
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIENCIAS DA SOCIEDADE - MACAÉ 

DEPARTAMENTO DE DIREITO DE MACAÉ 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE DIREITO DE MACAÉ 

 

 

 

 

 

 

CÁSSIO SOUZA NASCIMENTO 

 

 

 

 

 

 

O EMPREGO DAS FORÇAS ARMADAS EM AÇÕES CONJUNTAS COM A 

SEGURANÇA PÚBLICA DOS ESTADOS COMO UM REMÉDIO CONSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACAÉ 

novembro/2017 



CÁSSIO SOUZA NASCIMENTO 

 

 

 

 

 

O EMPREGO DAS FORÇAS ARMADAS EM AÇÕES CONJUNTAS COM A 

SEGURANÇA PÚBLICA DOS ESTADOS COMO UM REMÉDIO CONSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado como 

requisito para conclusão do Curso de Bacharel em 

Direito da Universidade Federal Fluminense. 

 

 

Orientador: 

Profº Pós-doutor David Augusto Fernandes 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACAÉ 

novembro/2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOLHA DE APROVAÇÃO 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL – MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE – MACAÉ 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO 

COORDENAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

(TCC) – ANEXO IV – RESOLUÇÃO Nº 06/2015 

 

Aluno(a): CÁSSIO SOUZA NASCIMENTO 

Matrícula: 31184162        Semestre: 2017/2 

 

Título do TCC: O EMPREGO DAS FORÇAS ARMADAS EM AÇÕES CONJUNTAS 

COM A SEGURANÇA PÚBLICA DOS ESTADOS COMO UM REMÉDIO 

CONSTITUCIONAL 
 

Professor-orientador: DAVID AUGUSTO FERNANDES 

 

Avaliação: Texto escrito, exposição oral e defesa das arguições propostas 

 

Membros Avaliadores 

1. MÁRCIA MICHELE GARCIA DUARTE  Nota: 10,0 

2. FRANCISCO DE ASSIS AGUIAR ALVES  Nota: 10,0 

 

Com base na avaliação acima, a monografia está: 

(X) está aprovada, SEM restrições, com média (nota final): 10,0 (DEZ) 

(X) está aprovada, COM restrições, com média (nota final): _________, ficando o lançamento do 

grau condicionado à apresentação e análise das correções sugeridas ao professor-orientador. 

(X) está reprovada, com média (nota final): _________  

Observações: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabalho é dedicado aos meus mestres, não mais 

que minha esposa e filha, que, de alguma maneira, 

acreditam que todos têm o direito de sonhar. 

 



AGRADECIMENTO 

 

 

 

À Deus, pelas inúmeras oportunidades que me foi concedida, pois cada vez que pensei em 

desistir, Ele me mostrou o caminho que deveria seguir. 

À minha esposa, Marilene, mulher talentosa, inteligente, apoiadora, sempre me motivando, 

amiga, namorada, enfim, os melhores adjetivos à mulher que está ao meu lado desde nossa 

adolescência, te amo. 

À minha querida filha, Tássia Thuanny, não tenho palavras para dizer o quão você é importante 

para mim. 

Ao meu orientador, Professor Dr. David Augusto Fernandes, ao qual tenho profundo respeito e 

por se dispôr de seu precioso tempo para me conduzir neste trabalho. 

Aos professores André Saddy, Carla Fernandes e Francisco Alves pelo conhecimento 

inquestionável e pelas palavras motivacionais que proferiram em diversas oportunidades, além de 

terem a árdua missão de ensinar que me propiciaram o saber. 

À turma 2013.1 do curso de direito da UFF campus Macaé-RJ, por me acolherem com carinho e 

por hoje estarmos juntos concluindo esta jornada, especialmente, TODOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMO 

 

 

Violência, insegurança, barbárie têm levado as pessoas a desenvolverem o sentimento de estarem 

vivendo num campo de batalha; os governantes tentam solucionar o problema com o uso de mão 

de obra especializada em combates e para reduzir tal prática os militares estão sendo empregados; 

especialmente o Exército brasileiro, para alcançar a paz social, fundamentados pelo artigo 142 da 

Constituição Federal e pela Lei Complementar nº 97/99, esquivando-se da competência 

constitucional das Policias civil e militar - realizar a segurança pública nos Estados da federação, 

que a elas são afetas. Extraído de acontecimentos recentes para mostrar um teatro em cujo o 

nome da peça poderia dizer ser “maquiagem” política. O emprego das Forças Armadas é o 

remédio constitucional para erradicar esse mal que aprisiona os cidadãos em suas casas? As 

polícias militar e civil deixaram de ser capacitadas para exercerem sua função constitucional nos 

Estados? O leitor poderá concluir que não somente com o emprego das Forças federais essa onda 

de terror será exterminada, mas fazendo uso de outros artifícios, poderá alcançar resultado 

favorável à população. 

Palavras-chave: Segurança pública. Forças armadas. Polícia militar. Violência. Rio de Janeiro 

(Estado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

Violence, insecurity, barbarism have taken people to develop the feeling of living on a battle 

field, the governaments try to solution the problem with the use of skilled labor specialized in 

combat and to reduce such practice the military are being employed, especially the Brazilian 

Army, to achieve social peace, based on Article 142 of the Federal Constitution and 

Complementary Law nº. 97/99, dodging the constitutional competence of civil and military 

police - to carry out public security in the states of the federation, which are related to them. 

Drawn from recent events to show a theater in whose name the play could be said to be "make-

up" politics. Is the use of the Armed Forces the constitutional remedy to eradicate this evil that 

imprisons citizens in their homes? Did the military and civilian police cease to be capable of 

exercising their constitutional function in the states? The reader will be able to conclude that not 

only with the use of the Federal Forces this wave of terror will be exterminated, but by making 

use of other devices, it could reach a favorable result for the population. 

Keywords: Security. Armed Forces. Military Police. Violence. Rio de Janeiro (State). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Melhor é pouco, havendo justiça, do que grandes 

rendimentos com injustiça.” 

Provérbios de Salomão 
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INTRODUÇÃO 

 Pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indica que o Brasil tem 

207,7 milhões de habitantes e uma taxa de crescimento populacional de 0,77% entre 2016 e 2017, 

um pouco menor do que a de 2015/2016 (0,80%). No ranking dos Estados, os três mais 

populosos estão na região Sudeste, enquanto os cinco menos populosos estão na região Norte. O 

líder é São Paulo, com 45,1 milhões de habitantes, concentrando 21,7% da população do País. 

Roraima é o estado menos populoso, com 522,6 mil habitantes (0,3% da população total). Mais 

cinco Estados têm população acima de 10 milhões de habitantes: Minas Gerais (21.119.536), Rio 

de Janeiro (16.718.956), Bahia (15.344.447), Rio Grande do Sul (11.322.895) e Paraná 

(11.320.892). 

 No Rio de Janeiro, em 02/10/2017, o Instituto de Segurança Pública divulgou os dados do 

mês de agosto sobre as incidências Criminais e Administrativas de Segurança do Estado 

referentes ao mês de agosto de 2017. Os dados são referentes aos Registros de Ocorrência (RO) 

lavrados nas delegacias de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro durante o mês. Chama a 

atenção o fato de os dados de agosto indicarem uma tendência de queda de patamar nos números 

de três importantes indicadores de criminalidade no estado, em relação ao primeiro semestre 

deste ano. As vítimas de letalidade violenta e de homicídio decorrente de oposição à intervenção 

policial, assim como as ocorrências de roubo de carga, após atingirem um pico nos primeiros 

meses de 2017, caíram e retornaram a um patamar próximo ao do ano passado, ou mesmo abaixo, 

no caso do homicídio decorrente de oposição à intervenção policial.  

No mês de agosto de 2017 foram registradas 482 vítimas de letalidade violenta (soma de 

homicídio doloso, homicídio decorrente de oposição à intervenção policial, latrocínio e lesão 

corporal seguida de morte) no estado. Foram três vítimas a mais em relação ao mesmo período do 

ano anterior, ou 0,6% de aumento: 

Resumo de alguns indicadores (agosto de 2017): 

ocorrência índice % 2016 2017 

Homicídio Doloso Aumento de 1,3 387 392 

Letalidade Violenta (Homicídio Doloso, Latrocínio, Lesão 

Corporal Seguida de Morte e Homicídio Decorrente de 

Oposição à Intervenção Policial) 

Aumento de 0,6 479 482 

Roubo de Rua Aumento de 17,6 10.959 12.886 

Fonte: http://www.isp.rj.gov.br/Noticias.asp?ident=388 
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Indicadores de produtividade policial (agosto de 2017): 

ocorrência índice % 2016 2017 

Armas Apreendidas Aumento de 13,1 659 745 

Recuperação de Veículo Aumento de 67,7 2.084 3.494 

Cumprimento de Mandado de Prisão Aumento de 32,4 1.381 1.828 

Prisões (Guia de Recolhimento de Preso) Aumento de 9 3.377 3.680 

Prisões (Auto de Prisão em Flagrante e Cumprimento de 

Mandado) 

Aumento de 9,4 4.198 4.594 

Fonte: http://www.isp.rj.gov.br/Noticias.asp?ident=388 

 Diante de alguns índices apresentados, observamos um crescimento na taxa de 

mortalidade e ao mesmo tempo, um aumento na produtividade policial no estado do Rio de 

Janeiro, podemos afirmar que a produtividade policial é o resultado da ação conjunta realizada 

com as Forças Armadas? Esse tipo de procedimento conjunto seria realmente uma solução para 

erradicar a violência no estado? Sabendo que não devemos descartar essas ações em conjunto 

com as medidas sócio-educativas, lazer, salubridade, entretenimento, sendo especialmente a 

segurança um dever do estado e responsabilidade de todos! 
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I - ORIGEM DAS FORÇAS ARMADAS BRASILEIRA 

1.1 - Aspectos iniciais do surgimento das Forças Armadas 

Os acontecimentos constituem o elemento que formará a história, segundo Bielinski 

(2008) um fato histórico não acontece de forma voluntária, mas sim através de acontecimentos 

sucessivos. Nesse contexto, muitos desses momentos são conhecidos, mas alguns episódios e 

detalhes paralelos não são relatados em profundidade e extensão. 

 Desde a descoberta do Brasil, a Marinha Portuguesa - as Forças Armadas - surge como 

sendo a Instituição responsável por manter a Lei e a Ordem. Portugal, nosso colonizador, entre 

1500 e 1528, limita-se a enviar ao Brasil expedições para reconhecimento da nova terra, pois seus 

interesses estão voltados para o Oriente, principal mercado da época. Mas, a cobiça dos 

estrangeiros, que inicia a exploração na costa brasileira de produtos tropicais encontrados ali, faz 

com que o rei de Portugal decida, enfim, enviar expedições com o objetivo de policiar e defender 

a imensa costa dos mercadores e corsários. Surge então a necessidade de colonizar a terra para 

preservá-la. 

 Em 1530, Portugal decide enviar a primeira expedição colonizadora para a posse da terra, 

doação de sesmarias e fundação de feitorias. A política externa de Portugal procurou, ao longo 

dos anos, atuar contra os ataques estrangeiros. Assim, determinou, na tentativa de assegurar os 

seus domínios, variadas formas de governo: capitanias hereditárias, governo-geral, divisão em 

dois governos. Mas, os ataques e as invasões persistiram, apesar do empenho da Marinha 

portuguesa em repeli-los. 

 Surge então, naquele momento, a necessidade em manter a segurança contra a invasão, 

tanto que em 1618 é criado o Terço da Armada Real de Portugal, cuja finalidade era proteger a 

navegação contra os ataques dos corsários ou piratas, operar os canhões das naus lusas e 

procedendo a abordagem nos combates navais aproximados. Pois em terra, os efetivos 

portugueses eram formados majoritariamente por brasileiros (brancos, negros e ameríndios) 

sendo as primeiras mobilizações para guerra, dando-se contra as tentativas de colonização 

francesa no Brasil, nas décadas de 1550 e de 1610, tendo como marco a Batalha de Guararapes.
1
 

(grifos deste trabalho) 

 

                                                             
1
BIELINSKI, Alba Carneiro. Os fuzileiros Navais na história do Brasil. Rio de Janeiro: Agência 2ª Comunicação, 

2008, p. 11 a 13. 
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1.2 - Atribuições constitucionais das Forças Armadas 

a) Constituição Luso-Brasileira de 1822 

Essa foi, sem dúvidas, a nossa primeira constituição, datada de 23 de setembro de 1822, 

trazia em seu preâmbulo um texto que expressava a crise vivida pelos portugueses, tanto lá, na 

pátria mãe, quanto aqui na nova terra, Portugal estava condenado à situação de "colônia duma 

colônia", devastado por três invasões francesas, empobrecido e entregue a uma regência 

subserviente perante a Inglaterra. Dos 240 artigos, cinco são destinados à Força Militar, com 

enunciados superficiais, porém abrangentes. 

