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RESUMO
Atualmente, no Brasil, em especial no Estado do Rio de Janeiro, e particularmente na
cidade de mesmo nome, vive-se uma realidade com elevados índices de violência, em especial
a violência visível decorrente da disputa pelo controle de áreas periféricas por facções do
tráfico de drogas, transformando-as em santuários impenetráveis à atuação sistemática das
instituições do Estado. Tal violência mostra-se fora do controle dos órgãos responsáveis pela
segurança pública, demonstrando incapacidade para cumprir, de forma satisfatória, seu papel
constitucional. Considerando que a segurança pública se encontra comprometida pela
presença de tais facções ameaçadoras da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
patrimônio e pela não-atuação das instituições estatais nas áreas dominadas, de forma
concreta e fruto deste quadro, por inúmeras vezes, a partir de 1994, as Forças Armadas têm
sido empregadas para que tais áreas sejam alcançadas pelo Estado.
Neste sentido, a presente pesquisa teve por objetivo identificar os impactos para a
defesa da Pátria decorrentes do costumeiro emprego das Forças Armadas em operações de
Garantia da Lei e da Ordem (GLO) em áreas dominadas pelo narcotráfico na cidade do Rio de
Janeiro no período de 1994 a 2017.
Com base em um escopo teórico-metodológico de abordagem multidisciplinar e de
longa duração, este trabalho buscou: evidenciar, sob enfoque histórico-político, a tendência de
participação dos militares nas questões políticas e de segurança e ordem internas ao longo do
Brasil independente; analisar o processo de flexibilização legal do conceito de GLO, sob
enfoque histórico e estatístico; analisar as principais operações em áreas dominadas a partir de
1994, sob enfoque histórico e operacional; e analisar o ambiente de atuação das Forças
Armadas, sob enfoque político e sociológico, considerando-se tal atuação baseada na
perspectiva teórica formal do Estado em conflito com uma perspectiva estatal negativa de tal
atuação nas áreas dominadas, tomando-se como referência a base conceitual apresentada por
Norberto Bobbio em sua obra Teoria Geral da Política (2000). Para a análise deste ambiente
foram considerados, ainda, como suporte teórico-analítico os seguintes conceitos e
perspectivas dos respectivos autores: Estado e legitimidade em Max Weber; poder e violência
em Maurice Duverger e Hannah Arendt; a biopolítica em Michel Foucault; o racismo em
Foucault e Silvio Almeida; o caminho para anomia em Ralf Dahrendorf; os “ilegalismos” em
Foucault e Vera Telles; e Estado de exceção em Giorgio Agamben.
Além da pesquisa documental atinente às operações analisadas, foi realizada pesquisa
de opinião junto aos alunos das escolas militares de Oficiais e Praças do Corpo de Fuzileiros
Navais (CFN) da Marinha do Brasil, uma das Forças predominantes nas operações de GLO
conduzidas nas áreas consideradas, a fim de se buscar a percepção dos militares quanto à
importância de tal tipo de operação em comparação com as demais tarefas constitucionais
atribuídas às Forças Armadas.
Ao final do trabalho, o leitor poderá constatar os impactos para a defesa da Pátria
decorrentes de tal emprego, os quais foram identificados em termos de pessoal; organização;
doutrina e preparo operacional; e material; além de evidenciar o consequente risco de
“policialização” das Forças Armadas brasileiras.

Palavras-chave: Forças Armadas; Defesa da Pátria; Garantia da Lei e da Ordem; Segurança
Pública; Ilegalismos; policialização.

ABSTRACT
Currently, in Brazil, especially in the State of Rio de Janeiro, and particularly in the city
of the same name, we live a reality with high levels of violence, especially the visible
violence resulting from the dispute over the control of peripheral areas by drug-trafficking
dealers, transforming them into sanctuaries impenetrable to the systematic performance of
state institutions. Such violence appears outside the control of the organs responsible for
public security, demonstrating inability to fulfill, in a satisfactory way, its constitutional role.
Whereas public security is jeopardized by the presence of such drug-trafficking dealers
threatening public order and the safety of people and property, and by the failure of state
institutions in the dominated areas, in a concrete way and as a result of this, the Armed Forces
have been used to reach these areas by the State since 1994.
In this sense, the present research had as objective to identify the impacts for the
defense of the Mother country due to the customary use of the Armed Forces in Law and
Order Guarantee (GLO) operations in areas dominated by drug-trafficking dealers in the city
of Rio de Janeiro from 1994 to 2017.
Based on a theoretical and methodological scope of a multidisciplinary and long-term
approach, this work sought to highlight, under a historical-political approach, the tendency of
military participation in the political and security/ order internal matters; to analyze the
process of legal flexibilization of the concept of GLO, under historical and statistical
approach; analyze the main operations in areas dominated since 1994, under historical and
operational focus; and analyze the environment of action of the Armed Forces, under a
political and sociological approach, considering such action based on the formal theoretical
perspective of the State in conflict with a negative one of such action in the dominated areas,
taking as reference the conceptual basis presented by Norberto Bobbio in his book General
Theory of Politics (2000). For the analysis of this environment, the following concepts and
perspectives of the respective authors were also considered as theoretical and analytical
support: power and violence in Maurice Duverger and Hannah Arendt; the biopolitics in
Michel Foucault; racism in Foucault and Silvio Almeida; the path to anomie in Ralf
Dahrendorf; the "illegalisms" in Foucault and Vera Telles; and State of exception in Giorgio
Agamben.
In addition to the documentary research related to the analyzed operations, an opinion
survey was carried out with the students of the military schools of Officers and Enlisted of the
Marine Corps of the Brazilian Navy, one of the predominant Forces in GLO operations
conducted in the areas considered, in order to seek the perception of the military regarding the
importance of this type of operation in comparison with the other constitutional tasks assigned
to the Armed Forces.
At the end of the work, the reader will be able to verify the impacts to the defense of the
Mother country from such employment, which have been identified in terms of personnel;
organization; doctrine and operational preparation; and material; as well as evidence of the
consequent risk of "policing" of Brazilian Armed Forces.
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INTRODUÇÃO
A presente pesquisa teve por objetivo identificar os impactos para a defesa da Pátria 1
decorrentes do emprego das FA em operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) 2 em
áreas dominadas pelo narcotráfico na cidade do Rio de Janeiro no período de 1994 a 2017.
Com o passar do tempo, o emprego das Forças Armadas (FA) em questões da chamada GLO,
conforme previsto no Art. 142 do texto constitucional em vigor (BRASIL, 1988), tornou-se
comum e reincidente. De forma concreta, por inúmeras vezes a partir de 1994, em especial na
cidade do Rio de Janeiro, as FA têm sido empregadas para que as áreas dominadas por
facções do narcotráfico sejam alcançadas pelo Estado. De acordo com o então Ministro da
Defesa, Raul Jungmann, durante audiência na Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional (CREDEN) realizada no dia 28 de junho de 20173, somente nos últimos sete anos,
foram realizadas 29 operações de GLO (OpGLO) com a participação das FA, dentre as quais
ao menos cinco de grande vulto naquelas áreas dominadas, o que significa uma média de
quatro operações a cada ano no período.
Tal situação fática parece ser indesejável, uma vez que as mencionadas áreas continuam
a ser alcançadas pelo Estado, com uma incidência cada vez maior, tão somente por seus
elementos legítimos de força, dentro da adoção de uma política estatal de puro e permanente
enfrentamento da criminalidade, sem que haja a adoção de políticas públicas integradas e
multisetoriais de médio e longo prazo que possam tratar a segurança pública com a devida
amplitude e profundidade. Trata-se de um Estado que se faz presente em tais áreas,
majoritariamente, por meio do uso de ferramentas repressivas, sem atender às legítimas e
básicas necessidades da população local, deixando-os em situação de vulnerabilidade social4.
1

Refere-se aqui este pesquisador à defesa do Estado contra ameaças externas que possam colocar em risco a
sobrevivência do Estado ou do regime em vigor, apesar da Estratégia Nacional de Defesa (2012) tratar de
forma superficial da questão da GLO, uma vez que tal tarefa consta do Art. 142 da Constituição da República
Federativa do Brasil (CRF).
2
Operação de Garantia da Lei e da Ordem (OpGLO) é uma operação militar determinada pelo Presidente da
República e conduzida pelas Forças Armadas de forma episódica, em área previamente estabelecida e por
tempo limitado, que tem por objetivo a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
patrimônio em situações de esgotamento dos instrumentos para isso previstos no art. 144 da CRF ou em
outras em que se presuma ser possível a perturbação da ordem (Artigos 3º, 4º e 5º do Decreto Nº 3.897, de
24 de agosto de 2001). (BRASIL, 2014, p. 14-15) (grifo nosso)
3
Disponível em: http://www.defesa.gov.br/noticias/32356-temos-que-encontrar-outras-alternativas-para-aseguranca-publica-diz-jungmannn. Acesso em 07 de julho de 2017.
4
Vulnerabilidade social é o conceito que caracteriza a condição dos grupos de indivíduos que estão à margem
da sociedade, ou seja, pessoas ou famílias que estão em processo de exclusão social, principalmente por
fatores socioeconômicos. Algumas das principais características que marcam o estado de vulnerabilidade
social são as condições precárias de moradia e saneamento, os meios de subsistência inexistentes e a
ausência de um ambiente familiar, por exemplo. Todos esses fatores compõem o estágio de risco social, ou
seja, quando o indivíduo deixa de ter condições de usufruir dos mesmos direitos e deveres dos outros
cidadãos,
devido
ao
desequilíbrio socioeconômico instaurado.
Disponível
em:
https://www.significados.com.br/vulnerabilidade-social/. Acesso em: 08 de jun. 2018.
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Dentro desta lógica de emprego das Forças de Segurança Pública (FSP)5, o poder do Estado é
visto tão somente como sinônimo de violência, uma relação de mando e obediência.
Atualmente, em particular no Estado do Rio de Janeiro, e mais especificamente na
cidade de mesmo nome, vive-se um estado de coisas em que se observa um aumento nos
índices de violência6, em especial agravado pela disputa pelo controle de áreas por facções do
tráfico de drogas, dificultando a atuação sistemática das instituições do Estado. Alguns
indicadores considerados estratégicos7 pela então Secretaria de Segurança do Estado do Rio
de Janeiro retratam tal quadro (Apêndice A): a) a Taxa de Letalidade Violenta - índice que
computa homicídio doloso, roubo seguido de morte, lesão corporal seguido de morte e
homicídio decorrente de oposição à intervenção policial - no município do Rio de Janeiro,
após iniciar uma nova trajetória de ascensão a partir de 2015, atingiu, em 2017, a marca de
32,5/100.000 habitantes, retrocedendo-se ao patamar de 2010 (34,9), após ter atingido, entre
2012 (24,4) e 2015 (24,1) os valores mínimos da série histórica registrada desde 1991; b) o
índice de roubo de veículos, após atingir um pico na série em 2006 (24413 veículos
roubados), iniciou uma franca tendência de queda entre os anos de 2008 (17615 veículos) e
2012 (10913 veículos – valor mínimo da série) e voltou a ascender aceleradamente, atingindo
um novo pico histórico em 2017 com a marca de 25894 veículos; e c) o índice de roubo de rua
– que computa os roubos a transeuntes, roubos de celulares e roubos a coletivos – apresenta
uma franca tendência de ascensão desde 2012 (31496 roubos), atingindo a maior marca da
série em 2017 (67917 roubos).
Tal macrofísica da violência, a qual provoca uma alta demanda de intervenções, mostrase fora do controle das FSP, as quais apresentam sérios problemas estruturais e operacionais,
demonstrando incapacidade para cumprir, de forma satisfatória, seu papel constitucional8. A
atual situação de falência financeira do Estado do Rio de Janeiro, fartamente divulgada pela

Esta abreviatura será empregada de forma genérica para representar os órgãos previstos no Art. 144 da CRF –
Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Ferroviária Federal (PFerF), polícias civis dos
Estados, e polícias militares e corpos de bombeiros militares dos Estados - além da Força Nacional de
Segurança Pública (FNSP), criada pelo Decreto nº 5.289, de 29 de nov. 2004. Quando o autor quiser se referir
a algum desses órgãos especificamente, utilizará a sigla correspondente.
6
A série histórica para letalidade violenta apresenta dados desde 1991. Para os demais índices, a série
computada considera os anos de 2003 a 2017. Disponível em: http://www.ispdados.rj.gov.br/estatistica.html.
Acesso em 25 de maio de 2018.
7
Os índices considerados estratégicos são aqueles que retratam ocorrências que mais impactam a percepção de
segurança por parte da população, ou seja, a violência visível. Quanto maiores os índices, maior a sensação de
insegurança.
8
De acordo com o Art. 144 da CRF, o qual atribui às Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares parcela
da responsabilidade pela segurança pública, exercida para a preservação da ordem e da incolumidade das
pessoas e do patrimônio (BRASIL, 1988).
5
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imprensa, tem impactado diretamente o preparo e emprego das FSP estaduais9. São policiais
mal equipados, mal armados, mal adestrados, vários com problemas psicológicos decorrentes
da rotina estressante vivenciada; além do sucateamento das viaturas devido à manutenção
deficiente. Nota-se, ainda, a contumaz atuação de elementos dessas Forças como agentes
geradores10 e vítimas11 dessa violência, atingindo-se elevado número de pessoas e policiais
mortos em diversos confrontos. Considerando que o constitucional dever do Estado de prover
segurança encontra-se comprometido pela presença de tais facções ameaçadoras da ordem
pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio12 e pela não presença e atuação das
demais instituições estatais nas áreas dominadas, tal situação atinge, diretamente, um dos
principais valores do Estado Democrático brasileiro, qual seja, a segurança humana, vista
também como um direito social alcançado pelo povo brasileiro13. Tal panorama parece
apontar para uma tendência de crescente necessidade de emprego das FA em questões de
segurança pública por meio de OpGLO.
Em busca por alcançar o objetivo inicialmente apresentado, este autor optou, como
escopo teórico-metodológico, por uma abordagem multidisciplinar e de longa duração, ao
avaliar que um estudo que englobe assuntos como a violência, a criminalidade, políticas
públicas e o emprego das FSP e das FA deva possuir tal característica analítica. Desta forma,
a trabalho descreve e analisa: a participação dos militares na política e nos eventos de
segurança e ordem internas, sob enfoque histórico; o processo de flexibilização legal do
conceito de GLO, sob enfoque jurídico e estatístico; as principais operações em áreas
dominadas a partir de 1994 sob enfoque histórico e operacional; e o ambiente de atuação das
Forças Armadas, sob enfoque político e sociológico, considerando-se tal atuação baseada na
perspectiva teórica formal do Estado em conflito com uma perspectiva estatal negativa de tal
atuação nas áreas dominadas, tomando-se como referência a base conceitual apresentada por
Norberto Bobbio (2000) em sua obra Teoria Geral da Política. Na análise deste ambiente
foram considerados, ainda, como suporte teórico-analítico os seguintes conceitos e
9

Matéria publicada no Jornal O Dia em 23/04/2017 trás um breve panorama do impacto da crise financeira do
Estado do Rio de Janeiro nas FSP. Disponível em: https://odia.ig.com.br/_conteudo/rio-de-janeiro/2017-0423/problemas-financeiros-atingiram-em-cheio-a-seguranca-publica.html. Acesso em: 30 de maio de 2018.
10
Após atingir um valor mínimo de 224 mortes decorrentes de intervenção policial em 2013, tal índice voltou a
crescer, atingindo o valor de 527 mortes em 2017. O valor médio anual na série histórica é de 527 mortes para
uma letalidade violenta média de 2660 mortes a cada ano. Disponível em:
http://www.ispvisualizacao.rj.gov.br/Estatisticas.html. Acesso em 15 de junho de 2018.
11
Após atingir um valor mínimo de 4 policiais militares mortos em serviço em 2013, tal índice voltou a crescer,
atingindo o valor de 22 policiais militares mortos em serviço em 2016 e 17 no ano de 2017, com uma média
anual na série histórica de 18 policiais. A média anual de policiais civis mortos em serviço é de 3 policiais.
Disponível em: http://www.ispvisualizacao.rj.gov.br/Estatisticas.html. Acesso em 15 de junho de 2018.
12
Conforme os termos do Art. 144 (BRASIL, 1988)
13
BRASIL, 1988, Preâmbulo e Art. 6º.
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perspectivas dos respectivos autores: Estado e legitimidade em Max Weber; poder e violência
em Maurice Duverger e Hannah Arendt; a biopolítica em Michel Foucault; o racismo em
Foucault e Silvio Almeida; o caminho para anomia em Ralf Dahrendorf; os “ilegalismos” em
Foucault e Vera Telles; e Estado de exceção em Giorgio Agamben. Além da pesquisa
documental atinente às operações analisadas, foi realizada pesquisa de opinião junto aos
alunos das escolas militares de Oficiais e Praças do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) da
Marinha do Brasil (MB), uma das Forças predominantes nas OpGLO conduzidas nas áreas
consideradas, a fim de se buscar a percepção dos militares quanto à importância de tal tipo de
operação em comparação com as demais tarefas constitucionais atribuídas às FA.
Para apresentação dos resultados das análises, o trabalho foi estruturado em três
capítulos principais e considerações finais, além desta introdução. No primeiro capítulo, é
abordado o histórico da participação dos militares na política e nas questões de segurança e
ordem internas, buscando apontar a possível tendência de envolvimento dos militares com tais
questões e seus possíveis impactos para a defesa da Pátria.
No segundo capítulo, é apresentado o histórico das OpGLO, quando então são
enfocadas as principais operações realizadas na cidade do Rio de Janeiro após 1994,
especificamente, Operações Rio I (1994) e II (1995) e Operação Arcanjo (Complexo do
Alemão – 2010/2012), bem como a flexibilização legal do conceito de GLO como fator legal
e político que permite a ampliação do emprego das FA em operações desse tipo, a fim de se
verificar os possíveis impactos decorrentes de tais operações para as FA; bem como os
aspectos políticos atinentes a tal emprego.
Em um terceiro capítulo, é apresentada a análise do ambiente de atuação das Forças
tendo-se como pano de fundo uma lógica conflitiva entre uma perspectiva teórica formal
(neutra) do Estado, dentro da qual as FSP e as FA são empregadas e enxergam seu emprego, e
uma perspectiva estatal negativa, segundo a qual essas mesmas forças são vistas,
considerando-se os principais atores

- poder político do Estado, as Forças Armadas,

moradores das comunidades, principais facções e FSP - que possam ter influência nas
questões de segurança pública e/ou são por estas influenciados. Tal análise teve como foco
identificar as características deste ambiente de emprego, verificar as relações existentes entre
estes atores, identificar os fenômenos que possam influenciar nos processos de produção da
violência visível nesses ambientes e avaliar os possíveis impactos sobre a percepção dos
militares quanto ao papel das FA, em decorrência da lógica formal estatal de seu emprego,
semelhante ao emprego das FSP.

19

As Considerações Finais apresentam os impactos para a defesa da Pátria identificados
em termos de pessoal, organização, doutrina e preparo operacional, e material das FA; além
de apontar o risco de “policialização” das Forças. Nesta parte do trabalho também são
apresentados os dados relativos à pesquisa de opinião realizada junto aos alunos Fuzileiros
Navais das Escolas Militares da MB/ CFN, a qual teve como objetivo identificar a percepção
dos militares quanto à importância relativa destas operações em relação às demais tarefas
atribuídas às FA, em especial as Operações de Paz (OpPaz) e as operações convencionais
voltadas à Defesa da Pátria. Como objetivo secundário, a pesquisa buscou captar a percepção
daqueles que já participaram de GLO em relação aos Agentes Perturbadores da Ordem
Pública (APOP)14, o que revelou dados surpreendentes.

I Elementos Conceituais
Antes de se passar aos capítulos seguintes, faz-se necessário abordar alguns conceitos
de natureza jurídica de forma a permitir o bom entendimento das análises em torno das
questões de segurança pública e de GLO, em especial se for considerado que o agente da
administração pública – e aqui importa os agentes das FSP e os militares das FA - deverá,
como parte de sua capacitação, conhecê-los e compreender os efeitos de sua aplicação.

I.1 Conceito de ordem e a segurança pública
Para a discussão sobre o tema da GLO, cabe uma pergunta inicial: o que se entende por
ordem? Conforme nos aponta Emerson Garcia (2009, p. 4-6), em sentido etimológico, a
palavra “ordem”, do latim ordine, está associada a um conceito ou ideia de correção, podendo
ser analisada em diferentes perspectivas. Uma delas é a normativa, onde “ordem” se
assemelha ao cumprimento da lei, ou seja, ordem jurídica. Uma outra perspectiva seria a
sociológica, onde “ordem” indicaria paz e tranquilidade públicas, ou seja, ordem pública. Para
ele a essência da ordem pública não permanece indiferente aos circunstancialismos, não sendo
uniforme e invariável, na medida em que a realidade social é dinâmica e a normatização não é
imutável. Ao tratar do assunto, o autor aponta que a ordem pública, num sentido mais amplo,
além do estado de coisas essencial à preservação da paz social, a exemplo da segurança
pública, alcançaria, também, as situações que busquem aumentar a comodidade e a qualidade
de vida do grupo social, a exemplo da proibição do comércio ambulante desordenado e da

14

Segundo o Manual MD33-M-10 – Garantia da Lei e da Ordem, os APOP são pessoas ou grupos de pessoas
cuja atuação momentaneamente comprometa a preservação da ordem pública ou ameace a incolumidade das
pessoas e do patrimônio. (BRASIL, 2014, p. 15)
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coleta de lixo nas vias públicas. Tudo isso como fins a serem perseguidos pelo Estado. Ao
citar Maurice Hauriou15, o autor indica que “a ordem pública, no sentido de polícia, é a
ordem material e exterior considerada como um estado de fato aposto à desordem, o estado de
paz oposto ao estado de problemas.” (HAURIOU, 1932, p. 549 apud GARCIA, op.cit., p. 5)
(grifo nosso). Neste sentido, o autor afirma que se deve proteger e tolerar o que não perturba a
“ordem” e reprimir o que a afeta.
É nesta última chave que ocorre o emprego das FSP no sentido da manutenção da
ordem pública, ao exercerem seu papel de polícia administrativa, conforme será visto mais à
frente ao se tratar deste conceito. Esta tem sido a mesma lógica de emprego das FA quando
atuam no âmbito da segurança pública ao executarem OpGLO. Neste sentido, a partir do
conceito de “ordem”, pode-se aduzir que garantir a lei e a ordem por um lado significa fazer
observar o cumprimento da lei de acordo com o ordenamento jurídico em vigor naquilo que
concerne à segurança pública, primordialmente nos aspectos atinentes à preservação da ordem
e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, ao mesmo tempo em que se busca a
manutenção da paz no seio do grupo social, por meio da prevenção de eventos que possam
levar à desordem.

I.2 A Polícia Administrativa (poder de polícia)
Outro importante conceito de natureza jurídica a ser tratado é o de polícia
administrativa, também conhecido como poder de polícia, ou, ainda, limitações
administrativas à liberdade e à propriedade. Pode ser assim entendida, conforme consta do
Código Tributário Nacional:
Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que,
limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de
ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à
segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do
mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão
ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à
propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.
Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia
quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável,
com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei
tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder. (BRASIL, 1966,
Art. 78) (grifo nosso)
15

Maurice Hauriou, nascido no dia 17 de Abril de 1856 em Ladiville foi um jurista e sociólogo francês durante
os séculos XIX e XX. Ele é considerado um dos nomes principais do direito administrativo francês e ministrou
aula de direito público na Universidade de Toulouse desde 1888 e de direito constitucional desde 1920.
Considerava as instituições do Estado como um instrumento cujo objetivo fundamental era a defesa da
liberdade e da vida civil. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Maurice_Hauriou>. Acesso em: 30 de
maio de 2018.
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Conforme ressalta Márcio Rosa (2009, p. 103), a polícia administrativa toma lugar,
portanto, entre os poderes administrativos e, como tal, repousa sobre os mesmos princípios.
No âmbito da Administração Pública, o poder deve se subordinar ao dever, no sentido de que
aquele não deve ser exercido livre e aleatoriamente, devendo estar sujeito a um fim
específico. Tal poder é revelado por meio da possibilidade de a Administração fazer
prevalecer o interesse público, impor condições ao exercício de direitos e atividades
individuais, além de impor obrigações e estabelecer normas.
Ainda segundo o autor, tal poder deve ser exercido nos limites e na forma da lei. Para
que o exercício do poder pela Administração Pública seja lícito, o agente precisa reunir a
devida competência para a execução do ato; a finalidade do ato há de ser a imposta na lei que
autoriza a atuação do agente; os motivos devem ser verdadeiros a presumidos na norma; o
objeto há de ser lícito; e a forma não vedada pelo direito ou a imposta na lei. O exercício dos
poderes administrativos de maneira ilícita poderá representar abuso de poder e ilegalidade do
ato praticado, podendo advir da incompetência do agente, do distanciamento da finalidade do
ato, da sua execução equivocada, ou, ainda, da omissão administrativa, especialmente quando
gerar violação de direito (ROSA, op.cit., p. 103).
Desta forma, o abuso de poder como gênero maior englobaria as seguintes espécies: o
excesso de poder, que ocorre quando há desrespeito da regra de competência, ou seja, quando
o agente público não possui a competência requerida à prática do ato administrativo, ou o
agente, embora com competência para outros atos, não a possui para determinado ato
específico, decorrendo, consequentemente, a invalidade do ato praticado; o desvio de
finalidade, que ocorre quando o ato for praticado com finalidade diferente daquela definida
em lei, decorrendo, consequentemente, a invalidade do ato praticado; o abuso por irregular
execução do ato, que ocorre quando, apesar da competência do agente, há execução
equivocada do ato em desacordo com o imposto na lei ou com a vedação do direito, não
decorrendo, necessariamente, a invalidação do ato, porém podendo haver a responsabilização
do Estado ou do agente; e, por último, o silêncio administrativo, que ocorre quando há uma
omissão indevida do agente a qual poderá ser geradora de violação de direitos, não
decorrendo invalidade pela inexistência de ato, podendo acarretar, porém, demanda judicial
para supressão do comportamento omissivo (ROSA, op.cit., p. 103-105).
Retornando ao poder de polícia especificamente, ressalta Márcio Rosa que sua
finalidade é a defesa do bem-estar social, a proteção do interesse da coletividade ou mesmo
do Estado, cujos limites são encontrados nos direitos fundamentais assegurados na
Constituição da República Federativa do Brasil (CRF), esbarrando, ainda, como elementos de
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contenção, nos princípios da razoabilidade16 e da proporcionalidade17. Desta forma, nas
hipóteses de haver abuso de poder, os atos praticados poderão sempre ser passíveis de
questionamento junto ao Poder Judiciário (ROSA, op.cit., p. 111).
Segundo Emerson Garcia (op.cit., p. 2 e 5), o poder de polícia consiste em uma
atividade que impõe restrições à liberdade alheia de modo a preservar a harmonia do
grupamento social e permitir que o Estado execute suas atividades características, parecendo
gerar certa tensão dialética18 entre liberdade e autoridade. O exercício deste poder pode
assumir os seguintes delineamentos: preventivos, quando busca-se prevenir distúrbios à
ordem pública, podendo ser alcançado por meio da regulamentação de matérias ou da
fiscalização de atividades com potencial lesivo; ou repressivos, quando se busca reprimir tais
distúrbios. Portanto, são formas de manifestação do poder de polícia: a regulamentação, a
fiscalização e a coerção. No caso de ser necessário à garantia da ordem pública no sentido de
estado de fato aposto à desordem, o poder de polícia voltar-se-á ao restabelecimento da ordem
material, sem estar focado nas causas de natureza político-social que podem ter influenciado
ou demandado seu exercício, como exemplifica o autor nos casos de pobreza extrema e
políticas públicas equivocadas, dentre outras razões. As FSP devem ser empregadas, quando
do exercício de polícia administrativa, em caráter preventivo e fiscalizador das atividades
potencialmente lesivas ou em caráter coercitivo (repressivo) caso haja distúrbio da ordem
pública sem a ocorrência de ilícito penal, quando, então, caso ocorra, passa a exercer,
naturalmente, papel de polícia judiciária, conforme veremos mais adiante.
Detalhando um pouco mais as formas de manifestação do poder de polícia, Emerson
Garcia (op.cit., p. 2-3) nos aponta que a regulamentação, de caráter preventivo, consiste em
especificar, de forma imperativa, por meio das estruturas estatais do poder, as providências a
serem adotadas para integrar e aperfeiçoar os comandos legais estabelecidos pelo legislador.
A regulamentação permite dar concretude ao arcabouço legal, caracterizando-se pela

16

Segundo o princípio da razoabilidade, o administrador não pode atuar segundo seus valores pessoais,
adotando providências conforme seu exclusivo entendimento, devendo considerar valores ordinários, comuns à
coletividade. Este princípio está intimamente relacionado ao devido processo legal, dele resultando a
necessária observância do valor justiça, ou seja, deve-se interpretar a lei não segundo seus valores pessoais,
mas, sim, na perspectiva da busca do resultado que corresponda à concretização da justiça. Deste princípio
decorre que o administrador deve optar sempre pela forma mais adequada ao interesse público, a partir de
critérios objetivos e impessoais (ROSA, op. cit., p. 42-43).
17
Segundo o princípio da proporcionalidade, o administrador se vê obrigado a, permanentemente, adequar os
meios e os fins, afastando medidas abusivas ou com intensidade superior ao estritamente necessário (ROSA,
op. cit., p. 43).
18
Esta tensão também está clara no entendimento de Marcio Rosa acima apresentado (ROSA, op. cit., p. 110).

