiones constitucionales. Esta tarea se realizará a partir de la 

revisión bibliográfica de artículos y materiales relacionados con el tema. El análisis ha demostrado 

que, a pesar de lo que se necesita actualmente, el uso indiscriminado de las FA en las acciones de 

seguridad pública es preocupante, porque puede ser perjudicial para su imagen y su misión 

constitucional principal, que es la Defensa de la Patria. 

Palabras clave: Seguridad Pública. Fuerzas Armadas. Garantía de la Ley y de la Orden. GLO. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O propósito de todo Estado-Nação é garantir a segurança, o desenvolvimento e o bem-estar 

de seu povo podendo, para tal, fazer o uso legítimo da força. No Brasil não é diferente. Porém, já há 

algum tempo, a sociedade brasileira está insatisfeita com o nível de segurança pública em quase 

todo o País, em particular nos grandes centros urbanos, onde os riscos para os cidadãos e suas 

famílias e os índices de criminalidade são preocupantes. 

Além da violência protagonizada por grupos criminosos, algumas crises sociais tendem a 

levar a situações de anormalidade onde a lei, a ordem e os poderes constitucionais podem ser 

ameaçados e é nesses casos que a Constituição Federal prevê o emprego das FA como meio de 

garanti-los. 

A dimensão continental do Brasil traz diferenças significativas entre as situações da 

Segurança Pública observadas nos grandes centros urbanos e nas cidades de pequeno porte, além 

dos municípios localizados ao longo da imensa e heterogênea faixa de fronteira do País. 

Concomitante a isso, é necessário observar o que dizem as legislações atinentes ao tema e 

que, geralmente, estão recebendo atualizações e adaptações a fim de legalizar e normatizar o 

emprego das FA em operações de GLO e ações subsidiárias. 

Este trabalho analisa a situação da segurança pública no país e o crescente uso das Forças 

Armadas para o combate ao crime organizado e à criminalidade em geral. Tal abordagem se 

justifica, pois, se comparado aos anos 1990, o emprego das FA em GLO e em ações subsidiárias 

aumentou aproximadamente três vezes (O ESTADÃO, 2018) e se tornou a solução para, não só as 

crises de segurança, como também para o arrefecimento de tensões sociais.  

Busca-se concluir se o emprego, cada vez mais comum, das FA em ações de segurança 

pública é necessidade, desvio ou paralisação de suas missões constitucionais. Este intento será 

alcançado mediante revisão bibliográfica de artigos, leis e diretrizes sobre o tema. 

 

 

2 SITUAÇÃO ATUAL DA SEGURANÇA PÚBLICA 

 
Como explicitado na Constituição Federal, o dever do Estado para com a segurança pública 

é missão das polícias e outros Órgãos de Segurança Pública (OSP), não havendo qualquer referência 

às FA no decorrer do texto. Tal fato conduz ao entendimento de que a participação dos militares 

nesse tipo de matéria é de caráter excepcional, recurso a ser utilizado em último caso. 

 

 
 

A segurança pública permeia os três propósitos do Estado, principalmente a segurança e o 

bem-estar. A atual situação da segurança pública demonstra que aquele não vem cumprindo o seu 

papel da maneira esperada pela sociedade. É consenso que o modelo atual de segurança pública, com 

visão de curto prazo, baseado na improvisação e com ações reativas e limitadas está desgastado, 

ultrapassado e precisa ser revisto adotando estratégias de longo prazo (PAIVA, 2012). 

 

 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e 

responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem 

pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos 

seguintes órgãos: 

I - polícia federal; 

II - polícia rodoviária federal; 

III - polícia ferroviária federal; 

IV - polícias civis; 

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares (BRASIL, 1988). 
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Figura 01 – Organograma PCC 

 

  
Fonte: UOL Notícias (COSTA E ADORNO, 2018). 