Preâmbulo - As Cortes Extraordinárias e Constituintes da Nação Portuguesa, 

intimamente convencidas de que as desgraças públicas, que tanto a têm oprimido e ainda 

oprimem, tiveram sua origem no desprezo dos direitos do cidadão, e no esquecimento 

das leis fundamentais da Monarquia; e havendo outrossim considerado que somente pelo 

restabelecimento destas leis, ampliadas e reformadas, pode conseguir-se a prosperidade 

da mesma Nação e precaver-se que ela não torne a cair no abismo, de que a salvou a 

heróica virtude de seus filhos; decretam a seguinte Constituição Política, a fim de 

segurar os direitos de cada um, e o bem geral de todos os Portugueses.
2
 

 

O artigo 171 destina-se ao emprego da Força Militar, expressamente dizendo que ela 

“destina-se a manter a segurança interna e externa do reino, com sujeição ao Governo, a quem 

somente compete empregá-la como lhe parecer conveniente.”. Já nos artigos 173 e 174, menciona 

a criação de corpos de Milícias e de Guardas Nacionais e em tudo o mais uma lei especial 

regulará a sua formação e serviço. (grifos deste trabalho) 

 

b) Constituição Brasileira de 1824 

Um conjunto de 179 artigos divididos em oito títulos, encorpava a Constituição Política 

do Império do Brasil. Promulgada em 1824, quando não era comum usar o termo Forças 

Armadas, a primeira referência ao exercício do poder de coerção inerente ao Estado só aparece 

no Art. 102, no qual se atribui ao Poder Executivo: “Nomear os Comandantes da Força de Terra e 

Mar, e removê-los, quando assim o pedir o Serviço da Nação” (alínea V) e “Declarar guerra, e 

fazer a paz, participando à Assembleia as comunicações que forem compatíveis com os 

interesses, e segurança do Estado” (alínea IX). A organização das Forças Armadas aparece mais à 

frente, nos Art. 145 a 150, nos quais se afirma que todos os cidadãos são obrigados a defender a 

Independência e a integridade do Império, sendo competência privativa do Executivo seu 

                                                             
2
PARLAMENTO. Disponível em: http://www.parlamento.pt/parlamento/documents/crp-1822.pdf Acesso em: 09 

nov. 2017 

http://www.parlamento.pt/parlamento/documents/crp-1822.pdf
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emprego, reforçando, assim, o Art. 102. Estabeleceu-se, ainda, que a força militar era 

“essencialmente obediente”, sequer podendo reunir-se sem ser “ordenado pela Autoridade 

legítima” (Art. 147).
3
 

Interessante observar que em 1824 não existia separação entre inimigo externo e interno, 

cabendo à população a defesa externa e interna do território. D. Pedro primeiro dissolve a 

Constituinte e convoca seis ministros e alguns políticos de sua confiança para redigir a nova 

Constituição Brasileira, garantindo assim a manutenção de seu poder de imperador. A nova 

Constituição passa a ter seis artigos destinados á Força Militar, obrigando à todos os brasileiros a 

pegar em armas, para sustentar a Independência, integridade do Império, defendê-lo dos seus 

inimigos externos, ou internos.
4
 (grifos deste trabalho)

 

 

c) Constituição Brasileira de 1891 

A primeira da História do Brasil após a Proclamação da República e teve como função 

principal estabelecer no país os princípios do regime republicano, seguindo o sistema de governo 

presidencialista. Com características liberais, apresentou grandes avanços se comparada á 

anterior. Entretanto, os artigos destinados às Forças de Terra e Mar são taxativos ao atribuir-lhes 

a função de continuarem a manter a segurança interna e externa do País, atribuindo ao Presidente 

o crime de responsabilidade aos atos que atentarem contra. 

 

d) Constituição Brasileira de 1934 

Esta Constituição foi a segunda do período republicano sendo redigida e promulgada no 

contexto das reivindicações, principalmente da classe média e elite de São Paulo, logo após a 

Revolução Constitucionalista de 1932. Nesta fica claro a utilização, em conjunto, das Forças 

Armadas e as Policias Militares, vide os artigos: 

“Art 5º - Compete privativamente à União: 

l) organização, instrução, justiça e garantias das forças policiais dos Estados e condições 

gerais da sua utilização em caso de mobilização ou de guerra; 

Art 56 - Compete privativamente ao Presidente da República: 

§ 8º) decretar a mobilização das forças armadas; 

Art 167 - As polícias militares são consideradas reservas do Exército, e gozarão das 

mesmas vantagens a este atribuídas, quando mobilizadas ou a serviço da União.” 

 

                                                             
3
MATHIAS, Suzeley Kalil; GUZZI, André Cavaller. Revista Brasileira de Ciências Sociais. Autonomia na lei, as 

forças armadas nas constituições nacionais. Vol. 25 nº 73. 
4
Idem. 
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e) Constituição Brasileira de 1937 

De 10 de novembro de 1937, conhecida como “Polaca. A Constituição dos Estado Unidos 

do Brasil com doze artigos destinados às Forças Armadas, e em 20 de maio de 1937, é assinado o 

Decreto nº 1.662 que aprova o regulamento de continências, sinais de respeito, honras e 

cerimonial militar para o Exército e a Armada consolidando essas Instituições. 

Dentre os artigos, destacamos: 

Art 161 - As forças armadas são instituições nacionais permanentes, organizadas sobre a 

base da disciplina hierárquica e da fiel obediência à autoridade do Presidente da 

República. 

Art 162 - Todas as questões relativas à segurança nacional serão estudadas pelo 

Conselho de Segurança Nacional e pelos órgãos especiais criados para atender à 

emergência da mobilização. 

O Conselho de Segurança Nacional será presidido pelo Presidente da República e 

constituído pelos Ministros de Estado e pelos Chefes de Estado-Maior do Exército e da 

Marinha. 

Art 166 - Em caso de ameaça externa ou iminência de perturbações internas, ou 

existência de concerto, plano ou conspiração, tendente a perturbar a paz pública ou pôr 

em perigo a estrutura das instituições, a segurança do Estado ou dos cidadãos, poderá o 

Presidente da República declarar em todo o território do Pais, ou na porção do território 

particularmente ameaçada, o estado de emergência. (Redação da pela Lei Constitucional 

nº 5, de/38) 

Desde que se torne necessário o emprego das forças armadas para a defesa do Estado, o 

Presidente da República declarará em todo o território nacional ou em parte dele o 

estado de guerra. (Redação da pela Lei Constitucional nº 5/38) 

§ 1º - Para nenhum desses atos será necessária a autorização do Parlamento nacional, 

nem este poderá suspender o estado de emergência ou o estado de guerra declarado pelo 

Presidente da República. (Incluído pela Lei Constitucional nº 5/38) 

 

f) Carta de 1946 

Esta foi a quinta constituição brasileira. Buscou restabelecer os valores democráticos e 

republicanos da Constituição de 1934, como a liberdade de expressão e as eleições diretas para os 

principais cargos do Executivo e do Legislativo, e de instituir alguns novos preceitos, como a 

ampliação do voto feminino para todas as mulheres e a inviolabilidade dos sigilos postais.
5 

Esta Constituição dispõe um título, o título VII, destinado às Forças Armadas, 

especificando sua constituição, formação, organização e subordinação entre os artigos 176 a 183. 

Das Forças Armadas 

Art 176 - As forças armadas, constituídas essencialmente pelo Exército, Marinha e 

Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes, organizadas com base na hierarquia 

e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e dentro dos 

limites da lei. 

Art 177 - Destinam-se as forças armadas a defender a Pátria e a garantir os poderes 

constitucionais, a lei e a ordem. 

                                                             
5
INFOESCOLA. Disponível em: http://www.infoescola.com/direito/constituicao-de-1946/. Acesso em: 03 out. 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCT/LCT005.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCT/LCT005.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCT/LCT005.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCT/LCT005.htm#art2
http://www.infoescola.com/direito/constituicao-de-1946/
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Art 183 - As polícias militares instituídas para a segurança interna e a manutenção da 

ordem nos Estados, nos Territórios e no Distrito Federal, são consideradas, como forças 

auxiliares, reservas do Exército. 

Parágrafo único - Quando mobilizado a serviço da União em tempo de guerra externa ou 

civil, o seu pessoal gozará das mesmas vantagens atribuídas ao pessoal do Exército. 

 

g) Constituição de 1967 

 Na década de 60, uma série de golpes militares derrubaram regimes democráticos na 

América Latina. O medo que o comunismo se instalasse no continente, após a Revolução 

Cubana, fez os Estados Unidos apoiarem direta ou indiretamente uma série de governos militares 

na região. A direita brasileira e os militares se uniram para derrubar o presidente João Goulart. 

Acusado de querer implantar o comunismo internacional no país, o presidente foi deposto em 1º 

de abril de 1964 dando ao início à ditadura militar que só terminaria em 1985. 

Três artigos e onze parágrafos são destinados às Forças Armadas. Destaque para o Art 92 

e o parágrafo 1
o
, a saber: 

“Art 92 - As forças armadas, constituídas pela Marinha de Guerra, Exército e 

Aeronáutica Militar, são instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas 

com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da 

República e dentro dos limites da lei. 

§ 1º - Destinam-se as forças armadas a defender a Pátria e a garantir os Poderes 

constituídos, a lei e a ordem. 

 

 h) Constituição de 1969 

 Ainda em continuidade à onda de golpes militares derrubando os regimes democráticos na 

América Latina, podemos vislumbrar o conteúdo do Art 90 da referida Carta. 

SEÇÃO VI - Das Forças Armadas 

Art. 90. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela 

Aeronáutica, são instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base 

na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e 

dentro dos limites da lei. 

Art. 91. As Forças Armadas, essenciais à execução da política de segurança nacional, 

destinam-se à defesa da Pátria e à garantia dos poderes constituídos, da lei e da ordem. 

 

i) A Constituição de 1988 

A Constituição de 1988 é a atual Carta Magna do Brasil. Ela é a sétima constituição do 

país e a sexta de sua república, bem como a última a consolidar a transição de um regime 

autoritário, dita Ditadura Militar, 1964-85, para um democrático, chamada Nova República,1985-

atual).
6 

                                                             
6
TODAMATERIA. Disponível em: https://www.todamateria.com.br/constituicao-de-1967/ Acesso em: 06 out. 2017. 

https://www.todamateria.com.br/constituicao-de-1967/%20Acesso%20em:%2006%20out.%202017
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O texto constitucional permanece, quase que em sua totalidade, os mesmos ao falar sobre 

as Forças Armadas. 

DAS FORÇAS ARMADAS 

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela 

Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base 

na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e 

destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de 

qualquer destes, da lei e da ordem. 

 

1.3 - As primeiras Policia Militar 

Até o início do século XIX não existiam instituições policiais militarizadas em Portugal (o 

Brasil ainda era apenas uma colônia), e a Coroa Portuguesa fazia uso de unidades do exército 

quando necessário. A primeira corporação com essas características foi a Guarda Real de Polícia 

de Lisboa, criada pelo príncipe regente D. João em 1801, tomando por modelo a Gendarmaria 

Nacional (em francês: Gendarmerie Nationale) da França, instituída em 1791.
7 

O conceito de uma gendarmaria nacional surgiu após a Revolução Francesa, em 

consequência da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, na qual se prescrevia que a 

segurança era um dos direitos naturais e imprescindíveis; contrapondo-se à concepção vigente, de 

uma força de segurança voltada unicamente aos interesses do Estado e dos governantes.
8 

A legislação imperial registra a criação de outros corpos policiais nas províncias. Em 

1811 em Minas Gerais, 1818 no Pará, em 1820 no Maranhão, e em 1825 na Bahia e em 

Pernambuco.
9 

Com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, a Guarda Real de Polícia 

permaneceu em Portugal; sendo criada outra equivalente no Rio de Janeiro, com a denominação 

de Divisão Militar da Guarda Real de Polícia, em 13 de maio de 1809.
10 

Com a abdicação de D. Pedro I em abril de 1831, a Regência realizou uma grande 

reformulação nas Forças Armadas do Brasil. As milícias e as ordenanças foram extintas, e 

substituídas por uma Guarda Nacional. A Guarda Real da Polícia do Rio de Janeiro foi também 

extinta, e em seu lugar foi autorizado a formação de um Corpo de Guardas Municipais 

                                                             
7
INFOESCOLA. Disponível em: http://www.infoescola.com/direito/constituicao-de-1988. Acesso em: 06 out. 2017. 

8
WIKIPEDIA. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADcia_Militar_do_Brasil#Origens Acesso em 

08 out. 2017. 
9
Idem. 

10
WIKIPEDIA. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADcia_Militar_do_Brasil#Origens Acesso 

em 08 out. 2017. 

http://www.infoescola.com/direito/constituicao-de-1988/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADcia_Militar_do_Brasil#Origens
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADcia_Militar_do_Brasil#Origens
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Voluntários; sendo igualmente permitido às províncias criarem corporações assemelhadas, caso 

julgassem necessário.
11 

Tudo isso devido ao temor de sublevações armadas e a subversão dos poderes 

constituídos. Até mesmo o Exército Imperial (antiga designação do Exército Brasileiro) esteve 

sob ameaça de desmobilização, pois se acreditava que instituições de defesa formadas por 

cidadãos comuns seriam mais confiáveis que tropas profissionais.
12 

Em 1824, tendo em mente essas preocupações, a Constituição idealiza as guardas 

policiais vinculadas ao Exército (Força Armada Terrestre), funcionalmente criada para manter a 

segurança no interior dos Estados (Comarcas). Além disso, a desconfiança das elites aumentou 

para com os responsáveis pela segurança pública, pois esses seguranças advinham da pobreza e, 

por isso, eram vistos e tratados como indisciplinados, irresponsáveis. Daí a razão de um dos 

motivos da inclusão do rigor militar no âmbito policial, pois a disciplina militar era um meio de 

adestramento dos chamados “corpos dóceis”. Para mudar tal cenário e sob a influência francesa, 

foi criada, então, a Guarda Nacional como grande promessa de solução dos problemas de 

segurança urbana da elite. Com o intuito de conter dentro de si uma Guarda Nacional 

selecionada, a Força Terrestre reduziu seu efetivo, passando de 30 mil para 10 mil homens em 

seu efetivo, através de demissões e licenças, além da cessação do recrutamento militar por tempo 

indeterminado”. Assim, foram excluídos milhares de militares e iniciou-se a seleção de “pessoas 

mais confiáveis” bem como a escolha secreta dos oficiais. “Desta forma as elites governantes 

regionais teriam finalmente uma forma repressiva fiel e eficiente, subordinada a oficiais 

escolhidos entre os seus pares para ser o braço armado da aristocracia rural”.
13

 

 

1.4 - A Guarda Policial da Província do Rio de Janeiro 

Mobilizou-se rapidamente, e partiu da corte em 18 de fevereiro de 1865, com a 

denominação de 12
0
 Corpo de Voluntários da Pátria. E em dezembro de 1866 passou a ser 

designado como 44
0
 Corpo de Voluntários da Pátria. Porém, em consequência do elevado 

número de baixas na Batalha de Avaí, o 44
0
 Corpo de Voluntários foi extinto em 12 de dezembro 