23

generalidade e impessoalidade19. Desta forma, observados os limites estabelecidos em lei, os
regulamentos podem impor restrições à liberdade individual, exigindo a prática de atos
comissivos ou omissivos 20. Já a fiscalização, também de caráter preventivo de proteção da
ordem pública, posiciona-se em uma zona intermediária entre a regulamentação e a coerção.
Trata-se da verificação administrativa do cumprimento das leis e dos regulamentos. Caso seja
observada alguma ilicitude por parte do agente fiscalizador, poderão ser adotadas as medidas
previstas para a imediata cessação de tal ilicitude, por meio da coerção estatal, além do
sancionamento dos respectivos responsáveis, o que pode ocorrer nas instâncias administrativa,
cível, criminal ou política.
Ainda trata o autor da coerção, que pode ser entendida, de forma ampla, como um
“mecanismo de execução forçada dos atos administrativos, isto em relação àquelas situações
que comportem providências dessa natureza” (GARCIA, op. cit., p. 3), uma vez que “nem
toda situação de fato ou ato voluntário dissonante da lei permitirá que a Administração
promova a sua execução forçada” (GARCIA, op. cit., p. 3). Segue o autor afirmando que o ato
coercitivo praticado pela Administração deve ter previsão legal, devendo a lei definir a
amplitude da coerção estatal, estar devidamente regulamentado, além de ser eminentemente
temporário, devendo, ainda, cessar tão logo cesse o distúrbio motivante de sua necessidade.
Ressalta o autor que,
[...] Em situações excepcionais e que exijam ação imediata da Administração
para a proteção de relevante interesse público, a coerção, estando
caracterizada a urgência, é igualmente admitida, ainda que não haja previsão
legal expressa e não seja possível assegurar o contraditório e a ampla defesa
de modo prévio (v.g.: demolição de construção prestes a ruir). Nesse último
caso, sobre a Administração recairá o ônus argumentativo voltado à
demonstração da correção do seu proceder, arcando o responsável com os
excessos que venha a cometer. (GARCIA, op.cit., p. 3)

Vai além o autor ao pontuar que o ato administrativo de coerção exige cuidados
adicionais, sendo a forma mais extrema de coerção aquela em que há o uso de armas de fogo
de posse da Força Pública, dado os riscos envolvidos e o potencial lesivo a terceiros, devendo
ser tratada como medida excepcional e último recurso a ser considerado, não havendo
liberdade para seu uso, mas, sim, necessidade. Caso ocorra danos a terceiros decorrentes de
19

A impessoalidade está relacionada: à finalidade (ao fim estatuído pela lei e cuja perdição significa desvio); à
imputação (o ato é atribuído à entidade e não ao agente); à isonomia (todos são iguais perante à
Administração); e à imparcialidade (a todos o mesmo tratamento) (ROSA, op.cit., p. 32-33).
20
Ato comissivo é aquele praticado mediante ação natural, isto é, que causa de per si mudanças no mundo
natural. Difere do ato omissivo, que, a rigor, também é uma ação, mas que se verifica em ação negativa, isto é,
deixar de praticar um ato no mundo natural (daí o erro em dizer que ato comissivo é ação e o omissivo é falta
de ação). Disponível em: <https://paulomb.jusbrasil.com.br/artigos/354421278/o-ato-comissivo>. Acesso em:
31 de maio de 2017.
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tal uso, caberá ao agente demonstrar a presença de uma das excludentes de ilicitude previstas
na legislação. Expõe, in verbis,
[...] Para que a coerção administrativa seja cabível é necessário que (1º) o
comportamento omissivo ou comissivo a cargo do particular decorra, ainda
que mediatamente, de imposição legal; (2º) haja inobservância dessa
imposição legal; e (3º) estejam presentes, no exercício do poder de polícia,
os requisitos de todo e qualquer ato administrativo (competência, forma
etc.), em especial que a providência adotada pela Administração, além de
necessária, encontre amparo na lei “em seu objeto, em seu alcance e em seu
procedimento”21 (v.g.: interdição de estabelecimento). O ato de coerção,
além disso, deve render estrita obediência aos direitos fundamentais, em
especial o direito de igualdade, evitando que grupos específicos sejam
perseguidos ou privilegiados com a ação do Poder Público, isto sob pena
de caracterização do desvio de finalidade. (GARCIA, op. cit., p. 3-4) (grifo
nosso)

Esclarece finalmente este autor que, no caso de ordem judicial a ser cumprida, ainda que
por um órgão administrativo de execução, o ato não terá natureza administrativa, mas, sim,
jurídica, cabendo, aqui, ressaltar que a polícia administrativa não pode ser confundida com a
polícia judiciária que visa a apuração das infrações penais, buscando viabilizar a sua
persecução judicial. Ou seja, se o ato ilícito atingir o âmbito penal, conforme previsto em lei,
deverá ser a polícia judiciária a atuar. Conquanto sejam atividades distintas, podem ser
conduzidas pelos mesmos agentes e estruturas organizacionais, a exemplo de órgãos das FSP
(GARCIA, op. cit., p. 4).
Para que as FA possam ser empregadas na GLO, a elas é necessário a atribuição do
devido poder de polícia no sentido de estarem juridicamente amparadas para a execução de
atividades administrativas de natureza fiscalizadora e repressiva com vistas à manutenção da
ordem pública. Alguns juristas, a exemplo de José Levi Mello do Amaral Júnior, consideram
que “as FA possuem, por sua própria natureza, poder de polícia” (AMARAL JÚNIOR,
op.cit., p. 14), decorrente de suas atribuições constitucionais. Entretanto, tal poder não deve
ser amplo e irrestrito, devendo-se especificar sua validade e alcance por ocasião de sua
aplicação, por meio dos dispositivos legais e normativos adequados, daí decorrendo a
necessidade de Decretos de ativação da GLO, bem como de documentos operacionais que
tracem limites ao emprego das tropas, a exemplo das Regras de Engajamento (RE), sempre
com a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade conforme visto
anteriormente. Da mesma forma, os militares deverão ser devidamente capacitados a fim de
não praticarem abuso de poder. Neste ínterim, o primeiro documento que abordou de forma
mais clara a questão da atribuição do poder de polícia às FA quando empregadas em GLO foi
21

ENTERRÍA, 2004, p. 793 apud GARCIA, op.cit., p. 3
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o Decreto nº 3.897/2001 que estabelece:
Na hipótese de emprego das Forças Armadas para a garantia da lei e da
ordem, objetivando a preservação da ordem pública e da incolumidade das
pessoas e do patrimônio, porque esgotados os instrumentos a isso previstos
no art. 144 da Constituição, lhes incumbirá, sempre que se faça necessário,
desenvolver as ações de polícia ostensiva, como as demais, de natureza
preventiva ou repressiva, que se incluem na competência, constitucional e
legal, das Polícias Militares, observados os termos e limites impostos, a
estas últimas, pelo ordenamento jurídico. (BRASIL, 2001, Art. 3º) (grifo
nosso)

I.3 A funcionalidade da Força Pública e o princípio da subsidiariedade
Com a visão de que a defesa da paz, tanto interior quanto exterior, constitui um dos
primeiros deveres do Estado, Emerson Garcia (op.cit., p. 6-8) nos apresenta quatro objetivos
fundamentais da força pública. O primeiro seria a defesa da soberania, por meio da garantia
de suas fronteiras e da repressão ao inimigo externo, cabendo primordialmente às Forças
Armadas o seu alcance. Neste sentido, as atribuições relativas à defesa da soberania
conformam a sua própria razão de ser, não havendo outro órgão de natureza operativa voltado
ao seu cumprimento.
O segundo objetivo diz respeito ao cumprimento das obrigações internacionais de
caráter militar assumidas pelo país, as quais podem ser decorrentes de tratados ou convenções
assinadas pelo país ou de deliberações de organismos multilaterais ratificadas pelo Estado.
Tais objetivos, normalmente, são alcançados pelas Forças Armadas ou por Polícias Civis e
Militares, dependendo da natureza das ações exigidas. Neste caso se enquadram as Operações
de Paz mantidas pela Organização das Nações Unidas (ONU), bem como as Missões de
Desminagem Humanitária nas Américas do Sul e Central enviadas pela Organização dos
Estados Americanos (OEA).
O terceiro objetivo seria a manutenção da normalidade em caso de grave crise
institucional que apontasse para um quadro sociopolítico diferente daquele que orientou a
ordem jurídica e institucional em vigor, o que, no limite extremo de gravidade, caberia
também às Forças Armadas. Nestes casos, normalmente, as Constituições modernas prevêem
a ampliação dos poderes dos órgãos executivos e a atenuação da divisão entre as funções
estatais, tudo com o foco maior de assegurar a “paz pública”, como assevera Maurice Hauriou
(op.cit., p. 705 apud GARCIA, op.cit., p. 7). Tal previsão de ampliação pode ser constatada
nos casos de decretação de Estado de Sítio22 e de Estado de Defesa23, porém com a devida
cautela previsora de mecanismos parlamentares e judiciais de controle como prevenção à
22
23

BRASIL, 1988, Art. 136
Ibidem, Art. 137
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instauração de um possível regime arbitrário ou ditatorial. Tais poderes excepcionais, a serem
exercidos de forma excepcional, devem ser encarados como mecanismos de garantia e
preservação da Constituição e não de ruptura da ordem institucional em vigor. Neste caso,
normalmente, o emprego das Forças Armadas será justificado pela profundidade e amplitude
da crise, bem como pela provável incapacidade das FSP de preservarem o Estado e o regime
político vigente, cabendo àquelas Forças o exercício do poder de polícia no território nacional.
O quarto e último objetivo seria a manutenção da ordem interna em situações de
normalidade institucional, atribuição de responsabilidade das FSP, cujos órgãos e agentes
devem ser preparados e estar vocacionados para as ações dessa natureza. Devem ser Forças
condicionadas mais a “perseguir e vigiar” do que a “combater e conquistar”, conforme
pontuado por Benjamin Constant (1872, p. 106 apud GARCIA, op.cit, p. 7). Neste mesmo
autor ainda encontramos a transcrição das palavras do Abade Sieyès24, o qual ressalta a
necessidade de o poder militar estar apartado da ordem interior, in verbis:
A liberdade, enfim, pode ser atacada por um inimigo estrangeiro. Daí a
necessidade de um exército. É evidente que ele é estranho à ordem interior,
que não é criado senão na ordem das relações externas. Com efeito, se fosse
possível que um povo permanecesse isolado sobre a terra, ou se se tornasse
impossível aos outros povos atacá-lo, não seria certo que não teríamos
nenhuma necessidade de um exército? A paz e a tranquilidade interiores
exigem, em verdade, uma força coercitiva, mas de natureza absolutamente
diferente. [...]
É então incontestável que o soldado jamais deve ser empregado contra
os cidadãos, e que a ordem interior do Estado deve ser de tal modo
estabelecida que, em qualquer caso, em qualquer circunstância possível, não
haja necessidade de recorrer ao poder militar, a não ser contra o inimigo
estrangeiro. (1872, p. 106 apud GARCIA, op.cit, p. 7-8)(grifo nosso)

Entretanto, em situações excepcionais em que as FSP não tenham condições de manter a
ordem interna, poderá ser feito uso das FA, caso o ordenamento jurídico traga previsão legal
para tal. Aqui repousa uma linha extremamente tênue entre a excepcionalidade e a
normalidade, a depender de como as circunstâncias venham a ser interpretadas.
Conforme ainda ressalta Emerson Garcia (op.cit., p. 8), as FA poderão atuar em
situações de guerra ou de paz, no exterior ou no interior de seu espaço territorial. Tal atuação
poderá ocorrer tanto a título principal, refletindo um dever jurídico imediato, a exemplo de
uma agressão externa, como a título acessório, quando constatada a falta de condições das
FSP remediarem a situação de injuridicidade que atinge a sociedade e o Estado. Tal
duplicidade de papel nos remete ao princípio da subsidiariedade, o qual “parte da premissa de
24

Emmanuel Joseph Sieyès (1748-1836), nascido em Paris, foi um político, escritor e eclesiástico francês, o
qual teve um papel de extrema importância nos Estados Gerais, onde foi o representante da Igreja e da
aristocracia. Foi um dos participantes mais ativos na criação da Assembleia Nacional de 1789.
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que o interesse público será melhor tutelado com a descentralização administrativa: o poder
administrativo, assim, deve ser exercido no plano mais baixo possível, [...]” (GARCIA, op.
cit., p. 8). Tal perspectiva permite aproximar os decisores dos executores da ação. Neste
sentido, somente quando houver incapacidade no plano inferior é que deverão ser acionados
os órgãos superiores, caracterizando um dever jurídico mediato.
Ainda segundo o autor, tal princípio da subsidiariedade encontra-se refletido nos
Artigos 142 e 144 na CRF, nos aspectos atinentes à GLO ao estabelecer uma gradação entre
os órgãos da administração pública estadual e federal. Enquanto às FSP cabe, rotineiramente
(dever jurídico imediato), zelar pela “preservação da ordem pública e da incolumidade das
pessoas e do patrimônio” (BRASIL, 1988, Art. 144), as FA têm por responsabilidade, por
iniciativa de qualquer dos poderes constitucionais (dever jurídico mediato) e esgotados os
recursos previstos no Art. 144, “garantir a lei e a ordem” (BRASIL, 1988, Art. 142). Portanto,
para o emprego das FA em questões internas de segurança pública, há de ser caracterizada a
incapacidade das FSP para lidar com a situação de fato, uma vez que a elas cabem a solução
para tais questões, bem como ser atribuído um juízo de valor pela autoridade competente
quanto a necessidade de tal emprego25.
Tendo-se em consideração o princípio da subsidiariedade, somente as FA são, de forma
imediata, responsáveis pela defesa da Pátria, ao passo que cabe às FSP, também de forma
imediata, a segurança pública no âmbito interno. Neste sentido, do ponto de vista das FA, a
tarefa constitucional de defesa da Pátria deverá ter prioridade sobre a tarefa de garantir a lei e
a ordem, de modo que “empregar as Forças Armadas em operações tipicamente urbanas é
medida extrema, a ser adotada em situações igualmente extremas” (GARCIA, op.cit, p. 8).
Para efeitos deste trabalho, este autor adotará esta linha interpretativa corroborada por
Emerson Garcia, a qual considera que o emprego das FA em GLO deva ser de caráter
excepcional, tendo em vista a existência de órgãos estaduais especificamente voltados para
lidar com tais questões, além de demandar juízo de valor por autoridade competente de forma
a confirmar e autorizar seu emprego em lugar dos órgãos estaduais. Entretanto, alguns autores
não concordam com este posicionamento por considerarem que o emprego das FA na GLO
“não se trata de um uso excepcional. Não requer decretação de intervenção federal, estado de
defesa ou de sítio [...] trata-se de emprego ordinário, conquanto esteja condicionado ao
princípio da subsidiariedade” (AMARAL JÚNIOR, op.cit, p. 13).
25

Esta mesma interpretação pode ser encontrada no Parecer da Advocacia Geral da União (AGU) nº GM-025
que respaldou a edição do Decreto nº 3897/2001, ao mencionar que “só subsidiária e eventualmente lhes
incumbe a defesa da lei e da ordem, porque essa defesa é de competência primária das forças de segurança
pública” (BRASIL, 2001).
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Munidos dos aspectos conceituais acima apresentados, pode-se passar ao primeiro
capítulo que, conforme mencionado, terá como propósito analisar o histórico da participação
dos militares na política e nas questões de segurança e ordem internas ao longo do Brasil
independente, buscando-se evidenciar uma possível tendência de envolvimento dos militares
com tais questões e seus possíveis impactos para a defesa da Pátria, tendência esta que
passaria a ter influência direta no delineamento do papel dos militares durante o processo
constituinte de 1987/1988 e no papel a ser atribuído às FA na Constituição de 1988.
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CAPÍTULO 1
HISTÓRICO DA PARTICIPAÇÃO DOS MILITARES NA POLÍTICA E NA
SEGURANÇA E ORDEM INTERNAS
Para que se possa compreender o que se chama de flexibilização legal do conceito de
GLO, o papel dos militares neste processo de flexibilização, bem como os fatores que levaram
as FA a alcançarem o atual nível de envolvimento com as questões de segurança pública,
mostra-se necessário verificar como se deu o desenrolar da participação dos militares nas
questões políticas, de segurança e de ordem internas ao longo da história do Brasil
independente. Seria este tipo de participação uma tendência? Estaria tal tendência enraizada
na cultura de nossas instituições militares, em especial no Exército Brasileiro? Teriam os
próprios militares contribuído com aquele processo de envolvimento?
No sentido de verificar estas possibilidades, neste capítulo explora-se uma visão
panorâmica da participação dos militares nos principais episódios históricos em torno de tais
questões, na busca por apontar possível tendência de envolvimento dos militares e das FA.
Em tal movimento ficará claro que este envolvimento está diretamente relacionado à
participação dos militares na política nacional, em especial a partir do fim do período
monárquico. Excetuando-se as Questões Platinas26; a modesta participação na Primeira
Guerra Mundial (I GM) e o envolvimento na Segunda Guerra Mundial (II GM), momentos
em que os militares brasileiros foram empregados em operações de guerra; e as missões sob a
égide de organismos multilaterais tais como a ONU e a OEA, todas as demais participações
desde a Independência, em 1822, foram em questões relativas à segurança e a ordem internas,
como será visto.
Para facilitar a compreensão, traz-se como balizadores temporais os períodos históricos
relevantes desde a Independência do Brasil (Período Imperial, República Velha, Era Vargas,
República Populista e Regime Militar), focando-se as análises nos principais episódios
(movimentos revoltosos, revoluções e golpes de Estado) onde houve a participação direta: a)
de militares ou grupo de militares como causadores de insegurança, desordem ou quebra do
status quo; b) de militares ou grupo de militares como mantenedores da legalidade ou do
status quo; c) das FA como mantenedoras da legalidade ou do status quo; d) das FA
mantenedoras do status quo em situações de golpe de Estado; e e) das FA como alteradoras
26

As chamadas Questões Platinas foram intervenções por parte do Império do Brasil em países vizinhos, a fim
de sufocar potenciais invasões em seu território e assegurar sua hegemonia na América do Sul. Engloba os
seguintes conflitos: Guerra da Cisplatina (1825-1828), que terminou por tomar feições de um evento
internacional; Guerra contra Oribe e Rosas ou Guerra do Prata (1851-1852); Guerra contra Aguirre ou Guerra
do Uruguai (1864); e Guerra da Tríplice Aliança ou Guerra do Paraguai (1864-1870).
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do status quo em situações de golpe de Estado. Buscou-se analisar o contexto histórico e a
motivação de cada grupo dentro de cada evento histórico. As análises encontram-se
sintetizadas no Quadro Resumo apresentado no Apêndice B.
Buscou-se, ainda, apoiar o texto em autores que pudessem contribuir com diferentes
visões e perspectivas a respeito dos eventos históricos, de forma a se formar uma visão mais
completa em relação à participação e ao papel dos militares. As contraposições foram
ressaltadas ao longo do texto por meio de notas de rodapé.

1.1 Período Imperial
O período imperial, que se estende da Proclamação da Independência (1822) a
Proclamação da República (1889), foi caracterizado como um todo por grande turbulência em
virtude das questões relativas à consolidação da Independência, da manutenção da integridade
territorial e da política interna, o que levou a diferentes participações dos militares pautadas
em motivações diversas, conforme o Apêndice B. Dividiu-se em três subperíodos distintos: o
primeiro reinado de D. Pedro I, a fase regencial e o segundo reinado de D. Pedro II.
Durante o primeiro reinado, após a independência em 1822, havia uma necessidade
premente de consolidá-la. A presença em algumas províncias de forças militares fiéis a
Portugal constituía grande obstáculo à reorganização interna do país. Desta forma, havia
urgência na formação de uma força militar nacional para fazer face a tais ameaças, expelir as
tropas portuguesas e obter a unidade territorial. Segundo Hélio Silva (1984, p. 13-14), o DNA
autoritário dos militares brasileiros, em especial no Exército, fora herdado das tropas
portuguesas de ocupação durante o período colonial, as quais serviram de molde inicial para a
formação de nossas FA. Passaram, então, a compor corporações fechadas com organização,
tradição, finalidade, formação, doutrina, cultura e mística próprias.
A Independência da Bahia foi um movimento emancipador de ímpeto e motivação
federalista iniciado em 1821, cujo desfecho somente ocorreu em 2 de julho de 1823. Foi o
primeiro desafio à consolidação onde, desde novembro de 1822, tropas portuguesas
comandadas pelo Brigadeiro Madeira de Mello, líder pela independência da Bahia, são
cercadas pelas tropas brasileiras, quase toda de portugueses, comandadas pelo francês Pierre
Labatut. Apesar do cerco em terra, a Esquadra Portuguesa mantinha o domínio do mar. Após
diversas batalhas em terra, Madeira de Mello, sentindo que sua posição não era mais
sustentável, decidiu retirar-se para Portugal em 2 de julho de 1823.
Em paralelo à resistência de Madeira de Mello na Bahia, ocorria o levante liderado pelo
Coronel João José da Cunha Fedié, Governador de Armas do Piauí, o qual restabelece a

31

autoridade portuguesa. Após pedido de ajuda, o Ceará enviou aos novos patriotas que lá
viviam o Coronel José Pereira Filgueiras, o qual, em março de 1823, em Genipapo, venceu
Fedié, forçando-o a se retirar para a Vila de Caxias no Maranhão, onde capitulou em 27 de
julho.
O levante em Belém do Pará fora iniciado a 14 de abril de 1823, comandado pelo
general português José Maria de Moura, tendo sido de imediato combatido pelo Primeiro
Tenente John Grenfell, Comandante do Brigue Infante Dom Miguel. Segundo Guilherme
Frota (op.cit., p. 197), Grenfell fuzilou cinco e confinou 256 exaltados nos porões do navio
São José Diligente, os quais teriam sofrido atrocidades, agonizando de sede após o uso de cal
virgem derramada pelas sentinelas.
Nesses três eventos as FA, dentro de um contexto de consolidação da independência,
por força de uma motivação político-estratégica, atuaram como mantenedoras da legalidade e
do status quo.
Segundo Lilia Schwarcz (2015, p. 232-233), após a declaração de independência do
Brasil em 1822, não havia acordo sobre a estrutura básica a ser adotada para o Estado,
centrando-se as discussões, ao longo dos anos de 1822-1824, na elaboração da primeira carta
magna. Os militares posicionavam-se no grupo dos liberais moderados, os quais englobavam,
também, os proprietários rurais e comerciantes do interior de Minas Gerais e políticos da
média burguesia. Pleiteavam uma monarquia constitucional. O contraponto aos moderados
eram os liberais exaltados que queriam o fim da monarquia com a instauração de uma
República democrática. Juntos, liberais e exaltados compunham o partido brasileiro.
Contrapondo-se aos dois grupos citados estava o partido português, reivindicador de poderes
absolutos para o Imperador. Além desses havia os “bonifácios”, liderados por José Bonifácio
de Andrada e Silva.
Ainda segundo Lilia Schwarcz (op.cit., p. 233), as propostas dos constituintes soavam
como clara provocação aos olhos do Imperador, o qual não desejava ver seus poderes
limitados, transformando-se em mero símbolo. Desta forma, em 12 de novembro de 1823,
Dom Pedro I cercou e dissolveu a Assembleia Constituinte. Em reação a pressão do
Exército, fiel ao Imperador, Antônio Carlos de Andrada declara a Assembleia em sessão
permanente, no episódio que ficou conhecido como a “noite da agonia”, declarando Dom
Pedro I um “fora da lei”. O Imperador, então, determina, por meio de decreto, o fechamento
da Constituinte. Dentro de um contexto de consolidação da independência, as FA, por força
de uma motivação política, atuaram como mantenedoras do status quo, neste caso o golpe
dado por D. Pedro I na Assembleia Constituinte.
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A Constituição Política do Império do Brazil (sic.) foi outorgada por Dom Pedro I, em
25 de março de 1824, prevendo a existência de quatro poderes: o Executivo, o Legislativo, o
Judicial, e, finalmente, o Moderador27, exercido pelo Imperador – Chefe de Estado e Chefe
Supremo das Forças Armadas – como fiel da balança nas disputas políticas.
De caráter autoritário, a Constituição fora outorgada num período em que a
consolidação do Império era a maior prioridade, a exemplo dos episódios na Bahia, Piauí e
Pará. Neste sentido, o documento previa, em seu Art. 145, que “todos os Brazileiros são
obrigados a pegar em armas, para sustentar a Independência, e integridade do Império, e
defendê-lo dos seus inimigos externos ou internos” (sic.) e, em seu Art. 148, que ao “Poder
Executivo compete privativamente empregar a Força Armada de Mar e de Terra, como bem
lhe parecesse conveniente à Segurança e defesa do Império”28 (sic.). Pode-se observar que
esta Constituição já previa o engajamento dos militares em questões de segurança e ordem
internas, porém em um contexto de consolidação e sobrevivência do recém-criado Império. O
Art. 148 proporcionava total flexibilidade ao Imperador para emprego das Forças, uma vez
que não delimitava como, quando e em quais circunstâncias poderia ocorrer.
De acordo com Frota (op.cit., p. 234-236), os liberais não eram favoráveis à existência
de uma força militar nacional e profissional nas mãos do monarca, a fim de fazer frente aos
movimentos subversivos. Colocando em prática o previsto no Art. 145 da Constituição, o
Exército foi organizado em unidades de 1ª linha, voltado às ações de defesa; e as unidades de
2ª linha responsáveis pelo policiamento urbano, incluindo, ainda, a Guarda Militar da Polícia
da Corte.
A necessidade de proteger o recém-criado Império fora ratificada pelas revoltas que
ocorreram em seguida, com destaque para a Confederação do Equador (1824), a Guerra da
Cisplatina (1825), a Cabanagem (1834), a Guerra dos Farrapos (1835), a Sabinada (1837), a
Balaiada (1838), a Revoltas de 1842 e a Revolução Praieira (1848), as quais serão abordados
ao longo do texto.
A Confederação do Equador (1824) foi um movimento político, revolucionário,
emancipacionista e republicano ocorrido no nordeste do Brasil e motivado pelo forte
descontentamento com a centralização política imposta por Dom Pedro I. Com grande
participação popular, envolvendo as camadas urbanas, as elites regionais e diversos
27