 

Conforme apresentado em palestras e reuniões sobre o tema no Comando Militar do Leste, 

entre os anos de 2012 e 2013 e na Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), entre 2017 e 

2018, este cenário deve ser analisado considerando que o crime organizado já se mostra como um 

organismo estruturado hierarquicamente, possuindo os cargos de chefia e o braço armado. No topo da 

estrutura encontram-se os chefes ou “cabeças” das organizações e seus “funcionários” que 

desenvolvem as atividades que visam a lavagem do dinheiro. Essas atividades são, normalmente, 

legais e se utilizam da corrupção e da infiltração em diversas instâncias do poder com a finalidade de 

assegurar a sobrevivência da organização e, em parte, o seu financiamento. 

O chamado “braço armado” é constituído pelas quadrilhas de narcotraficantes. Estes são 

responsáveis pelo poder destinado aos ocupantes da chefia da organização, desencadeando ações 

violentas e buscando domínios territoriais, como se vê nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. 

São várias as causas da situação crítica atingida pela segurança pública em todo território 

brasileiro. Em um patamar mais elevado, podemos situar: a crise de valores presente em todas as 

instâncias da Nação, refletida no comportamento antissocial de grande parte dos cidadãos; o alto grau 

de corrupção na sociedade, em suas lideranças e em todos os setores da Nação, inclusive nos OSP; as 

desigualdades sociais, limitando a oportunidade de progressão social nas classes menos favorecidas; 

e a omissão ou ausência do Estado em áreas urbanas e rurais, onde o cidadão fica vulnerável à 

criminalidade.(PAIVA, 2012). Dito isso, é lícito supor que esse conjunto de fraquezas apresenta uma 

perigosa ameaça ao Estado, já que afeta diretamente o tecido social e compromete a coesão e a 

integridade do país. A solução contra essa ameaça passa, necessariamente, por uma forte vontade 

política e por planejamentos a longo prazo. 

A seguir será apresentada a situação da segurança pública nas regiões urbanas e nas fronteiras, 

para que se tenha uma radiografia do problema enfrentado no país. 

 

2.1 SITUAÇÃO ATUAL NAS REGIÕES URBANAS 

 

É importante salientar que as regiões dos grandes centros urbanos, devido ao seu crescimento 

desordenado, estão mais suscetíveis aos efeitos da criminalidade e da insegurança pública 

(DELGADO, 2014). Como exemplo disso, cita-se o domínio dos morros cariocas pelas várias 
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facções criminosas e/ou milícias que controlam o tráfico de drogas na cidade do Rio de Janeiro, as 

ações de auto expansão da facção paulista, inclusive para países lindeiros e o surgimento e 

fortalecimento de novos grupos criminosos em outras regiões do país, como no N e no NE. Este 

convênio de situações é, notadamente, uma afronta à segurança pública e à nação.  

Já faz muito tempo que essas organizações se apossaram de frações do território nacional, 

nelas exercendo seu poder e confrontando diretamente o Estado brasileiro quando este tenta exercer 

alguma influência local, provocando incontáveis vítimas, incluindo entre elas, moradores inocentes. 

Essa estrutura acaba por submeter as comunidades desassistidas pelo Estado ao domínio desses 

grupos que, devido a este controle sobre a população, conseguem engrossar seus quadros com 

recursos humanos que, por vezes, não tem outra opção. 

Como a sociedade brasileira nunca se mobilizou de maneira eficaz exigindo uma solução 

definitiva para o problema, deixou espaço aberto para que, ao longo do tempo, a criminalidade se 

fortalecesse e organizasse, reivindicando cada vez mais poder e influência, se replicando em outros 

estados e se expandindo de maneira avassaladora por todo o território nacional. Isso fica claro, por 

exemplo, pela onda de violência generalizada representada pelos ataques a caixas eletrônicos, 

bancos e empresas de transporte de valores em vários estados da federação, crimes cada vez mais 

frequentes e ousados, inclusive com as quadrilhas empregando armamento de guerra (fuzis, 

metralhadoras pesadas, granadas e explosivos). (FERREIRA, 2019) 

 

 

2.2 SITUAÇÃO NAS FRONTEIRAS 

 

De acordo com Ferreira (2019), as quadrilhas e facções do crime organizado estão usando, 

cada vez mais, armamento pesado e esse material é introduzido no país por meio do tráfico 

internacional e transfronteiriço. 