                                                             
11

Disponivel em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADcia_Militar_do_Brasil#Origens Acesso em: 08 out. 2017 
12

Idem. 
13

RAPHAEL, Joel Cordeiro. A Constitucionalização da segurança pública: a interseção entre a segurança pública e a 

defesa nacional. Brasilia-DF. 2014. 114 f. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) apresentado como requisito 

obrigatório para a obtenção do grau de bacharelado em Direito da Universidade de Brasília. Brasília-DF. 2014. p. 19. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Batalha_de_Ava%C3%AD
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADcia_Militar_do_Brasil#Origens
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de 1868. Ao terminar a campanha, por decisão de Gastão de Orléans, Conde d'Eu, a unidade foi 

reorganizada com os combatentes que haviam sobrevivido, regressando ao Rio de Janeiro em 

abril de 1870, sob o comando do tenente-coronel honorário Luís Antônio Correia de 

Albuquerque.
14

 (grifos deste trabalho)
 

Em 1891, foi promulgada a constituição republicana, que inspirada na federalista dos 

Estados Unidos, passou a dar grande autonomia aos Estados (denominação dada às antigas 

províncias do Império do Brasil). Pela nova constituição os corpos militares de polícia deveriam 

subordinar-se aos Estados, administrados de forma autônoma e independente; os quais passaram 

então a receber diversificadas nomenclaturas regionais (Batalhão de Polícia, Regimento de 

Segurança, Brigada Militar, etc.).
15 

Os Estados mais ricos investiram em suas corporações, transformando-as 

progressivamente em pequenos exércitos regionais, com o objetivo de impressionar os 

adversários, e também de afastar a possibilidade de intervenções federais no Estado. Nesse 

momento, acirradas pelas divergências da política, as polícias militares afastaram-se entre si, cada 

uma estabelecendo suas próprias particularidades.
16 

Com a Revolução de 1930, as corporações praticamente fundiram-se num mesmo modelo, 

com base no Exército Brasileiro, haja vista a nomeação de interventores federais para diversos 

Estados e, consequentemente, de oficiais generais e superiores daquela força no comando das 

polícias. Após a Revolução Constitucionalista de 1932, o governo federal começou a intervir 

diretamente na organização policial dos Estados, proibindo a aquisição de equipamentos bélicos 

que pudessem colocá-las em condições de confronto com as forças armadas. Dessa forma, 

proibiu-se que as polícias militares criassem corpos de artilharia de campanha e de manter 

aviação de combate, bem como limitou-se que estas tivessem o mínimo de tropas de cavalaria, 

em geral, apenas uma unidade de nível regimento por corporação.
17 

A Constituição de 1967 trouxe alguns artigos destinados à Polícia Militar.
 

Da Competência dos Estados e Municípios 

                                                             
14

WIKIPEDIA. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADcia_Militar_do_Brasil#Origens Acesso 

em 08 out. 2017. 
15

Idem. 
16

Ibdem. 
17

WIKIPEDIA. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADcia_Militar_do_Brasil#Origens Acesso 

em: 08 out. 2017. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gast%C3%A3o_de_Orl%C3%A9ans,_Conde_d%27Eu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_de_1930
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Constitucionalista_de_1932
https://pt.wikipedia.org/wiki/Artilharia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cavalaria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADcia_Militar_do_Brasil#Origens
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Art 13 - Os Estados se organizam e se regem pelas Constituições e pelas leis que 

adotarem, respeitados, dentre outros princípios estabelecidos nesta Constituição, os 

seguintes: 

§ 4º - As polícias militares, instituídas para a manutenção da ordem e segurança interna 

nos Estados, nos Territórios e no Distrito Federal, e os corpos de bombeiros militares 

são considerados forças auxiliares reserva do Exército, não podendo os respectivos 

integrantes perceber retribuição superior à fixada para o correspondente posto ou 

graduação do Exército, absorvidas por ocasião dos futuros aumentos, as diferenças a 

mais, acaso existentes. (Redação dada pelo Ato Complementar nº 40, de 1968) 

 

Na década de 1970, ocorreu um aumento na resistência ao governo militar, e a maioria 

das polícias militares sofreu intervenções, tendo sido nomeados oficiais do exército para 

comandá-las. Nessa época, novamente ocorreu uma homogenização, na qual foi regulamentada 

uma classificação hierárquica única, e até se tentou estabelecer um uniforme padronizado para 

todo país, bem como os regulamentos disciplinares e organização administrativa bem próxima à 

utilizada pelo Exército.
18

 

 

1.5 - Princípio das Forças Armadas 

As Forças Armadas são integradas por militares. O sistema militar é regido, entre outros 

princípios, pela hierarquia, pela disciplina, pela fidelidade ao comando, pelo civismo e, ainda, 

pelo culto ao pavilhão nacional. Embora também existam tais princípios no âmbito civil, eles 

detêm uma roupagem mais patente no campo militar, uma vez que as atividades militares são 

imbricadas à perspectiva hierárquica. Não se fala em atividade militar sem que seja 

compreendida a noção de que existem, em tais atividades, agentes subordinados e agentes 

subordinadores, os quais estão escalonados, normativa e simbolicamente, numa estrutura vertical 

rígida. Assim, ressalta-se que, enquanto a “sociedade civil é fundada na liberdade, a sociedade 

militar é fundada na obediência”.
19

 

Destaca-se também que os integrantes das Forças Armadas estão submetidos ao sacrifício 

da própria vida e esta submissão está preconizada como um dos princípios que rege a organização 

militar. De todo o modo, eles se submetem à pena de morte, ou seja, eles são os servidores 

públicos que dão a vida em prol da pátria. A nenhum outro ser humano, dentro da Constituição 

brasileira de 1988, é exigido um sacrifício como esse. Interessante notar que o próprio texto 

                                                             
18

Idem. 
19

Anotações realizadas da palestra ministrada pela Drª MEYER, Samantha Ribeiro - PFLUG (SP), no Seminário 

Norte e Sul-americano de Direito Constitucional e Militar realizado pelo Superior Tribunal Militar (STM), Brasília, 9 

de novembro de 2013. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ACP/acp-40-68.htm#art3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hierarquia_na_Pol%C3%ADcia_e_Corpo_de_Bombeiros_Militar


22 

 

 

constitucional, no art. 5º, XLVII, prevê a possibilidade de pena de morte aos brasileiros nos casos 

de guerra declarada. Isso significa dizer que ser membro das Forças Armadas implica em matar 

ou morrer, na medida em que a missão precípua dessas Forças é a proteção da soberania nacional. 

Além das atividades de guerra voltadas para ameaça e agressão estrangeira, há também 

outros institutos que permitem a intervenção das Forças Armadas nos territórios estaduais 

brasileiros. Tais institutos são nomeados pela Carta Constitucional como Estado de Sítio (ES), 

Estado de Defesa (ED) e Intervenção Federal (IF). O Estado de Sítio e o Estado de Defesa estão 

na mesma seção do texto constitucional referente à Defesa Nacional e às Forças Armadas. 

O Estado de Defesa deve ser decretado pelo Presidente da República, ouvidos o Conselho 

da República e o Conselho de Defesa Nacional, além de ser aprovado pelo 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 

calamidades de grandes proporções na natureza. A sua vigência é de 30 dias, prorrogável, por 

uma única vez, por igual período. 

Já o Estado de Sítio é autorizado pelo Congresso Nacional e, posteriormente, decretado 

pelo Presidente da República, ouvidos o Conselho da República (CR) e o Conselho de Defesa 

Nacional (CDN), nos casos de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que 

comprovem a ineficácia de medida tomada durante o Estado de Defesa, tendo sua vigência o 

prazo de 30 dias prorrogáveis, sucessivamente, por igual período. O Estado de Sítio também 

poderá ser decretado nos casos de declaração de Estado de Guerra ou resposta a agressão armada 

estrangeira, tendo sua vigência o tempo que perdurar a guerra ou a agressão armada estrangeira. 

A Intervenção Federal, por sua vez, é uma medida de exceção, ou seja, a União não 

intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para, entre outras hipóteses, repelir invasão 

de uma unidade da Federação em outra, pôr termo a grave comprometimento da ordem pública, 

ou ainda, garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da Federação. Tal 

medida depende do decreto presidencial, aprovado pelo Congresso Nacional; existindo, ainda, a 

deflagração deste processo por meio de solicitação do Poder Legislativo ou de requisição do 

Poder Judiciário, nos termos constitucionais. Observa-se que todas essas medidas visam à paz 

social, à manutenção da integridade nacional e à indissolubilidade da República, tendo como 

guardiães desses processos as Forças Armadas. Nota-se que tais medidas não surgiram na gênesis 

constitucional do Brasil; antes, contudo, foram atribuições destinadas ao até então conhecido 
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Estado de Emergência, o qual se aperfeiçoou ao longo do tempo, resultando em uma nova 

configuração da intervenção das Forças Armadas na Constituição de 1988, a saber: o Estado de 

Sítio e o Estado de Defesa. 

Além disso, observa-se que, nesse período, o trabalho do policial era bastante difícil. 

Como ainda vigorava o regime escravocrata, havia um excessivo trabalho das polícias em 

prender qualquer escravo ou negro que não andasse com a carta de alforria, o que era feito com o 

objetivo de fomentar a “limpeza social”. As condições desfavoráveis de trabalho, a desconfiança 

por parte das elites oligárquicas estaduais e os baixos soldos promoviam, então, a indisciplina 

interna. Desse modo, a disciplina militar foi atribuída às instituições policiais como um ajuste 

entre as aspirações da elite aristocrática e as preocupações estatais, na medida em que o Estado 

entregava verdadeiras armas de fogo a tais policiais. O texto constitucional de 1824 asseverava o 

seguinte: 

Art. 145. Todos os Brazileiros são obrigados a pegar em armas, para sustentar a 

Independência, e integridade do Imperio, e defende-lo dos seus inimigos externos, ou 

internos. (...) 

Art. 147. A Força Militar é essencialmente obediente; jamais se poderá reunir, sem que 

lhe seja ordenado pela Autoridade legitima. Art. 148. Ao Poder Executivo compete 

privativamente empregar a Força Armada de Mar, e Terra, como bem lhe parecer 

conveniente á Segurança, e defesa do Imperio. 

 

Finalmente, ao longo da década de 1940 e 1950, uma série de intervenções pontuais 

aproximaram os militares das polícias. Em 1943, por exemplo, o General Amaury Kruel 

participou dos debates com agentes americanos para reforma das polícias no Brasil. Em 1953, 

outra reunião ocorreu nos EUA para debater a organização policial necessária para o combate ao 

comunismo. Os contatos permaneceram nos anos seguintes, em especial quando Kruel assumiu a 

chefia de polícia do Rio de Janeiro.
20 

                                                             
20

Martha Huggins analisa, em “Polícia e Política”, as relações entre segurança pública, Forças Armadas brasileiras e 

governo dos Estados Unidos: “Assim, em princípios de 1958, o general Amaury Kruel – na época comandante das 

forças policiais da capital federal, Rio de Janeiro – e dois altos funcionários da polícia visitaram os Estados Unidos 

para observar a coordenação de operações policiais´. (....). O general Kruel foi uma sábia escolha para ajudar a 

introduzir um programa de segurança pública no Brasil. Velho amigo dos EUA, em 1943 Kruel passara três meses 

em treinamento militar no Forte Leavenworth, no Estado de Kansas. Fizera parte de um grupo de onze oficiais do 

Exército brasileiro ali treinados, aprendendo a substituir os métodos franceses de luta pelos métodos dos Estados 

Unidos, o que significava uma estratégia dependente de luta de trincheiras [e] ... defesa maciça, substituindo-a pela 

guerra de movimento rápido e audacioso (...). A cordialidade e a convergência de ideias na área militar, que haviam 

florescido durante os anos da guerra, devem ter constituído uma base sólida para a associação de Kruel com os 

organismos norte-americanos de segurança internacional durante a guerra fria. No final da década de 1950, já não 

mais chefiando seus soldados contra um inimigo externo, Kruel assumiu o controle das forças policiais do Rio de 

Janeiro e aprimorou sua capacidade de agir com eficácia contra criminosos comuns - percebido como o inimigo 

interno que surgia. (...) Em todo caso, para aperfeiçoar o sistema policial do Rio de Janeiro, Kruel escolheu a dedo 
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II - OS MILITARES, O GOVERNO E A ONU; “OS SOLDADOS DA PAZ” 

 

2.1 - O Militarismo e o Governo 

Depois de anos de governo militar, muitos ainda estudam o momento em que finalmente a 

democracia passou a se consolidar, segundo o ex-presidente José Sarney (1998): “recebeu 

Fernando Henrique Cardoso (FHC) o país com o processo democrático consolidado, sem 

sombras de retrocesso”. Enquanto que para o ex-deputado Delfim Neto (1999): “a consolidação 

da democracia brasileira foi feita por FHC, em seu primeiro mandato. Por sua vez, o ex-Vice-

Presidente da República, Marco Maciel (1999) confundindo democracia eleitoral com regime 

democrático afirmou: “a evidência maior da consolidação democrática é a rotina das eleições”. 

Opinião similar a do Exército Brasileiro que em nota oficial distribuída às organizações militares 

estipulou: “hoje, a democracia está consolidada entre nós”. Seguindo o tom, FHC ao ser 

entrevistado pela revista Esquerda 21 declarou: “As Forças Armadas já têm uma noção de qual é 

o papel delas num Estado democrático, não pressionam nada”.
21 

O ex-presidente da União das Repúblicas Socialista Soviética - URSS, Mikhail 

Gorbathcev, ao comentar a eleição do Presidente Luis Inácio Lula da Silva declarou: “O Brasil 

está definitivamente consolidado como uma democracia”.
22

 Notemos que, vários segmentos 

defendem esse momento, ou seja, desse mito; na academia, no Congresso, na política 

internacional ou na mídia. 