De acordo com Lilia Schwarcz (op.cit., p. 234-235), o poder moderador estava acima dos demais e a eles se
sobrepunha. Era um poder que, segundo o texto da Carta, tinha a função de garantir a harmonia e equilíbrio do
Estado, tendo status de poder neutro. Porém, era um poder pleno. O Imperador era, ainda, inimputável e não
respondia judicialmente por seus atos, conforme o Art. 99 da Carta, in verbis, “A Pessoa do Imperador é
inviolavel, e Sagrada: Elle não está sujeito a responsabilidade alguma.” (sic.) (BRASIL, 1824)
28
BRASIL, 1824 (grifo nosso)
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intelectuais, o movimento teve início na província de Pernambuco espalhando-se por outras
da região, incluindo Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Piauí e Alagoas. O objetivo era a
criação de um Estado republicano independente. Manuel Carvalho Paes de Andrade, então,
proclamou a Confederação do Equador a 2 de julho de 1824.
Com plena aplicação do dispositivo constitucional, o governo central sediado no Rio de
Janeiro enviou uma força militar terrestre e naval para sufocar o movimento revolucionário.
Os revoltosos foram vencidos em Pernambuco, presos, condenados à forca sem direito à
clemência do Imperador. Assim terminou o primeiro movimento de secessão de motivação
republicana apoiado por alguns militares, tendo as FA, por motivação político-estratégica,
atuado como mantenedoras da legalidade e do status quo.
A Guerra da Cisplatina resultou na primeira perda do governo imperial em relação à
manutenção de sua integridade territorial. Para o Brasil tratava-se de questão estratégica de
suma importância, uma vez que a Argentina (Províncias Unidas do Rio da Prata) teria
condições de fechar a foz do rio da Prata, principal linha de comunicação fluvial com a
província de Mato Grosso, caso se apropriasse da Cisplatina. De acordo com Guilherme Frota
(op.cit., p. 211-216), patriotas da Banda Oriental do Uruguai iniciaram um movimento por sua
independência. Após um Congresso realizado na vila de Flórida, declarou-se a independência
da Banda Oriental, a qual se juntou, cinco dias depois, à Argentina. A reação de Dom Pedro I
foi imediata, enviando uma Força Naval, a qual, com seus navios de grande calado e porte,
bloqueou a foz do rio da Prata e ocupou a ilha de Martim Garcia. Ocorreram vários confrontos
em terra, com vitórias e derrotas para ambos os lados.
Segue o autor afirmando que a aceitação por parte da Argentina da incorporação da
Banda Oriental do Uruguai, comunicando sua decisão ao Governo Imperial, provocou uma
declaração formal de guerra por parte do Brasil a 10 de dezembro, quando, então, a questão
tornou-se, definitiva e formalmente, um assunto de política externa, para a qual não serão
tecidos maiores aprofundamentos. Após diversas pressões e negociações, a 27 de agosto de
1828, os dois países beligerantes aceitaram a independência da Cisplatina como República da
Banda Oriental do Uruguai. Assim terminou o segundo movimento de secessão de motivação
republicana apoiado por alguns militares, tendo as FA, por motivação político-estratégica,
atuado como mantenedoras da legalidade e do status quo.
Ainda, segundo o autor (op.cit., p. 219-220), durante o último ano da Campanha da
Cisplatina, em 10 e 11 de junho de 1828, Dom Pedro I enfrentou uma revolta dos batalhões
de mercenários estrangeiros (dois de alemães e um de irlandeses), participando
pessoalmente da repressão à frente da Guarda Militar de Polícia e de populares. O resultado
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foi a extinção dessas unidades, decorrendo daí a proibição do recrutamento de tropas
estrangeiras, o que viraria lei a partir de 1830. Neste episódio, um grupo de militares, por
motivação política, atuou como causadores de desordem.
A abdicação de Dom Pedro I era iminente. Com inspiração na queda de Carlos X na
França em 29 de julho de 1830, marcante vitória dos liberais contra o absolutismo
monárquico, a agitação liberal crescia no império “contra o caráter absolutista do governo de
D. Pedro” (SCHWARCZ, op.cit., p. 240). “A divisão social aumentava e contagiava os
quartéis” (FROTA, op.cit., p. 221). Afirmavam os liberais que suas reivindicações só
poderiam ser atendidas por um Ministério Imperial liberal.
No dia 6 de abril de 1831, formou-se um ajuntamento de cerca de 3000 populares no
Campo da Aclamação. Dom Pedro I resistia em compor outro Ministério liberal, o que levou
ao aparecimento de militares dos 1º e 2º Corpos de Artilharia e do 1º Corpo de Granadeiros
solidários aos populares lá reunidos. O Imperador não recuou, para não sinalizar fraqueza.
Apesar de ter tropas para resistir – militares da Marinha, alguns corpos de artilharia, a Divisão
Militar de Polícia da Corte e o Batalhão do Imperador – o Imperador escreveu de próprio
punho sua abdicação em prol de seu filho, o futuro Imperador Dom Pedro II.
De acordo com a Carta Magna, deveria ser instaurada uma Regência Trina até a
maioridade de seu filho nascido a 2 de dezembro de 1825. Assim terminou o Primeiro
Reinado quando, por motivação política, alguns grupos de militares atuaram em prol da
quebra do status quo, enquanto as FA, por força da Constituição, atuaram como mantenedoras
da legalidade e do status quo.
O período regencial pode ser sintetizado da seguinte forma: intensa instabilidade
interna; busca pela manutenção da integridade territorial e política; e a cristalização das
opiniões em partidos políticos. A Regência Trina Provisória, designada pelo Parlamento em
sessão extraordinária ainda no dia 07 de abril, foi composta pelo Brigadeiro Francisco de
Lima e Silva e pelos Senadores Nicolau dos Santos Vergueiro e José Joaquim Carneiro de
Campos, o Marquês de Caravelas. Era a primeira vez que um militar participava diretamente
como governante do Brasil. Segundo Frota, “nunca estivemos tão próximo da secessão, da
desagregação territorial, quanto nesse ano de 1831; o súbito desaparecimento da figura
centralizadora do Imperador possibilitou o surgimento de várias figuras secundárias”
(FROTA, op.cit., p. 239), as quais passaram a incentivar movimentos em prol de interesses
particulares e regionais. Daí os vários movimentos sediciosos que ganharam força e eclodiram
durante o período regencial. Desde cedo, o Brigadeiro Lima e Silva viu-se solitário na
condução do Governo, caracterizando de fato o primeiro governo militar da história do Brasil.
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Ainda neste período, a Regência viu-se envolvida em diversos episódios conturbados,
vários deles promovidos por militares, os quais, nesses casos, atuavam não como agentes da
ordem, mas, sim, como promotores da desordem. Segundo Frota (op.cit., p. 240), em 12 de
julho de 1831, o 26º Batalhão de Caçadores, instalado no Morro de São Bento,
insubordinou-se. Após subjugado, fora transferido para a Bahia. Na noite seguinte, foi a vez
da Divisão Militar de Polícia da Corte, promovendo diversos caso de indisciplina pela
cidade. No dia seguinte, a divisão era desativada e extinta, decorrendo daí a criação, em 18 de
agosto, da Guarda Nacional29, subordinada ao Ministro da Justiça, extinguindo, ainda,
milícias e ordenanças. Tal ato representou certa desvalorização dos militares.
Ainda sobre tais episódios, o autor menciona a revolta, em 30 de setembro de 1831, do
Corpo de Artilharia da Marinha, aquartelada na Ilha das Cobras, a qual fora logo sufocada
por tropas do Exército. Após essas, ainda ocorreriam mais dois movimentos, um a 3 de abril
de 1832, liderado pelo Major de Frias, e outra, a 17 de abril, desta vez liderada por um
alemão, Augusto Hugo Hoiser, ambos os movimentos sufocados pelos Guardas Municipais
Permanentes e pela Guarda Nacional. Todos esses movimentos agitavam a sede do Governo
Central, o que reverberava para outras províncias do Império. No contexto da política interna,
eram grupos de militares, mais uma vez, por motivação política, atuando como causadores de
insegurança ou desordem, enquanto as FA atuavam como mantenedoras da legalidade.
A onda de agitação se espalhou pelo país. Atingiu o Maranhão e o Ceará já em 1831,
onde as tropas legais de Pierre Labatut sufocaram o movimento separatista chefiado por
29

Cabe aqui alguns apontamentos adicionais sobre a Guarda Nacional. Organizada segundo a Lei de 18 de
agosto de 1831, estava, inicialmente, subordinada aos Juízes de Paz, aos Juízes Criminais, aos Presidentes de
Províncias e ao Ministro da Justiça, todas autoridades civis. Todos os brasileiros entre 18 e 50 anos com renda
para serem eleitores estavam qualificados como guardas-nacionais. Durante o alistamento, poder-se-ia escolher
entre as armas de infantaria, artilharia e cavalaria, o que, de certa forma, criava confusão com as armas do
Exército, representando uma afronta. Porém, tal organização similar à do Exército era proposital. Não havia
remuneração durante o serviço ativo de quatro anos, sendo todo o material custeado pelo Estado. As eleições
dos Oficiais eram feitas em sessões secretas, o que tendia a politizar seus quadros, levando os menos
favorecidos a exercer o serviço ativo, ficando na reserva os administradores, os políticos, fazendeiros e os
aristocratas. Desta forma, a Guarda Nacional tornou-se um instrumento da ordem monárquica contra a
subversão e a anarquia, mas fortaleceu os poderes públicos provinciais como agente de politização partidária.
Em 1850, já com aspecto de milícia aristocrática, foi reformulada, perdendo o caráter provincial,
subordinando-se completamente ao Ministro da Justiça, quando as nomeações de Oficiais passaram a ser
diretas, vitalícias e com forte vinculação à vida político-partidária. Ganhava, a cada momento, forte influência
nas eleições locais. A Guarda Nacional mostrou-se um elemento de oposição à estrutura militar tradicional, de
afirmação da supremacia do poder civil sobre o militar, ganhando força a ideia de que o fortalecimento das
tropas regulares representava um perigo para as liberdades civis, contribuindo para o desprestígio dos militares
e o desinteresse e dificuldade de renovação de seus quadros. Após a Guerra do Paraguai, pela Lei 2395 de 10
de setembro 1873, fora praticamente desativada, passando a ser convocada anualmente para revista e instrução.
Extinguia-se o seu serviço de polícia. Ficou na memória a imagem de seus Coronéis, líderes políticos sem
tropa. (FROTA, op.cit., p. 387-388)
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Joaquim Pinto Madeira, que acabou preso e fuzilado em 1834 (FROTA, op.cit., p. 241).
Assim terminou o movimento de secessão de motivação republicana apoiado por alguns
militares, tendo as FA, por motivação político-estratégica, atuado como mantenedoras da
legalidade e do status quo.
Na Bahia, em fevereiro de 1832, surgiu o movimento de secessão da Federação do
Guanais fundada por Bernardo Miguel Guanais Mineiro que foi controlado pelas tropas do
Coronel Joaquim Pires de Carvalho e Albuquerque. Espalhou-se por Pernambuco e Minas
Gerais. Em 22 de março de 1832, convulsionava-se Minas Gerais. Forças enviadas do Rio de
Janeiro debelaram o movimento. Em Recife, agora em 14 de abril de 1832, tropas dos 53º e
54º Batalhões se rebelaram, sendo controladas por forças legais de terra e mar. Na maior parte
desses pequenos movimentos, militares atuaram como elementos de desestabilização ou
elementos de restauração da ordem interna contra um inimigo interno que ora eram
brasileiros, ora portugueses, isso dez anos após a proclamação da Independência.
Em 1835, os cabanos, nacionalistas que se opunham aos portugueses, desencadeiam no
Pará uma revolta denominada Cabanagem. Segundo Lilia Schwarcz (op.cit., p. 249), a
resistência dos cabanos representava um amplo conjunto de insatisfações de diversos grupos
cujos interesses foram contrariados com a abdicação de Dom Pedro I, dentre eles grupos de
militares que não queriam ser rebaixados.
Após três expedições militares para controlar o movimento, finalmente, em junho de
1835, consegue-se restabelecer a legalidade na capital da província. Entretanto, a 14 de agosto
de 1835, após uma vigorosa reação com ataque a Belém, os cabanos restabeleceram seu
governo. Os cabanos que atuavam no interior de Pernambuco e Alagoas, após os revezes
sofridos para as tropas legalistas, interiorizaram-se e adotaram a guerra de guerrilha. O
movimento nesses estados fora derrotado em julho de 1834. A cidade de Belém foi cercada e
retomada em 13 de maio de 1936, terminando, assim, a Cabanagem. No âmbito da política
interna, mais uma vez, um grupo de militares atuou, por motivação política, no sentido de
quebrar do status quo, enquanto as FA buscaram manter a legalidade e o status quo.
Após o Ato Adicional de 12 de agosto de 1834, o Padre Antônio Feijó tomou posse
como Regente em 12 de outubro de 1835 sem o apoio da maioria da Assembleia Legislativa.
Em 20 de setembro, pouco tempo antes de sua posse, teve início uma luta civil no Rio Grande
do Sul que se tornou uma das maiores do Brasil e que ficou conhecida como Guerra dos
Farrapos. Em oposição ao centralismo imperial, o conflito de caráter separatista e
republicano durou dez longos anos, atravessando todo o período regencial e terminando no
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reinado de D. Pedro II. Ao longo desses dez anos, os farroupilhas ganharam e perderam
diversas batalhas.
Guilherme Frota (op.cit., p. 246) descreve que, a 21 de setembro, os chefes farroupilhas,
com o apoio do Coronel Bento Gonçalves da Silva, invadiram Porto Alegre. Instalou-se em
grande parte da província um movimento separatista de cunho federalista e republicano, com
o incentivo e participação de elementos externos, como os italianos Joseph Garibaldi e Livio
Zambeccari, que eram favoráveis aos desejos expansionistas do líder argentino Dom Juan
Manoel de Rosas.
A primeira reação legalista ocorreu com a retomada de Porto Alegre. O Coronel Bento
Gonçalves e outros líderes foram aprisionados. Porém, os farrapos, após se reorganizarem no
interior voltaram a cercar Porto Alegre. Araújo Lima (futuro Marquês de Olinda), que
assumira como Regente em 1837, logo provaria o sabor da Farroupilha, ainda mal resolvida,
onde os farrapos ganhavam terreno, com a derrota das forças legais a 30 de abril de 1838.
Apesar do envio de diversas expedições militares, ao final de 1839, a província ainda estava
longe de ser pacificada, em especial no interior onde os rebeldes eram mais fortes. Em um
contexto histórico de manutenção da integridade territorial, um movimento de secessão de
inspiração republicana era desencadeado com o apoio de grupos de militares, forçando a
reação legalista das FA por razões político-estratégicas. E a guerra continuava.
Em paralelo, a situação ao sul reverberava no nordeste do País. Na capital da Província
da Bahia, Salvador, surgiu, a seis de novembro de 1837, um novo movimento sedicioso de
caráter separatista provocado pelo médico Francisco Sabino Alvares da Rocha. Era a chamada
Sabinada. As tropas legalistas lograram bloquear Salvador e, após os combates de 13 a 15 de
março de 1838, venceram os rebeldes.
A reverberação dos movimentos do Sul chegou mais ao norte, eclodindo no Maranhão,
a 13 de dezembro de 1838, outro movimento sedicioso, a Balaiada. Segundo Frota (op.cit., p.
250), esse movimento instigado pelos liberais em protesto ao governo da Regência
transformou-se em onda de banditismo por todo o sertão. Em agosto, fora enviada uma força
naval em socorro à província. Em 2 de novembro de 1839, as tropas denominadas “Divisão
Pacificadora do Norte”, sob comando do Coronel Luís Alves de Lima, juntamente com a
força naval do Comandante Marques Lisboa, iniciaram a pacificação da província, logrando
êxito em fevereiro de 1840. As manobras conjuntas pelos rios e por terra levaram a derrota
dos insurretos a 9 de agosto de 1840, na vila do Alegrete. Tanto na Balaiada quanto na
Sabinada, as FA atuaram por motivação político-estratégica como mantenedores legais da
integridade territorial e do status quo.
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A notícia da maior idade de Pedro II chegou à província a 23 de agosto de 1840. Teve
início um novo período na história do conturbado Brasil imperial, o segundo reinado. Um dos
primeiros atos de D. Pedro II foi a concessão de ampla anistia a todos os revoltosos, tendo-se
a esperança de representar um novo começo sem convulsões internas. Porém, o Imperador
mostrou-se, em decorrência de sua pouca idade e experiência, pouco habilidoso para lidar
com a situação farroupilha. Segundo Frota (op.cit., p. 260-261), o monarca buscou tratar
diretamente com os rebeldes.
No campo político, os conservadores subiram ao poder do Gabinete em 23 de março de
1841. Os liberais aguardavam, com expectativa, a abertura de nova legislatura, porém foram
surpreendidos com o Decreto de 1º de maio de 1842, o qual dissolvera a Câmara. Recorreram,
então, às armas e convulsionaram as Províncias de São Paulo e Minas Gerais. Tinham início
as Revoltas de 1842.
Os movimentos dos liberais revoltosos começaram em Sorocaba na Província de São
Paulo com o Padre Diogo Feijó, ex-Regente, e o Senador Nicolau dos Santos Vergueiro, a 17
de maio de 1842. Para fazer frente a revolta em São Paulo, o Governo Central, mais uma vez,
designou o Brigadeiro Luís Alves de Lima, o Barão de Caxias, o qual, em 20 de junho,
ocupou a cidade de Sorocaba. Como resultado, Feijó e Vergueiro foram presos e exilados em
Vitória no Espírito Santo.
Segue Guilherme Frota (op.cit., p. 262-264) afirmando que, enquanto isso, a 10 de
junho de 1842, os liberais mineiros liderados por Teófilo Otoni, apoiados pela Guarda
Nacional, depuseram o Presidente da Província. O Brigadeiro Luís Alves de Lima, ainda no
caminho de regresso para o Rio de Janeiro após a vitória em São Paulo, recebeu a missão de
pacificar a província mineira. Após longo percurso, Caxias, juntamente com seus 750
militares, ataca os 3500 rebeldes em Santa Luzia a 20 de agosto. Terminaram as Revoltas de
1842, com intensa e direta participação de guardas nacionais, contrariando, diretamente, seus
papéis legais. Desta forma, fez-se necessário, mais uma vez, o emprego dos militares para
debelar os movimentos revoltosos. No âmbito da política interna, viu-se grupos de militares,
por motivação política, atuarem como causadores de insegurança e desordem, ao passo que as
FA, cumprindo seu papel legal, buscavam manter o status quo.
Restava, porém, a pacificação do Sul do país, conturbado desde 1835. Os farrapos,
apesar de todos os esforços do Governo Imperial, ainda dominavam boa parte da província.
Porém, agora, seria possível ao Império concentrar forças na região, já que as demais revoltas
estavam controladas. A fim de dar cabo do movimento farroupilha, o governo decidiu enviar
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mais tropas sob o comando do Barão de Caxias, acumulando o papel de Presidente da
Província e Comandante das Armas.
Segundo Frota (op.cit., p.265-266), nesta fase, a Marinha tinha total domínio da costa e
dos rios, além de excelente capacidade de apoio logístico para as tropas em terra, o que tornou
a situação insustentável e Bento Gonçalves renunciou à Presidência e ao Comando em Chefe
da República Farroupilha. O cessar fogo ocorreu em 28 de fevereiro de 1845, com a
assinatura do Tratado de Poncho Verde, conhecido pelos revolucionários como “paz honrosa”
uma vez que alcançavam várias reivindicações. No âmbito da política interna, mais uma vez,
um grupo de militares atuou, por motivação republicana pela secessão, no sentido de quebrar
do status quo, enquanto as FA, motivadas legalmente, buscaram manter a legalidade e o
status quo.
O último movimento revoltoso de monta durante o Império foi a Revolução Praieira
ocorrida em Pernambuco em 1848. Os protestos eram contra o Presidente Herculano Ferreira
Pena e sua política comercial do açúcar, desfavorável aos comerciantes locais. Segundo Frota
(op.cit., p. 271), sob as ordens de Manoel Pereira de Moraes, os praieiros desencadeiam um
movimento armado, estabelecendo o bloqueio da capital com o interior da província.
Tentaram atacar Recife, porém foram detidos. Após isso, sob a liderança do Desembargador
Joaquim Nunes Machado, os rebeldes passaram a adotar a tática de guerrilha. O Governo
Imperial reage com rapidez, com o envio de tropas por terra e mar para o cerco e retomada de
Recife, a qual passou a ser defendida por marinheiros e fuzileiros. Chegava ao fim o último
movimento de maior relevância relacionado às questões de segurança e ordem internas ao
longo do reinado, tendo as FA cumprido seu papel legal. Porém, o acirramento das questões
com os militares estava só no início.
O Brasil, ao longo do segundo reinado, enfrentou o maior desafio para sua política
externa: a Guerra da Tríplice Aliança. Dom Pedro II não era um militar nem de prática, nem
de espírito, não demonstrando interesses por tais assuntos. “Ao contrário, era a negação do
espírito militar e militarista, não andava sequer a cavalo, raramente usava farda, nem tinha
amigos entre os militares se excetuarmos Caxias” (BASBAUM, 1975, p. 271). Segundo Frota
(op.cit., p. 379), antes da guerra, o Brasil permanecia na sua condição agrícola, não tendo
ocorrido grandes investimentos na indústria à semelhança do que ocorria em outros países em
decorrência da máquina a vapor e da siderurgia. Nossas forças militares não absorveram as
novidades e inovações. O recrutamento continuava problemático, um misto de voluntariado e
recrutamento forçado, levando aos quartéis elementos pouco recomendáveis da população,
além do baixo soldo que não era atrativo. Ainda segundo o autor, a Marinha possuía menor
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efetivo que o Exército, porém um pouco melhor em meios. O seu recrutamento era tão ruim
quanto, aliciando-se menores órfãos e desvalidos e rapazes desocupados. Os Oficiais, porém,
eram oriundos da aristocracia em sua maioria.
“Apesar dos esforços, havia muitas deficiências; notou-as o insigne Manuel Osório em
conhecida carta ao Marquês de Caxias (1865). Na verdade, o Brasil não se encontrava em
situação de fazer frente ao país vizinho: faltava-lhe quase tudo” (FROTA, op.cit., p. 381).
Para fazer frente à guerra, foi necessário grande esforço entre os militares de carreira e os
“Voluntários da Pátria”. Conseguiu-se formar, com pouco empenho do poder civil, três
Corpos de Exército que foram comandados por Osório, David Canabarro (Barão de Porto
Alegre) e Caxias.
Conforme relata Frota (op.cit., p. 382), houve grandes dificuldades logísticas, em
especial a falta de padronização nos armamentos, equipamentos e fardamentos. O grande
esforço que mobilizou cerca de 130 mil militares e possibilitou a vitória provocou enormes
gastos e enfraquecimento econômico. O esforço da Marinha mobilizou cerca de nove mil
militares, cujos papéis principais era a manutenção das linhas de comunicação fluvial e o
apoio às tropas em terra, o que levou a gloriosos embates em Curupaiti, Humaitá, Angustura e
Riachuelo. Entretanto, da mesma forma, os navios da Marinha, voltados em sua maioria para
a guerra no mar, não estavam preparados para os combates fluviais que se acortinaram. Foram
necessárias aquisições e construções de emergência, em especial de navios monitores30.
Terminada a Guerra, o Governo Central desmobilizaria os Voluntários da Pátria e a Guarda
Nacional. Leôncio Basbaum (1975, p. 271) ressalta das palavras de Pandiá Calógeras que o
Imperador, durante a guerra, havia dedicado todos os esforços e pensamentos ao Exército e a
Marinha. Cessados os conflitos, porém, voltara ao seu pensamento habitual em relação às FA.
O fato é que o Exército, fartamente envolvido na repressão de revoltas e movimentos
subversivos internos ao longo de décadas de consolidação da Independência, não estava
preparado para uma campanha externa de longa duração. O envolvimento interno pareceu
mascarar as reais necessidades em termos de preparo militar para se fazer frente a uma
ameaça externa suportada pela força de uma outra nação.
“Brota um sentimento de unidade corporativa e de amargura para com os civis que
apenas souberam enumerar críticas durante a guerra. A despreocupação governamental com
os assuntos militares provocava o abandono da classe” (FROTA, op.cit., p. 383) (grifo nosso).