O contrabando internacional de armas é a terceira maior atividade criminosa do mundo, 

atrás do tráfico de drogas e de seres humanos. É um negócio rentável, que movimenta mais de US$ 

50 bilhões por ano, segundo exposições de alguns OSP. As armas atravessam mares, oceanos e 

florestas de vários países até chegar às fronteiras do Brasil, que se destaca não só como um corredor 

com destino a Europa, mas também como grande consumidor de armas e drogas ilícitas.  

Segundo um levantamento feito pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), 

nos 11 primeiros meses de 2019, foram apreendidas mais de 400 armas no estado, superando as 

apreensões realizadas nos 12 meses de 2017 e nos de 2018. Dentre as armas apreendidas, mais de 

94% são de fabricação estrangeira, enquanto apenas 6% são de origem nacional. Este fato, em si, já 

mostra a importância de se começar o combate ao crime organizado e as ações de segurança pública 

com uma melhor fiscalização das fronteiras do País.  

 
Figura 01 – Mapa do Brasil com sua faixa de fronteira. 

 

 
Fonte: BRETERNITZ (2019).  
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Vale lembrar que o Brasil tem cerca de 17 mil quilômetros de fronteira, fazendo limite com 

9 países sul-americanos e um departamento ultramarino francês. Com essa imensa linha de limites 

internacionais seu controle fica extremamente difícil. Além de todo esse tamanho, um fator agravante 

é que em sua maior parte ela não está vivificada e é coberta por selva. O General Heleno, atual 

ministro do Gabinete de Segurança Institucional, lembrou em algumas palestras, quando Comandante 

Militar da Amazônia, que o acesso ao território nacional na região amazônica, é possível por diversos 

pontos constituídos por rios de diversos tipos, muitos deles navegáveis, por onde passam o 

narcotráfico e o contrabando, inclusive de armas. 

Além da região norte do País, outra área preocupante por ser extremamente permeável, são as 

regiões Sul e Centro-Oeste. A quantidade de estradas, caminhos secundários e picadas, que penetram 

no Brasil e permitem que os ilícitos cheguem nas regiões sul, sudeste e nordeste é infindável. Tendo 

em vista o fato de que alguns desses países limítrofes são grandes produtores de entorpecentes e 

lidam com grupos narcoguerrilheiros, é lícito afirmar que, cada vez mais, o País deve se preocupar 

com o incremento da fiscalização de nossas fronteiras. 
 

 
A menor demanda por segurança pública em cidades de menor porte, como as debruçadas na 

faixa de fronteira, acaba por desequilibrar a distribuição de agentes do Estado responsáveis pela 

fiscalização. À medida que se prossegue para o norte, percebe-se que a quantidade de pessoal dos 

órgãos de segurança pública e de fiscalização vai rareando sendo que, em algumas áreas, apenas as 

Forças Armadas se fazem presentes, porém, por problemas da legislação que lhe dá apenas o poder 

de polícia administrativa e não o de polícia judiciária, se vêm de mãos atadas muitas das vezes.  

 

 

3. LEGISLAÇÃO DE EMPREGO DAS FA NA GLO E EM AÇÕES SUBSIDIÁRIAS 

 

Além da Constituição Federal (CF), as Leis Complementares (LC) nº 97, 117 e 136, 

respectivamente de 1999, 2004 e 2010, e o Decreto nº 3.897/2001 tratam da missão, organização, 

preparo e emprego das Forças Armadas, inclusive em operações de GLO e em Atribuições 

Subsidiárias. A legislação infraconstitucional, ao regulamentar o Art. 142 da CF de 1988, atendeu às 

necessidades no que diz respeito à segurança jurídica para empregar as Forças Armadas na GLO e 

em ações subsidiárias (inclui a segurança pública), embora tal amparo já existisse. O Decreto-Lei nº 

667/1969 já admitia o emprego das Forças Armadas na segurança pública, haja vista seu Art. 3º, letra 

c, que estabelecia como competência das polícias militares: “... atuar de maneira repressiva, em caso 

de perturbação da ordem, precedendo o eventual emprego das Forças Armadas”. 