Depois da análise de Gorbatchev, menos de dois meses, surgiram outras declarações, com 

conteúdo diverso. Frias Filho (2003) disse que um dos proprietários do jornal brasileiro de maior 

circulação nacional, ante a onda de invasões de propriedades rurais e urbanas, alertou para a 

possibilidade de Lula ser derrubado do poder. Por sua vez, o líder do PSDB (partido de FHC) no 

Senado, Arthur Virgilio, comparou Lula ao ex-presidente João Goulart, deposto por um golpe 

militar em 1964, Dualibi (2003). O senador Romeu Tuma, foi mais explícito: Se o governo 

                                                                                                                                                                                                     
um grupo de polícia especial, integrada por homens corajosos, assim chamados devido à sua disposição de morrer 

em perseguição a bandidos cariocas (...). Os caçadores de bandidos de Kruel não atuavam fora da instituição policial 

formal. Eram membros de um órgão oficialmente instituído e burocraticamente paralelo, o Serviço de Diligência 

Especial, uma unidade especializada dentro do Esquadrão Motorizado”. HUGGINS, Martha. Polícia e política: 

relações Estados Unidos/ América Latina, p. 112. 
21

REDAL. Disponível em: http://www.resdal.org/producciones-miembros/redes-03-zaverucha.pdf. Acesso em 30 

out. 2017. 
22

Idem. 
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federal não abrir os olhos, a situação ficará incontrolável. Vão dizer que estou louco, mas, se 

isso acontecer, será preciso chamar as Forças Armadas.
23

 (grifos deste trabalho) 

Jorge Zaverucha (2000) durante o processo de transição do regime autoritário para o 

democrático, “faz-se necessário reconciliar as forças democráticas com as não-democráticas. 

Portanto, o desafio posto diante dos atores políticos é o de chegar à democracia sem que sejam 

exterminados no meio do caminho pelos militares, que, praticamente, monopolizam os meios de 

coerção”. 

 

2.2) A criação do Ministério da Defesa (MD)
24

 

O candidato à presidência da República, Fernando Henrique Cardoso (FHC), houvera 

prometido a criação de um Ministério da Defesa, sendo essa uma das suas promessa de campanha 

de. Tão logo, incumbiu o ministro-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas (EMFA), o 

general Benedito Onofre Leonel, dessa missão. Essa escolha foi “a cereja do bolo”. Foi divulgado 

que a concepção do MD teria forte influência castrense. Além do fato do EMFA ser um órgão 

burocrático e com poderes inferiores aos ministérios da Marinha, Exército e Aeronáutica, ledo 

engano. 

FHC decidiu que na reunião do Grupo do Rio, em Assunção, seria anunciado a criação do 

Ministério da Defesa que ocorreu no dia 24 de agosto de 1997. Isso aconteceu como uma 

manobra política para favorecer a candidatura do Brasil a uma cadeira no Conselho de Segurança 

da Organização das Nações Unidas (ONU), já que seria difícil explicar ao mundo como um país 

com vaga neste Conselho aspira decidir sobre questões de segurança internacional tendo quatro 

ministros militares respondendo pela pasta da Defesa. 

O descontentamento foi muito grande, e posteriormente, aconteceu uma das maiores 

demonstração de desaprovação, o Clube da Aeronáutica organizou um almoço, com a presença 

majoritária de oficiais da reserva. O presidente do Clube, brigadeiro Ercio Braga, num tom 

sedicioso afirmou que “não se pode falar na legalidade de um Governo que, por sua ação, se torna 

ilegítimo, dado que o compromisso do militar é com a nação, não com o Governo”. O brigadeiro 
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Ivan Frota, por sua vez, defendeu o impeachment de FHC. Já o deputado federal e capitão do 

Exército, Jair Bolsonaro, propôs que o Brasil seguisse o modelo Hugo Chavez, ou seja, um 

militar na presidência. Em relação a FHC, Bolsonaro teceu a seguinte frase: "Ele, para mim, tinha 

de ser fuzilado".
25

 

Coincidências a parte, em julho de 2002, FHC criou a condecoração de Grão-Mestre da 

Ordem do Mérito da Defesa. Dois meses depois, o novo Ministro da Defesa, Geraldo Quintão 

(sobre este e outros ministros pesava um inquérito aberto pelo Procurador da República, 

Guilherme Schelb. Ao se tornar pública a investigação, Quintão irritado acusou o Ministério 

Público de exibicionismo. Schelb, por sua vez, rebateu as críticas de Quintão com um argumento 

sociológico: "é um ranço do nosso passado colonial ter carroça para carregar alguém especial"), 

decidiu condecorar apenas FHC com a Ordem que ele próprio havia criado. A honraria, segundo 

Quintão, deveu-se aos “relevantes serviços prestados às Forças Armadas”, Krieger (2002). O 

Presidente retribuiu a homenagem com uma singela declaração sobre a democracia brasileira, o 

MD e as Forças Armadas: “Quero agradecer o espírito de compreensão, de colaboração do 

Ministério da Defesa e das várias forças singulares, que nunca faltaram ao país, ao governo e 

nunca faltaram a mim, pessoalmente. Se há um corpo do Estado brasileiro que, dentro das regras 

da democracia, tem funcionado de uma maneira absolutamente impecável, é o Ministério da 

Defesa”, Jungblut (2002).
26

 

Se o modo como o MD funciona e implementa suas decisões estão longe de representar 

um efetivo controle civil democrático sobre os militares, grande parte se deve ao envolvidos, 

civis e militares, por não terem estímulos racionais para criar um equilíbrio democrático no país. 

Ou seja, podemos aceitar a democracia eleitoral, mas não um regime democrático. 

 

2.3) A Polícia Militar na ONU
27 

Existem aproximadamente dezessete missões de paz espalhadas pelo mundo; cerca de 

cem mil são militares, conhecidos como “os soldados da paz”, dentre os milhares envolvidos. E o 

aumento da demanda nas Nações Unidas pelas operações de paz veio acompanhada pelo aumento 
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da sua complexidade tornando essas operações mais desafiadoras, necessitando de membros mais 

especializados e melhor treinados. Por exemplo: o Haiti que não tem um exército próprio, mas 

sim a Polícia Nacional à qual recai a função de garantir a segurança, não apenas para os civis, 

mas também nas fronteiras. Além do Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e México têm enviado 

contingentes de policiais para o Haiti. 

Vejamos o efetivo de policiais militares brasileiros em missões de paz da ONU, em 2013: 

MINUSTAH (Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti) - Haiti: 

- Polícia Militar do Distrito Federal - 03 (duas policiais femininas) 

- Polícia Militar de Pernambuco - 01 (policial) 

- Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro - 02 (policiais) 

- Polícia Militar do Estado de Sergipe - 01 (policiais) 

UNMIS (United Nations Mission in Sudan) - Sudão 

- Polícia Militar de Alagoas - 01 (policiais) 

- Brigada Militar do Rio Grande do Sul - 01 (policiais) 

- Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro - 01 (policiais) 

- Polícia Militar de Santa Catarina - 01 (policiais) 

- Polícia Militar do Estado de São Paulo - 02 (duas policiais femininas) 

- Polícia Militar do Paraná - 01 (policiais) 

UNIOGBIS (United Nations Integrated Peacebuilding Office in Guinea-Bissau) - Guiné-

Bissau 

- Polícia Militar do Paraná - 02 (policiais) 

ONUMOZ (United Nations Mission in Mozambique) - Moçambique 

- Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro - 02 (policiais) 

- Policia Militar do Estado de Sergipe - 03 (policiais) 

UNAMET (United Nations Mission in East Timor) - Timor-Leste 

- Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro - 02 (policiais) 

UNPROFOR (United Nations Protection Force) - Croácia e Bósnia e Herzegovina 

- Brigada Militar do Rio Grande do Sul - 05 

No Brasil, o controle sobre a participação de policiais militares e civis em operações de 

paz está sob o comando do Ministério da Defesa, mas existe um projeto que transfere esse 
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controle para a Secretaria Nacional de Segurança Pública (SeNaSP), que é ligada ao Ministério 

da Justiça e Segurança Pública. 

A Polícia Militar do Estado de Sergipe, para fins de exemplo, iniciou sua presença em 

Missões de Paz das Nações Unidas, no ano de 1994, com a ONUMOZ (Missão das Nações 

Unidas em Moçambique), da qual participaram três oficiais, os tenentes Adeilson Barros Meira, 

Abiner Lobo e Aristóteles Macedo Filho, cujo mandato consistia, entre outros serviços, o de 

monitorar o trabalho desenvolvido pela polícia moçambicana, verificação do processo eleitoral e 

verificar o cumprimento de o Acordo Geral de Paz que pôs fim a uma guerra civil de 16 anos. 

 

2.4) O papel da Polícia Militar 

No período em que as experiências com a democracia eram evidentes, o apelo por mais 

transparência nas forças policiais eram exploradas pela disciplina, hierarquia, doutrina e 

treinamento das carreiras. Na teoria organizacional, não é possível pensar o funcionamento das 

organizações sem levar em conta a reação própria dos que nela as integram. Assim, sem que se 

fizesse uma mediação entre os anseios sociais e a cultura organizacional, as expectativas de 

melhoria tornar-se-iam infrutíferas. 

A principal razão pela qual se pode afirmar que no período democrático houve, de um 

lado, vozes que pediam uma relação mais cidadã com as forças de polícia e, de outro, o 

processamento lento e corporativo dessas demandas pelas organizações policiais. 

O problema, contudo, é que as demandas que vinham por meio de canais institucionais, a 

mídia, por exemplo, eram contraditórias. Se os abusos policiais eram reportados e condenados 

pelos jornais, havia uma pressão política para que a repressão criminal fosse feita de modo célere, 

tão logo as autoridades públicas obtivessem seus mandatos populares. O aceleramento para se 

atender às demandas dos eleitores era negociado pelas organizações policiais por meio de mais 

autonomia, dificultando a solução de problemas de controle. 

Além disso, surgiam pressões de controle social que tornavam pouco claras as fronteiras 

entre a atuação repressiva a crimes e a atuação política. A doutrina policial, um dos elementos 

constitutivos da cultura organizacional, foi remodelada ao longo do período democrático para 

fazer frente às expectativas de controle social oriundas de um mundo que passava por uma guerra 

fria. O trabalho de inteligência e o aparato repressor incorporavam, pela doutrina, uma atuação 

repressiva em que sequer os limites políticos eram facilmente percebidos. O treinamento, por sua 
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vez, além de reforçar a disciplina e hierarquia das forças, incorporava um elemento de doutrina 

que reproduzia o contexto de enfrentamento nas forças que deveriam servir à pacificação.
28

 

Nesse sentido, Maria Pia Guerra (2016), os elementos de controle só poderiam surgir 

posteriormente aos abusos insurgidos, para que haja cobranças contundentes se fossem deixadas 

sem repostas. É claro, que apenas via controle interno é que as cobranças poderiam ser resolvidas 

porque a organização, como um todo, não careceria de maiores reformas: o óbice estava em 

atores que não haviam incorporado à lógica da disciplina e hierarquia. 

A Lei estadual nº 616 reorganizou a corporação, isso em dezembro de 1974, reforçou a 

militarização da polícia e a federalização da segurança pública. Primeiro, deu status legal à 

polícia de choque, que havia sido criada por ato infralegal em 1970, definindo sua competência 

para missões de contraguerrilha urbana e rural”. Segundo, reproduziu o comando da PM às 

Forças Armadas, prevista no Decreto-lei federal nº 667/69, exigindo que o comandante da PM 

fosse oficial do serviço ativo do Exército, proposto pelo governador ao ministro, apenas 

excepcionalmente, com autorização do ministro, um membro da Polícia Militar. Terceiro, 

reproduziu a dupla cadeia de comando, com coordenação por órgãos das Forças Armadas, a 

exemplo da obrigação de autorização do Estado-Maior para a criação de Comandos de 

Policiamento de Área e da obrigação de autorização do Ministro do Exército para alteração do 

efetivo da Polícia Militar. Por fim, reproduziu também a mesma ambiguidade de subordinação da 

legislação federal, ao confirmar a subordinação do Comandante da PM ao Secretário de 

Segurança Pública em meio a uma série de previsões de controle por parte das Forças Armadas.
29

 

A criação da Corregedoria da Polícia Civil, de todo modo, deu novas atribuições refletidas 

na destinação ao órgão da Polícia Civil, sendo excluídas as de investigação de condutas 

transversais às corporações. Eram elas: (i) fiscalizar os serviços de todas as Unidades da Polícia 

Civil; (ii) apurar, de ofício ou por determinação superior, as irregularidades praticadas por 

policiais civis, servidores da Policia Civil e despachantes policiais, indicando as providências ou 

penalidades cabíveis; (iii) centralizar, através do Serviço Disciplinar da Policia, as sindicâncias e 

processos administrativos contra servidores da Policia Civil, na Região da Grande São Paulo, 

atuando excepcionalmente no interior do Estado, de ofício ou mediante determinação superior; 
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(iv) promover o cadastro e controle dos procedimentos administrativos em geral que envolvem 

servidores da Polícia Civil; (v) realizar correições, de ofício ou por determinação superior, nas 

Unidades da Policia Civil, sugerindo medidas aplicáveis; (vi) promover investigações a respeito 

do comportamento ético social dos candidatos a cargos ou funções da Polícia Civil; e (vii) 

fiscalizar as atividades dos despachantes policiais, propondo medidas para o boa execução e 

aprimoramento dos serviços.
30

 

Em foco, duas restrições de atuação. Primeiramente no tocante a quais policiais poderiam 

ser investigados: restringia-se aos policiais civis, pois se tratava de um órgão da Polícia Civil. 

Depois, refere-se a que grau de autonomia o corregedor teria em relação aos delegados e chefes 

de unidade, estaria subordinado diretamente ao secretário de segurança ou ao delegado geral. 