30

Os monitores eram navios de borda baixo, pequeno calado, sem mastros, com propulsão a vapor, fortemente
blindados, geralmente com um ou duas torres giratórias dotadas de canhões de grosso calibre. Seu uso foi
muito comum na Guerra de Secessão dos Estados Unidos da América e na Guerra da Tríplice Aliança.
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Eis aqui um dos principais subprodutos da Guerra do Paraguai: o nascimento de um espírito
de classe, ou de casta, entre os militares, o que se tornaria um dos principais problemas com
os quais o Imperador teria que lidar em breve. Tal espírito de classe levou alguns Oficiais a se
envolverem intensamente na política, além de permitir ao positivismo31 penetrar nas camadas
mais jovens do Exército, possibilitando o alastramento das ideias republicanas, em especial
entre os Oficiais de média patente32. Na Marinha, o quadro era diferente. Saia da Guerra do
Paraguai bem equipada com novos navios. Tendo em vista a origem aristocrática de seus
Oficiais, o positivismo não encontrou pastos para se alastrar.
Ao final do período imperial, quatro fatores tiveram papel fundamental na queda do
Império: a questão epíscopo-maçônica, a questão da sucessão do trono, a questão dos
escravos33 e a questão militar. Esta última, fora uma sequência de episódios e incidentes34
ocorridos após a Guerra da Tríplice Aliança, os quais foram, paulatinamente, desgastando as
relações entre os militares e a Coroa. Representou, na prática, a perda do apoio militar.
Segundo Frota (op.cit., p. 331), o Imperador, nem durante esta guerra, identificou-se com os
militares, apesar do apoio mencionado por Calógeras, o que levou à penúria, em especial no
Exército, durante as décadas de 1870/80. Tal desvalorização, aliada ao despertar de
consciência dos militares sobre suas responsabilidades no pós-guerra, e somada ainda à

“Segundo Comte, a procura das leis imutáveis ocorreu pela primeira vez na história quando os antigos gregos
criaram a astronomia matemática. Na época moderna, o mesmo procedimento aparece em Bacon (1561-1626),
Galileu (1564-1642) e René Descartes (1596-1650), os fundadores da filosofia positiva, para Comte. [...] A
reforma das instituições tem seus fundamentos na sociologia que ele concebeu. A sociologia conduziria à
política. As primeiras manifestações do positivismo no Brasil datam de 1850, quando Manuel Joaquim
Pereira de Sá apresentou tese de doutorado em ciências físicas e naturais na Escola Militar no Rio de
Janeiro. [...] Em 1876, fundou-se a primeira sociedade positivista do Brasil, tendo à frente Teixeira Mendes,
Miguel Lemos e Benjamin Constant (1836-1891)” (COMTE, 1991, p. XI-XIV)(grifo nosso).
32
Os Oficiais de mais alta patente, de major para cima, eram menos influenciados pelas ideias positivistas, uma
vez que haviam frequentado a Escola Militar entes da implantação do positivismo por Benjamin Constant. Os
Oficiais de mais baixa patente já sofriam em sua formação direta influência das ideias de Augusto Comte.
(BASBAUM, 1975, p. 274)
33
Segundo Frota (op.cit., p. 328), o Imperador adoecera no início de 1887, indo buscar tratamento na Europa,
quando, então, a Princesa Isabel iniciou o seu terceiro período regencial, já bastante empolgada com a questão
abolicionista. Com a libertação dos sexagenários, por meio da Lei Saraiva Cotegipe, muitos idosos ficaram
sem abrigo e alimento, em total desamparo. Surgiram alguns quilombos que se transformaram em problemas.
Convocado o Exército para perseguir negros fugidos e problemáticos, os militares se recusaram ao antipático
encargo, recusa manifestada por meio de petição do Clube Militar (25 out. 1887) à Regente, assinada por
Deodoro, ligando, assim, os militares à causa abolicionista.
34
O primeiro incidente foi marcado pela preterição do Major Frias Vilar, em 1882, quando, então, foi reformado.
Seguiu-se o episódio, em 1883, da proposta do Conselheiro Marquês de Paranaguá para a criação do montepio
militar e civil, a qual demandava uma contribuição obrigatória que a maioria dos militares repudiou, uma vez
que haveria redução dos soldos. Houve forte reação do Tenente Coronel Senna Madureira, por meio da
publicação de vários artigos em jornal, a quem foram delegados poderes pelo Diretório de Resistência para
“promover uma vasta consulta, destinada a revelar o modo de pensar do Exército” (SILVA, 1972, p. 96). Não
havia, porém, consentimento das autoridades superiores do Exército e do Ministério da Guerra para tal reação,
resultando sua formal desaprovação. Criou-se, assim, uma questão disciplinar. Deste modo, cada novo
pronunciamento de Senna Madureira era seguido de uma punição.
31
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influência positivista, levaram os mesmos a pleitear sua livre manifestação de pensamento,
bem como fazer críticas pela imprensa. Além disso, começou a surgir uma mentalidade
saneadora e messiânica, com a certeza de que estava nas mãos dos militares a
responsabilidade de reformar a Nação e livrá-la do organismo social e político adoecido.
Segundo Hélio Silva (1972, p. 97), a Questão Militar tornou-se uma obsessão no
Exército. O Marechal Deodoro da Fonseca, Comandante das Forças de Terra e Mar da
Província do Rio Grande do Sul, acabou por ceder ao espírito de classe, acolhendo as
denúncias de perseguição aos militares do Exército e da Marinha. Foi punido com a
exoneração de seu cargo. Deodoro foi jogado de vez na Questão Militar.
Após várias tentativas sem sucesso de ponderação junto ao Imperador, restou a
Deodoro, então, a assinatura de um Manifesto ao Parlamento e à Nação em 14 de maio de
188735. Ainda segundo Hélio Silva (1972, p. 99), tornou-se perigoso insistir nas punições,
dado que as manifestações de inconformismo dos Oficiais ficaram mais frequentes. Foi o
envio do Marechal Deodoro à frente de uma coluna de observação de dois Batalhões para o
Mato Grosso, tendo em vista a possibilidade de um conflito entre a Bolívia e o Paraguai, que
acirrou de vez os ânimos. Soou como um artifício para afastá-lo da Corte, o que gerou
polêmicas.
A Questão Militar atingiu um grau sem precedentes, porém o novo Ministro da Guerra,
o Visconde de Ouro Preto, achava que poderia lidar e acabar com ela, em especial por meio
da força, caso necessário. Enganou-se. Os conspiradores republicanos civis e militares já
haviam preparado o golpe final. O cerco a Deodoro apertou, estando as tropas dos 1º e 9º
Regimentos de Cavalaria, do 2º Regimento de Artilharia e da Escola Superior de Guerra
compromissadas no golpe com Benjamin Constant desde o dia 11, conforme relatou Hélio
Silva (1984, p. 39).
“Essas questões militares adicionam, assim, relevante importância ao ambiente da
época, produzindo um estado de incompreensão entre o Exército e as classes dirigentes,
constituindo a dinâmica que tornaria realidade a queda do trono” (FROTA, op.cit., p. 334).
Portanto, no âmbito da política interna, via-se militares e as FA se envolverem em um golpe
de Estado com fito de alterar, por definitivo, o status quo vigente. Não havia respaldo legal
para tal interferência.

35

Foi neste período de “conscientização de classe” que foram fundados o Clube Naval, em 16 de abril de 1884,
pelo Capitão de Mar e Guerra Luiz Phelippe de Saldanha da Gama, e o Clube Militar, 26 de junho de 1887,
pelo Marechal Deodoro da Fonseca, com instalações provisórias na sede do Clube Naval. (FROTA, op.cit.,
333)
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1.2 República Velha
A República Velha compreende o período que vai da Proclamação da República (1889)
até a Revolução de 1930. Tal proclamação não viria a resolver os problemas ora existentes.
Pelo contrário, os anos que se seguiram descortinaram um período nebuloso, uma vez que os
republicanos estavam longe de se entender quanto ao conceito de República. Daí decorreram,
de imediato, dois períodos ditatoriais de forte centralização do poder nas mãos dos militares,
seguidos de governos civis com forte influência militar.
Assim, em 15 de novembro 1889, teve início a Primeira República. Após anos de
desgaste do regime imperial, o Marechal Deodoro da Fonseca liderou o movimento que,
com ínfima participação popular36, fez cair o governo e o regime vigente, proclamando a
República no Brasil. Conforme afirma Hélio Silva (1984, p. 44), a proclamação da República
foi um ato militar planejado por Benjamin Constant e executado por Deodoro da Fonseca.
Como dito por Aristides Lobo à época, “por ora a cor do governo é puramente militar, e
deveria ser assim. O fato foi deles, deles só, porque a colaboração do elemento civil foi quase
nula. O povo assistiu aquilo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava”
(apud SILVA, 1984, p. 40).
Logo de início, Deodoro precisou encarar um levante militar no Desterro e uma
rebelião de marujos na Corveta Niterói. Em 18 de dezembro era a vez do 2º Regimento de
Artilharia. Todos os movimentos foram abafados. Os militares continuaram, por motivação
política, a representar potenciais elementos de instabilidade interna. O governo ainda
deliberou a supressão da liberdade de imprensa e a instituição de um tribunal excepcional para
julgar a promoção da subversão.
Formou-se, então, um Governo Provisório37 da República do Brasil. A principal missão
do governo naquele momento era “garantir a ordem pública, a liberdade e o direito do
cidadão” (SILVA, 1984, p. 43). Este Governo Provisório foi conturbado, com a ocorrência de
diversos levantes militares. A 3 de dezembro, o governo escolheu uma comissão para elaborar
um anteprojeto de Constituição e, a 21 do mesmo mês, marcou-se eleições para uma
Assembleia Constituinte, a qual foi instaurada em 15 de novembro de 1890, tendo Prudente
de Moraes como Presidente.
“Havia uma separação entre o Exército e o povo. Embora a massa dos soldados fosse proveniente das camadas
pobres da população, o Exército estava longe de ser popular. [...] O mesmo, aliás, acontecia na Marinha. [...]
Os militares formavam uma classe distinta e separada do seio da Nação” (BASBAUM, 1975, p. 275). Ainda
segundo Leôncio Basbaum (1975, p. 275-276), buscavam os militares muito mais a valorização e a desafronta
às supostas ofensas do que a mudança do regime em si.
37
Todos os civis integrantes foram promovidos a Generais de Brigada, demonstrando a expansão avassaladora e
delirante dos militares na política, de forma que a totalidade do governo passou a ser composta de militares.
(SILVA, 1984, p. 44 e 46)
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Coube a ela, em eleição indireta, eleger o primeiro Presidente e Vice-Presidente do
Brasil, sendo eleitos Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, que, por serem de chapas
diferentes, já demonstrava certa divisão dentro do próprio Exército. Em 24 de fevereiro de
1891, fora promulgada a nova Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil com
influências estadunidense, suíça e argentina. Ficaram estabelecidos três poderes harmônicos e
independentes entre si: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Extinguia-se o Poder
Moderador exercido pelo antigo monarca.
O Art. 14 da Carta Magna previa que as forças de terra e mar eram instituições
nacionais permanentes, destinadas à defesa da Pátria no exterior, papel básico e primordial de
qualquer força armada; e à manutenção das leis no interior, envolvendo-as, de forma genérica,
nas questões internas, sem dar maiores detalhes quanto ao seu emprego. As FA deveriam,
ainda, ser essencialmente obediente, dentro dos limites da lei, aos seus superiores
hierárquicos e obrigada a sustentar as instituições constitucionais, o que as envolvia
politicamente no sustentáculo do regime democrático. Tentava-se com o “essencialmente
obediente” colocar um freio no fator de instabilidade interna representado pelos próprios
militares até então.
Surgiu, pela primeira vez, no Art. 80 da Carta, o instituto do “Estado de Sítio”,
prevendo-se que o mesmo poderia ser declarado em qualquer parte do território da União,
suspendendo-se localmente as garantias constitucionais por tempo determinado quando a
segurança da República o exigir, em caso de agressão estrangeira, ou comoção intestina38.
Estava delineado um instituto que previa as situações de segurança nas quais estavam em
questão a própria sobrevivência do Estado ou do regime em vigor. Alinhando-se com o
previsto no Art. 14, pode-se depreender que tais situações constituir-se-iam em típicas
excepcionalidades para o emprego das FA, caso necessário.
O governo de Deodoro foi conturbado. Houve necessidade de continuada intervenção
nos Estados até que cada um proclamasse sua Constituição. O prestígio de Deodoro começa a
esmaecer no Parlamento e entre os próprios militares. A relação com o Congresso se acirra de
vez com a questão da lei sobre a responsabilidade do Presidente da República, a qual Deodoro
vetou. Não adiantou, pois, a 2 de novembro, o Senado aprovou o projeto sem muita discussão.
Diante do fato consumado, Deodoro decretou, a 3 de novembro de 1891, a dissolução do
Congresso com a instauração do estado de sítio, emitindo, em seguida, um Manifesto à
Nação explicando seu ato. Prometia Deodoro rever os erros da Constituição.

38

BRASIL, 1891 (grifo nosso)
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Segundo Frota (op.cit., p. 401), houve levante no Rio Grande do Sul contrário ao
governo ditatorial que se instalava. No Rio de Janeiro, uma greve geral foi desencadeada na
Estrada de Ferro Central do Brasil e, a 23 de novembro, o Almirante Custódio de Mello
apoderou-se e sublevou diversos navios da Esquadra, intimando a deposição do Presidente
com um tiro na cúpula da Igreja da Candelária.
O Presidente ainda pensou em resistir, porém, adoecido, preferiu renunciar, a fim de
evitar uma guerra civil que se mostrava inevitável. Passou, então o comando da Nação ao
Vice-Presidente Floriano Peixoto neste mesmo dia 23. Mais uma vez, por motivação política,
os próprios militares apresentavam-se como fiéis da balança e elementos de instabilidade
interna.
Para muitos, o governo de Floriano Peixoto poria pôr fim ao período ditatorial que se
descortinou. Ledo engano. “Floriano passaria à História como ‘Marechal de Ferro’” (SILVA,
1984, p. 61). Buscou de imediato apaziguar os ânimos, porém, ao intervir nos Estados, houve
desordem em várias cidades, entre elas Manaus, Fortaleza, Recife, São Luiz, além de Minas
Gerais e Mato Grosso. O ambiente, à época, era agitado: houve sublevação dos marinheiros
do cruzador Primeiro de Março, a 13 de dezembro; revoltas nas Fortalezas de Santa Cruz e
da Lage, a 18 de janeiro de 1892; manifesto em jornal por parte de treze Oficiais
Generais da Marinha e do Exército sugerindo novas eleições, datado de 31 de março; além
de manifestação de populares pró-Deodoro que quase levaram a um confronto direto com o
Marechal Floriano e seu Estado Maior na rua do Ouvidor. Este último evento levou o
Presidente a decretar estado de sítio por três dias na cidade. Tais grupos de militares, por
motivação política buscavam interferir provocando insegurança e desordem na busca pela
quebra do status quo.
As revoltas Federalista e da Armada se descortinavam como os maiores protestos e
desafios à autoridade e à legitimidade do Marechal Floriano. E essa era a questão mais
inquietante: a legitimidade do Presidente para permanecer no exercício do cargo sem que
houvesse outra eleição. Todos estavam a pressionar Floriano Peixoto. “O Congresso, em
junho de 1892, decidiu pela legítima continuidade de Floriano. O que parecia ser o fim,
tornou-se o começo” (FROTA, op.cit., p. 403).
Enquanto isso, no Rio Grande do Sul, deodoristas e restauradores unidos na formação
da União Nacional Federalista digladiavam-se com os seguidores de Júlio de Castilhos, dentre
eles florianistas, pelo poder no Estado. Após se refugiarem no Uruguai, os federalistas,
arrebatando todos os descontentes, partem, a 5 de fevereiro de 1893, para a luta civil, porém
de forma desorganizada. Nesta mesma época, o Almirante Wandenkolk decidiu intervir em
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favor dos federalistas. Não havia controle na Marinha e seus maiores chefes pareciam
conflitantes em seus pensamentos.
O veto do Presidente, em 5 de setembro de 1893, ao projeto de lei que buscava impedir
sua elegibilidade espocou como a causa imediata para o deflagrar da Revolta da Armada.
Nesta mesma noite, segundo Guilherme Frota (op.cit., p. 404), Custódio de Mello assumiu o
controle dos navios revoltosos. Pensou o Almirante que uma demonstração de força com um
tiro na Igreja de Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores seria suficiente para depor o
governo, à semelhança do que ocorrera com Deodoro da Fonseca.
Entretanto, Floriano resistiu e, com uma artimanha política, apresentou a revolta como
sendo uma tentativa de restaurar a monarquia, o que levou o povo e o Exército a ficarem ao
seu lado. Em tese, a revolta havia sido superada. Em 9 de outubro de 1893, os Fuzileiros
Navais aderiram à causa da revolta. A revolta permaneceu um grande impasse, até que os
revoltosos obtiveram sucesso em tomar a cidade de Desterro, onde foi implantado um
governo provisório.
Ainda segundo Frota (op.cit., p. 405-406), Custódio e Saldanha acordaram, então, ligar
a Revolta da Armada à Revolta Federalista em curso no Sul do país. Planejaram atacar São
Paulo por terra, porém foram barrados. No Sul, a revolta entrava em fase crítica, com domínio
da cidade de Desterro pelas tropas legalistas. Caia em seguida Curitiba. Custódio de Mello se
asilou na Argentina e Saldanha da Gama em Montevidéu.
Terminava a Revolta da Armada, porém a situação no Sul ainda não estava resolvida.
Nestes dois episódios houve intensa participação de grupos de militares atuando como
causadores de insegurança, desordem e quebra do status quo, enquanto as FA atuavam, dentro
da legalidade, como mantenedoras do status quo.
Prudente de Moraes, eleito como candidato único, tomaria posse em 15 de novembro de
1894, encerrando o ciclo de governos militares e dando início à segunda república. O poder
passava das mãos dos republicanos idealistas e de classe média, dentre eles os militares, para
as mãos dos republicanos realistas, dentre os quais predominava a aristocracia do café, com
destaque para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais39.
A partir de Floriano Peixoto, mineiros e paulistas alternavam-se mais ou menos de
forma regular na chefia do governo. Todo este período também foi caracterizado por intensa
agitação política e movimentos de caráter revolucionário, muitos deles desencadeados por
militares. Seria outro período em que os militares, por sua falta de coesão institucional e

39

Cabe ressaltar que não havia, à época, grupos ou partidos que representassem a vontade popular.
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formação profissional deficiente, mais uma vez iriam atuar como protagonistas e repressores
de desordens internas de forma alternada ou simultânea. Pode-se destacar, neste período os
seguintes movimentos e agitações: pacificação do Sul (1895); a guerra de Canudos(1896); a
revolta da vacina obrigatória (1904); a revolta de João Cândido (1910); a revolta do Forte de
Copacabana em 1922, abrindo o chamado Ciclo Revolucionário Brasileiro, que se estenderia
de 5 de julho de 1922 a 31 de março de 1964; a revolta em São Paulo (1924), dando origem a
Coluna Prestes; e a Revolução de 1930.
Ao assumir a presidência em novembro de 1894, Prudente de Moraes tinha a grande
preocupação de encerrar a Revolta Federalista no Sul. Conforme relata Frota (op.cit., p.
409), nesta ocasião, a Marinha estava aniquilada, desorganizada e cheia de vácuos de
liderança. O Almirante Saldanha, liderando as forças revoltosas que se encontravam
dispersas, prossegue na luta em terras fronteiriças. Fora cercado em Campos dos Osórios, a 24
de junho de 1895, quando veio a morrer em combate. A vitória no Sul teria trazido
popularidade e prestígio para Prudente de Moraes.
Ainda durante o governo de Prudente de Moraes, ao longo do exercício temporário da
Presidência por Manoel Vitorino decorrente de doença do titular, ocorreu a famigerada
guerra do Arraial de Canudos (7 de novembro de 1896 a 5 outubro de 1897), no interior da
Bahia, que, segundo Leôncio Basbaum (1975a, p. 218-219), tratou-se de um movimento
caráter religioso no qual os ‘fanáticos’ não tinham a menor intenção de tomada do poder ou
de ameaçar a República. Queriam somente viver a própria vida de acordo com o que achavam
justo e bom.
Como fora descrito por Hélio Silva (1984, p. 73-75), Canudos transformou-se em uma
questão de honra para o Exército. Como poderia aquele bando de sertanejos afrontar as forças
legais daquela forma? Foram enviadas quatro expedições para debelar o movimento. Ao final
da quarta expedição, quando foram empregados mais de cinco mil militares e policiais, além
de incessante bombardeio por canhões, Canudos caiu. Neste episódio, a despeito dos níveis de
violência envolvidos, as FA foram empregadas como mantenedoras da legalidade e do status
quo.
Durante o mandato de Rodrigues Alves, eclodira a Revolta da Vacina em 1904, em
decorrência da decisão do governo de sanear a cidade do Rio de Janeiro devido a um surto de
varíola que teria levado a 4.021 óbitos naquele ano só nesta cidade, conforme aponta Leôncio
Basbaum (1975a, p. 223). Decidiu o Presidente aprovar a Lei da Vacina Obrigatória, votada
no Congresso em 31 de outubro de 1904, procedendo-se a uma vacinação em massa. Tal
obrigatoriedade e truculência não foi do agrado do povo, sendo encarada como um atentado às
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liberdades individuais, acirrando os ânimos da população, gerando discussões de cunho
político entre liberais e jovens militares ainda impregnados de positivismo, provocando
reações contra o governo e protestos inflamados contra a vacinação. Era a gota d’água que
faltava para desencadear contestações contra a situação econômica em que vivia a
população40.
A 11 de novembro, explodiu uma grande revolta popular. Em decorrência, no dia 14,
um grupo de militares positivistas reunidos no Clube Militar, aproveitando-se do clima de
insatisfação popular, conspiraram a derrubada de Rodrigues Alves, com sua substituição por
uma Junta. Segundo Frota (op.cit., p. 415), rebelaram-se a Escola Militar, a qual entrou em
confronto noturno na rua da Passagem com as tropas legalistas da Brigada Policial e do 1º
Regimento de Infantaria; e a Escola Técnica de Realengo, a qual não teve sucesso. A Marinha
movimentou os encouraçados Deodoro, Riachuelo, Aquidabã, República e Trajano. O
Ministro da Guerra, General Argolo, cerca a Escola Militar com várias Unidades do Exército,
dando fim ao movimento. O Presidente, então, decreta, com total apoio do Congresso, um
mês de estado de sítio. Neste episódio, inicialmente de pequena relevância, houve intensa
participação de grupos de militares atuando como causadores de insegurança, desordem para a
quebra do status quo, enquanto as FA atuavam, dentro da legalidade, como mantenedoras da
legalidade e do status quo.
Dias após a posse do Marechal Hermes da Fonseca em 1910, explode, a 23 de
novembro, a bordo de navios da Marinha, uma revolta de marinheiros, a qual trazia como
reivindicação o fim do uso do castigo da chibata e a melhorias na alimentação a bordo.
Conforme relata Leôncio Basbaum (1975a, p. 224-225) e Frota (op.cit., p. 421-422), João
Cândido, um Cabo negro do recém adquirido encouraçado Minas Gerais rebela as Praças de
bordo, tomando o navio. Logo, aderem os encouraçados São Paulo, Barroso e Bahia passando
a ameaçar a cidade, caso as exigências não fossem aceitas, além de ser concedido antecipado
perdão aos envolvidos. Atendeu o Congresso às justas exigências dos rebelados, inclusive
com a concessão de anistia prévia. Dias depois, na noite de 9 de dezembro, revoltavam-se os
Fuzileiros Navais do Batalhão Naval da Ilha das Cobras, exigindo-se as mesmas vantagens
concedidas aos marujos. Porém, o movimento foi abafado por meio de salvas de canhões dos
navios da Esquadra e do Exército que varreram a Ilha das Cobras.

40

Segundo Leôncio Basbaum (1975a, p. 224), citando José Maria dos Santos, ‘foi um movimento de natureza
essencialmente econômica”. Mas no decurso dessa luta de caráter predominantemente popular, alguns políticos
buscaram manobrar no sentido de convertê-la num golpe de força para derrubar o governo de Rodrigues Alves.

49

Também neste episódio, inicialmente de pequena relevância, houve intensa participação
de grupos de militares atuando como causadores de insegurança, desordem e quebra do status
quo, enquanto as FA atuavam, dentro da legalidade, como mantenedoras da legalidade e do
status quo.
O Marechal Hermes iria aplicar, em larga escala, uma prática que havia sido antes
iniciada e aplicada por Deodoro da Fonseca: a intervenção nos Estados com emprego de
tropas das FA e/ou interferência nos processos eletivos, retirando-se do caminho possíveis
opositores. Tal prática, nesta época, ficou conhecida como as “salvações”. Houve “salvações”
no Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, Ceará, todas com emprego de tropas das FA. Em um
contexto de política interna, as FA haviam sido empregadas como mantenedoras do status quo
(golpes de Estado nos estados).
Segundo Hélio Silva (1984, p. 88), Epitácio Pessoa assumiu a Presidência em 28 de
julho de 1919, iniciando durante seu mandato o chamado Ciclo Revolucionário (5 de julho de
1922 a 31 de março de 1964) além da fundação do Partido Comunista do Brasil. As
transformações que aconteciam no mundo pós I GM chegavam ao Brasil. Epitácio não era
antimilitarista, entretanto seu governo foi marcado por forte reação militar, em especial por
medidas pouco aceitas no meio ao nomear civis para as pastas militares, com destaque para
Pandiá Calógeras41 na pasta do Exército. É neste clima que, já ao final de seu mandato, eclode
a Revolta de 1922, que ficou conhecida como o episódio “Os dezoito do Forte”.
Antes de detalhar esta revolta, é preciso entender o que ficou conhecido como
“tenentismo”. De acordo com Frota (op.cit., p. 433), já há algum tempo, vinha sendo
reanimado entre os militares, tanto nos quartéis como nas Escolas Militares, o sentimento
messiânico e positivista de salvação do país, fruto de uma estrutura administrativa ineficiente
e de um sistema político conturbado pela influência de oligarquias cafeeiras. Tal tendência se
cristalizou entre os jovens Oficiais naquilo que se chamou de “tenentismo” ou movimento
tenentista. O mundo do pós-guerra, fortemente influenciado pela esquerda vitoriosa na Rússia
em 1917, concorria para a efervescência de tais ideias, as quais englobavam transformações
sociais; melhorias na educação; o fim das oligarquias, como forma de abrir o caminho para
ascensão da classe média, parada no tempo e na política desde a saída de Floriano Peixoto; o
voto secreto; e o fim da política do “café-com-leite”. Cabe ressaltar que o ensino profissional
militar, apesar de ter melhorado, ainda era insuficiente, permitindo espaço, no seio das
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“O Exército reconhece em Calógeras notável Ministro: incrementou a indústria bélica, adquiriu material novo
em abundância, estabeleceu novos regulamentos, reformou a Justiça Militar, melhorou as casernas, organizou
uma força aérea modelar, com Escola, na Fazenda dos Afonsos” (FROTA, op.cit., p. 430).
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Escolas Militares, em especial de Oficiais, para devaneios e discussões políticas. Ainda
persistia forte influência positivista entre os jovens Oficiais.
Em 1921, a acirrada disputa política entre Artur Bernardes e Senador Nilo Peçanha
termina por desencadear a questão das chamadas “cartas falsas”, possível estopim para a
revolta que seria iniciada em 5 de julho de 1922. Segundo Frota (op.cit., p. 431), a 9 de
outubro de 1921, o Correio do Amanhã publicou uma suposta carta de Artur Bernardes,
datada de 3 de junho, na qual insultava os militares em geral e, em especial, o Marechal
Hermes da Fonseca, Presidente do Clube Militar.
Este estopim foi aceso por ocasião dos tumultos em Recife provocados pelo comunista
Joaquim Pimenta, os quais giraram em torno da disputa para a presidência do Estado em
meados de 1922. Havia interesse direto e particular do Presidente Epitácio Pessoa na
sucessão. Em decorrência, Epitácio determinou que as tropas federais se conservassem em
quartel, o que gerou dúvidas e relutância por parte do Comandante da 6ª Região Militar.
Segundo Hélio Silva (1984, p. 88), nesta ocasião, oficiais da guarnição de Recife formularam
uma consulta a respeito da situação ao Marechal Hermes da Fonseca, oficial de maior
prestígio no Exército na ocasião e que estava engajado na campanha de Nilo Peçanha, dado o
episódio das “cartas falsas”. A resposta, via telegrama, continha termos que irritaram por
demais o Presidente da República e, ao ser divulgada no Recife e depois no Rio de Janeiro,
causou reação imediata de Epitácio, o qual termina por punir o Marechal. Recusou o
Marechal a punição, gerando outra reação do Presidente que mandou prendê-lo e fechou o
Clube Militar por seis meses, fechamento concretizado pelo Delegado do 5º Distrito Policial,
Felipe Cardoso. Os militares viam naquela sequência de acontecimentos uma verdadeira
afronta ao Exército.
Revoltaram-se o Forte de Copacabana, a Escola Militar de Realengo, além do Forte da
Vigia, com o envio de reforços para Copacabana. Segundo Hélio Silva (1984, p. 92-93), o 5
de julho de 192242 marcou o início da ação militar da revolução brasileira, porém não
protagonizada pelo Exército como corporação que se manifesta buscando intervir ou alterar os
rumos da política do país. Tratou-se de um movimento de militares, não do Exército, tanto
que o “tenentismo”43 jamais fora endossado pela instituição ou recebera apoio dos chefes
42

Para Odylio Denys (op.cit., p. 23), o 5 de julho de 1922 foi um movimento valioso por complementar o
idealismo dos militares que nele tomaram parte. “Foi uma forja a lhes dar têmpera, para preparar, conduzir e
chefiar, posteriormente, movimentos que garantissem a segurança das instituições democráticas do nosso
País.” (DENYS, op.cit., p. 23).
43
Para Hélio Silva o “tenentismo” teria nascido no dia 5 de julho de 1922: “protesto contra a prisão do marechal,
desagravo aos brios de Exército, oriundo ainda do florianismo; nutrido pelo antibernardismo e o episódio das
‘cartas falsas’, tudo somado, lança os tenentes em um movimento ainda sem programa, sem ideologia, que
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militares. O Exército institucional, legalista, antirrevolucionário, foi representado pela
guarnição da Vila Militar.
Além desses movimentos, tropas do Exército, da Marinha e da Aviação haviam sido
mobilizadas para dominar o Forte de Copacabana. Os revoltosos remanescentes, liderados
pelo Tenente Siqueira Campos, resolveram sair do Forte e, ao enfrentarem as tropas legalistas
na orla de Copacabana, foram quase todos mortos. Terminava o primeiro levante do Ciclo
Revolucionário, porém como “rastilho de outras que obrigaram Artur Bernardes a ter um
governo policial, com estado de sítio durante todo o período” (DENYS, op.cit., p. 24) (grifo
nosso), com forte oposição na imprensa e desconfiança entre as FA. Neste episódio, houve
intensa participação de grupos de militares atuando como causadores de insegurança,
desordem e busca pela quebra do status quo, enquanto as FA atuavam, dentro da legalidade,
como mantenedoras da ordem e do status quo.
Diferentemente do movimento de 1922, porém sua quase continuação, o 5 de julho de
1924 teria sido um movimento menos improvisado e com maior número de militares e
Unidades do Exército, além de maior mobilização da população civil, conforme aponta
Leôncio Basbaum (1975a, p. 227-228). A revolta foi deflagrada na madrugada do dia 5 de
julho de 1924, com a sublevação do 4º Batalhão de Caçadores de Santana. Seguiram-se uma
série de embates no bairro da Luz, Quitaúna, Sorocabana, além de tentativa de ataque ao
Palácio de Campos Elíseos, com a prisão de diversos Oficiais e Praças.
Segundo Leôncio Basbaum (1975a, p. 229), diante da situação – sem a adesão esperada
de outros Estados, bombardeio da cidade, dificuldades e privações da população, ameaças de
saques e temor de uma insurreição popular, além de estarem barrados no caminho para a
Capital Federal pelas forças legalistas – o General Isidoro, líder do movimento, decidiu pela
retirada e interiorização de suas tropas (cerca de três mil), que teve como primeiro destino a
cidade de Bauru.
De Bauru, as tropas revoltosas alcançaram as margens do rio Paraná e, depois, para
Três Lagoas, em Mato Grosso, onde, segundo Guilherme Frota (op.cit., p. 442), apesar de não
se assenhorarem da cidade e perderem cerca de quatrocentos homens, proclamaram a
República de Brasilândia. Ainda segundo este autor, de outubro de 1924 a março de 1925,
tomam Foz do Iguaçu e Catanduvas.
teria se exaurido se Epitácio ou Washington Luís tivesse anistiado os revolucionários. Foi a repressão, a
perseguição, o processo judicial inacabado que forçou os tenentes à clandestinidade, prisões, fugas e
conspirações” (sic.)(SILVA, 1984, p. 92). Segundo o autor (1984, p. 93), este sentimento seria utilizado por
Getúlio Vargas para desmontar a máquina das velhas oligarquias. “O tenentismo não é uma manifestação do
Exército. É a ação revolucionária dos moços que se rebelam, pela primeira vez, mas sempre combatida pelo
Exército como força legalista, conservadora, antirrevolucionária” (SILVA, 1984, p. 94).