Outro aspecto importante da legislação é o enquadramento dos delitos cometidos por 

militares no preparo, no emprego em operações de GLO e em Ações Subsidiárias. Segundo Galvão, 

Ministro do STM, (2011, p.15), a legislação vinha sofrendo constantes evoluções com prejuízo da 

segurança jurídica, mas a situação parecia definida quando a LC nº 117/2004 e a LC nº 136/2010 

delimitaram os delitos cometidos nessas situações como crimes militares. Porém, prossegue o 

Ministro, em 2011, a Lei nº 12.432, que estabelece a competência da Justiça Militar para julgamento 

dos crimes praticados no contexto da chamada Lei do Abate, retomou o tema dos delitos em pauta, 

trazendo nova evolução, como se pode ver a seguir: “Art. 1o  O parágrafo único do art. 9o do Decreto-

Lei no 1.001, de 21 de outubro de 1969 - Código Penal Militar, passa a vigorar com a seguinte 

redação: Art. 9o --- Parágrafo único.  Os crimes de que trata este artigo quando dolosos contra a vida 

[...] O vazio populacional implica menor demanda por segurança pública 

geral na Faixa de Fronteiras, exceto para coibir o narcotráfico e o 

contrabando. A LC nº 117/2004 permite a atuação isolada ou conjunta das 

Forças com OSP em toda Faixa de Fronteiras onde, em áreas do centro-

oeste e do norte brasileiros, há uma grave ausência daqueles órgãos. A lei 

confere poder polícia, mas não de polícia judiciária ao Exército. (PAIVA, 

2012) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1001.htm#art9p.
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e cometidos contra civil serão da competência da justiça comum, salvo quando praticados no 

contexto de ação militar realizada na forma do art. 303 da Lei no 7.565, de 19 de dezembro de 1986 - 

Código Brasileiro de Aeronáutica” (Lei do Abate). O Ministro conclui que a chamada Lei do Abate 

garantiu segurança jurídica a pilotos em operações dessa natureza, mas retirou essa segurança de 

todos os militares envolvidos em operações de GLO e ações subsidiárias, independente da Força à 

qual pertençam.  

Com o exposto acima, pode-se inferir que as FA, e principalmente o Exército Brasileiro, 

devem, continuar agindo junto ao Ministério da Defesa para corrigir com oportunidade esse tipo de 

distorção, considerando a crescente participação que vem tendo em todos os grandes eventos 

realizados no País, desde 1992. Segundo Paiva (2012), ainda nesse propósito, “também deve ser 

regulamentada, pela Advocacia Geral da União, a defesa dos militares processados por delitos 

cometidos na GLO e em ações subsidiárias. A propósito, a Justiça Militar da União e o Ministério 

Público Militar devem ter participação direta e acompanhar cerradamente as atividades desenvolvidas 

pelas tropas empenhadas, de modo a assessorá-las quanto aos aspectos legais e aos cuidados a serem 

considerados para a segurança jurídica das operações.” 

A chamada “missão de pacificação” no Morro do Alemão (RJ), durante um ano e meio, foi 

um exemplo de flexibilidade na interpretação do previsto no Art. 15 da LC 117/2004, onde consta 

serem estas missões “por tempo limitado”. O estado de ânimo da população quanto à insegurança 

contribuiu para não haver maiores contestações à legalidade do convênio feito entre a União e o 

governo do Estado do Rio de Janeiro. Se assim o decidir, o governo Federal intensificará o emprego 

de tropas federais, mesmo sem estarem esgotados os meios estaduais, calcado na interpretação 

anterior do Art.15 da LC nº 117/2004. 

Finalmente, em outubro de 2017 foi promulgada a Lei nº 13.941/17, que transferiu da justiça 

comum para a justiça militar o julgamento de membros das Forças Armadas que cometam crimes 

dolosos contra a vida. Entidades civis criticaram esse entendimento, porém os militares 

comemoraram a decisão pois ela traz, justamente, a segurança jurídica que faltava para agirem em 

Op GLO. 