Clara está uma oscilação entre ambas as subordinações, o que nítido fica a demonstração de 

disputas internas para comando e controle do órgão. Sendo um órgão auxiliar da Delegacia Geral, 

não tinha autonomia para alcançar os dados e documentos sobre as operações dos departamentos 

policiais. Os departamentos mantinham corregedores departamentais, subordinados não ao 

corregedor geral ou ao delegado geral, mas aos seus próprios diretores. Assim, as investigações 

mantinham o padrão anterior de descentralização, por meio do qual os investigadores eram 

diretamente subordinados àqueles delegados ou diretores que haviam em primeira instância 

ordenado a operação em suspeito.
31

 

As atividades de repressão política e social foram valorizadas: o Departamento Estadual 

de Ordem Política e Social (DEOPS) foi reorganizado, substituindo a estrutura adotada desde a 

década de 1940, e os Departamentos Regionais de Polícia (DEGRAN e DERIN, respectivamente, 

Departamento Regional de Polícia da Região do Grande São Paulo e Departamento das Regionais 

de Polícia de São Paulo Interior) receberam competência suplementar para executar atividades 

concernentes à ordem política e social. Outras medidas, ainda, indicavam alteração no equilíbrio 

das funções de controle: a Coordenadoria de Informações e Operações (CIOP), criada na 

estrutura da Secretaria de Segurança Pública, passou a ser o órgão de informações do secretário, e 

o Conselho da Polícia Civil passou a ser presidido pelo Delegado Geral, não mais pelo Secretário 

de Segurança Pública. 
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Maria Pia Guerra (2016), o projeto da Comissão Afonso Arinos, comissão de especialistas 

nomeada pelo presidente Sarney no início do processo constituinte, previu um capítulo de 

segurança pública no qual se questionava o papel da polícia militar na democracia. A comissão 

entendeu que o policiamento ostensivo e a defesa da ordem social seriam atividades 

eminentemente civis, a serem deixadas para grupos uniformizados da polícia civil. Apenas nos 

casos em que se fizesse necessário manter uma tropa de choque para policiamento ostensivo 

suplementar poderiam os Estados optar por instituir uma polícia militarizada. 

Em duas audiências públicas, em especial, discutiu-se a existência da polícia militar: na 

audiência com o Delegado Cyro Vidal, Presidente da Associação dos Delegados do Brasil 

(Adepol), no dia 28 de abril de 1987, e na audiência com o Tenente-Coronel Sílvio Ferreira, 

Subcomandante da Academia da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, no dia 29 de abril de 

1987. Tendo como pano de fundo o projeto Afonso Arinos, os participantes do debate se 

posicionaram contra ou a favor de um policiamento militarizado.  

A época, o Deputado José Genoíno defendeu a manutenção da PM com nova definição de 

competências e de grau de autonomia: 

“Quero deixar bem claro que eu não concordo com a opinião de extinção da Polícia 

Militar. Eu concordo com a existência de Polícias Militares. O problema é a destinação 

delas, de autonomia em relação a esta ação de segurança pública e de defesa da 

sociedade, no sentido da defesa pública, da defesa civil.”
32

 

 

Para defender a manutenção das polícias militares vários argumentos foram utilizados, 

como o que dizia sobre o caráter histórico incorporado, porque “elas já faziam parte da cultura 

brasileira”. Outros, devido ao contexto político social, pois os índices demonstravam crescente 

número de violência e criminalidade, para isso a defesa de utilização de tropas de choque para 

conflitos urbanos. Tal parece ser o sentido de alguns defenderem argumentos como o grande 

contingente das polícias militares, em ser muito superior ao contingente das polícias civis. Seja 

por acordo ou por pressentir as dificuldades de extinção de uma corporação organizada e presente 

na assembleia, os debates se ativeram às competências da PM. 

As polícias militares disputavam, na constituinte, a manutenção de sua competência no 

policiamento ostensivo. Várias propostas existiam, principalmente com apoio de um significativo 

número de participantes, quanto a atuação da polícia militar no patrulhamento de choque, 

especialmente nos casos de perigo à ordem pública. 
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Ao fim dos debates, a assembleia constituinte aprovou um formato de polícia militar 

equivalente ao existente no período anterior, pois a Carta Magna assim expressou em seu Art. 

144, sua principal atribuição:
33

 

Art 144 - A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é 

exercido para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio, através dos seguintes órgãos: 

§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; 

aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a 

execução de atividades de defesa civil. 

§ 6º As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do 

Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos Governadores dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 
 

A polícia militar manteve a atribuição de policiamento ostensivo, subordinada aos 

governadores, com possibilidade de ser associada às Forças Armadas em situações especiais. 

Pois, não muda a atual definição das Polícias Militares, que continuam sendo forças auxiliares do 

Exército. O efetivo das polícias militares conta com, aproximadamente, 500 mil homens, em todo 

o país.
34

 

Tornar a carreira policial profissional foi uma iniciativa das associações da polícia civil 

durante todo o regime militar. Os próprios policiais expunham seguidos textos e opinião 

sustentando a necessidade de uma carreira de bacharéis. O principal argumento era: a atividade 

policial é uma atividade jurídica, que consistia em produzir inquéritos e processos a partir de uma 

análise da legislação. 

O texto constitucional aprovado apostou num arranjo problemático. Por um lado, 

estabeleceu competência estadual para a matéria, com poucos mecanismos de coordenação, na 

linha das propostas descentralizadoras. Um dos únicos mecanismos diretos de coordenação foi a 

lei federal que disciplinaria “a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela 

segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades” (Art. 144, § 7º, CF 88). 

Por outro, criou um formato relativamente fechado, já que definiu no texto constitucional um 

arranjo detalhado. Por isso, os Estados atualmente não podem modificar a arquitetura 
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institucional para optar, por exemplo, por modelos de policiamento como o de ciclo único, 

adequados ao contexto local.
35 
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III - A VIOLÊNCIA NOS ESTADOS BRASILEIROS 

 

3.1 - Ordem ou Segurança Pública 

A expressão “ordem pública” ganhou inadequadamente uma ampla significação, sem que 

a ela fossem atribuída pelo texto constitucional, as devidas delimitações, conceituações ou 

definições quanto ao tratamento dos temas de segurança pública e defesa nacional. 

O Manual Básico da Escola Superior de Guerra afirma que ordem pública “é a situação de 

tranquilidade e normalidade cuja preservação cabe ao Estado, às instituições e aos membros da 

sociedade, consoante ás normas jurídicas legalmente estabelecidas”.
36

 

Outra expressão que também causou distorções ao longo do tempo é “segurança pública”. 

Essa famosa expressão demonstrou nitidamente, ao longo dos anos, a falta de clareza e de 

objetividade de sua conceituação. O capítulo III do título V (da defesa do estado e das instituições 

democráticas) da Constituição de 1988 utiliza tais termos sem os definir, porém elenca no Art. 

144, quais os órgãos e quais as instituições encarregadas de exercer a segurança pública do país. 

O Art. 144 traz em cada dispositivo cindido um órgão responsável por parte da segurança 

pública, de modo a atribuir a cada um determinada função e missão. Ou seja, o texto 

constitucional não conceitua segurança pública, mas enumera taxativamente os seus órgãos, além 

de atribuir a eles suas competências respectivas. Dessa forma, nota-se, de imediato, a lacuna 

constitucional sobre o que é, de fato, a segurança pública. Em meio aos inúmeros debates 

doutrinários, “parece possível distinguir duas tendências fundamentais”
 

a respeito de sua 

natureza. A primeira tendência busca a incorporação na ideia de segurança todo o tipo de defesa 

ou garantia contra ameaças; e “a segunda, mais específica, inclui na noção somente (ou 

basicamente) a defesa contra a ameaça do crime e da contravenção penal”.
37

 

Desse modo, os órgãos elencados no Art. 144 da CF/88 são os que exercem a segurança 

pública, mas sim, por eles devem ser garantida. É importante destacar o adjunto adnominal 

“pública” da expressão “segurança pública”, pois tal palavra tem o sentido de “do povo”, 

opondo-se ao sentido de “do particular” ou “privada”, pois segurança pública não é uma função 

ou atividade, mas um estado, um clima, ou ainda, uma situação A qualidade de a segurança ser 

“pública” não traduz a realidade fática e normativa do Brasil, na medida em que a ideia de busca 

                                                             
36

MENDES, Joel Cordeiro Raphael.op.cit., p. 35. 
37

Idem, p. 36 



35 

 

 

da “segurança” engloba tanto os setores públicos, quanto os setores privados. Entre outros 

exemplos que os autores evidenciam, tem-se o atendimento pela polícia militar de ocorrência de 

vias de fato entre marido e mulher, que ocorre dentro do lar. Tal exemplo não estaria, em termo 

teóricos, respaldado pela expressão “segurança pública” quando se entende o termo “pública” em 

sentido oposto ao termo “privada”, já que não se nega que a violência domestica - embora 

ocorrida, na maior parte das vezes, na esfera privada - é um sério problema social. “A filosofia da 

polícia comunitária, fundada na antecipação e na eliminação das causas dos incidentes, não pode 

basear-se numa proteção ou ordem meramente públicas, mas na soma do público e do privado, ou 

seja, na busca do ambiente de segurança social”.
38

 

“Desse modo, evidencia-se a expressão segurança pública como um termo a ser 

diferenciado de segurança privada, que deve significar ambiente de paz e harmonia que a 

sociedade civil busca instalar em áreas particulares, ainda que através de 

terceirização.”
39

 

 

A “segurança” como sendo uma condição, um estado ou um clima não é apenas adstrita 

ao âmbito da segurança interna, essa concepção de é também consolidado na Política de Defesa 

Nacional - documento, anteriormente previsto pela Lei Complementar n
º
 97/99 (que dispõe sobre 

as Forças Armadas), preponderantemente voltado para ameaças externas - que trouxe por meio 

do Decreto 5.484, de 30 de julho de 2005, a seguinte diferenciação: 

I Segurança é a condição que permite ao País a preservação da soberania e da 

integridade territorial, a realização dos seus interesses nacionais, livre de pressões e 

ameaças de qualquer natureza, e a garantia aos cidadãos do exercício dos direitos e 

deveres constitucionais; 

II Defesa Nacional é o conjunto de medidas e ações do Estado, com ênfase na expressão 

militar, para a defesa do território, da soberania e dos interesses nacionais contra 

ameaças preponderantemente externas, potenciais ou manifestas. 

 

Defesa Social, desse modo, designa as redes articuladas de atividades, tarefas, pessoas, 

órgãos e meios, com os quais a sociedade espera proteger-se contra ameaças de origem natural 

(enchentes, furacões, desabamentos, enchentes, terremotos, etc.) e contra ameaças de origem 

social, decorrentes da vida em sociedade (acidentes no trabalho, atropelamentos, crimes em geral, 

doenças, etc.). A segurança é, portanto, o fim do processo de proteção, do qual a defesa é o 

meio.
40
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Defesa é, então, a demonstração “prática de proteção, por meio de um conjunto de 

atitudes preventivas e procedimentos corretivos que visam o ambiente de segurança. A defesa 

compreende um conjunto de ações metódicas, administrativas e operacionais”. Ou seja, o 

conceito de defesa traz o significado de conduta, prática, ato ou ação. Os mecanismos das ações 

de defesa podem reduzir a insegurança, “ocorre que é impossível executar todas as ações de 

defesa necessárias à proteção social. A quantidade de recursos físicos e humanos para uma tal 

empreitada tenderia ao infinito”.
41

 

Inúmeras análises destacam o crescimento da violência urbana a partir dos anos 1980, o 

crescimento da violência policial com o surgimento de esquadrões da morte e milícias, o 

comportamento dos policiais em sua relação com a matriz curricular de cursos da polícia e 

mesmo o desenvolvimento das políticas de segurança pública na transição. Entretanto, poucos se 

dedicam a entender o arcabouço institucional da segurança pública em sua perspectiva histórica.
42

 

Em outras palavras, há uma despreocupação quanto à análise voltada para o modo de 

como as instituições militares foram estruturadas durante o regime militar, como permaneceram 

as mesmas após a transição política e como a falta de reformas impactou negativamente para a 

construção da democracia. O discurso dos legados da ditadura no sistema policial, desta forma, 

acaba por se tornar superficial, pois afirma uma continuidade sem compreender exatamente os 

seus termos. A argumentação é rapidamente enfraquecida, por exemplo, por contra-argumentos 

que apontam a existência de organizações policiais militarizadas muitos antes da ditadura.
43

 

Um dos motivos para a referida ausência de análise parece ser a difusa descrença no 

potencial das reformas institucionais para modificar comportamentos. O professor Ignácio Cano 

(2014), em entrevista, destaca a insuficiência de medidas de reforma institucional. Comissão 

Nacional da Verdade propõe desmilitarização das polícias. Se a cultura da violência está presente 

nas microrrelações, na dinâmica pessoal informal, uma modificação nas regras legais teria pouco 

impacto transformador. Contudo, apostamos aqui na relevância da forma institucional. As 

instituições modificam comportamentos por meio de incentivos de conduta e criação de 

expectativas em relação à conduta alheia. De tal sorte, entender a construção de uma instituição, a 
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maneira como se vincula a decisões passadas de seus agentes e a maneira como reage a projetos 

de reforma, é um caminho para entender também as práticas internas. 

O interesse das Forças Armadas pela segurança pública data ao menos da década de 1940. 