52

Entre 28 e 29 de outubro, estoura, então, o levante das tropas gaúchas em Uruguaiana,
São Borja, São Luís e Santo Ângelo, sendo as tropas desta localidade sublevadas pelo Capitão
Luís Carlos Prestes. Na tentativa de tomar Alegrete, os revoltosos sofreram a mais séria
derrota até então, quando retraíram para Uruguaiana. Por julgar ser imprudente permanecer
nestas regiões no Rio Grande do Sul, Prestes dividiu as tropas em três colunas para seguir em
direção à Foz do Iguaçu. Em 11 de abril de 1925, a coluna gaúcha de Prestes faz conexão com
os revolucionários paulistas na localidade de Benjamin, onde passaram a planejar o futuro do
movimento revolucionário.
Ainda segundo Frota (op.cit., p. 442-444), foi decidido que Prestes, como Chefe de
Estado Maior do General Miguel Costa, continuariam o movimento rumo ao Norte, adotandose uma tática de guerra de movimento. Os revoltosos realizaram uma longa trajetória ao longo
de dois anos pelo território nacional – a Coluna Prestes - perfazendo cerca de 24000
quilômetros de onde desapareceram na fronteira com a Bolívia em 3 de fevereiro de 1927.
Foram, ao longo da jornada, 53 combates, problemas logísticos e disciplinares, porém os
revoltosos contavam com a simpatia e acolhida das populações sertanejas e não deixaram
morrer a ideia da revolução no seio dessas populações44. Nesses dois eventos houve intensa
participação de grupos de militares atuando como causadores de insegurança, desordem e
busca pela quebra do status quo, enquanto as FA atuavam, dentro da legalidade, como
mantenedoras da ordem e do status quo.
A sucessão de Artur Bernardes foi como se previa conforme a política do café-comleite, tendo sido escolhido o Presidente de São Paulo, Washington Luís, para o período de
1926 a 1930. Recusou-se, à semelhança de seu antecessor, a conceder anistia aos revoltosos
dos movimentos de 1922 e 1924, o que poderia ter arrefecido a onda revolucionária que
permanecia acessa.
O clima era muito tenso em todo o Brasil e neste ambiente ocorreram as eleições
presidenciais em 01 de março de 1930. A apuração deu vitória ao candidato governista Júlio
Prestes, vencendo o candidato aliancista Getúlio Vargas. Washington Luís não acreditava em
uma possível revolta ou golpe, uma vez que Getúlio, por meio de cartas, havia dado a certeza
de que o resultado nas urnas seria respeitado. Estava o Presidente enganado.
44

Há visões distintas deste envolvimento com a população sertaneja. Assim aborda Leôncio Basbaum: “A
verdade é que a coluna nada fez ou tentou fazer para entrar em contato com a massa sertaneja, esclarecê-la
sobre os seus verdadeiros intuitos, e ao mesmo tempo auscultar suas queixas e reivindicações, pondo-se a
serviço delas, ganhando-as para o seu lado. [...] É que a coluna era fruto de uma revolução urbana, de
habitantes das cidades, inteiramente alheia aos problemas do campo. [...] A guerra de movimento planejada
por Prestes não foi suficiente. Faltou-lhe o principal, o contato com a massa, com o povo pelo qual pretendia
lutar e ao qual desejava dar a sua vida. [...] Prestes era um homem das cidades, das classes médias e urbanas.”
(BASBAUM, 1975a, p. 236) (grifo nosso)
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Segundo Frota (op.cit., p. 502-503), a conspiração revolucionária não havia morrido e
se articulava ao longo do país. A revolução era inevitável, apesar de Washington Luís
continuar sem acreditar nela. Faltava escolher um comandante militar, tendo tal
responsabilidade sido atribuída ao Coronel Góis Monteiro, logo promovido pelos revoltosos a
General. Finalmente, o início da revolução foi marcado para a tarde do dia 3 de outubro de
1930.
Iniciou-se em Porto Alegre, com a tomada do Quartel General por Oswaldo Aranha
acompanhado de mais cinquenta homens. Segundo Frota (op.cit., p. 504-505), no mesmo dia
5, os revolucionários invadiram Santa Catarina. Vargas seria recebido em triunfo no estado,
onde instalou sua base. O movimento se replicou em Minas Gerais, Paraíba e Pernambuco. Os
revolucionários foram ovacionados pelo povo. Uma coluna paraibana tomou o Rio Grande do
Norte e o Ceará. Piauí e Maranhão aderiram ao movimento. Após o controle de quase todo o
Nordeste, Juarez Távora partiu para a Bahia. O Espírito Santo já havia aderido.
Ainda segundo o autor, nas FA, em especial no Exército, iniciou-se um movimento de
repúdio ao embate interno, surgindo, daí pressões sobre o Presidente para que renunciasse. A
Marinha manteve-se neutra e em expectativa. Tendo em vista a relutância de Washington Luís
em renunciar, a 23 de outubro, os Generais Tasso Fragoso, Mena Barreto, Leite de Castro,
Malan d’Angrogne e o Coronel Bertholdo Klinger apoderaram-se dos Fortes de Copacabana,
Fortaleza de Santa Cruz, Forte de São João e 3º Batalhão de Infantaria da Praia Vermelha,
buscando forçar a renúncia, a qual somente ocorreu, no dia 24, após a pressão em decorrência
da adesão da Vila Militar. Assumia uma junta militar composta pelos Generais Tasso Fragoso
e Mena Barreto e pelo Almirante Isaias de Noronha, a qual logo seria informada que os
revolucionários queriam Getúlio Vargas no poder. No dia 3 de novembro, Getúlio chegaria ao
Rio de Janeiro para iniciar seu longo período no Palácio do Catete. Nesta crise política interna
houve intensa participação de grupos de militares atuando como causadores de insegurança,
desordem e quebra do status quo, bem como as FA atuaram como alteradoras do status quo
por meio de um golpe de Estado.

1.3 A Era Vargas
A Era Vargas é o período da história do Brasil entre 1930 e 1945, quando Getúlio
Vargas governou o Brasil de forma contínua por quinze anos. Compreende o Governo
Provisório, o Governo Constitucional e o período denominado Estado Novo. Foi um período
de forte turbulência e de inúmeras alterações sociais e econômicas, tornando-se um marco na
história do país. Tais turbulências levaram a intensa participação dos militares.
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Em 3 de novembro de 1930, Getúlio Vargas entrou no Rio de Janeiro à testa das forças
revolucionárias comandadas pelo General Góis Monteiro, assumindo o Governo Provisório
da República, declarando-se “delegado da Revolução, em nome do Exército, da Marinha e do
Povo” (BASBAUM, 1962, p. 14). Instalava-se um governo forte e administrativamente
centralizado, porém sem um plano de governo. Juarez Távora, por estar à frente da gestão de
doze Estados do Norte e Nordeste, passou a ser conhecido como o “Vice-Rei do Norte”.
Segundo Frota (op.cit., p. 510-511), o “tenentismo”45 constituía a grande força política, tendo
Vargas se submetido aos seus princípios46. O proletariado, alheio à revolução de 1930, ligouse ao Partido Comunista. As dificuldades econômicas mundiais continuavam a assolar o país,
gerando greves e reivindicações. A situação do café e de outros produtos de exportação no
mercado internacional era das piores.
Mal terminou a Revolução de 1930 e alguns dos participantes começaram a conspirar.
Este era o panorama do início do Governo Provisório e Getúlio já tinha um problema
imediato: manter-se no poder. Só em 1931, tinha-se notícias de cerca de vinte levantes de
Oficiais e Sargentos, e até de soldados, em quartéis de Norte a Sul do país. “A indisciplina
reinante entre a oficialidade do Exército e da Armada não tardou a se estender à soldadesca e
o país inteiro foi sacudido por uma série de desordens e motins sangrentos” (BASBAUM,
1962, p. 29). Getúlio Vargas, então, buscou adotar algumas medidas de estabilização: a) criar
o Ministério do Trabalho e adotar uma política trabalhista, a fim de mostrar que estava atento
às questões sociais e que estas não eram mero caso de polícia; b) “liquidar” os comunistas47, o
que encontrou fácil apoio dos “tenentes”, dando início a uma verdadeira caça aos “comunas”
nas FA; e c) proibir reuniões (exceto às do Clube 3 de Outubro e das Legiões pré-fascistas) e
estabelecer uma “censura branca” (autocensura) à imprensa.
45

O Tenentismo, à época, era representado por diversas agremiações que comportavam em seus quadros Oficiais
das FA, na maioria Tenentes, e civis simpatizantes às razões do movimento. Tais eram as agremiações: o
Clube 3 de Outubro (1931), cujo primeiro Presidente foi Góes Monteiro; a Legião de Outubro, de Francisco
Campos, O Partido Agrário (1931), de João Alberto e Góes Monteiro; o Comitê Revolucionário do
Nordeste (1931); e o Clube 5 de Julho (1932) de Felipe Moreira Lima (FROTA, op.cit., P. 510-511)(grifo
nosso). Entretanto, o principal sustentáculo do governo revolucionário era o Clube 3 de outubro.
46
“Representavam a sua ideologia, defendendo a continuidade de um regime forte e da situação de Governo
Provisório, a fim de que se pudesse realizar as reformas ambicionadas e extinguir as oligarquias” (FROTA,
op.cit., p. 511). “E que querem os tenentes? Querem o fascismo, o governo forte, a luta de morte contra o
comunismo e as veleidades revolucionárias de massas. [...] Essa aparente mistura de fascistas e comunistas [...]
desejavam antes de tudo o poder incontrolado e a destruição dos carcomidos, dos comunistas, e dos prestistas,
dos quais tinham medo” (BASBAUM, 1962, p. 22). Por isso não eram a favor da convocação de uma nova
Constituinte, pois lhes bastava uma Constituição elaborada em âmbito restrito.
47
“Comunistas eram todos aqueles, operários, empregados, funcionários que não usavam lenço vermelho no
pescoço e não demonstravam entusiasmo perante os heróis do dia. À Ilha Grande, onde havia uma colônia
correcional e para onde eram mandados os marginais irrecuperáveis, dos mais baixos escalões da
malandragem, começaram, desde 1931, a serem enviados comunistas ou pseudo-comunistas.” (BASBAUM,
1962, p. 29-30)
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São Paulo não estava nada satisfeito com o cenário descortinado. Aqueles homens que
durante mais de três décadas dominavam a economia e a política nacional não encontravam,
agora, espaço adequado no exercício do poder. As circunstâncias, os atos do governo
provisório e de seus prepostos nos Estados contribuíram para a crescente insatisfação com
Getúlio Vargas. Um dos atos que levaram a rápida deterioração das relações com o governo
foi a nomeação do Interventor de São Paulo quando Getúlio empossou seu delegado militar, o
pernambucano Coronel João Alberto, que não era civil e nem paulista, e como Chefe de
Polícia e Secretário de Segurança o Coronel Miguel Costa, um dos dirigentes da Revolta de
1924 e líder da Coluna Paulista que se juntou à Coluna Prestes. Tais nomeações foram “o
primeiro pretexto para a ruptura e início da luta contra o governo central” (BASBAUM, 1962,
p. 43).
Tal movimento de Vargas levou os dirigentes do Partido Democrático (PD), de origem
dissidente do Partido Republicano Paulista (PRP), a juntarem forças com este partido
novamente, fundando a “Frente Única”. Agravou a situação a autorização dada por João
Alberto para a reabertura do Partido Comunista a três pessoas que não eram representantes do
partido. Com efeito, a Revolução Constitucionalista de 1932 “foi antes um ato deliberado,
longa e friamente calculado e pensado pelos responsáveis e dirigentes máximos do PRP
objetivando a retomada do poder do qual haviam sido desalojados tão violentamente”
(BASBAUM, 1962, p. 41). Porém, os paulistas precisavam angariar o apoio do povo, o que se
buscou fazer por meio da bandeira da “reconstitucionalização” do país, já que a Constituição
de 1891 havia sido esquecida e arquivada por Getúlio e havia atraso no processo de
constitucionalização. A Frente Única intensifica as manifestações e a luta pela Constituinte, a
qual não era do agrado do Clube 3 de Outubro.
Com o apoio do povo, exceto do proletariado, da Polícia Civil e quase todas as
guarnições federais sediadas no Estado, contando com a adesão do Rio Grande do Sul e,
possivelmente de Minas, a Frente Única desencadeou, a 9 de julho de 1932, as ações que
tinham como objetivo a deposição Getúlio Vargas, “sendo, no fundo, o último estertor da
política tradicional, o último lampejo do passado e se extinguir” (FROTA, op.cit., 515).
Segundo Leôncio Basbaum (1962, p. 48-49), no dia 10 de julho, constituiu-se uma Junta
Revolucionária48, a qual, por meio de manifesto do dia 12, exigiu o restabelecimento do
regime constitucional, com a retomada, até nova Constituinte, da Constituição de 1891; e a

48

Segundo Leôncio Basbaum (1962, p. 49), esta Junta era composta por Pedro Toledo, General Isidoro Dias
Lopes, General Bertholdo Klinger (nomeado Chefe das Forças Revolucionárias), Francisco Morato (do PD) e
Pádua Salles (do PRP).
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devolução do governo à Junta instaurada ao término da Revolução de 1930. O Comandante da
Força Pública do Estado, Coronel Júlio Marcondes Salgado, via telefone, declarou-se rebelde
ao General Góis Monteiro, aderindo à revolução paulista. O General Euclides de Figueiredo
se apoderou do Comando da 2ª Região Militar. O Coronel Miguel Costa foi preso por recusarse a aderir.
Ainda segundo Basbaum (1962, p. 49-51), São Paulo transformou-se num campo de
batalha, onde cada paulista, incluindo mulheres, estudantes e liberais, era um soldado.
Realizou-se uma “Campanha do Ouro para o bem de São Paulo”, com a arrecadação de
fundos. Entretanto, faltavam soldados, munições e víveres, o que levava a deserções diárias.
Em realidade, pareciam não esperar a forte reação do governo, na esperança de uma rápida
entrega do poder por Vargas. Enganaram-se.
De acordo com Frota (op.cit., p. 516-517), o governo reagiu rápido: efetuou o bloqueio
naval do Porto de Santos; enviou tropas de infantaria pelo Vale do Paraíba sob o comando de
Góis Monteiro; desembarcou tropas em Angra dos Reis e Parati; cercou a frente mineira; e
atacou as frentes paranaense e mato-grossense. Estabeleceu-se uma guerra de trincheiras,
onde o bloqueio do Porto de Santos foi estrategicamente essencial para o isolamento e o
desgaste das forças revolucionárias. Não houve o apoio esperado dos outros Estados. Estavam
os paulistas sós e isolados.
Chagava ao fim a aventura da Revolução de 1932, com o enterro definitivo do modelo
da República Velha representado pelos revolucionários, quando, então, por motivação
política, grupos de militares lutaram que quebra o status quo, enquanto as FA lutavam pela
manutenção do governo golpista que representava tal status quo.
Entretanto, ainda segundo Frota (op.cit., p. 518), resultados positivos decorreriam da
revolução, dentre eles: a nomeação, em 1º de novembro de 1932, por meio do Decreto 22.400,
de uma Comissão Constitucional presidida por Afrânio de Melo Franco, com a tarefa de
elaborar o Anteprojeto da nova Constituição; e o declínio do “tenentismo” que viria a
desaparecer com a Constituição de 1934.
Instalou-se a Constituinte, em 15 de novembro de 1933, sob a Presidência de Antônio
Carlos Ribeiro de Andrada (bisneto de José Bonifácio). Em 16 de julho de 1934, foi
promulgada a nova Carta Magna, que tomava “como paradigma a Constituição de Weimar, de
cunho social-democrático, voltada para os problemas do capital e do operário” (FROTA,
op.cit., p. 520). Trazia em seu bojo a anistia ampla e irrestrita aos revolucionários e a
aprovação dos atos do Governo Provisório.
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Getúlio era eleito indiretamente pela Constituinte como Presidente da República. Tinha
início o curto Governo Constitucional da Era Vargas, “permitindo-se ampla manifestação do
pensamento político” (FROTA, op.cit., p. 521). Tal Carta previa, ainda, em seu Art. 162, que
as FA eram instituições nacionais permanentes, e, dentro da lei, essencialmente obedientes
aos seus superiores hierárquicos, destinadas a defender a Pátria e garantir os Poderes
constitucionais, a ordem e a lei49. Aquele período anterior de forte instabilidade interna fez
surgir, pela primeira vez, na lei máxima do país, o conceito de “ordem”50. Não bastava o
cumprimento das leis. Estas tinham que ser observadas e cumpridas dentro do que era
entendido como uma “ordem pública” desejada.
Apesar do espírito democrático da Constituição, passava a haver uma maior previsão de
envolvimento “constitucional” das FA na manutenção da segurança e ordem internas. Até
aqui, as FA eram empregadas de maneira discricionária pelo Executivo. Ainda no Art. 175, a
Constituição previa que o Poder Legislativo, na iminência de agressão estrangeira ou na
emergência de insurreição armada, poderia autorizar o Presidente da República a declarar
“estado de sítio” em qualquer parte do território nacional. Não houve tempo hábil para se
verificar se esta nova Carta iria atender aos anseios dos brasileiros, uma vez que seus efeitos
seriam suspensos em virtude do “estado de sítio” instaurado em 1935, em decorrência da
Intentona Comunista, o qual duraria até o Estado Novo.
A filosofia das Frentes Populares51 chegou rapidamente ao Brasil, dando origem a
Aliança Nacional Libertadora (ANL), cujo núcleo era o PCB e que tinha como Presidente de
Honra Luís Carlos Prestes, ainda exilado na Bolívia. Oficialmente, foi instalada no início de
1934, sob a presidência de Hercolino Cascardo, ex-Oficial da Marinha que havia chefiado a
revolta da guarnição do encouraçado São Paulo durante a revolução de 1924. A ANL surgiu
como resultante das próprias condições do país e seus objetivos não eram puramente

49

BRASIL, 1934
Cf. Introdução para uma conceituação atual. Os conceitos de “ordem política” e “ordem social” foram
posteriormente definidos no Art. 22, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 38 de 04 de abril de 1935 – Lei de Segurança
Nacional.
51
Vivia-se a época do fortalecimento do fascismo na Itália de Mussolini e do nazismo na Alemanha de Hitler,
ambos pensamentos de forte oposição ao crescente comunismo soviético, cujas orientações definidas na IIIª
Internacional Comunista (Comintern ou Komintern) espalhavam-se por diversos países, dentre eles o Brasil.
Segundo Leôncio Basbaum (1962, p. 79-84), a derrota do Partido Comunista Alemão frente ao nazismo soou
como um alerta para o Comintern no sentido de rever sua política purista que buscava o desmascaramento dos
Partidos Social-Democratas e dos Partidos Socialistas, partidos da classe operária filiados à Segunda
Internacional. Tal política só havia servido para, até então, fortalecer e perpetuar a divisão no seio da classe
operária. Passou a adotar a política de se aliar aos Sociais-Democratas, a fim de estabelecer uma base
programática mínima em comum, surgindo, assim, as “Frentes Populares”, uma forma de reação contra o
fascismo e o nazismo.
50
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comunistas, nem queria, de início, constituir “sovietes”52. “Está de acordo que não se trata de
implantar o comunismo, mas apenas um governo popular, nacional, anti-imperialista; deseja
uma frente popular das mais amplas massas, dentro da nova linha de frente-única da IC”
(BASBAUM, 1962, p. 101). Os “sovietes” viriam depois, em uma fase posterior. Ainda ao
final de 1934, a ANL viria a ser fechada, por, na prática, desmentir com suas ações seus
supostos propósitos democráticos.
Segundo Basbaum (1962, p. 81-82), era grandioso o descontentamento, em todas as
classes sociais e em especial na classe média, grande motriz da revolução, em relação ao
governo de Getúlio. Somado a isso, havia um grande temor do “fantasma da esquerda”,
fazendo com que tais classes se inclinassem para o fascismo. De fato, a classe média, em
especial a pequena burguesia, estava dividida: parte desejava uma reação do governo,
atribuindo as dificuldades aos comunistas, expressando-se por meio de um partido, a Ação
Integralista, de inspiração fascista, cujo lema era “Deus, Pátria e família”; e parte buscava se
aproximar da esquerda, aliando-se a ANL. Tanto a Ação Integralista quanto a ANL surgiram
dos escombros do Clube 3 de Outubro, uma vez que já não mais havia uma revolução em
andamento e já existia um governo constitucional, de forma que o Clube já havia cumprido
seu papel de sustentáculo do governo revolucionário.
Ainda segundo o autor (1962, p. 86-87), entre 1931 e 1934, Prestes teria aprofundado
seu doutrinamento na Rússia, estabelecido excelente relação com o líder bolchevista
Manuilski, membro do Comitê Central, e ingressado no Partido Comunista Soviético. Ao
final de 1934, fora eleito membro da liderança da Internacional Comunista.
Em abril de 1935, Prestes retorna ao Brasil com a determinação de pôr em prática a
revolução53, desenvolvendo “forte campanha de suas ideias, fingindo-se democrata, voltadas
para o nacionalismo econômico, com uma ação inicialmente pacífica, transformando-se para
um golpe de Estado” (FROTA, op.cit., p. 523). Diante dos acontecimentos, o governo logrou
aprovar, junto ao Congresso, a Lei de Segurança Nacional, Lei nº 38, de 04 de abril de 1935,
diretamente destinada ao combate ao comunismo.
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Os Conselhos Operários ou Sovietes foram colegiados, ou corpos deliberativos, constituídos de operários ou
membros da classe trabalhadora que regulam e organizam a produção material de um determinado território,
ou mesma a indústria. Este termo é comumente usado para descrever trabalhadores governando a si mesmos,
sem patrões, em regime de autogestão. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/ Conselhos_operários>.
Acesso em: 29 de julho de 2018.
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A Internacional Comunista teria despachado para o Brasil, juntamente com Prestes, dois destacados líderes
teóricos: Artur Ewert (aqui conhecido como Harri Berger), de nacionalidade alemã; e Rodolfo Ghioldi,
membro do Secretariado Sul-americano da Internacional e líder do Partido Comunista Argentino.
(BASBAUM, 1962, p. 90)

59

Prestes, por meio de um manifesto expedido em 5 de julho, concita as massas a fazer a
revolução. Por decreto datado de 11 de julho, o governo dissolve o Partido Comunista e as
entidades a ele coligadas, tomando como motivação o conteúdo do manifesto, ficando, ainda,
provado, no dia 13, sua ligação com o Comintern. Prestes passou a atuar na clandestinidade e
a ANL continuava sua ação de aliciamento e propaganda: o objetivo era a tomada do poder
por uma revolução. Porém, o governo federal de tudo sabia54 e Prestes, em sua
clandestinidade, confiava nas informações sobre os preparativos que os dirigentes regionais
enviavam. Tais informações, porém, não eram precisas.
Segundo o planejamento, as ações seriam desencadeadas, coordenadamente, por meio
de telegrama, em Natal, no Recife e no Rio de Janeiro. Entretanto, as ações da Intentona
Comunista terminaram ocorrendo de forma descoordenada. Segundo Leôncio Basbaum
(1962, p. 93-94), no dia 23 de novembro de 1935, tais ações foram precipitadas na cidade de
Natal por meio de um telegrama forjado, entretanto os “companheiros” de Natal, na maioria
soldados, sargentos e grande número de civis, conseguiram sublevar o 21º Batalhão de
Caçadores. De acordo com Frota (op.cit., p. 524-526), Dinarte Mariz, chefe político de Seridó,
conseguiu reunir elementos fiéis e, após surpreender os revoltosos na Serra do Doutor,
venceu-os e marchou para Natal. Os insurretos tentaram fugir, porém a maior parte foi presa.
Em Recife, no dia 24, os comunistas liderados por Silo Meireles tentaram sublevar o 29º
Batalhão de Caçadores e o Quartel General da 7ª Região Militar, sendo rapidamente
dominados. Em Olinda, no mesmo dia, os revoltosos foram dominados pela polícia
comandada pelo delegado Rômulo de Oliveira Leite.
No Rio de Janeiro, os embates começam com a sublevação do 3º Regimento de
Infantaria da Praia Vermelha promovido pelo Capitão Agildo Barata Ribeiro, que cumpria
pena de prisão no Regimento55. Rapidamente os revoltosos dominaram as instalações da
unidade militar. O governo reagiu rapidamente, quando o General Góis Monteiro e o
Comandante da 1ª Região Militar, General Eurico Gaspar Dutra, cercando os revoltosos,
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Segundo Leôncio Basbaum (1962, p. 90-91), o General Góes Monteiro teria revelado que, em 1934, já se sabia
da futura chegada de Prestes ao Brasil, tendo sido delator o próprio secretário do PCB, Américo Maciel
Bonfim, o Miranda. Ainda, segundo ao autor, havia fortes indícios de que o governo conduziu uma “ação
controlada”, no sentido de permitir o desencadeamento da revolução para então sufocá-la. Tal ação teria como
propósito criar-se um estado de insegurança que permitisse ao governo endurecer o regime, fugindo de suas
limitações constitucionais, com vistas ao seu esquema continuísta. Uma grande conspiração (BASBAUM,
1962, p. 90-91). Se tal conspiração ocorreu e havia anuência das FA, caracterizou-se o segundo episódio após a
proclamação da República em que as FA como Instituição teriam apoiado diretamente uma “postura golpista”
que visava a permanência no poder e que viria se revelar com a instauração do Estado Novo.
55
Ainda no sentido da possível conspiração mencionada na nota anterior, a transferência de Agildo Barata
Ribeiro para o 3º Regimento de Infantaria teria sido proposital, no sentido de que este viesse a tentar sublevar a
unidade, permitindo, assim, uma veemente reação do governo.