Conclui-se, parcialmente, que a tendência aponta a manutenção e talvez a ampliação do 

emprego das Forças Armadas em GLO, ora flexibilizando a interpretação das normas, ora criando 

leis para amparar seu uso. Já há respaldo ao emprego de forma permanente na Faixa de Fronteiras, 

para coibir delitos transnacionais, e é quase um consenso que a lei e a ordem ficam ameaçadas em 

cenários de maior gravidade na segurança pública, configurando a missão constitucional de garantia 

da lei e da ordem e permitindo que os estados da União continuem solicitando ao Presidente da 

República o apoio das FA nas mais diversas situações. 

 

 

3.1 GARANTIA DA LEI E DA ORDEM E AÇÕES SUBSIDIÁRIAS 

 

 Conforme prega o decreto nº 3.897 (BRASIL, 2001) Operação de Garantia da Lei e da Ordem 

é definida como sendo uma operação militar determinada pelo Presidente da República e conduzida 

pelas Forças Armadas de forma episódica, em área previamente estabelecida e por tempo limitado, 

que tem por objetivo a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio 

em situação de esgotamento dos instrumentos para isso previstos no art. 144 da Constituição ou em 

outras em que se presuma ser possível a perturbação da ordem. 

Desde 1992, na realização da Conferência Climática das Nações Unidas (ECO 92) no Rio de 

Janeiro, com a escalada na violência urbana, em decorrência do desenvolvimento de tensões e 

complexas relações sociais nas metrópoles brasileiras, as FA têm sido convocadas cada vez mais a 

atuar na segurança pública, função precípua das polícias. Variadas são as motivações que levam os 

administradores a recorrer ao aparato militar em situações de crise, sempre com a vantagem de um 

baixo custo, além da capacidade de planejamento e execução das missões com excelência 
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imponderável. A própria estrutura da instituição possibilita um emprego episódico e limitado, devido 

a “sua capacidade logística, de mobilização, sua velocidade de resposta e sua presença no território 

nacional. Todavia, esse emprego não deve afetar sua característica fundamental que é a sua 

capacidade de combate”. (SAINT-PIERRE E DONADELLI, 2016, p.92). O emprego das FA para 

apoio em casos de emergência tem previsão constitucional, já que se destinam à “defesa da Pátria, à 

garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.” 

(BRASIL, 1988). 

Entretanto, apesar de uma ação prevista, são impostas ressalvas à atuação das FA na 

segurança pública. Conforme já explanado, é o Decreto nº 3.897 de 2001 que fixa as diretrizes a 

respeito da atuação dos militares em GLO. Um exemplo dessas ressalvas é que uma vez convocados 

a atuarem nesse tipo de ação, esse emprego será episódico, em área previamente definida, devendo 

ter a menor duração possível. A Lei Complementar nº 97, de 1999, que estabelece a organização, o 

preparo e o emprego das FA, trata, inclusive, de sua atuação nas Op GLO. Outro fator que se deve 

atentar é que é do Presidente da República a exclusiva competência para determinar o emprego das 

FA nessas operações, sendo que a ele cabe publicar o ato com as diretrizes baixadas para a atuação, 

que se dará “após esgotados os instrumentos destinados à preservação da ordem pública e da 

incolumidade das pessoas e do patrimônio relacionados no art. 144 da CF.” (Lei Complementar nº 

97, 1999). 

Mesmo assim, o que vem acontecendo ao longo dos anos é que, para qualquer tipo de 

problema nos estados, mesmo antes de esgotados seus meios, estes requerem à União o apoio das FA. 

Tal fato incorre no risco de se “banalizar” o uso de um recurso extraordinário do País em uma função 

que embora prevista, é secundária e deveria ser excepcional. 

  

 

4. AS FA NO CONTEXTO DE GLO E DA SEGURANÇA PÚBLICA 

 

Como já exposto anteriormente, desde a década de 1990, houve um aumento do emprego das 

FA nos casos de segurança pública e em missões de GLO, podendo servir como um marco a ação das 

FA durante a ECO 92. 