Em 1948, após o fim da II Guerra e do contato que mantiveram os integrantes da Força 

Expedicionária Brasileira com os militares norte-americanos, foi criada no Brasil a Escola 

Superior de Guerra, inspirada no National War College. Os militares se viam mal preparados para 

enfrentar os grandes problemas do país e buscavam desenvolver ideias e estratégias de 

intervenção e de estreitamento dos laços entre civis e militares. A intenção era constituir algo 

como uma escola de altos estudos sociais e não propriamente de uma escola de guerra. A Escola 

Superior de Guerra, vinculada ao Estado-Maior do Exército, passou a elaborar estudos sociais a 

partir do conceito-chave “segurança nacional”. Substituindo a ideia clássica e mais restritiva de 

defesa nacional, a noção de segurança traduzia a “urgência militar de enfrentar problemas 

nacionais como um conjunto, onde os aspectos sociais e políticos seriam indissociáveis dos 

aspectos militares. Em termos ideais, a segurança nacional seria sobretudo uma condição em que 

a Nação se encontraria garantida contra quaisquer tipos de ameaças”.
44

 
 

Assim, as Forças Armadas teria como objetivos “centralizar experiências, pesquisas e 

estudos”, padronizar legislação e procedimentos, garantir a “defesa dos princípios militares: 

agressividade, capacidade de reação, espírito combativo e absoluta decisão nas ações” e garantir a 

“instrução uniforme, equilíbrio de pensamento e, principalmente, uma destinação comum, o que 

só pode ser obtido através de um Órgão de Coordenação, que é a Inspetoria”. Tudo isso para 

combater os principais desafios das polícias militares, que seriam “violência, subversão, 

corrupção, tráfico de influências, infiltração ideológica, propósito de domínio econômico, intuito 

de desagregação social, quebra de soberania”. Era, portanto, a porta de entrada do regime para 

garantir uma atuação das polícias nos marcos da doutrina de segurança nacional.
45

 

 Em 2 de julho de 1969, com o Decreto-lei nº 667/69, em detrimento da Guarda Civil e dos 

demais modelos de polícia não militarizadas que disputavam espaço nesse período e por meio de 

uma decisão unilateral do governo federal, foi acrescentada a expressão exclusividade à definição 

do policiamento ostensivo. No texto: 

Decreto federal nº 667/69, art. 3º, “a”. Compete à polícia militar: “executar com 

exclusividade, ressalvadas as missões peculiares das Forças Armadas e os casos 

                                                             
44

GUERRA, Maria Pia, op. cit., p. 13. 
45

Idem. p. 17. 



38 

 

 

estabelecidos em legislação específica, o policiamento ostensivo, fardado planejado 

pelas autoridades policiais competentes, a fim de assegurar o cumprimento da lei, a 

manutenção da ordem pública e o exercício dos poderes constituídos”. 

 

A prerrogativa de policiamento nas ruas em contato direto com a população foi confiada 

em exclusividade às polícias fardadas, organizadas em hierarquia militar, sob controle das Forças 

Armadas. As dúvidas que porventura ainda existissem foram resolvidas pelo Decreto federal nº 

1.072, de 30 de dezembro, que determinou a extinção das Guardas Civis e a incorporação aos 

quadros das polícias militares em até 180 dias.
46

 

 
Em 1970, o Regulamento das Polícias Militares (Decreto federal nº 66.862/70) foi editado 

com o objetivo geral de aprofundar as mudanças desejadas pelo regime dentro das corporações 

policiais. O regulamento combinou duas medidas. Por um lado, ampliou o escopo de atuação das 

polícias, acrescentando atribuições ligadas ao combate ao terrorismo e à doutrina de segurança 

nacional. Por outro, ampliou o controle do regime sobre os meios e os fins, estreitando os 

vínculos das organizações policiais com o Exército. 

Caberiam às polícias militares estaduais a repressão e a prevenção de ações que 

comprometessem os poderes constituídos, tais como “atividades subversivas, agitações, 

tumultos, distúrbios de toda ordem, devastações, saques, assaltos, roubos, sequestros, incêndios, 

depredações, destruições, sabotagem, terrorismo e ações de bandos armados nas guerrilhas 

rurais e urbanas” (Decreto federal nº 66.862/70).
47

 

Para promover a ampliação do controle, o regulamento estabeleceu novos vínculos com as 

Forças Armadas. Primeiro, definiu que as situações em que a polícia e o Exército atuariam em 

parceria. Eram as graves perturbações da ordem: situações que “superem a capacidade de 

condução das medidas preventivas e repressivas tomadas pelos Governos Estaduais, (...) possam 

vir a comprometer a integridade nacional e o funcionamento das instituições ou (...) impliquem 

na realização de operações militares” (Decreto federal nº 66.862/70). Segundo, criou mecanismos 

formais de dependência, que reforçaram a subordinação da Polícia ao Exército: (i) subordinou a 

PM diretamente ao Comando do Exército local nas situações de graves perturbações da ordem, 

(ii) subordinou as unidades da PM ao Comando militar que tivesse jurisdição no local, não 

obstante viesse a ser diverso do Comando militar responsável pela sede da PM, algo que 

enfraquecia a subordinação da unidade policial à sua sede; (iii) exigiu aprovação do Estado-
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Maior do Exército para a localização das unidades da PM e para a ampliação ou diminuição de 

seu efetivo; (iv) exigiu participação dos Comandantes do Exército no planejamento da atividade 

policial; (v) atribuiu à Inspetoria Geral das Polícias Militares o controle do material bélico das 

polícias e (vi) possibilitou a participação das polícias em exercícios e manobras das Forças 

Armadas.
48

 

A ROTA, portanto, foi criada no auge da repressão da ditadura, algo que parece não 

incomodar a corporação. No sítio eletrônico da Secretaria de Segurança Pública, consta a atual 

definição de competência do batalhão, adotada no regulamento da Polícia Militar: 

1º Batalhão de Choque - Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) - O 1º Batalhão de 

Policiamento de Choque (BPChq) é responsável, em todo o Estado de São Paulo, pela 

execução de ações de controle de distúrbios civis e de contraguerrilha urbana e, 

supletivamente, de ações de policiamento motorizado.
49

 

 

Embora o processo de distensão brasileiro tenha se iniciado lento, seguro e gradual, saiu 

do controle das Forças Armadas ao longo dos anos 1980. Ponto crítico para tanto foi a 

mobilização social nas Diretas Já e, principalmente, na assembleia constituinte de 1987. O 

processo aberto e participativo da constituinte contrariou as expectativas. O projeto inicial, 

elaborado por uma comissão de notáveis, deu lugar a projetos descentralizados em comissões e 

subcomissões, que realizavam audiências públicas e recebiam emendas populares. Os temas eram 

debatidos publicamente nos jornais e na sociedade civil. O resultado foi uma ampla carta de 

direitos.
50

 

Em 1987, dentre os argumentos utilizados para a manutenção das polícias militares, 

alguns são inusitados, como o que arguia o caráter histórico irremediável porque já “incorporado 

à cultura brasileira”. Outros são compatíveis com o contexto político social marcado por índices 

crescentes de violência e criminalidade, como a defesa de criação de tropas de choque para 

conflitos urbanos. Outros são explicáveis pelo contexto político e social de crescente violência 

urbana, como a defesa de utilização de tropas de choque para conflitos urbanos. Outros, ainda, 

são significativos para a compreensão dos limites da transição, na medida em que revelam um 

limite do possível para a assembleia constituinte. Tal parece ser o sentido de argumentos como o 

grande contingente das polícias militares, em muito superior ao contingente das polícias civis. 
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Seja por acordo ou por pressentir as dificuldades de extinção de uma corporação organizada e 

presente na assembleia, os debates se ativeram às competências da PM.
51

 

A defesa da corporação ocorreu na audiência do dia 29 de abril de 1987, em que 

estiveram presentes diversos representantes da Polícia Militar de todo o país. A fala do Tenente-

Coronel Silvio Ferreira, Subcomandante da Academia de Polícia Militar do Rio Grande do Sul, 

incluiu a leitura de um documento intitulado “O papel das Polícias Militares para a manutenção 

da ordem e tranquilidade públicas”, elaborado no III Congresso Brasileiro das Polícias Militares, 

realizado em Belo Horizonte, de 8 a 14 de fevereiro de 1987. O documento apresentou rejeição 

ao projeto da Comissão Afonso Arinos e nove recomendações para novo projeto da assembleia.
52

 

Nelson Terra justificou a militarização promotora de hierarquia e disciplina, tentando 

desvencilhá-la da violência policial: Não existe nenhuma Vocação da Polícia Militar para a 

repressão, nenhuma vocação para a violência, a insensibilidade social. A Polícia Militar no meu 

Estado e, tenho certeza, em todo o País, exerce hoje, em movimentos coletivos, a Parlamentação 

como recurso preferencial de trabalho. (...) Não fazemos policiamento militar. Não há 

policiamento militar. Há Polícia Militar, o que é bastante diferente. (...) A Polícia precisa ser 

numerosa: com isso todos concordamos. Precisa estar bem armada e equipada: eis outro ponto de 

concordância. Precisa estar bem treinada. Estamos convencidos de que só a hierarquia e a 

disciplina militar podem assegurar o controle e a própria eficiência dessa força pela sociedade. 

Não há outro meio de assegurá-lo: a força, sem tal controle, é um risco grande demais, que não se 

pode legitimamente correr.
53

 

O relatório 2017, ano-base 2016, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
54

 divulga o 

gráfico com os índices de casos novos e pendentes criminais, excluídas as execuções penais, por 

tribunal, nos Estados brasileiro. Ainda não temos os dados estatísticos de 2017, o qual será usado 

como ano-base para o relatório de 2018, em 2016, ano-base 2015 (figura 01), ocorreram 

1.835.317 novos casos, enquanto que no relatório de 2017, ano-base de 2016 (figura 02), 

ocorreram 2.317.658, o que esperar do relatório 2018, ano-base 2017? 
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Casos novos e pendentes criminais de 1º grau na fase de conhecimento por tribunal 

 

figura 01 

Casos novos e pendentes criminais, excluídas as execuções penais, por tribunal 

 

figura 02 

 

 Como vimos, o judiciário está cheio de processos não conclusos e com o número reduzido 

de policiais, proporcionalmente comparando policiais e cidadãos, e com números crescentes de 
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violência, é notório o apelo realizado pela população por mais segurança, essa manifestação está 

sendo traduzida pelo chamamento de mais militares às ruas. Para uma demonstração de ou de 

“falsa” impressão de segurança nas ruas das grandes capitais, as Forças Armadas estão sendo 

acionadas na busca de reduzir os números com a violência nos Estados.
55

 

 

3.2 - Violência no Rio de Janeiro 

Roberto Romano, Professor de Ética da Unicamp, (2017), em entrevista ao jornal O 

Globo, comenta:
56

 É pacífico que a sociedade brasileira é das mais violentas do mundo. Tivemos 

a escravidão, duas ditaduras violentas no século XX. Tudo isso cria, historicamente, um subsolo 

fértil para florescer essa violência gratuita, em que uma discussão de bar deriva para o homicídio. 

Numa sociedade que dá mais deveres do que direitos, em que as pessoas não têm 

condições de se mover com o mínimo de autonomia - cercadas pelo revólver dos bandidos, pela 

polícia truculenta e pelo Estado ineficaz -, só se conhece o direito da força: do dinheiro, do poder, 

da força física. 

Usando a imagem de (escritor búlgaro) Elias Canetti em “Massa e Poder”, imagine-se 

uma sociedade fechada numa sala de cinema e alguém grita “fogo!”. Nesta hora, não tem mais o 

jovem, o mais velho, a mulher grávida, a criança... Todo mundo quer sair, só existe o imediato. O 

Rio vive essa panela de pressão. Do ponto de vista ético, é o último esgarçamento das relações 

sociais e pessoais. Mesmo questões mais básicas como o tratamento entre as pessoas, nas ruas, se 

perdem. Um acanalhamento da prática social. 

A ética é um conjunto de valores e contravalores coletivos que, uma vez aprendidos por 

um grupo social, se torna automático. A violência, assim, é uma ética também. É o que ocorre 

quando se acha natural a superioridade ser imposta, por meios físicos, monetários ou por armas. 

O Brasil é uma panela de pressão. 

O Instituto de Segurança Pública (ISP), órgão da Secretaria Estadual de Segurança, 

confirmaram o aumento da violência no Estado do Rio de Janeiro no primeiro semestre de 2017, 
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comparando-se o mesmo período de 2016. Embora registrem queda em alguns tipos de 

ocorrência no mês de junho, os dados divulgados em 28 de outubro de 2017. 

 Vejamos alguns casos: 

- homicídio doloso passaram de 2.472 para 2.723, registrando um crescimento de 10,2%; 

- latrocínio (roubo seguido de morte), de 114 para 138 ocorrências, aumento de 21,2%; 

- homicídios decorrentes de oposição à intervenção policial tiveram um incremento ainda 

maior, de 400 para 581, subindo para 45,3%; 

- roubos de veículos - de 19.633 para 27.534 casos, aumento de 40,2%; 

- roubo de celular, que subiram de 8.686 para 11.030 ocorrências. Esses dados foram 

divulgados pela Agencia Brasil.
57

 

Segundo o ISPdados, arquivo número de policiais mortos em serviço, 36 policiais 

militares e 2 policiais civis foram mortos em 2016, enquanto que até o mês de setembro deste ano 

foram mortos 21 policiais militares e 4 policiais civis.
58

 

A figura abaixo apresenta um gráfico com índice de letalidade no estado do Rio de 

Janeiro (figura 03). 

 

figura 03 

 

O jornal O Globo, em 11 de abril de 2017, postou no site da empresa uma matéria 

intitulada “Uma triste estatística da violência no Rio”, por Elenilce Bottari. De acordo com essa 

publicação “desde que os homicídios voltaram a crescer no Rio, a partir de 2013, o crime fez 
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21.258 vítimas no estado. São, em média, 13 mortos por dia. A cada duas horas, uma família 

chora a perda de um parente para a violência que se espalha de maneira cada vez mais 

banalizada. Tão indiscriminada que o Rio parece viver em um estado de tensão permanente, que 

contagia as ruas, e seus moradores.
59
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IV – FUNDAMENTOS PARA O USO DAS FORÇAS ARMADAS PELA SEGURANÇA 

PÚBLICA 

4.1 - A importância das Forças Armadas no combate à violência 

Atualmente, diante das situações em que o caos torna-se iminente, fato, já instaurado, o 

emprego militar passa a ser ao menos questionável. As armas usadas pelas Forças Armadas 

possuem um poder de fogo muito maior que o exigido (e tolerado) em áreas urbanas, mas passa a 

ser um remédio. Todo o cuidado é pouco quando empregados em locais de uso rotineiros de 

pedestres e residentes fazendo com que as polícias civil, militar e federal são treinados 

especificamente para essas situações. 