60

bombardearam as instalações do regimento, exigindo sua rendição. Ainda tentou-se sublevar a
Escola de Aviação do Campos dos Afonsos, sendo os revoltosos, dominados pelo 1º
Regimento de Aviação, sob o comando do Tenente Coronel Eduardo Gomes.
Estava terminada a Intentona Comunista. Luís Carlos Prestes foi preso em março de
1936. Neste episódio da Intentona, grupos de militares atuaram como causadores de
insegurança e desordem, com vistas a quebra do status quo, ao passo que as FA, cumprindo
seu papel constitucional, foram empregadas para zelar pela preservação da ordem e
manutenção do aparente status quo.
Como efeito da Intentona e da situação internacional, o Congresso Nacional aprovou a
Emenda nº 1 de 12 de março de 1936, a qual criava a situação de “estado de guerra”, com
vasta ampliação de poderes para o Executivo. Segundo Leôncio Basbaum (1962, p. 96), a
reação à Intentona desencadeou um período de terror negro e selvageria policial que duraria
até 1941. Ficou criado, então, um inimigo interno – o comunismo – que permaneceria nesta
condição por muitas décadas. Ainda segundo Hélio Silva (1984, p. 97), durante os
acontecimentos de novembro de 1935, o Exército atuou na preservação da ordem, na defesa
das instituições e das autoridades que representavam. Estavam garantidas duas ideias básicas:
o anticomunismo e a necessidade de fortalecimento do poder repressor para fazer face à novas
possíveis ameaças.
Ao final de 1936, a política voltou a se agitar em torno da sucessão presidencial. “Todo
o período de 1936 a 1937 consiste para Getúlio na consumação do seu plano continuísta”
(BASBAUM, 1962, p. 104). Plínio Salgado era apresentado como a opção integralista. No
Rio Grande do Sul, Flores da Cunha com seus corpos de tropas irregulares – os “provisórios”
- apoiava a indicação do candidato de São Paulo, Armando Sales de Oliveira. Segundo Frota
(op.cit., p. 528), neste período, Vargas interveio em vários estados: Mato Grosso, Rio de
Janeiro e Rio Grande do Sul. Vargas, para fazer acreditarem em sua “boa fé e espírito
democrático”, lançou como candidato o nome de José Américo, antigo “tenente” civil no
Norte e Nordeste.
No mundo, o totalitarismo parecia indicar uma tendência que encontrava eco no Brasil,
o que, segundo Frota (op.cit., p. 527-529), gerava o apoio de vários políticos a Vargas e suas
atitudes anticomunistas, inclusive com a defesa do “estado de guerra”. Dentre tais políticos
estavam Francisco Campos56 e Francisco Negrão de Lima. Tal atração por um governo forte e
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Segundo Basbaum (1962, p. 109), no âmbito da preparação do golpe, já em fins de 1936, Vargas incumbia
Francisco Campos de preparar a nova Constituição que seria outorgada em 1937.
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centralizado aproximou mais o General Góis Monteiro de Getúlio e viabilizou a assunção da
pasta do Ministério da Guerra pelo General Eurico Gaspar Dutra.
Aos poucos Vargas endurecia o regime, porém um de seus maiores entraves era a
existência de um Congresso Nacional e de uma Constituição aos moldes de 1934. Concordava
o General Góis Monteiro com esta visão, de modo que a retirada desses entraves deveria
começar por meio da suspensão da Constituição ou por meio de um golpe de Estado. Dutra
apoiava o golpe de Estado57. “Havia, pois, um acôrdo tácito entre o chefe do govêrno e o
principal chefe das fôrças armadas – delanda Cartago, é preciso destruir o Congresso! [...]
Era o que Getúlio queria: um golpe de Estado sem que a iniciativa partisse dele” (sic.)
(BASBAUM, 1962, p. 106) (grifo do autor). Vargas tinha, ainda, ao seu lado, a Ação
Integralista e os interventores nos estados. Por meio de uma conspiração58 engendrada com o
General Góis Monteiro e com o apoio do Ministro da Guerra, em 10 de novembro de 1937,
Getúlio Vargas dissolveu o Congresso Nacional, destituiu Governadores opositores, nomeou
Interventores, proibiu greves, controlou os sindicatos e outorgou uma nova Constituição,
instaurando um Estado Nacional. Era o início do Estado Novo.
Segundo Basbaum (1962, p. 113-115), a data fixada era 15 de novembro, porém, dada
uma tentativa de Armando Sales de insuflar as FA por meio de um manifesto fartamente
distribuído nos quartéis, no qual constava um apelo pelo cumprimento de suas atribuições
constitucionais como garantidoras dos poderes constitucionais e do processo democrático,
precipitou-se o “golpe branco” para o dia 10 de novembro, com o fechamento do Congresso
pelas tropas federais. Nitidamente, durante o golpe do Estado Novo, grupos de militares
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Toda esta confabulação no meio militar constaria de um documento gerado a partir de uma reunião havida no
Ministério da Guerra em 3 de dezembro de 1935, ou seja, dois anos antes do golpe de 10 de novembro de
1937. (BASBAUM, 1962, p. 106)
58
Segundo Frota (op.cit., p. 528), tratava-se da “apreensão” pelo Estado Maior do Exército do Plano Cohen, no
qual estava prevista a tomada do país pelos comunistas e o assassinato de centenas de figuras da política
brasileira. Tal plano fora tornado público por meio da imprensa e da “Hora do Brasil” em 30 de setembro de
1937. Como decorrência: em 27 de setembro, o General Eurico Dutra reuniu o General Góes Monteiro (Chefe
de Estado Maior), o General Almério de Moura (Comandante da 1ª Região Militar), o General José Antônio
Coelho Neto (Diretor de Aviação), o General Newton de Andrade Cavalcanti (Comandante da 1ª Brigada de
Infantaria) e o Coronel Filinto Muller (Chefe da Polícia) para uma reunião privada na qual, em princípio, tratou
da gravidade do plano; e, em 2 de outubro, Vargas solicitava ao Congresso Nacional a decretação de “estado
de guerra”, o que foi aprovado, sendo designado o General Newton Cavalcanti para a sua execução. Enquanto
isso, Negrão de Lima convencia os governadores a respeito das medidas de exceção que eram implementadas
por meio de promessas de continuidade.
Já segundo Hélio Silva (1984, p. 98), a reunião do dia 27 de setembro no gabinete do Ministro da Guerra teria
servido para dar conhecimento aos demais generais do golpe a ser dado com a concordância do Presidente da
República ou, se preciso fosse, sobre ele. Teria sido tal reunião o “renascimento” da ditadura militar no Brasil.
Leôncio Basbaum (1962, p. 110-111) afirma que o General Góes Monteiro em seu depoimento, vinte e um
anos depois, afirmou que o plano era realmente falso e que o governo, ao promover sua divulgação, tinha total
ciência desse fato. O plano teria sido elaborado a partir de um estudo integralista feito pelo Capitão Olímpio
Mourão, a respeito de quem restou provado, após um Conselho de Justificação, não ter participado do plano
em si.
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atuaram como causadores de insegurança com vistas a quebra do status quo com total apoio
das FA, deixando estas de cumprir seu papel constitucional previsto na Constituição de 1934.
A Constituição de 193759 serviu para dar legitimidade aos poderes quase absolutos do
ditador. Neste contexto, direitos humanos foram violados pelo aparelho repressor do Estado,
com destaque para a Polícia Especial60. Tais poderes também ficaram patentes nos aspectos
relativos à segurança nacional e à defesa do Estado. Com relação à primeira, ficou
estabelecido, no Art. 161, que as FA eram instituições nacionais permanentes, organizadas
sobre a base da disciplina hierárquica e da fiel obediência à autoridade do Presidente da
República. Na observância dos princípios da hierarquia e disciplina, os militares deveriam
total e fiel obediência ao Presidente da República. Além disso, em seu Art. 162, ficava
determinado que todas as questões relativas à segurança nacional seriam estudadas pelo
Conselho de Segurança Nacional, presidido pelo Presidente da República e constituído pelos
Ministros de Estado e pelos Chefes de Estado-Maior do Exército e da Marinha e pelos órgãos
especiais criados para atender à emergência da mobilização.
Já sob o título de “Defesa do Estado”, a Constituição determinava, em seu Art. 166,
que, 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, poderia o Presidente da
República declarar em todo o território do País, ou na porção do território particularmente
ameaçada, o “estado de emergência”.
Este “estado de emergência”, algo próximo ao “estado de sítio” da Carta anterior, não
representava, necessariamente, situação para emprego das FA, até porque o Presidente
possuía a Polícia Especial sob seu comando, conforme mencionado. Neste sentido, o Art. 166
previa que, desde que se tornasse necessário o emprego das FA para a defesa do Estado, o
Presidente da República declararia em todo o território nacional ou em parte dele o “estado de
guerra”, ampliando seus poderes de forma quase absoluta. Ainda em seu § 1º, para nenhum
desses atos seria necessária a autorização do Congresso Nacional, nem este poderia suspender
Elaborada pelo jurista Francisco Campos, a Constituição de 1937 foi apelidada de “Polaca” por ter sido
inspirada no modelo fascista polonês, sendo extremamente autoritária e caracterizada pelo unitarismo e
proeminência do Executivo (com seis anos de mandato, podendo indicar o substituto em caso de impedimento
temporário) sobre os demais Poderes. Teoricamente, havia a previsão de uma Câmara dos Deputados e de um
Conselho Federal (representantes dos Estados), entretanto jamais entrou em funcionamento. Vargas governou
por meio de Decretos-Lei (FROTA, op.cit., p. 529).
60
A Polícia Especial foi uma divisão uniformizada da Polícia Civil do Distrito Federal (atual Polícia Civil do
Estado do Rio de Janeiro), fundada em 5 de agosto de 1932, durante o Governo de Getúlio Vargas. Era
organizada como uma "força de choque", ou de intervenção, treinada e aparelhada para enfrentar distúrbios
populares com coragem e eficiência, mantendo a ordem pública, num período de grande efervescência política.
Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Polícia_Especial>. Acesso em: 30 de jul. 2018
59
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o “estado de emergência” ou o “estado de guerra” declarado pelo Presidente da
República (incluído pela Lei Constitucional nº 5, de 1938). Entretanto, este “estado de
guerra”, robustecido pelo mote de combate ao comunismo, consistia, na prática, em um meio
de garantir o envolvimento das FA em caso de tentativas de contragolpe. Dentro do clima
existente, as FA estavam, definitivamente, engajadas no apoio ao golpe e em sua manutenção.
Para Frota (op.cit., p. 529-531), adotado o anticomunismo como ideologia do governo
Vargas, surge, naturalmente, um anseio entre os membros da Ação Integralista de participar
em conjunto do exercício do poder. Entretanto, o Presidente agiu em sentido oposto,
surpreendendo-os e fechando-a, o que provocou descontentamento, em especial na Marinha.
Passaram a conspirar contra o governo. Dentre os tramadores: Otávio Mangabeira, Plínio
Salgado, Coronel Euclides de Figueiredo, Tenente Coronel Severo Fournier e San Tiago
Dantas. Em 10 de março de 1938, um grupo de Oficiais e Guardas Marinha, comandados pelo
Tenente Jatyr de Carvalho Serejo, em uma ação precipitada, invadem e tomam a Escola Naval
na Ilha das Enxadas. Era a primeira ação armada da Intentona Integralista.
Ao perceberem a precipitação, desistiram e foram presos.

A conspiração, porém,

continuava em São Paulo e no Rio de Janeiro, onde o General José Maria Castro Júnior seguia
no aliciamento de adeptos. Planejaram atacar o Palácio Guanabara e conduzir Getúlio Vargas
e a família presos para o Cruzador Bahia. Em paralelo, tentariam tomar o prédio do Ministério
da Marinha. Nada deu certo. Esta tentativa de golpe somente fez aumentar os poderes do
Presidente, sendo, em 16 de maio de 1938, instituída a pena de morte, seguida do exílio de
vários políticos, dentre eles Otávio Mangabeira, Arthur Bernardes, Armando Salles, Lindolfo
Collor e Plínio Salgado. Neste episódio da Intentona Integralista, grupos de militares atuaram
como causadores de insegurança e desordem, com vistas a quebra do status quo, ao passo que
as FA, cumprindo seu papel constitucional, foram empregadas para zelar pela preservação da
ordem.
Neste ponto, mostra-se essencial ser analisada a situação das FA, em especial do
Exército Brasileiro no contexto do Estado Novo. Fica claro que, neste exato ponto da
trajetória, ocorreu uma mudança marcante da postura da instituição Exército na política e da
influência da política dentro do Exército. Segundo Edgard Carone (1977, p. 359-365),
governo e Exército se uniram durante o Estado Novo, com a promessa de fidelidade das FA
ao Presidente, conforme o Art. 162 da Constituição, aqui já mencionado. Com o golpe de
Estado, vários Oficiais contrários às medidas adotadas foram reformados, os quais haviam
emitido cartas de discordância ao governo. Tal medida atingiu, também, os postos
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intermediários de capitães, capitães-tenentes (Marinha) e majores61. Era o isolamento e o
afastamento das alas liberais dentro das FA, o que permitiu ao bloco Góes Monteiro-Eurico
Dutra o total e sólido domínio até 1943, manifestando-se duas características predominantes:
a subordinação do Exército ao ditador civil e a unidade da Força em torno deste.
Buscavam os chefes militares o isolamento do Exército das questões ideológicas e
políticas regionais que tanto se manifestaram no passado como fontes de instabilidade. Dizia
Eurico Dutra em sua Proclamação ao Exército, ocorrida na noite de 10 de novembro: “Não
lhe cabe ao Exército, influir nos destinos políticos de que os políticos se incumbem. Não é
esta a sua missão” (apud CARONE, op.cit., p. 360). Começam a soar diversos elogios ao
Estado Novo e defendia-se a palavra de ordem governamental, a “união nacional”. Retirou-se
dos militares da ativa o direito ao voto, considerado como fator que representava um “excesso
de liberdade” e que levava a atuação de forças políticas no seio das FA, gerando agitações
periódicas62.
Em suma, a Força, por meio de seus principais líderes, em especial o Ministro da
Guerra podia posicionar-se e se envolver em aspectos políticos, entretanto não mais seriam
admitidas manifestações de natureza política no interior da caserna, negando-se aos militares,
individualmente ou em grupos, a possibilidade de atuarem como elementos desestabilizadores
do status quo.

1.4 República Populista
A República Populista63 refere-se ao período da história brasileira compreendido entre o
fim do governo provisório de José Linhares (31 de janeiro de 1946), que por sua vez, teve
início após a renúncia forçada de Getúlio Vargas (29 de outubro de 1945), pondo fim a
ditadura do Estado Novo, até 31 de março de 1964, com o início do Regime Militar. Tal
período ficou caracterizado pelo grande número de governantes que se sucederam na
liderança da Nação.
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Foram alcançados pelo Art. 177 da Constituição, in verbis: Dentro do prazo de sessenta dias, a contar da data
desta Constituição, poderão ser aposentados ou reformados de accordo com a legislação em vigor os
funccionarios civis e militares cujo afastamento se impuzer, a juízo exclusivo do Governo, no interesse do
serviço público ou por conveniencia do regime. (sic.) (BRASIL, 1937)
62
Cf. Edgard Carone (op.cit., p. 362-363) para o detalhamento da transformação do perfil político dos oficiais do
Exército. Pode-se verificar como um General como Góes Monteiro, que atuara no início da década de 1930
como um Oficial tenentista de atitudes políticas agressivas, ao ocorrer o declínio do tenentismo que culminou
com o fechamento do Clube 3 de Outubro, transformara-se em um adepto do Exército hierárquico, passando a
ajudar Getúlio Vargas a depurar a Força dos grupos mais liberais.
63
Também conhecida como República Nova ou República de 46.
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“As crises políticas após 1941 provocadas pela guerra, levam certa facção do Exército a
tomar posição antagônica ao grupo dominante. [...] Enquanto os Dutra e os Góes têm simpatia
pela Alemanha64, os outros são a favor da França e da Inglaterra” (CARONE, op.cit., p. 364).
Apesar da íntima aproximação entre governo e FA, “em 1940, o estado de preparo do
Exército é calamitoso” (CARONE, op.cit., p. 354). Tal situação ficou evidenciada por ocasião
da decisão de participação direta na II GM e a necessidade de organizar uma força
expedicionária.
Os quadros da Força Expedicionária Brasileira (FEB) ao serem preparados, o que em
parte ocorreu no próprio Teatro de Operações da Itália, ressaltou o contraste que se
evidenciaria entre ela e o Exército tradicional, expondo todas as deficiências deste último.
Segundo Carone (op.cit., p. 354), a FEB era de natureza circunstancial e compunha um “novo
Exército”, mais bem preparado e culturalmente diferente. O contato com as forças
estadunidenses no teatro de operações iria estabelecer um novo paradigma de pensamento
para os Oficiais da FEB, o que viria a influenciar diretamente na formação dos futuros
oficiais.
Percebe-se que o longo e intenso envolvimento das FA em questões políticas e de
segurança e ordem internas pareceu levar a um despreparo para as questões de defesa da
Pátria, acarretando a total deficiência operacional para a condução de operações de guerra
convencional. Tal fato já tinha sido evidenciado por ocasião da Guerra da Tríplice Aliança,
quando foi necessário tempestivo esforço da Nação para se colocar a altura dos desafios
impostos. A história se repetia.
Ao passo das vitórias aliadas na II GM, a posição totalitária de Getúlio Vargas tornou-se
insustentável, em especial a partir de 1942, quando o Brasil entrou na guerra ao lado dos
Aliados, uma vez que representava uma ditadura de viés fascista, ao mesmo tempo que se
contrapunha aos regimes nazifascistas da Europa. Desta forma, a partir de 1943, surgiram
vários questionamentos ao modelo de Estado vigente, com inúmeras manifestações pela
abertura política e redemocratização. Vargas, por meio da Emenda nº 9 de 28 de fevereiro de
1945, cedeu e convocou eleições para o final deste mesmo ano, porém abstendo-se de se
candidatar. Surgiram, neste contexto de abertura democrática duas candidaturas militares à
Presidência da República: Brigadeiro Eduardo Gomes, antigo revolucionário de 1922 e 1930,
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Segundo Edgard Carone (op.cit., p. 364), em começos de 1944, o General Góes Monteiro teria ido para
Montevidéo, onde teria sido influenciado por militares estadunidenses, aderindo, a partir de então, à ideia de
combate à ditadura do Estado Novo. Após retornar ao Brasil em novembro de 1944, ele reforça o grupo de
militares que já faziam oposição a Getúlio Vargas, porém não era tão radical quanto Juarez Távora e Eduardo
Gomes.
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formando-se, em torno de seu nome, a União Democrática Nacional (UDN); e Eurico Dutra,
ligado aos correligionários de Vargas, fazendo surgir o Partido Social Democrático (PSD).
Góis Monteiro assumira a pasta da Guerra no lugar de Eurico Dutra.
Segundo Frota (op.cit., p. 556-557), a oposição se sentiu fraca para a competição
democrática, o que se agravou com a intensificação do apoio dos comunistas a Vargas. Este,
ao substituir o Chefe de Polícia por seu irmão Benjamin Vargas, fez com que os líderes
militares se agitassem, conspirando por sua deposição. Em 28 de outubro de 1945, o General
Oswaldo Cordeiro de Farias comunicou ao Presidente que ele não mais era o líder da Nação.
Terminava o Estado Novo. Assumiu José Linhares, Presidente do Supremo Tribunal
Federal, de 29 de outubro de 1945 a 31 de janeiro de 1946, quando, então, ocorreram eleições
para a Assembleia Constituinte e para a Presidência da República, sagrando-se eleito o
General Eurico Gaspar Dutra, por meio do apoio dos trabalhistas e dos correligionários de
Vargas.
Em 08 de setembro 1946, a Assembleia Constituinte aprovou a nova Carta Magna
brasileira, de cunho socialdemocrata, e que trazia diversos aspectos semelhantes aos da Carta
de 1934. A nova Constituição apresentava os mesmos pontos relativos à subordinação das
FA constantes daquela Carta, porém, em seu Art. 177, voltava a destiná-las à defesa da Pátria
e à garantia dos poderes constitucionais, a lei e a ordem. Cabe ressaltar que o Art. 183
estabelecia, claramente, que as Polícias Militares eram instituídas para a segurança interna e a
manutenção da ordem nos Estados, nos Territórios e no Distrito Federal. Portanto, dentro das
condições de normalidade democrática, caberia às Polícias Militares a manutenção da ordem
pública.
A Carta estabelecia, ainda, em seu Art. 206, que o Congresso Nacional poderia decretar
o “estado de sítio” nos casos de: comoção intestina grave ou de fatos que evidenciassem estar
a mesma a irromper; ou de guerra externa. Em ambos os casos, estava previsto que a
execução do “estado de sítio” e as zonas de operação, de acordo com o decreto de instauração,
ficariam submetidos à jurisdição e à legislação militares65. Ficava patente que as FA deveriam
somente ser empregadas em situações de excepcionalidade fora da normalidade democrática
provocada por ameaça externa ou interna.
A participação da FEB na II GM acarretou uma forte mudança cultural em seus
Oficiais, dentre os quais o General César Obino e o comandante da artilharia, General
Oswaldo Cordeiro de Farias. Surgiu daí a iniciativa de organizar uma escola que buscasse
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formular e tratar das discussões em torno de uma nova doutrina de segurança e de
desenvolvimento nacional.
Conforme explica Alfred Stepan (1975, p. 129-130), o mundo adentrava a polarização
que se transformaria na Guerra Fria, estando o Brasil alinhado com o bloco anticomunista
liderado pelos EUA. Por solicitação do governo brasileiro, este país aliado enviou, em 1948,
uma missão conselheira para ajudar na organização da nova escola, tarefa esta de
responsabilidade do General Cordeiro de Farias. Entedia este Oficial que a escola brasileira,
por tratar-se de um país em desenvolvimento, precisava conjugar as questões de segurança
nacional com as relativas ao desenvolvimento econômico, da indústria, da educação e da
agricultura. Nascia, assim, por decreto presidencial assinado por Eurico Dutra em 20 de
agosto de 1949, a Escola Superior de Guerra (ESG), a qual tratava a questão da segurança
nacional de forma multidimensional, englobando as áreas: política, psicossocial, econômica,
militar, logística/ mobilização, informações/ contrainformações e doutrina/ coordenação. Uma
de suas principais características passou a ser a composição dos seus quadros de discentes,
nos quais líderes civis e militares mantinham um contato sistemático em torno das discussões
dos problemas brasileiros.
Ainda segundo Stepan (op.cit., p. 131-132), o foco intelectual da ESG era o interrelacionamento entre a segurança e o desenvolvimento nacionais. De acordo com o
entendimento vigente, para todo e qualquer tipo de guerra, seja a convencional ou a
contrarrevolucionária, havia a necessidade de engajamento do país em todas as suas
dimensões. Extrapolava-se, assim, as tarefas corriqueiras como a segurança das fronteiras ou
as atividades convencionais do Exército. “Para a ESG a segurança nacional era, em grande
parte, função da maximização racional do produto da economia e da minimização de todas as
fontes de cisão e desunião dentro do país” (STEPAN, op.cit., p. 132). Dentre essas fontes de
cisão considerava-se a ameaça do comunismo. Com efeito, será este paradigma intelectual
que irá nortear, posteriormente, a formulação da Doutrina de Segurança Nacional, cujo
principal pensador será o General Goubery do Couto e Silva, doutrina esta que passará a reger
as ações militares a partir de então.
Em 31 de janeiro de 1951, Getúlio Vargas, após eleito pelo povo, era empossado como
Presidente da República, porém em um contexto político completamente diferente do Estado
Novo, uma vez que precisava conviver com os partidos políticos e com o Congresso
Nacional. Tinha como Vice-Presidente João Café Filho, do Rio Grande do Norte. Segundo
Frota (op.cit., p. 562-564), surgiu uma forte oposição liderada pelo jornalista Carlos Frederico
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Werneck de Lacerda, ex-comunista filiado à UDN, o qual denunciava vários escândalos
financeiros envolvendo o Palácio do Catete, além de criticar o aumento contínuo da inflação.
Segue o autor relatando que a guarda pessoal do Presidente promoveu, em 05 de agosto
de 1954, uma tentativa de assassinato de Carlos Lacerda, na qual morreu o Major Aviador
Rubens Florentino Vaz. Tal fato fulminou a autoridade de Vargas, gerando uma forte crise: os
oficiais da Marinha e da Aeronáutica queriam o seu imediato afastamento, a fim de apaziguar
a crise; o Congresso o seu impedimento; seus correligionários sugeriram um pedido de
licença, o que agradava o Exército; e Café Filho propunha a Marinha a renúncia de ambos.
Ainda segundo Frota (op.cit., p. 562-564), nada fora aceito por Vargas, uma vez que se
isentava de culpa e entendia que seu afastamento compulsório seria uma afronta a sua honra.
Neste contexto, o Brigadeiro Eduardo Gomes, após reunião no Clube da Aeronáutica em 21
de agosto, aprova uma proposta que exigia a saída do Presidente, cabendo ao Marechal
Mascarenhas de Moraes, Chefe do Estado Maior das Forças Armadas (EMFA), entregá-la a
Getúlio. Vários Generais aderiram à demanda da Aeronáutica. Vargas não concordou com a
imposição e cometeu suicídio em 24 de agosto de 1954. Café Filho prosseguiu no
cumprimento do mandato. Nitidamente, durante o episódio da morte de Vargas, grupos de
militares atuaram como causadores de insegurança com vistas a quebra do status quo com
total apoio das FA, deixando estas de cumprir seu papel constitucional previsto na
Constituição de 1946.
Em 3 de outubro de 1955, ocorrem eleições presidenciais, tendo-se como candidatos
Ademar de Barros, Plínio Salgado, Juarez Távora e Juscelino Kubitschek. Este último, tendo
como Vice-Presidente João Goulart, foi eleito pelo povo. De acordo com Frota (op.cit., p.
564-565), a UDN, mais uma vez vencida, buscou insuflar a situação com vistas a impedir a
posse dos eleitos, produzindo uma crise que terminou envolvendo os militares, quando, após o
surgimento da “Carta Brandi”66, surgiram ataques do jornalista Carlos Lacerda ao Ministro da
Guerra, General Henrique Teixeira Lott, o qual era adepto da legalidade constitucional. Em