A segurança da ECO 92, foi executada de maneira primorosa por parte das FA. A partir de 

então, “... em alguns casos, seja por deficiência institucional, por urgências de agenda eleitoral, por 

fadiga da democracia ou até mesmo por falta de preparo de civis para exercer a condução política nas 

áreas da segurança pública e da defesa”, o Estado passou a recorrer de forma mais contínua e em uma 

maior variedade de missões, às suas Forças Armadas como a única instituição disponível, eficiente e 

confiável. (SAINT-PIERRE E DONADELLI, 2016). 

Segundo um levantamento feito pelo jornal O Estado de São Paulo (ESTADÃO), o uso das 

FA no combate ao crime organizado cresceu pelo menos três vezes nesta década, comparado aos 

anos 1990. A presença dos militares nas ruas do País também cresceu e somou em média cerca de 

290 dias por ano fora dos quartéis, ou seja, três vezes mais do que nas décadas anteriores. Em 181 

ações do Exército, da Marinha, da Aeronáutica e do Ministério da Defesa nos últimos 25 anos – a 

maioria de Garantia de Lei e da Ordem (GLO) – mostram um retrato inédito sobre essas operações no 

Brasil. “Ao todo, cada uma mobilizou em média 3.717 homens e mulheres.” (GODOY, Jornal Estado 

de S. Paulo, 2018). 

Segundo dados do Ministério da Defesa, no início dos anos 2000, as FA foram chamadas 

para, durante a greve de órgãos de segurança pública, impedir a ação de saqueadores e bandidos 

aproveitadores, como em Sergipe, no Ceará e na Bahia. Foram cerca de dez greves de policiais 

naquela década. Essa situação voltou a preocupar o Exército na década atual, que registrou oito casos 

com a intervenção das Forças Armadas, sendo o mais recente no Rio Grande do Norte. 

Vale lembrar que, para que essas operações sejam realizadas, é necessário que seja decretada 

GLO pelo Presidente da República, aos moldes das operações na comunidade do Alemão, da Maré e 
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a Operação Furacão, que consistiram na intervenção militar em comunidades do Rio de Janeiro/RJ. 

Até para a revista de presídios o Exército foi convocado, como na Operação Varredura, que 

acabou em 17 de janeiro de 2017. Durante essa Operação, as cidades em que alguns presídios 

apresentaram problemas de motins e revoltas, principalmente na Amazônia, Nordeste e Centro-Oeste, 

solicitaram à União o emprego das FA para esse fim. Nessas ações, a polícia estadual separava os 

presos enquanto os homens do Exército vasculhavam as celas de cerca de 30 presídios. Para o ex-

secretário nacional de Segurança Pública e coronel da PM José Vicente da Silva Filho, é 

“absolutamente ridículo” o uso do Exército na revista de celas. 

Essa possível vulgarização no uso das tropas deu origem a estudos onde as Forças Armadas 

alertam para os riscos de seu emprego no combate ao crime. Desde os danos colaterais (mortes de 

civis inocentes, crimes militares etc.) até para o desgaste que esse tipo de missão provoca na imagem 

das Forças Amadas, como ocorrido no México e na Colômbia. Segundo NEIVAL, 2019, o fato de os 

militares atuarem em um cenário de incerteza e desamparo jurídico, sem perceber, na maioria das 

vezes, um envolvimento multidimensional do poder público na solução do problema, facilita a 

cooptação e/ou corrupção desses agentes do Estado. 

O general Gustavo Henrique Dutra de Menezes, ex-comandante da 1.ª Brigada de Infantaria 

de Selva, que analisou as ações de Garantia de Lei e Ordem na Escola de Comando e Estado-Maior 

(ECEME), afirma em seu estudo “A Degradação da Segurança Pública e as Suas Consequências Para 

as Forças Armadas” que as ações de GLO apresentavam “uma quantidade de possíveis reflexos 

negativos significativamente superior aos reflexos positivos”. 