A polemologia
60

 

afirma, em sua corrente majoritária, sobre a necessidade da presença da 

filosofia militar, a qual é baseada no fator repressivo, nas nações que queiram proteger sua 

unidade nacional. Diante do exposto, não se discutirá, no próximo subcapítulo, as razões pelas 

quais o sistema das Forças Armadas se configura na Carta Constitucional, o que será resgatado é 

a transversalização do tema da Defesa Nacional, que engloba sobremaneira as funções das 

polícias urbanas nos termos constitucionais.
61

 

A Carta Magna de 1988 destinou evidencias importantes para o uso das Forças Armadas 

com relação à intervenção das Forças Armadas em sua precípua missão. O texto quebrou o 

paradigma de questões ligadas às Forças Armadas, pelo fato da recém-saída do regime militar, 

mas não desconstruiu a segurança urbana brasileira. Assim, diante das aspirações do Estado 

Democrático de Direito permitiu-se que fossem repensadas as novas funções atribuídas à elas, 

direcionando olhares sobre o tema para visualizar a clara diferença entre os fatores da Defesa 

Nacional e os fatores da Segurança Urbana. 

Fernanda Mambrini Rudolfo (2017),
62

 é evidente que não se pode excluir das funções 

constitucionalmente delegadas ao Exército aquela de defesa da lei e da ordem, por iniciativa de 

qualquer dos poderes constitucionais. Contudo, a garantia a que se refere a Carta Magna nem 

sempre legitima a atuação na segurança pública, como vem freqüentemente ocorrendo em 

                                                             
60

Consta na Wikipédia que a Polemologia é o estudo científico das guerras, de seus efeitos, formas, durações e 

funções enquanto fenômeno social. A “aceitação da polemologia como um ramo de estudo no campo das ciências 

políticas pressupõe o abandono da aceitação da guerra como um fenômeno exclusivamente consciente e voluntário e 

de que os conflitos bélicos podem ser evitados utilizando mecanismos jurídicos de regulação da relação entre povos e 

Estados”. 
61

RAPHAEL, Joel Cordeiro. Op.cit., p. 21. 



46 

 

 

Estados como São Paulo e Rio de Janeiro, em época de rebeliões ou disputa entre “facções 

criminosas”. Trata-se, na verdade, do patrulhamento subsidiário na faixa de fronteira, evitando 

delitos transfronteiriços (imigração ilegal, contrabando e tráfico, por exemplo) e ambientais.
63

 

Em casos como esses, a simples presença de militares contribui ao inibir a ação de possíveis 

malfeitores. 

Em terra, o Exército Brasileiro (EB) constitui uma unidade distinta dos demais órgãos 

estaduais. Visa à estabilidade das instituições e ao equilíbrio do pacto federativo, contribuindo 

nas relações internacionais, esteja em missões pacifistas ou em batalhas, mas em nome do país. 

Porém, o que se tem observado é um Exército desprestigiado e desmoralizado em razão dos 

múltiplos acontecimentos ocorridos durante o período de Ditadura Militar e, ainda mais, 

cumprindo funções que não lhe são características. 

Sobre o assunto, Celso Castro e Maria Celina D’Araújo, na obra Militares e política na 

Nova República, asseveram: “Isto, posto, parecem-nos evidentes a menor presença militar no 

cenário político nacional durante a Nova República e a crescente aceitação, pelos militares, de 

um no padrão nas relações civis-militares.” 

É possível que os militares tenham de fato perdido força e influência na nova ordem 

política brasileira. [...]”. Como foi enfatizado por Hunter, um dos principais fatores a diminuir a 

influência política dos militares foi o próprio funcionamento da democracia - e a percepção, pelos 

militares, dessa situação. No entanto, é interessante pensar na sugestão de Ferraz (1999:181) de 

que, tenha sido desencadeada uma “retirada” militar, em face da “combinação das investidas 

bem-sucedidas dos políticos civis em suas possessões e prerrogativas políticas, das dificuldades e 

perigos da cizânia no seio da tropa e do peso de uma auto-estima institucional seriamente 

comprometida pelo passado recente”. Outros elementos, portanto, devem ser mencionados, como 

as influências externas derivadas do cenário internacional.”
64 

Conforme estabelece José Afonso da Silva, as Forças Armadas “[...] constituem, assim, 

elemento fundamental da organização coercitiva a serviço do Direito e da paz social. Nelas 

repousa pela afirmação da ordem na órbita interna e do prestígio estatal na sociedade das nações. 

                                                                                                                                                                                                     
62

AMBITO JURÍDICO. Disponível em: ttp://www.ambito-

juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=5044.Acessado em 04 out. 2017. 
63

BRASIL, Lei Complementar 97/99, alterada pela Lei Complementar 117/04, art. 17A, IV. 
64

AMBITO JURÍDICO. Disponível em:  http://www.ambito-

juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=5044 Acesso em 26 out. 2017. 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=5044
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=5044
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=5044
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=5044


47 

 

 

São, portanto, os garantes materiais da subsistência do Estado e da perfeita realização de seus 

fins. Em função da consciência que tenham da sua missão está a tranqüilidade interna pela 

estabilidade das instituições. É em função de seu poderio que se afirmam, nos momentos críticos 

da vida internacional, o prestígio do Estado e a sua própria soberania.”
65

 

De acordo com o mesmo autor, a Constituição estabelece que as Forças Armadas devem 

defender o país contra agressões estrangeiras em caso de guerra externa, mas também as 

instituições democráticas, visando à garantia dos poderes constitucionais emanantes do povo. As 

funções precípuas da Instituição são, pois, a defesa da Pátria, a garantia dos poderes 

constitucionais e da lei e da ordem.
66

 

Fernanda Mambrini Rudolfo (2017), as normas gerais a serem adotadas na organização, 

no preparo e no emprego das Forças Armadas são estabelecidas por Lei Complementar e, nesse 

sentido, devemos citar o Decreto nº 88.777, de 30 de setembro de 1983, que aprova o 

regulamento para as polícias militares e corpos de bombeiros militares (R-200), a Lei 

Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, alterada pela Lei Complementar nº 117, de 02 de 

setembro de 2004, que dispõe sobre as normas gerais para a organização, o preparo e o emprego 

das Forças Armadas, e o Decreto nº 3.897, de 24 de agosto de 2001, que fixa as diretrizes para o 

emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem. O conteúdo dos arts. 15 e 16 da Lei 

Complementar nº 97/99 deve ser ressaltado, in verbis: 

 

Art. 15. O emprego das Forças Armadas na defesa da Pátria e na garantia dos poderes 

constitucionais, da lei e da ordem, e na participação em operações de paz, é de 

responsabilidade do Presidente da República, que determinará ao Ministro de Estado da 

Defesa a ativação de órgãos operacionais [...] 

Art. 16. Cabe às Forças Armadas, como atribuição subsidiária geral, cooperar com o 

desenvolvimento nacional e a defesa civil, na forma determinada pelo Presidente da 

República.
67 

 

Um dos pré-requisitos para possibilitar o emprego das Forças Armadas, em âmbito 

interno, é a ocorrência de fatos de “não normalidade” (e o que é anormal?), que é a situação em 

que um dos poderes constitucionais está ameaçado e as atividades normais dos órgãos 

responsáveis pela sua manutenção não são capazes de controlar essa conjuntura. As Forças 

Federais são então convocadas para agirem no intuito de auxiliar essas instituições, preenchendo 
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os espaços que, nem mesmo com políticas ou aparelhamento e treinamento, as polícias civis, 

militares e federais poderiam solucionar. São casos certamente diferenciados pela origem do 

problema e também pela sua repercussão na sociedade em geral. 

Fora desses casos, as Forças Armadas estão constitucionalmente designadas para defender 

a lei e a ordem, o que pode ser interpretado como uma autorização legal para atuar na “defesa 

interna”. 

Quanto à atuação em situações de normalidade, os requisitos foram estabelecidos no 

Decreto nº 3.897/01 que fixou, no seu artigo segundo, a competência exclusiva do Chefe de 

Estado para determinar o envio das Forças para as áreas de conflito. 

 

4.2 - As Forças Armadas na Garantia da Lei e da Ordem no Estado do Rio de Janeiro 

As Forças Armadas vêm se atilando em cumprir suas missões, pois depois do término do 

Regime Militar os militares, em face às críticas de extrapolação da lei, e de tudo mais que foi 

alardeado por anos pelos órgãos de imprensa e pelas instituições de defesa dos direitos humanos, 

sofreram grande repulsa e discriminação dos partidos políticos que estavam no poder. 

A matéria publicada no Jornal O Progresso, Dourados, quarta feira, 14 de dezembro de 

1994, p. 09 demonstra o quanto as Forças Armadas estão sendo utilizadas como alternativa para 

uma resposta imediata aos problemas sociais que vem ocorrendo nos Estados: 

“As insistentes demandas por providências conduziram os responsáveis a buscar a 

solução nas Forças Armadas, por não acreditarem em uma alternativa melhor para a 

resposta imediata”. A decisão dos governantes repercutiu nacionalmente de forma 

favorável, em virtude da seriedade dessas instituições e do grande prestígio e respeito 

que possuem perante a opinião pública. As Forças Federais não poderiam deixar de 

atender aos apelos da população e, principalmente, a vontade política de sua autoridade 

suprema (Presidente da República), partindo prontamente para a difícil missão, por 

serem instituições permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na 

disciplina. Podem ser acionadas para o desempenho de missões na área da Segurança 

Pública - Defesa Pública, em casos e situações especiais, previstos na Carta 

Constitucional e em legislação federal especial. Configurando-se o quadro sintomático 

de grave perturbação da ordem onde fica evidente a superação da capacidade do governo 

estadual para preservar a ordem pública, as Forças Federais entram em ação. 

Objetivando dar legitimidade à atuação das Forças Armadas na Segurança Pública, o 

governo federal, por meio do Decreto nº 3.897, de 24 de agosto de 2001, fixa as 

diretrizes para o emprego delas na garantia da lei e da ordem, concedendo Poder de 

Polícia aos militares federais quando convocados a atuar na Preservação da Ordem 

Pública em situação emergencial comprovada e respaldada pela Carta Constitucional. 

Posteriormente, a Lei Complementar nº 117, de 02 de setembro de 2004 alterou a Lei 

Complementar nº 97, de 09 de junho de 1999, que dispõe sobre as normas gerais para a 

organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas, reforçando a legitimidade do 
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emprego das Forças Armadas no âmbito da segurança pública, mas impondo requisitos 

mais específicos para atuação nas questões de Segurança Pública. 

Extensa é a legislação, base legal, para o emprego das Forças Armadas na garantia da lei 

e da ordem, vejamos as três principais: 

1 - Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; 

2 - Lei Complementar nº 97, de 09 de junho de 1999, alterada pela Lei Complementar nº 

117, de 02 de setembro de 2004 e Lei Complementar nº 136, de 25 de agosto de 2010 

(dispõe sobre as normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das Foras 

Armadas); e 

3- Decreto nº 3.897, de 24 de agosto de 2001 (fixa as diretrizes para o emprego das 

Forças Armadas na Garantia da Lei e da Ordem). (...) 

1 - Intervenção federal decorrente de grave perturbação da ordem pública (art. 34, III da 

CF); 

2 - Estado de Defesa (art. 136 da CF); 

3 - Estado de Sítio (art. 137 da CF); 

4 - Na Garantia de Lei e da Ordem (art. 142 da CF). 

Citam-se abaixo as 02 (duas) espécies do gênero “Intervenção” - art. 34, III da CF: 

A - Intervenção Espontânea: 

Iniciativa do Chefe do Executivo Federal. As hipóteses de intervenção federal 

espontânea são voltadas para a defesa: 

- Da unidade nacional (art. 34, I e II da CF). 

- Da ordem pública (art. 34, III da CF). 

- Das finanças públicas (art. 34, V da CF). 

B - Intervenção Provocada: 

Medida depende de provocação de um ou mais órgãos ao qual a Constituição Federal 

atribuiu competência, podendo esta dar-se mediante “Requisição” ou “Solicitação”. 

As hipóteses de intervenção federal provocada mediante requisição estão previstas no 

art. 34, incisos IV, V, VI e VII da CF: 

art. 34, Inciso IV da CF- requisição do STF. 

art. 34, inciso V - requisição do STF. 

art. 34, Inciso VI da CF - requisição do STF, STJ ou TSE. 

art. 34, Inciso VII da CF - requisição do STF. 

C - Intervenção federal decorrente de solicitação: 

- Está prevista art. 34, inciso VI - defesa dos Poderes Executivo ou Legislativo. 

Tem-se maior interesse para a Segurança Pública a intervenção federal na hipótese de 

defesa da ordem pública nos estados federados (art. 34, III da CF) e a da Garantia de Lei 

e da Ordem (art. 142 da CF) uma vez que em situação de normalidade essas atividades 

são de atribuição das polícias estaduais e vem sendo utilizadas corriqueiramente com o 

emprego das Forças Armadas. 

São 02 (duas) as principais situações mais utilizadas atualmente pelo governo federal, 

previstas na Carta Constitucional e na legislação infraconstitucional especial, para 

autorizar a convocação das Forças Armadas. Em ambas se exige estar presentes 

requisitos específicos e procedimentos próprios: 

I - Na órbita da Defesa Pública - Preservação da Ordem Pública (art. 34, III da CF) e na 

Garantia da lei e da Ordem (art. 142 da CF). 

Caracterizada por não se apresentar o risco iminente de ruptura das instituições 

democráticas, estando elas em pleno funcionamento, harmonia e em equilíbrio. 