66

“Carta divulgada em setembro de 1955, endereçada a João Goulart, candidato a vice-presidente da República,
e atribuída ao deputado argentino Antônio Jesús Brandi. O documento aludia a supostas articulações de
Goulart com o governo argentino, chefiado por Juan Domingo Perón, visando à deflagração no Brasil de um
movimento armado de cunho sindicalista. Um inquérito policial-militar, instaurado em outubro do mesmo ano,
comprovou tratar-se de um documento apócrifo, forjado por falsários argentinos para ser vendido aos
opositores de Goulart. A Carta Brandi foi veiculada pela primeira vez no dia 16 de setembro de 1955, em um
programa de televisão. O documento foi lido por Carlos Lacerda, jornalista e deputado federal pela União
Democrática Nacional (UDN), partido que aglutinava a oposição às candidaturas de Juscelino Kubitschek e
João Goulart nas eleições presidenciais de 3 de outubro de 1955. No dia seguinte, a carta foi publicada na
íntegra pelos jornais Tribuna da Imprensa, de propriedade de Lacerda, e O Globo. Disponível em:
<http://www.fgv.br/CPDOC/BUSCA/dicionarios/verbete-tematico/carta-brandi>. Acesso em: 03 de ago. 2018.
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meio aos oficiais da Marinha e da Aeronáutica, aumentava o número de desejosos pela não
assunção do cargo pelos eleitos.
No dia 7 de novembro, Café Filho afastou-se do cargo para tratamento de saúde,
assumindo interinamente Carlos Coimbra da Luz, Presidente da Câmara dos Deputados no dia
8, cujo pensamento era de não dar posse aos eleitos. Logo na primeira reunião, Lott e Carlos
Luz se desentenderam, resultando a substituição de Lott pelo General Álvaro Fiúza. Com
efeito, o Marechal Odylio Denys e demais oficiais generais apoiam Lott, o qual deflagrou um
golpe de Estado no mesmo dia 8 de novembro, obrigando o Presidente em exercício a se
refugiar no Ministério da Marinha, quando, então, a bordo do cruzador Tamandaré,
acompanhado de simpatizantes como Carlos Lacerda, partiu para Santos, onde seria montada
uma resistência com o apoio de Jânio Quadros, Governador de São Paulo, e de parte da Força
Aérea arregimentada por seu Ministro, Major-Brigadeiro Eduardo Gomes.
Em 11 de novembro, o Congresso Nacional votou o impedimento de Carlos Luz,
empossando Nereu Ramos, a quem caberia a transição para JK. Café Filho esboçou uma
tentativa de retorno, porém, em 23 de novembro, também fora considerado impedido pelo
Congresso. JK tomou posse em 31 de janeiro de 1956. Neste episódio de 1955, o golpe dado
pelo grupo de militares apoiadores de Lott tivera como objetivo garantir o cumprimento da
vontade do povo com base na Constituição em vigor, ou seja, a posse de JK e seu Vice, João
Goulart, enquanto as FA, por motivação ideológica, aturam de forma golpista para impedir a
posse de JK.
Em outubro de 1960, ajudado por uma insatisfação generalizada, em especial entre os
mais humildes, elegeu-se Jânio Quadros com maioria esmagadora dos votos, tendo como
Vice-Presidente, João Goulart, tomando posse nos cargos em 31 de janeiro de 1961. Segundo
Frota (op.cit., p. 570-571), tendo em vista a política de aproximação com os países
comunistas adotada pelo governo no âmbito de sua “Política Externa Independente”, aplicada
por Afonso Arinos de Melo Franco, Ministro das Relações Exteriores, Jânio Quadros passou a
sofrer forte oposição política, em especial a promovida pelo jornalista Carlos Lacerda,
culminando em pedido de explicação pelo Congresso Nacional. Pressionado por “forças
ocultas”, como a próprio Jânio revelara, pediu renúncia do cargo no dia 25 de agosto, o que
foi de pronto aceita pelo Congresso, sendo empossado provisoriamente Pascoal Ranieri
Mazzili, Presidente da Câmara dos Deputados. O Vice-Presidente estava em viagem à China.
Vai além o autor, ao afirmar que a renúncia de Jânio provocou forte crise política em
torno da discussão de quem deveria assumir a Presidência. Os Ministros Militares – Almirante
Silvio Heck, Marechal Odylio Denys e Brigadeiro Grun Moss – não eram a favor da assunção
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de João Goulart67. O General Lott, mostrando-se contrário e favorável a preservação da
Constituição, foi preso em 26 de agosto. Leonel Brizola, Governador do Rio Grande do Sul,
mostrou-se favorável a Goulart, obtendo o apoio dos Governadores do Paraná e de Goiás,
além do Comandante do IIIº Exército, General José Machado Lopes. Os comunistas diziam
apoiar a solução constitucional. Após ser engendrada a solução parlamentarista por sugestão
Congresso, colocada em prática pela Emenda Constitucional nº 4, de 2 de setembro de 1961,
João Goulart assumiu a Presidência em 7 de setembro de 1961, indicando como Primeiro
Ministro Tancredo de Almeida Neves. Seguiram-se a Tancredo, em um curto intervalo, três
outros Primeiros Ministros.
Após muita pressão de Goulart sobre o Parlamento, uma vez que desejava atingir sua
força executiva plena e para quem o parlamentarismo era um entrave, foi realizado, em 6 de
janeiro de 1963, um plebiscito, a fim de ratificar ou retificar a forma de governo. Por meio da
Emenda Constitucional nº 4, de 23 de janeiro de 1963, o Brasil voltava a adotar o
presidencialismo. Neste episódio da solução parlamentarista, a posição assumida pelo grupo
de militares de Lott tivera como objetivo garantir o cumprimento da vontade do povo com
base na Constituição em vigor, ou seja, a posse de João Goulart, enquanto as FA, por
motivação ideológica, atuaram de forma golpista para impedir a sua posse.
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Do ponto de vista dos militares, o posicionamento dos Ministros é explicado e justificado pelo General Odylio
Denys, então Ministro da Guerra (DENYS, op.cit., p. 94-99). Segundo ele, não ouve conspiração por parte dos
Ministros Militares, muito menos pressão sobre o Congresso Nacional para adoção posterior do
parlamentarismo como solução para a crise política que se instaurara. As reuniões entre os Ministros, dada a
inesperada renúncia de Jânio Quadros, deveram-se ao cumprimento do papel das FA por força do Art. 177 da
Constituição, uma vez que se consideravam responsáveis pela garantia dos poderes constitucionais, da lei e da
ordem. Avaliavam haver um perigo decorrente da renúncia e que poderia provocar agitações ou convulsão
social, ensejando desordem; além disso, julgavam João Goulart incompatível com o cargo de Presidente e com
o espírito das instituições democráticas. Este último julgamento fora feito com base nas ações de Goulart ao
conduzir o seu partido, o PTB, para a extrema-esquerda, quer admitindo notórios comunistas em seus quadros,
quer promovendo amplo espectro de alianças partidárias de esquerda. Tornava-se ele mesmo um comunista.
Com efeito, desaconselhavam a assunção do cargo de Presidente com base no Art.141, parágrafo 13 – proibia a
organização e registro ou funcionamento de qualquer partido ou associação cujo programa ou ação contrariasse
o regime democrático – combinado com o Art. 58 da Lei nº 2550, de 27 de julho de 1915 – proibia o registro
de candidato que, pública ou ostensivamente, fizessem parte ou fossem adeptos de partido político cujo registro
tivesse sido cassado. Consideravam o Partido Comunista fora da lei e que, portanto, não poderia ser aceito
registro de candidato comunista a cargo eletivo. Em suma, ao ser eleito, João Goulart não era considerado
comunista, portanto, elegível. Ao aliar-se aos comunistas, tornando-se um deles, passaria a ser inelegível,
apesar de eleito pelo voto, tornando-se incompatível com o cargo de Presidente. Fica claro nas palavras de
Odylio que, ao invocar o Art. 177, consideravam o comunista como um inimigo do Estado, mesmo que
interno. Por isso o general Lott seria preso ao não concordar com essa interpretação e rogar pelo cumprimento
da Constituição. Ainda segundo Odylio, a solução parlamentarista proposta pelo Congresso e aceita pelas FA
buscou conciliar dois objetivos: permitir o acesso de Goulart; e defender o regime e as instituições
democráticas do risco de “comunização”.
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1.5 Regime Militar
Na concepção de Odylio Denys, as FA e em especial o Exército, estaria supostamente
unido como um “bloco sólido”, em oposição ao avanço da esquerda68, o que teria permitido
suportar os quinze dias da renúncia de Jânio, atravessar incólume o período Goulart e chegar à
vitória em 31 de março de 1964, último momento do Ciclo Revolucionário (op.cit., p. 78).
Entretanto, segundo Basbaum (1986, p. 117), não havia entre os militares das diversas Forças
uma unidade ideológica.
Frota (op.cit., p. 576-578) nos explica que nos quadros de menor escalão na Marinha,
dentre os quais sargentos, cabos, marinheiros e fuzileiros, além de praças da Força Aérea
Brasileira (FAB), havia inconformidade com o status quo e desejo de reformas. Tal clima de
insatisfação culminou com as manifestações de cunho subversivo ocorridas por ocasião das
reuniões dos integrantes da Associação de Marinheiros e Fuzileiros, ocorridas, em 20 e 25 de
março, nas instalações do Sindicato dos Securitários e Sindicato dos Metalúrgicos,
respectivamente. Nestas manifestações, diversos oradores, partidários de Goulart, dentre eles
o CB José Anselmo, suposto comunista infiltrado nas fileiras da Marinha, revezaram-se em
insultos à Força, ao Almirantado e a outras autoridades navais. Dentre os Fuzileiros Navais, a
indisciplina alcançava o seu Comandante-Geral, Vice Almirante Cândido da Costa Aragão.
Tais manifestações redundaram, após a interferência do Batalhão de Guardas do Exército, em
pedido de demissão do Ministro da Marinha, Almirante Silvio Mota, e na prisão dos
manifestantes, os quais foram soltos, em seguida, por ordem do Presidente. Tal indisciplina
manifestou-se, também, em Natal, no Centro de Instrução Almirante Tamandaré no mesmo
dia 25.
Ainda, segundo o autor, em 30 de março, o próprio Presidente participou da
manifestação de cerca de mil sargentos de várias unidades no Automóvel Clube do Rio de
Janeiro, na qual estavam presentes o Almirante Aragão e o Cabo Anselmo, quando discursou
em programa televisado, expondo suas tendências. Todos esses episódios foram tolerados ou
acobertados pelo Presidente, numa prova de subversão da hierarquia e da disciplina, o que
provocou repúdio dentre os Oficiais que não o apoiavam. Isso mostrou-se um erro fatal,
apesar do “dispositivo militar de defesa” (BASBAUM, 1986, p.126) que havia preparado para
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Havia leituras diferentes. Segundo Leôncio Basbaum (1986, p. 119-120), “o Exército estava longe de possuir
uma unidade ideológica. [...] Nele havia comunistas, alguns membros do PCB. Havia nacionalistas,
progressistas, [...] havia sobretudo um certo grupo [...] de nacionalistas [...] com um certo sentido populista,
embora ferozmente anticomunista. Não se pode dizer qual desses grupos era ideologicamente predominante.
[...] os grupos democráticos, progressistas e partidários de reformas estruturais, muito embora anticomunistas,
eram frequentemente a maioria. O que aconteceria em 1964 é que essas forças democráticas e progressistas,
em sua forma tradicional, não se encontravam na ocasião, por força de um esquema mal armado, nos postos
chaves de comando.”
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protegê-lo, mas que, na hora devida, não conseguiu sustentá-lo no poder. Deu-se, então, em
31 de março, por parte das parcelas das FA não apoiadoras do governo, o golpe mortal em
João Goulart, o qual fora considerado impedido pelo Congresso Nacional em 2 de abril.
Diversas razões de natureza política, econômica, geopolítica e militar poderiam ser
citadas para justificar o golpe civil-militar de Estado ocorrido em 31 de março de 1964.
Entretanto, este trabalho ateve-se às de natureza militar. Até aquele momento, todas as vezes
em que houve interferência dos militares na política, o poder foi, em seguida, devolvido aos
civis para a condução do país69, mesmo que sob a “tutela” militar, o que representava,
segundo Alfred Stepan, uma espécie de Poder Moderador. Porém, o que teria provocado a
mudança de postura dos militares no sentido de se manterem no poder a partir de 1964, com a
quebra daquele paradigma moderador?
Segundo Leôncio Basbaum (1986, p. 119-124), o Exército estaria cansado de “tocar
música” sempre que a UDN queria “dançar”. Ou seja, havia o entendimento de que os civis
eram incapazes de governar o país, fosse pela corrupção, pela falta de patriotismo ou pela
“politicagem” desenfreada e, sempre que surgia uma crise, buscavam se aproximar dos
militares para “solucionar” o problema.
Porém, havia outros motivos decisivos do ponto de vista militar. O primeiro motivo
seria a formação ideológica dos Oficiais moldada segundo a Doutrina de Segurança Nacional,
por meio da qual, aproveitando as palavras de Alfred Stepan, buscava-se a “minimização de
todas as fontes de cisão e desunião dentro do país” (STEPAN, op.cit., p. 132), dentre as quais
palpitavam os comunistas, em especial dada a influência da “guerra ao comunismo”
encampada pelos EUA em sua área de influência direta. Esta declarada guerra criava um
inimigo interno que poderia, a qualquer momento, desencadear uma sublevação em larga
escala de camponeses por todo o país, além de gerar um “clima psicológico” de medo,
apreensão e insegurança reverberado pela imprensa.
Tal clima era corroborado pela íntima aproximação do governo Goulart com as forças
de esquerda. Era necessário um governo forte e centralizado e uma mobilização total do país
para fazer frente a tal ameaça. Criaram-se dois dilemas – segurança x bem-estar e segurança x
liberdade – onde a segurança, segundo a doutrina, passou a ter prioridade, conforme
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Essa tendência é exemplificada por Leôncio Basbaum (1986, p. 118) ao apontar que havia, até antes de 1964,
uma certa “vocação civil” dentro do Exército, tendo ele procurado manter-se dentro dos quadros
constitucionais. Cita o autor os casos de Floriano Peixoto que poderia ter seguido no poder, porém devolveu-o
a um civil em 1893; o Marechal Hermes que, na realidade, foi um Presidente “civil”; a assunção de Getúlio em
1930, após a queda de Washington Luís; a queda de Getúlio em 1945, com a assunção de José Linhares,
Presidente do Supremo; em 1954, quando da entrega do poder a Café Filho; e, em 1955, quando o Marechal
Lott entrega o poder a Nereu Ramos.
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defendido pelo General Golbery do Couto e Silva em sua Geopolítica do Brasil (1965). Esta
previa que a manutenção da ordem interna deveria passar a ganhar prioridade dentro de um
contexto de segurança nacional voltado para o combate ao inimigo interno que pudesse
ameaçar o governo central, o regime em vigor, o status quo.
O segundo motivo, decorrente da própria ideologia reinante na ESG, a qual representou
uma mudança cultural nas FA ao se dedicar aos “estudos dos problemas brasileiros” e que era
aplicada nas Escolas Militares há algum tempo, era a percepção entre os Oficiais de
possuírem melhor preparo para a condução do país. Antes desta mudança cultural, a qual,
como se viu, decorreu da experiência e influência dos Oficiais “febianos”, a formação dos
Oficiais era mais voltada para o estudo da filosofia e literatura, o que não lhes assegurava o
preparo adequado à condução do país.
Por último, o autor aponta a influência do “clima psicológico”, anticomunista, artificial
e de terror propagado pelos deputados da UDN e, principalmente, pela imprensa, com
destaque para as figuras de Carlos Lacerda e Júlio de Mesquita, gerador de uma consciência
social de “terror comunista” que teria envolvido grande parte da oficialidade70, em especial, a
chamada “linha dura”, que viria a ter atuação destacada após o golpe, em especial por ocasião
do endurecimento do regime.
Neste episódio do golpe cívico-militar de 1964, grupos de militares prós e contra João
Goulart se posicionaram, por motivação ideológica, como causadores de insegurança ou
desordem, ao passo que as FA, nos momentos iniciais, por motivação legal, se posicionaram
como mantenedoras da ordem, porém, na prática, se posicionaram, por motivação política e
ideológica, como alteradoras do status quo.
Após a instauração do regime militar de 1964 e da decretação de diversos Atos
Institucionais71, foi promulgada a Constituição de 1967. Nesta época havia um forte
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Cabe aqui ressaltar o pensamento presente na cúpula das FA no início dos anos 1960, retratado nas palavras do
Ministro da Guerra, General Odylio Denys, em um capítulo de seu livro por ele intitulado de “O Exército em
luta contra o comunismo”: “Antes de 1920, quando o comunismo não era ainda perigoso, uma democracia
podia adotar um modelo bem liberal, descuidado da sua segurança; hoje em dia, não, porque o comunismo está
sempre presente, com seus adeptos, para substituí-la pelo seu regime. [...] Todos os países do Ocidente estão
sendo solapados pelo comunismo, inclusive os Estados Unidos, que têm sido até agora a salvaguarda da
democracia. [...] Se o Brasil é o país que tem tido a maior estabilidade política na América do Sul, isso se deve
em grande parte ao Exército, e seus chefes, que sempre prestigiaram as instituições, mantendo a integridade do
território nacional. [...] as questões de ordem política democrática, quando ainda aparecem, são provocadas
pela ideologia comunista, que procura dividir para se impor. No mundo atual, nas lutas internas dos países há o
choque de duas ideologias: a favor ou contra o comunismo. [...] Considero o comunismo existente atualmente
no mundo como o mal do século. Será necessário para dele se livrar manter uma vigilância constante, para
evitar as infiltrações que fazem em todos os ramos da atividade particular ou do governo, civil ou militar.”
(DENYS, op.cit., p. 73-77)
71
Foram decretados quatro Atos Institucionais antes da Constituição de 1967: AI-1 (1964), deu ao Executivo o
poder de cassar o mandato de parlamentares e suspendeu os direitos políticos dos cidadãos por dez anos; AI-2
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pensamento messiânico entre os militares de acudir a Pátria que corria riscos pelo perigo
representado pelos comunistas, pela onda esquerdizante e pela ação dos grupos “subversivos”.
Com relação às FA, tal documento não apresentava alterações significativas em relação ao
anterior, com exceção da autoridade concedida ao Presidente da República para a decretação
do “estado de sítio”, sem necessitar do aval do Congresso Nacional.
Entretanto, segundo Vinicius Andrade (2014, p. 10), com a consolidação da Doutrina de
Segurança Nacional elaborada pela ESG72, o estado de segurança passou a ter prioridade
sobre o estado de direito, criando-se o que veio a ser chamado por alguns autores de direito de
segurança nacional73. Nesta ocasião, as FA passaram a estar intensamente envolvidas nas
questões internas de segurança nacional, a qual compreendia, essencialmente, medidas
destinadas à preservação da segurança externa e interna, em especial a prevenção e repressão
da guerra psicológica adversa e da guerra revolucionária ou subversiva74. Neste ponto, as FA,
apoiando-se numa postura que enfatizava a questão da segurança, seguem apoiando o status
quo, ou seja, os militares no poder.
O mesmo autor ainda nos ressalta que a aplicação de “parâmetros, disciplina e ideologia
militar às polícias e às políticas de segurança pública fazia parte do objetivo de securitização
da sociedade civil” (ANDRADE, op.cit, p. 10). Vai além, ao afirmar que “a construção dos
modelos normativos e institucionais se deu a partir das concepções de combate,
enfrentamento, estratégia, controle, ordem, ou seja, elementos da ideologia militar que foram
assimilados e sistematizados pelo sistema jurídico-constitucional” (ANDRADE, op.cit., p.
10). Aos poucos, as instituições de segurança pública foram submetidas a um processo de
militarização.
Durante o regime militar, este intenso e permanente envolvimento dos militares com as
situações internas de segurança parece ser um ponto muito fora da curva em intensidade e
constância, no sentido de que se fugia à excepcionalidade para o emprego das FA,
aproximando-as do dia-a-dia das ruas em torno da luta anti-subversiva contra um inimigo
interno, nesta época caracterizado como a “ameaça comunista”, cabendo ressaltar que os

(1964), decretou o fim dos partidos políticos e que os crimes contra a segurança nacional seriam julgados por
tribunal militar; AI-3 (1966), eliminou as eleições diretas para governador; e AI-4 (1967), determinou as regras
para aprovação da nova Constituição.
72
Alguns historiadores do direito advogam que a Emenda Constitucional nº 1/69 teria consolidado na
Constituição o embasamento teórico e ideológico elaborado na ESG e que, na prática, esta emenda teria
implantado uma nova Constituição no país.
73
Tal direito fora consubstanciado no Decreto nº 898/69, o qual definia os crimes contra a segurança nacional, a
ordem pública e social, estabelecendo seu processo de julgamento. Era, em realidade, um Código Penal à parte
dos crimes comuns e que estabelecia qual ordem pública deveria ser observada.
74
BRASIL, 1969, Art. 3º
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crimes comuns eram tratados pela polícia. Na realidade, os anos entre 1964 e 1985
representaram um largo período onde a excepcionalidade transformou-se no normal,
exercendo, com efeito, grande influência no processo constituinte que iria ser instaurado, dada
a grande autonomia militar no Estado e a falta de confiança mútua entre civis a militares,
aprofundada ao longo deste período. Segurança e desenvolvimento eram então as palavras de
ordem.

1.6 Conclusão
Esta longa trajetória seguida até aqui, consolidada no Quadro Resumo em Apêndice B,
permitiu verificar o desenrolar da participação dos militares nas questões políticas e de
segurança e ordem internas ao longo da história do Brasil independente. A análise desta
trajetória possibilitou evidenciar uma forte tendência de envolvimento dos militares em tais
questões, em especial dada à participação dos militares na política nacional, tanto no
executivo quanto no legislativo, a partir do fim do período monárquico. Tal tendência
enraizou-se na cultura organizacional de nossas instituições militares, em especial do Exército
Brasileiro, para as quais pairou, com base em um espírito messiânico, um senso de
responsabilidade em relação aos rumos da Nação. Tal senso viria impactar os trabalhos de
elaboração da Constituição de 1988 e a legislação infraconstitucional, perdurando até os dias
atuais, conforme será observado no capítulo seguinte.
Tomando esta tendência de envolvimento dos militares nas questões internas como pano
de fundo, ficou claro que, em duas situações que demandaram esforços em prol da defesa da
Pátria (Guerra do Paraguai e II GM), as FA não possuíam o adequado preparo, demandando
sacrifícios para fazer frente aos desafios impostos. Em particular, por ocasião da Guerra do
Paraguai houve forte endividamento do país. Por ocasião da II GM, o despreparo somente foi
revertido em solo italiano, quando, então, os militares da FEB vieram a receber equipagem,
equipamento, armamento e treinamento adequados às ações de combate que se descortinariam
no teatro europeu.
Ao longo da trajetória, foram abordados 45 eventos históricos onde houve a
participação de militares e/ou das FA, em situações que envolviam possível ameaça à
segurança do Estado ou do regime em vigor. Pôde-se verificar a ocorrência de 28 eventos
onde houve a participação simultânea de grupos de militares e das FA em situação de
contraposição (normalmente política), o que demonstrava haver fortes divisões políticoideológicas no seio das Forças e até entre as Forças. Tais divisões perduraram até a
instauração do Regime Militar em 1964.
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Em 24 eventos, por motivação política, houve a participação de grupos de militares
buscando interferir nos rumos políticos, seja regional ou nacional. Em um evento, durante o
golpe do Estado Novo, alguns militares atuaram no sentido de preservar a ordem
constitucional, tentando manter a legalidade e o status quo. Em outros sete, tais grupos
buscavam, de alguma forma, a secessão de parcela do território nacional. Em dois eventos,
por motivação legal, grupos atuaram como mantenedores da legalidade e do status quo. Tal
consolidação pode ser observada na tabela abaixo:

Motivação Política
Motivação Secessão
Motivação Legal

Militares ou Grupo de
Militares como
causadores de
insegurança ou
desordem ou quebra do
status quo
24
7

Militares ou Grupo de
Militares como
mantenedores legais da
ordem e do status quo
1
2

Tabela 1: Quantidade de eventos - Militares ou Grupos de militares
atuantes versus Motivação
Fonte: Apêndice B - Quadro Resumo da Participação Militar em Eventos
Políticos e de Segurança e Ordem Internas

Com relação ao papel das FA, estas se posicionaram, majoritariamente, como
mantenedoras da legalidade e do status quo, fosse por motivação político-estratégica ou por
motivação legal. Entretanto, em seis eventos, as FA se posicionaram como mantenedoras do
status quo, apoiando situações características de golpe por motivação política ou de
segurança. Em outras oito ocasiões, seja por motivação política ou ideológica, as FA atuaram
ou apoiaram alterações do status quo em situações características de golpe. Em uma delas, no
golpe civil-militar de 1964, as FA mudaram seu posicionamento de mantedoras da ordem,
passando a apoiar um golpe de Estado, com a não-devolução do poder aos civis.
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Forças Armadas
como
mantenedoras
legais da ordem e
do status quo
Motivação Política
Motivação Legal
Motivação Políticoestratégica
Motivação Segurança

Forças Armadas
como mantenedoras
do status quo
(golpe)
5

Forças Armadas
como alteradoras
do status quo
(golpe)
5

16
11

Motivação Ideológica

1

3

Tabela 2: Quantidade de eventos - Forças Armadas versus Motivação
Fonte: Apêndice B - Quadro Resumo da Participação Militar em Eventos Políticos e de
Segurança e Ordem Internas

Vislumbrado este panorama histórico, passa-se, no próximo capítulo, a analisar o
histórico das OpGLO e a verificar como, ao longo da evolução do processo constitucional e
infraconstitucional atinente à questão da GLO, as FA terminaram envolvidas em situações que
não eram de ameaça ao Estado ou ao regime em vigor, mas sim que envolviam possíveis
ameaças à segurança do cidadão, ou seja, questões de “segurança pública”75, mais
especificamente no combate às facções do tráfico de drogas na cidade do Rio de Janeiro por
meio daquelas operações, a partir da promulgação da nova Constituição de 1988 e mais
especificamente da Lei Complementar nº 69/ 199176.