Para ele, a atual conjuntura de segurança pública “induz cada vez mais ao emprego das Forças 

Armadas nesse escopo de tarefas, enquanto as modernizações e adequações necessárias ao sistema 

não são adotadas” 

O crescente emprego das FA em Op GLO, trouxe aos comandantes militares, além da 

preocupação com os efeitos colaterais, receios quanto ao amparo legal de tais ações. Ao colocarem 

esses militares com treinamento e armamento de alta letalidade no patrulhamento ostensivo, junto aos 

civis e à criminosos comuns, além de ser preocupante, caracteriza por uma atuação secundária que 

pode deixar o Estado debilitado e mais vulnerável a possíveis ameaças externas. (Barros, et al, 2017). 

O general Villas Bôas, ex-comandante do Exército, lembrou, em audiência pública no Senado 

Federal, que as Forças Armadas, participaram de 115 (cento e quinze) Operações de Garantia da Lei 

e da Ordem nos últimos 30 anos, sendo a maioria delas na última década (foram mais de 30, de 2010 

a 2018). Complementou ainda, citando a participação do EB no patrulhamento do Complexo da 

Maré, no RJ: 

 

 
A preocupação do Comandante do Exército se confirma, pois, como lembram Saint-Pierre e 

Donadelli, em alguns casos, o emprego generalizado das Forças Armadas promove perigosas 

mudanças constitucionais para a sua legitimação e em outros casos, elas são empregadas em clara 

desconformidade com os preceitos constitucionais, obrigando os militares a cumprirem com suas 

funções num limbo jurídico e sem qualquer cobertura legal. Ou seja, para que se empregue com 

segurança jurídica as FA em Op GLO, é necessário que haja um estudo aprofundado na legislação 

para que, além da tropa empregada, a população também esteja segura.  

 

 

 

[...] Um dia me dei conta. Os nossos soldados atentos, preocupados – são 

vielas –, armados. E passando crianças, senhoras, eu pensei: Estamos aqui 

apontando arma para a população brasileira. Nós somos uma sociedade 

doente. E lá ficamos 14 meses. Do dia em que saímos, uma semana depois 

tudo havia voltado ao que era antes. Então, temos que realmente repensar 

esse modelo de emprego, porque é desgastante, perigoso e inócuo 

(AGÊNCIA BRASIL, 2017). 
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Figura 3: A 11ª Bda Inf L (GLO) realiza treinamento de tropas em Indaiatuba/SP 

 

 
Fonte:  Renata Lippi A. Lemuchi (2019). 

 

Ao se verificar o que disse o Gen Villas Bôas no Senado, “[...] Então, temos que realmente 

repensar esse modelo de emprego, porque é desgastante, perigoso e inócuo”, pode-se dizer que as 

FA, em particular o EB, não são muito favoráveis ao emprego das tropas nesse tipo de missão, mas, 

apesar disso, elas têm se adaptado à nova realidade. O Exército, responsável por demandar maior 

efetivo nesse tipo de operação, tomou providências para que a missão fosse cumprida. Por meio do 

Decreto nº 5.261, de 3 de novembro de 2004, houve a transformação da 11ª Brigada de Infantaria 

Blindada (11ª Bda Inf Bld) em 11ª Brigada de Infantaria Leve – Garantia da Lei e da Ordem [11ª Bda 

Inf L (GLO)]. A intenção do comando do Exército foi de promover o adestramento adequado de 

efetivo para participação de suas tropas em Op GLO, utilizando inclusive equipamento especializado 

e específico, como armas não-letais, capacetes e escudos. Tudo com vistas a uma melhor preparação 

para cumprir sua missão constitucional de GLO e buscando ser um novo vetor de modernidade 

dentro da Força Terrestre. (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2017). 