Todavia, na órbita acima, se apresenta quadro acentuado de grave descontrole da 

criminalidade e da violência, onde as forças policiais do estado encontram óbices para 

atuar, perdendo sua capacidade operativa de controlar a criminalidade e de oferecer 

segurança à população, fato ocorrido recentemente no Estado do Espírito Santo. Veja-se 

abaixo uma publicação resumida sobre o assunto: 

“Publico - 8 fevereiro 2017 - Mala polícia saiu da rua em Espírito Santo, eclodiu a 

violência - Polícia Militar reivindica aumentos salariais. Há pilhagens e armas apontadas 

à cabeça de motoristas - 95 mortos em seis dias. Com as medidas de austeridade, 
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aumentam no país os protestos e a instabilidade social. - Foi o sexto dia sem a Polícia 

Militar nas ruas e estima-se que tenham morrido já pelo menos 95 pessoas no estado do 

Espírito Santo, no Brasil. [...] 

Daí então, usando o dispositivo Constitucional da Intervenção - art. 34, inciso III da CF 

e outros infraconstitucionais previstos no Decreto nº 3.897, de 24 de agosto de 2001 e na 

Lei Complementar nº 97, de 09 de junho de 1999, alterada posteriormente pela Lei 

Complementar nº 117, de 02 de setembro de 2004, as Forças Armadas podem atuar 

legalmente. 

Evidencia-se que, na situação acima, não há presença da figura doutrinária das Forças 

Armadas denominada de “inimigo interno ou de inimigo externo”. No caso ocorrido no 

Estado do Espírito Santo não se tem conhecimento se todos os procedimentos legais 

foram cumpridos. 

II - Nas situações emergenciais de defesa interna e territorial, previstas nos artigos 136 

(Estado de Defesa) e 137 (Estado de Sítio) da Carta Constitucional: 

Ao se configurarem essas situações gravíssimas, cabe ao governo federal decretar a 

medida emergencial de exceção cabível, onde se afigura presente, conforme doutrina das 

Forças Armadas, o “inimigo interno ou o inimigo externo” que ameaçam o 

funcionamento harmônico e normal das instituições democráticas nacionais. Vejam-se 

os dispositivos constitucionais mencionados: 

Art. 136 - O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o 

Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente 

restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social 

ameaçada por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades 

de grandes proporções na natureza. (...). 

Art. 137 - O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o 

Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar 

o estado de sítio nos casos de: I – comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência 

de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa; II – 

declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira. (...). 

Havendo ocorrência dos fatos de anormalidade gravem como elencados acima, situação 

em que um ou mais poderes constitucionais estão ameaçados de não poder executar suas 

atribuições e atividades normais, verifica-se o pré-requisito para o emprego das tropas 

federais, pois os órgãos de segurança responsáveis por sua preservação não são capazes 

de controlar a conjuntura que se apresenta caótica. 

Daí as Forças Armadas devem agir no intuito de atuar em conjunto com as forças de 

segurança, suprindo lacunas que, nem mesmo com políticas emergenciais, a exemplos de 

aparelhamento e treinamento, as polícias civis, militares e federais poderiam solucionar, 

pois já se configurou o quadro autêntico de Segurança Nacional e, por conseguinte, 

passa a ser de responsabilidade do governo federal intervir. 

Todavia, ao pesquisar-se sobre os casos em comento, verificamos a complexidade deles. 

A discussão doutrinária não restou pacificada quanto à constitucionalidade do Decreto nº 

3.897, de 24 de agosto de 2001, que autorizou o emprego das Forças Armadas a atuar 

com poder de polícia nas situações de normalidade institucional, sem a decretação da 

medida de exceção constitucional prevista, ou seja, da Intervenção - art. 34, inciso III, da 

CF. [...] 

 

Durante os últimos anos do governo federal, as Forças Armadas foram vilipendiadas, 

humilhadas e relegadas a plano algum ou inferior. Seus uniformes e identificação pessoal do 

militar deixaram de ser usados, senão no exercício de suas tarefas, pois passaram a ser alvo nas 

ruas de nossas cidades. Seus salários foram achatados, suas verbas financeiras reduzidas, seu 
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material, seus equipamentos e armamentos não tiveram reposição e o investimento necessário 

para manter a operacionalidade desejada. 

Apesar disso, os militares federais preservaram sua base, os princípios da hierarquia e da 

disciplina, da ética, da honestidade, da honradez, da discrição e do fiel compromisso com a nação 

brasileira. 

Objetivando resgatar sua credibilidade com os políticos e com a sociedade, têm abraçado 

todas as missões que lhes são confiadas sem hesitar, sem oposição, sem contestação legal, pois 

com o caos que se apresenta o nosso sistema criminal como um todo, vislumbrou a grande 

oportunidade para emergir do ostracismo em que se encontravam. 

Estas observações evidenciam a vontade e a determinação de demonstrar para toda a 

nação brasileira o real valor e sentido de suas instituições para a segurança da nação. 

Consequentemente, no dia 15 de fevereiro de 2017, no Rio de Janeiro, foi autorizado o 

“emprego preventivo” (assim classificou o governo federal) de 9.000 militares federais para 

executar o policiamento ostensivo preventivo, aquele de atribuição constitucional das forças de 

segurança pública dos Estados, onde as Forças Armadas executaram operações eminentemente 

policias, exercendo o Poder de Polícia. 

Em 28 de julho de 2017, o presidente Michel Temer voltou a autorizar o emprego do 

Exército brasileiro para a Garantia da Lei e da Ordem (GLO) no Estado do Rio de Janeiro em 

apoio às ações do Plano Nacional de Segurança Pública no período de 28 de julho a 31 de 

dezembro de 2017. 

Em 22 de setembro de 2017, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, afirmou à GloboNews, 

que autorizou o Exército brasileiro a fazer um cerco à favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. Mais 

tarde, em uma entrevista coletiva realizada no Palácio do Planalto, Jungmann confirmou o uso das 

Forças Armadas para reforçar a operação policial, na Rocinha, e ressaltou à imprensa que 700 homens 

da Polícia do Exército irão se deslocar dos quartéis do Rio para o entorno da favela.
68

 

 

"Foi autorizada a operação do Exército e demais forças necessárias para que seja feito um 

cerco na Rocinha, liberando o policiamento para que ele possa subir e continuar o 

enfrentamento dos criminosos. Estamos deslocando 700 homens da polícia do Exército, mas 

esse é o deslocamento inicial. É o pessoal que lá se encontra, nós não precisamos deslocar 

ninguém para lá. Nós temos, aproximadamente, um efetivo lá de 30 mil homens. 

Operacionalmente, pelo menos 10 mil homens podem chegar a ser mobilizados. Não estou 
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aqui querendo dizer que haverá necessidade, não há [...] quando você coloca tropas federais 

nas ruas, os bandidos ficam intimidados. Vamos atuar com inteligência, integração e 

surpresa." Raul Jungmann 

 

Alguns cariocas foram ouvidos nas ruas do Rio de Janeiro para o telejornal GloboNews e 

perguntado sobre a opinião delas quanto a presença das forças armadas nas ruas podemos ouvir: 

 
“- eu acredito que não melhorou muito não.” 

“- acho que vim e ficar um mês ou dois meses ou um ano, não resolve” 

“- tá ótimo! E com as Forças Armadas nós vamos vencer sim.” 

“- Sim, está dando um certa segurança para a população que teria que permanecer ...” 

“- acho que deveria permanecer, é muito importante.” 

“- precisa melhorar muito”
69 

 

 Em suma, traduz-se que o sentimento e a certeza de que existem segurança e paz social se 

fazem presente e a população se sente mais confiante e livre quando, não somente a policia militar está 

nas ruas, mas também quando esse número de militares aparenta ser maior com a presença dos 

membros das Forças Armadas nas ruas, aeroportos, portos, rodoviárias, rodovias, vias e outros. Sentir-

se seguro, melhora a qualidade de vida. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como foi apresentado neste trabalho, o país passou por momentos conflitantes, interna e 

externamente, guerra mundial; batalhas envolvendo diretamente o Brasil; observamos outros 

países em colapso; não há um paraíso, pois o que o homem ainda não conseguiu destruir 

diretamente, está alcançando indiretamente, como exemplos a violência, as queimadas, os 

desmatamentos e a poluição. 

Atualmente, o uso das Forças Armadas vem sendo cada vez mais intensificadas, usadas 

nas missões direcionadas para as áreas afetas aos Estados, que no caso deveriam e devem ser 

executadas pelos órgãos de segurança apropriados dos Estados, as polícias, aos quais possuem 

essas atribuições, previstas na Constituição Federal. 

Exemplos recentes como, o uso das tropas federais em apoio às operações policiais 

contra o tráfico de drogas, realizadas no Rio de Janeiro; a presença maciça em eventos 

internacionais realizados no Brasil, como a Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável (CNUDS) no ano de 2012, comumente conhecida como Rio+20; a 

Jornada Mundial da Juventude em 2013, que contou com a participação do Papa Francisco; a 

Copa do Mundo 2014; as Olimpíadas e os Jogos Paralímpicos 2016 ratificaram as várias vezes 

em que as Forças federais foram acionadas para agirem em parceria com a Segurança Pública do 

estado. 

A Marinha, o Exército e a Aeronáutica possuem atribuições específicas, são as sentinelas 

da Pátria, da Constituição, da Lei e da Ordem. Dar-lhes tão importantes missões, sem o poder 

devido para bem desempenhá-las é, no mínimo, jogá-las ao abismo. 

Não é possível manter as Forças Armadas todo o tempo no terreno, ou seja, exercendo um 

papel típica e constitucionalmente destinado à polícia, as Forças Armadas sequer são treinadas para 

isso, seu dia a dia destina-se ao treinamento para a guerra e no caso de emprego nas cidades são 

aplicadas a técnica do controle de distúrbios civis, o que não é o caso no que tange ao tema aportado. 

Além de ser muito alto o valor financeiro necessário para que seja utilizada às Forças Armadas nesse 

tipo de ação, a saber, na Segurança Pública estadual. Os governantes estaduais, durante muitos anos, 

negligenciaram a implantação de insumos necessários ao bom desempenho de suas forças de 

Segurança Pública. Ao verem o sistema criminal entrar em erupção e a população precisando dele 

com funcionalidade para controlar esses acontecimentos comuns e a violência, esse sistema se 
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mostra ineficaz, acarretando o corriqueiro uso das Forças federais para atuar nas atribuições 

típicas das polícias de Segurança Pública. 

A União desembolsou mais de 400 milhões para que os militares federais atuassem 

durante um ano e meio na comunidade da maré, no Rio de Janeiro. Colocaram a casa em ordem, 

mas quando saíram, voltou tudo o que era antes, pois o estado não fizera os investimentos 

necessários naquele local (posto de saúde, escolas, lazer, assistência, ...) 

Apesar das polícias possuírem o preparo para atuar na Segurança Pública, todavia 

algumas vezes excede em suas ações causando espanto, indignação e reprovação da sociedade. 

Porém, o que não se sabe são os problemas internos que esses policiais enfrentam, tendo suas 

famílias colocadas em risco diariamente, salários atrasados, sem descanso, sem apoio 

psicológico, de saúde, transporte, enfim. 

Uma “máscara” é colocada diante de um problema que poderia ser minimizado como o 

repasse de verbas, única e exclusivamente destinado à segurança pública, os milhões aplicados no 

emprego das Forças Armadas para atuarem em parceria com os policiais não diminuem o 

abatimento psicológico que cada policial sofre devido às condições precárias na qual são 

submetidos. 

Os militares federais mesmo tendo legitimidade para o seu emprego nesses casos, estão 

sendo usados politicamente para modernizarem seus equipamento, tanques, armas, entre outros, 

pois o soldado não recebe valor algum para cumprir o dever de ser militar, não há adicional de 

periculosidade, horas extras, adicional noturno, ou qualquer outro benefício recebido por um 

trabalhador. 

O governo federal destinou verba para o programa bolsa família a serem utilizados no 

programa de ação social nominado “o Rio quer mais paz”, implementado em conjunto à essas 

operações, o problema não será erradicado, seria como “colocar um doce na boca de uma 

criança”. Continuar destinando verba para o setor que não a Segurança Pública continuará 

cerceando a população de sua participação nas denúncias contra a violência, ela continuará sendo 

impedida de ter policiais com tranquilidade para trabalhar, com famílias asseguradas e com 

salários em dia, além de meios apropriados e seguros para o serviço. 

Negar essa realidade vivida pelos policiais nos Estados é desconsiderar que cada policial 

também deve ser protegido e regido pela batuta dos Direitos Humanos, o fato de os policiais 

usarem o uniforme militar nos Estados não nos dá o direito de olharmos para eles como máquinas 
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ou objetos descartáveis, além de estarmos, ao negligenciarmos essa situação, correndo o perigo 

de haver manifestações descontroladas acarretando, não apenas para o estado, mas para os 

próprios cidadãos a desestruturação das instituições governantes, da sociedade e do bem estar 

social, ou seja, uma situação de anarquia, no caos total. 

Na maioria dos países a utilização das Forças Armadas pela segurança em seus Estados 

não é uma novidade, não por ineficiência das policias locais, mas por questões de segurança 

internacional, especialmente em eventos com a presença e a participação de pessoas públicas, 

mas com muito poder de decisão a nível mundial, ou por ameaças terroristas, porém suas ações 

estão sempre em segundo plano, cabendo a liderança e a coordenação das ações única e 

exclusivamente aos policiais. 

Pode-se concluir que, o emprego das Forças armadas em ações conjuntas com a 

segurança pública dos Estados como um remédio constitucional não foi, não é e nem será a 

solução para erradicar os problemas da violência, drogas, armas, entre outros. 

 “Se é verdade que toda arbitrariedade deve ser combatida, é verdade também que é 

muito fácil apontar erros daqueles que fizeram, quando ninguém lhes ensinou e nem lhes disse 

como fazer.” Ângela Montenegro Taveira 
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