A criação de uma unidade especializada em Op GLO corrobora a análise de Saint-Pierre e 

Donadelli (2016, p.91): 

 
 Portanto, pode-se concluir parcialmente que, desde a década de 1990 houve um aumento 

significativo no emprego das FA em ações subsidiárias e de GLO, trazendo um risco real de se 

vulgarizar seu emprego, trazendo danos à sua imagem. Apesar disso, as FA vêm trabalhando para 

minimizar esses riscos, criando tropas especializadas nesse tipo de missão e trabalhando junto à parte 

legislativa, a fim de minimizar a insegurança jurídica dos militares empregados nessas ações. 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Neste momento cabe avaliar que a segurança pública no País não vem cumprindo o seu papel 

da maneira esperada pela sociedade. As constantes solicitações de emprego das FA nas soluções 

contra o crime organizado corroboram para essa conclusão e demonstra que falta uma política mais 

voltada para fortalecer os OSP estaduais, no tocante a capacidade e modernização de seu pessoal e 

[...] alguns países do continente americano, preocupados pela dimensão assumida por 

alguns desafios (que geram uma percepção de insegurança entre os cidadãos com reflexos 

diretos no voto e nos processos eleitorais), empregam suas Forças Armadas, de maneira 

quase permanente, para enfrentar essas novas missões – como o crime organizado 

internacional; a corrupção dos sistemas políticos, policiais e até jurídicos; o tráfico ilegal 

de pessoas, armamento e drogas; os desastres naturais e outros. A permanência desse 

emprego vai exigindo doutrinas, habilidades, instrumentos, manuais de operação e 

orçamento específicos. Todavia, estas exigências cumprem-se em detrimento da doutrina, 

habilidades e instrumentos específicos das Forças Armadas, isto é, da sua capacidade 

combativa e sua potencialidade letal. Assim, o Estado deve aumentar o número de efetivos 

ou desviar alguns (ou toda a tropa) de seu preparo, armamento e treinamento específicos. 
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material. 

 Analisando, ainda, situação da segurança pública, tanto nas áreas urbanas, quanto na extensa 

região de fronteiras do País, percebe-se que falta investimento por parte dos diversos governos em 

soluções que não sejam paliativas. Há de se dar melhores condições de trabalho aos OSP nos grandes 

centros urbanos, principalmente, além de garantir que consigam trabalhar com a prevenção dos 

ilícitos, fortalecendo a área de Inteligência das polícias. É necessária, ainda, a realização de estudos 

para melhorar a fiscalização na área de fronteira, seja aumentando a quantidade de agentes públicos 

dos diversos órgãos de fiscalização, seja buscando tecnologia de ponta para detecção dos ilícitos que 

atravessam nossas divisas. 

 Pode-se afirmar que a legislação que trata sobre emprego das FA nesses tipos de missão 

precisa ser estudada e é imperativo que esta dê segurança jurídica não só aos militares empregados, 

mas também à população civil. É comum que os governantes interpretem a lei de maneira flexível e 

deixem as tropas operando num limbo jurídico perigoso. 

É oportuno dizer, ainda, que o emprego trivial das FA no combate ao crime organizado e em 

ações de segurança pública já ocorreu no México e na Colômbia. Essa medida, no México, segundo 

NEIVAL, 2019, expôs os militares ao “assédio e à corrupção perpetrada pelas organizações 

criminosas, as quais invariavelmente logram cooptar alguns servidores, fragilizando as instituições e 

comprometendo a credibilidade do instituto armado diante da sociedade...”. Ou seja, o desvio das FA 

para esse tipo de missão acabou por causar danos à imagem dessas instituições. Sendo assim, há de se 

ter cuidado para que o mesmo não ocorra no Brasil, ponderando com seriedade os momentos em que 

realmente se fazem necessárias as intervenções de tropas federais. 

Este estudo requer um aprofundamento no tocante aos possíveis investimentos na área de Seg 

Pub e das melhores soluções para que essa temática seja abordada de maneira profissional a fim de se 

evitar os problemas levantados ao longo do artigo, tais como preparo e valorização dos OSP, 

investimentos em tecnologias e Inteligência, dentre outros. 

Por fim, pode-se afirmar que o emprego das FA na segurança pública, apesar de necessário 

atualmente, não pode ofuscar estudos e investimentos com o objetivo de capacitar os OSP estaduais a 

cumprirem com suas tarefas de maneira digna, profissional e eficaz, sob o risco de, no futuro, as 

Forças Armadas se verem desviadas de sua principal função constitucional, perdendo sua capacidade 

combativa, seu preparo e treinamento específicos para a Defesa da Pátria contra um inimigo externo.  
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