75
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Cf. Introdução – “A funcionalidade da Força Pública e o princípio da subsidiariedade”
A redação do Projeto de Lei Complementar nº 181/ 1989, o qual transformou-se em Lei Complementar nº 69/
1991, foi de iniciativa dos Ministros Militares à época. Eram eles: Almirante de Esquadra Henrique Sabóia
(Marinha), General de Exército Leônidas Pires Gonçalves (Exército), Tenente Brigadeiro do Ar Octávio Júlio
Moreira Lima (Aeronáutica) e Almirante de Esquadra Valbert Lisieux Medeiros de Figueiredo (EMFA). Após
passar por todas as comissões do Senado e na Câmara dos Deputados, o projeto foi julgado constitucional.
Com isso, abria-se a possibilidade de ver os militares mais próximos das questões do dia-a-dia atinentes à
segurança interna.
Disponível em: <http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD26OUT1989.pdf#page=24>. Acesso em: 15
ago. 2018.
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CAPÍTULO 2
HISTÓRICO DAS OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM
Neste capítulo, em um primeiro movimento, passa-se a analisar a evolução do processo
constitucional e infraconstitucional atinente a questão da GLO. Em um segundo movimento,
analisa-se a questão do combate às drogas no Brasil e como este se tornou prioridade nas
questões de segurança e ordem internas e na produção de um novo inimigo interno a ser
combatido, culminando com o emprego das FA no âmbito da política de “guerra às drogas”.
Neste contexto, buscou-se verificar as experiências advindas das principais operações
realizadas na cidade do Rio de Janeiro após 1994, especificamente aquelas que marcaram
alterações no modus operandi das forças militares, quais sejam, as Operações Rio I (1994) e II
(1995) e a Operação Arcanjo (Complexos da Penha e do Alemão – 2010/2012), a fim de se
identificar os possíveis impactos decorrentes de tais operações para as FA. Em um terceiro e
último movimento, analisa-se a flexibilização legal do conceito de GLO ocorrida a partir da
CRF de 1988, observando o material constitucional e infraconstitucional como fator legal e
político que permitiu a ampliação da discricionariedade77 para o emprego das FA em
operações desse tipo, tornando-a uma quase normalidade dentre as ações de segurança
pública.

2.1 A redemocratização e a Constituinte de 1987/1988
No ano de 1985 os militares devolveram o poder político aos civis. Para este novo
período democrático, mostra-se essencial realizar uma breve reflexão sobre o processo
constituinte ocorrido entre os anos de 1987/88 (ARAÚJO, José C.; AZEVEDO, Débora B.;
BACKES, Ana L. (Org.), 2009, p. 263-281). Como visto acima, o Brasil saía de uma situação
em que a participação militar era profunda e abrangente dentro da sociedade e da política, em
especial nos assuntos relativos à segurança e a manutenção da ordem interna. Durante os
trabalhos da Assembleia Constituinte, os assuntos relativos à defesa e à segurança pública
foram tratados pela “Subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade e sua Segurança”,
presidida pelo Deputado José Tavares (PMDB) e relatada pelo Deputado Ricardo Fiúza
(PFL), a qual realizou sete audiências públicas, entre 22 de abril e 6 de maio de 1987. Pela
própria temática em si e o momento histórico vivido, a participação popular foi ínfima, se
77

“O poder discricionário é exercido sempre que a atividade administrativa resultar da opção, permitida por lei,
realizada pelo administrador. [...] A discricionariedade, assim, jamais dirá respeito à finalidade, à forma, e, por
óbvio, à competência para a prática do ato, porquanto esses requisitos da atuação válida sempre são gizados
pela lei. Da discricionariedade resulta ao administrador liberdade para, na forma da lei, decidir quanto à
conveniência e oportunidade da atuação administrativa.” (ROSA, op. cit., p. 106-107)
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comparada a outras que tratavam de temas como as garantias e direitos individuais e sociais,
de forma que a Subcomissão foi, basicamente, formada por representantes das FA (Marinha,
Exército, Aeronáutica, Estado Maior das FA e ESG), OAB, Polícias Militares, Polícias Civis,
Polícia Federal, Universidade de Campinas, além de dois generais convidados (não
representantes do Exército) que tinham posições contrárias às da Força.
A grande maioria na Subcomissão era de militares. O próprio nome da comissão já
apontava que os assuntos atinentes à defesa do Estado e à segurança do cidadão seriam
discutidos em um mesmo fórum, o que causou diversas divergências, uma vez que os
representantes da sociedade civil, em especial os parlamentares dos partidos de esquerda,
eram favoráveis ao afastamento definitivo dos militares do trato dos assuntos de segurança e
ordem internas, ao passo que estes, ainda influenciados pela doutrina anteriormente em vigor
e pela falta de confiança mútua entre civis e militares, buscavam a manutenção da influência
militar, inclusive em relação às Polícias Militares, para as quais tramitavam propostas de
extinção e transformação em segmentos fardados da Polícia Civil. Este era um dos grandes
temas de polarização das discussões: a participação das FA nas questões de segurança interna,
a qual, segundo a ESG, tinha como foco os agentes organizados com vistas à subversão
política da ordem social, podendo chegar à violência explícita do terrorismo, da guerrilha, da
insurreição e da guerra civil, revolucionária ou não. Ou seja, situações excepcionalíssimas que
representassem ameaça ao Estado ou ao regime democrático em vigor.
Dentro de um amplo espectro da segurança interna, mas não se confundindo com esta,
vislumbrava-se a segurança pública que trataria da segurança do cidadão e das transgressões
individuais ou grupais, a nível de ilícitos penais comuns. Havia o temor de que, sem as
devidas ressalvas, medidas excepcionais em situações excepcionais pudessem ser utilizadas
para negar os princípios de liberdade e paz sociais que estavam em construção em outras
Subcomissões. Apesar das divergências ocorridas, parece que os constituintes, após pressão
do segmento militar pela manutenção de seus espaços78, chegaram à conclusão de que o
Estado não deveria abrir mão do emprego de suas FA no âmbito interno, porém como
derradeiro recurso para a manutenção da ordem constitucional legitimamente estabelecida.
Desta forma, como garantidora dos poderes constitucionais (o que, também, representava um
freio constitucional para as próprias Forças) e, excepcionalmente, da lei e da ordem, garantia78

Como um contraponto a esta afirmação, o Senador Bernardo Cabral, então relator da Constituinte, durante
Conferência proferida por ocasião da VII Jornada Jurídica do CFN, em 21 de novembro de 2018, cujo tema era
“2018: As Forças Armadas nos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e nos 30 anos da
Constituição Federal”, afirmou que “não houve pressão dos militares para que fosse incluído ‘lei e ordem’ no
Artigo 142”.

80

se às Forças um papel historicamente ressaltado, afastando qualquer pretensão de envolvê-las
na normalidade da segurança interna no dia-a-dia. Coube, então, em título à parte, a
designação formal das polícias e órgãos congêneres como responsáveis pela “Segurança
Pública”, expressão esta que aparecia pela primeira vez em uma Carta Magna do Brasil.
Após os trabalhos da constituinte, foi promulgada a Constituição de 1988 em vigor, a
qual, sob o “Título V – Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas”, atribui às FA,
em seu Art. 142, a missão de defesa da Pátria, da garantia dos poderes constitucionais e, por
iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Tal artigo nitidamente está voltado à defesa
do Estado e do regime democrático orientador da ordem jurídica e institucional em vigor. Em
seu Art. 144, estabelece que a segurança pública, de responsabilidade das polícias em geral e
corpos de bombeiros militares, deve ser exercida para a preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio (BRASIL, 1988). Fica cristalino, mais uma vez,
que se buscava a interferência dos militares nos assuntos internos somente nas situações de
extrema excepcionalidade que pudessem pôr em risco o Estado ou o regime democrático, as
quais poderiam até demandar, por força de sua gravidade, a decretação do “estado de defesa”,
previsto no Art. 136 da Carta, ou do “estado de sítio”, previsto no Art. 137. Não se queria vêlas envolvidas, de forma costumeira, em atividades de segurança dentro de um quadro de
normalidade democrática. Voltaremos a este ponto mais à frente.

2.2 O combate às drogas no Brasil e as principais operações de GLO na cidade do Rio
de Janeiro após 1994.
Para que se possa tratar do combate às drogas no Brasil, será necessário um recuo no
tempo, uma vez que possui um histórico e dinâmica próprios. O tráfico de drogas “associa-se
e nutre-se das transformações de ordem política e econômica que, em especial a partir dos
anos setenta, levaram à intensificação dos fluxos de bens, capitais e de pessoas através das
fronteiras” (FILHO; VAZ, 1997, p. 99). A preocupação com este fenômeno ampliou-se
drasticamente quando, a partir da década de 1960, em decorrência do movimento de
“contracultura”79, ocorreu uma mudança no perfil do usuário de maconha, deixando de ser
uma prática do residente das comunidades e das periferias para alcançar o jovem de classe
média. Tal movimento contribuiu, conjuntamente com a pressão do “proibicionismo”
79

Segundo Thiago Rodrigues (2012, p. 35), a contracultura representava um conjunto de grandes transformações
culturais ocorridas nos anos 1960, as quais interferiam nos rumos das práticas artísticas, das experiências
estéticas e existenciais. Neste contexto, o uso de drogas ilícitas, dentre as quais destacam-se a maconha, a
heroína e o LSD, esteve presente como ato de protesto e sublevação contra a autoridade estatal, as pressões
conservadoras, além de atitude de autogoverno e autoconhecimento. Acrescento que, em grande parte desta
década, o Brasil vivia sob o regime militar.

81

internacional consubstanciado na Convenção da ONU de 1961, para a incorporação na lei
brasileira de 1967 (revisada em 1968 e 1971) de medidas repressivas que previam o
endurecimento das penas para traficantes e usuários (tratados como viciados ou toxicômanos).
O processo de recrudescimento do “proibicionismo” no Brasil se consolida com a Lei de
Tóxicos (1976), a qual instituiu, definitivamente, a figura do traficante como criminoso
passível de penas rigorosas e o usuário como indivíduo doente que necessita de tratamento
médico. Segundo Thiago Rodrigues (2012, p. 67-68), ainda com um enfoque repressor, tal lei
buscava uma combinação de medidas repressivas e preventivas, as quais previam campanhas
educacionais com a difusão de conhecimentos sobre as drogas. Estava bem alinhada com a
“guerra às drogas” declarada pelos Estados Unidos da América em 1971 durante o governo
Nixon, tendo permanecido em vigor até sua revisão ocorrida somente em 2002.
A década de 1980 foi um período marcante e de grande expansão das atividades do
narcotráfico de cocaína na América Latina, em particular no Brasil, o que gerava grandes
disputas pela conquista de mercados consumidores. Neste amplo contexto, segundo Argemiro
Procópio e Alcides Costa Vaz (op.cit., p. 101), a política dos EUA para o enfrentamento do
problema manifestou-se, fundamentalmente, de duas formas: primeiro, por meio de esforços
unilaterais no sentido de conter a oferta de drogas com a adoção de medidas repressivas
aplicadas sobretudo aos países produtores; e segundo, pela alocação de recursos destinados ao
combate ao narcotráfico, permitindo-lhe estabelecer objetivos e metas a serem alcançados
pelos países destinatários dos recursos (produtores e de trânsito), os quais eram,
constantemente, avaliados quanto às tendências de consumo, tráfico e efetividade das ações
de repressão e controle da demanda, tanto em seu território quanto nos demais países. Além
dos países diretamente relacionados com as atividades do narcotráfico, tal dependência dos
recursos estadunidenses afetava também as organizações multilaterais de caráter global e
regional, tornando todos suscetíveis às influências e injunções da própria política daquele
país. Portanto, desde a era Ronald Reagan (1981-1989), a política estadunidense caracterizouse, prioritariamente e com mais vigor, pela atuação no plano externo, com vistas à repressão
da produção e do tráfico internacional de drogas.
De acordo com Thiago Rodrigues (op.cit., p. 59-61), em países como a Colômbia, onde
se destacavam os cartéis de Medellín e Cali, a economia ilegal do narcotráfico seguia forte e
pulsante, apesar da política proibicionista implementada pelo Estado, a qual sofria forte
influência estadunidense por meio daquela política de “guerra às drogas” e que, em sua
continuidade, com o declínio do socialismo soviético nesta mesma década, elegeu o
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narcotráfico como a mais “nova ameaça”80 para a América. No Brasil, “a conjuntura do
narcotráfico internacional favorecia o desenvolvimento de uma rede de comércio interno, a
varejo, por ser uma das principais, quiçá a principal, rotas para a saída de drogas do
continente” (SUCUPIRA, 2017), inserindo o Rio de Janeiro no nível internacional da
atividade e popularizando o uso da cocaína, o que representava um grande salto qualitativo e
quantitativo para a atividade ilegal do comércio das drogas81.
Thiago Rodrigues (op.cit., p. 65-73) explica que, nesta época, o narcotráfico em
expansão finca suas bases no sistema penitenciário brasileiro. Nascidas nas alas do Presídio
da Ilha Grande, surgiram, então, as grandes facções do tráfico de drogas: o Comando
Vermelho (CV) e o Terceiro Comando, e, posteriormente, fora do presídio, a Amigo dos
Amigos (ADA), fundada a partir de uma dissidência do CV (AMORIM, 2003 apud
RODRIGUES, 2012, p. 70-73). Tais facções passam a dominar os morros, as comunidades e
a periferia da cidade do Rio de Janeiro, tendo início o “desenvolvimento do tráfico de drogas
em larga escala” (SUCUPIRA, op.cit).
A disputa pelo controle de áreas de venda de drogas estabeleceu uma característica
peculiar à atividade na cidade do Rio de Janeiro: a violência gerada pelo confronto entre as
diversas facções do tráfico e entre essas e as FSP do Estado. Segundo José Sucupira (op.cit.),
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Pobreza, migração, controle de armas de destruição em massa, terrorismo internacional, meio ambiente,
narcotráfico. (GEHRING, 2012, p. 149)
Um dos três pressupostos comuns que sustentam a análise acadêmica e o debate político é que a agenda da
segurança regional na América Latina deve ser ampliada para incluir questões como o narcotráfico, a violência
relacionada à droga e a criminalidade, a migração e os refugiados, a degradação ambiental e a piora da ordem
pública diante de diferentes formas de violência interna. É certamente o caso de os problemas de segurança
mais graves e as ameaças à ordem regional serem de natureza nacional e transnacional. (HURRELL, 1998, p.
529-530) (tradução nossa)
Na nova ordem internacional, as “novas ameaças” (terrorismo, tráfico de drogas, pobreza extrema, crescimento
populacional desordenado, desigualdade de renda, questão ambiental, e proliferação de armas de destruição em
massa) substituíram o “perigo comunista” presente na Guerra Fria. (SANTOS, 2004, p. 116)
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Segundo Argemiro Procópio e Alcides Costa Vaz (1997), os EUA, preocupados com a crescente demanda
interna e o aumento da oferta de drogas, em especial a cocaína, buscaram pressionar os países sul-americanos.
Países andinos, principais produtores de coca, foram alvos prioritários das ações destinadas à redução da
produção, inclusive com o emprego de forças militares. Países de trânsito, como o Brasil, foram pressionados a
um maior comprometimento quanto à repressão ao tráfico por meio de intensificação da vigilância em portos e
aeroportos, evitando a saída de drogas para aquele país e para a Europa Ocidental. Durante décadas, desde o
início dos anos 1970, a Drug Enforcement Administration (DEA), agência estadunidense responsável pela
execução da política de repressão ao narcotráfico, realizou este papel impositivo, estabelecendo escritórios nos
consulados dos EUA em diversos países, entre eles o Brasil. Tal política antidrogas, aceita pelo governo
brasileiro ao longo de anos na década de 1980, permitiu que houvesse a expansão do tráfico, da produção e do
consumo interno, dado que, prioritariamente, dificultavam a saída, porém não impediam a entrada das drogas
através das fronteiras com os países da América do Sul, em especial o Paraguai, a Bolívia e a Colômbia, o que
seria mais efetivo. Diante da oferta abundante de drogas no mercado interno, os preços tenderam a cair,
facilitando o consumo, inclusive pelas classes mais carentes. Diferentemente dos principais portos e aeroportos
do país, as cidades na linha de fronteira e as interioranas ficaram abandonadas, à mercê dos traficantes, tendo
em vista a dificuldade de presença do Estado, transformando-se em bases para o tráfico e atraindo para si
consumidores e vendedores de drogas. Aos poucos o Brasil deixava de ser um país de trânsito para se tornar,
também, um promissor mercado consumidor.
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ainda no início da década de 1980, os moradores das comunidades estavam acostumados com
duas frentes de contato com o Estado: por meio da repressão policial, ainda aos moldes do
período militar; e por meio de políticas clientelistas dos governos. Como parte de uma política
proibicionista, as violentas incursões policiais eram a forma mais comum de presença do
Estado, o qual era visto com receio ou mesmo como inimigo pelo cidadão comum. Com
efeito, a convivência entre os agentes de segurança pública e os moradores das comunidades
tornou-se algo muito problemático em decorrência de tal postura repressiva, ampliando a falta
de confiança e abalando a legitimidade do braço de força policial do Estado.
Segue o autor explicando que, neste cenário, durante o primeiro mandato de Leonel
Brizola (1983-1987), foi decretado o fim da tolerância e complacência do governo com
relação à violência policial, buscando privilegiar as ações sócio educacionais e tratando a
violência como um fator decorrente das desigualdades sociais. Buscava ele combater as
causas da violência e não a violência em si por meio de ações de caráter repressivo. Neste
sentido, a comunidade, até então local de violentas ações policiais e moradia de delinquentes
e traficantes, passou a ser vista como palco para medidas de caráter social em paralelo a uma
nova maneira de conduzir a segurança pública. Tal política requeria grandes mudanças nas
práticas policiais, dentre elas a proibição de subir morros, a invasão de domicílios e as prisões
para averiguação sem mandado judicial. Entretanto, não houve sucesso na contenção da
corrupção policial e no seu envolvimento com o jogo do bicho e o próprio tráfico de drogas.
Fruto desta política, no governo seguinte de Moreira Franco (1987-1991), Brizola seria
apontado como o responsável pelo alarmante crescimento das facções do tráfico de drogas ao
longo do período tratado, retornando-se à velha prática da repressão policial para conter a
violência. Apontá-lo como o responsável pelo desenvolvimento do tráfico parece ser uma
visão limitada do ocorrido à época, uma vez que foi o primeiro governador a lidar com a
questão do tráfico no Rio de Janeiro diretamente inserida em um contexto internacional.
Portanto, segundo Sucupira (op.cit.), ao final da década de 1980, o quadro resumido
incluía: desigualdade social; falta de projetos sociais para as comunidades; disputa entre
facções com o aumento do poder econômico e da influência dos traficantes nas comunidades;
a volta da prática repressiva do Estado; e o assustador aumento do número de homicídios (de
1807 em 1980 para 3516 em 1989). Neste sentido, favela volta a ser considerada pelo Estado
como sinônimo de fonte da violência que trazia temor a toda cidade. Criminalidade,
marginalidade, pobreza e violência retornam à realidade das periferias e comunidades e ao
imaginário coletivo e o traficante ganha “maior centralidade no cotidiano e na sociabilidade
da comunidade” (SUCUPIRA, op.cit), buscando a paz necessária para poder estabelecer seu
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comércio, com a “simpatia” dos moradores e a segurança para os compradores, seja por meio
da força das armas ou de rígidos códigos de conduta.
A partir do momento em que a polícia não era enxergada pelos moradores como um
agente protetor para lhe prover segurança, mas, sim, como um agressor ou, no mínimo, um
corruptor, parece ter havido um enfraquecimento da percepção do Estado nas comunidades.
Papéis se inverteram: “a segurança passava a ser representada pelo traficante, o qual
expurgava da comunidade os pequenos delitos e os assaltos no dia-a-dia” (SUCUPIRA,
op.cit.). O cenário parecia perfeito se olharmos pela ótica analítica sugerida por Rodrigues e
Labate (2016):

no nível das práticas morais e sociais, o consumo da droga havia se

disseminado profundamente, em especial no seio das camadas economicamente mais
privilegiadas, porém com forte “proibicionismo” por parte do Estado; no nível da saúde
pública, parecia haver uma preocupação do Estado com o trato dos usuários, porém
empregando, ainda, medidas de caráter predominantemente repressivas e discriminatórias; no
nível da segurança pública, havia um sistema de segurança pública corrupto que buscava tirar
vantagens financeiras das atividades do próprio tráfico, além de outras atividades ilegais; no
nível da segurança nacional, a atividade envolvia toda uma cadeia comercial que transpassava
diversos estados da federação, com vendedores e consumidores nacionais em todo o percurso,
inclusive nas cidades do interior por onde a droga passava; e no nível da segurança
internacional, havia produtores internacionais (em especial colombianos e bolivianos)
altamente interessados em comercializar seus produtos internacionalmente, os quais viam no
Brasil uma excelente rota para outros continentes, cujo combate, em tese, demandaria
cooperação entre países da América do Sul.

2.2.1 Operações Rio I e II
No início da década de 1990, a violência no Estado e na Cidade do Rio de Janeiro
atingia índices alarmantes, com tendência de crescimento. Em 1991, vésperas da Conferência
das Nações Unidas para o Meio Ambiente (ECO-92), a letalidade violenta na cidade atingiu a
marca de 65,2 hab./ 100.000 habitantes82, de acordo com o Instituto de Segurança Pública do
Estado. Fruto deste cenário e da responsabilidade assumida pelo Brasil perante a Organização
das Nações Unidas (ONU) e, ainda, com respaldo no Art. 142 da Constituição e na LC nº
69/1991, as FA foram acionadas para auxiliar na segurança deste evento de nível
internacional, no qual havia a previsão de participação de dezenas de Chefes de Estado. Foi a
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primeira vez em que as Forças foram empregadas em GLO, de forma preventiva, desde a
promulgação da nova Carta Magna. Era necessário reduzir a “sensação de insegurança”
reinante na cidade. Neste sentido, as FA realizaram o patrulhamento de vias, a segurança ao
longo dos deslocamentos das autoridades participantes, bem como da parte externa do local
das reuniões de trabalho (Riocentro). Entretanto, não foram empregadas na confrontação
direta com as facções do tráfico de drogas que controlavam diversas comunidades na cidade.
A partir da ECO-92, seria estabelecida uma nova mentalidade quanto ao papel das FA
no âmbito da segurança pública, o que permitiu intensificar, paulatinamente, o emprego das
Forças em ações de repressão à violência, em especial, aquela advinda da atuação das facções
do tráfico de drogas.
No segundo semestre do ano de 1994, fruto de um cenário de insegurança objetiva e
subjetiva83 corroborado por uma crescente taxa de homicídios84, desencadeou-se, em
novembro, a chamada Operação Rio I, com o emprego das FA para combater a criminalidade
e reduzir a violência. Segundo Jorge da Silva (2008, p. 3-14), tal operação tinha o aval não só
dos comandos militares, mas, também, do Presidente da República, Itamar Franco, o qual
realizou gestões junto ao então reticente Governador Nilo Batista para que aceitasse a
participação federal na cidade. Em 31 de outubro, Itamar Franco e Nilo Batista assinariam um
“convênio” por meio do qual o Exército Brasileiro assumiria a coordenação das ações de
combate à violência no Rio de Janeiro. Além das autoridades mencionadas, o futuro
Governador Marcello Alencar e o futuro Presidente Fernando Henrique Cardoso foram
favoráveis ao emprego das Forças. Estes últimos, após suas posses, viriam a prorrogar e
ampliar as operações.
Ainda segundo o autor (op.cit., p. 1-2), em paralelo a isso, havia uma forte produção da
grande mídia para que as forças federais entrassem no combate à criminalidade. Diversas
manchetes diárias dos jornais corroboraram tal posicionamento à época. Parecia realmente
haver a crença de que o problema estava localizado nas comunidades e que seria resolvido
com uma solução militarizada.
As FA não possuíam uma doutrina específica para este tipo de ação. Adotou-se a tática
de cercar os morros e vasculhar vielas, becos, ruas e até mesmo residências, desde que de
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A insegurança pode apresentar-se de forma objetiva, quando há o risco concreto de alguém ser vitimado; e de
forma subjetiva, quando há a potencialização ou minimização do medo coletivo por força dos meios de
comunicação. Segundo o autor, a exacerbação da insegurança costuma iluminar mais os crimes convencionais
(mais praticados por pessoas das camadas populares) em contraposição aos não-convencionais (mais
praticados por pessoas das camadas altas ou pelo Estado) (DA SILVA, 2008, p. 2).
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No ano de 1993, o índice de letalidade violenta na cidade do Rio de Janeiro atingiu a marca de 70,3
hab./100.000 habitantes. No ano de 1994, atingiria a assustadora marca de 75,9, índice recorde na séria
histórica de 1991 a 2017. Disponível em: <http://www.isp.rj.gov.br/>. Acesso em: 30 jul. 2018.
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posse das devidas ordens judiciais, as quais permitiam expandir, de forma pouco
convencional, a procura por drogas e armas às residências circunvizinhas ao local
inspecionado. Tais ações eram realizadas simultaneamente em várias comunidades da cidade
e por tempo muito curto, com duração de três a quatro dias em média. Tal tática permitiu que
os membros das facções se evadissem e, em pouco tempo, retornassem às comunidades alvos
das operações.
A Operação Rio I (1994) desdobrou-se em uma série de outras operações a cargo das
FA, entre elas: Operação Alvorada I, no Morro do Dendê na Ilha do Governador; Operação
Alvorada II, no Complexo do Lins e Cachoeira; Operação Velame III, no Complexo do
Alemão, realizada em conjunto pelas três Força; Operação Alvorada V, em Parada de Lucas e
Vigário Geral; e Operação Alvorada VI, na favela Kelson’s na Avenida Brasil. Durante tais
operações, ficou claro que tanto o treinamento quanto os meios utilizados pelas FA não eram
adequados ao ambiente operacional urbano. Empregava-se nos planejamentos as táticas
voltadas ao combate convencional em área urbana, limitadas em sua execução pelas restrições
jurídicas impostas pelo Estado de Direito.
Cabe relembrar que, à época, as atividades das FA eram amparadas pela Constituição
Federal em seu Art. 142 e regulamentadas pela Lei Complementar nº 69/91, a qual não trazia
maiores detalhamentos quanto ao emprego das Forças neste tipo de operação. Esta lei, dentre
outros aspectos, estabelecia que competia ao Presidente da República a decisão final e o
estabelecimento das diretrizes de emprego, após esgotados os instrumentos previstos no Art.
144 da Constituição. Era a primeira vez que as FA eram empregadas em ações com tais
propósitos dentro do contexto do Estado Democrático de Direito (EDD)85, sendo este Estado
um limitador jurídico por si só. Havia muitas dúvidas e receios com relação a tal emprego, em
especial quanto às normas de conduta a serem estabelecidas para as tropas, as quais, em tese,
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Segundo José Luiz Borges Horta (2011, p. 245), “O Estado Social de Direito sai em grande parte vitorioso na
Segunda Grande Guerra Mundial. Ao sair vitorioso, o Ocidente se indaga se aquele modelo não deveria ser
universalizado e então propõe-se a ideia de universalização dos direitos fundamentais pela via da construção,
primeiro, da Organização das Nações Unidas, depois, de uma Carta de Direitos, à moda do jus gentium,
aplicável a todas as gentes: a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 1948. O
valor polar deixa de ser a liberdade, como no Estado liberal, ou a igualdade, como no Estado social, e passa a
ser a fraternidade, ou solidariedade, no chamado Estado Democrático de Direito. Desde 10 de dezembro de
1948, está em gestação e eclosão uma terceira geração de direitos fundamentais: os direitos da fraternidade.
Esses são direitos cujo titular não é o indivíduo isoladamente, como no plano dos direitos individuais e
políticos, nem é o indivíduo como parte de sua coletividade, como no caso dos direitos sociais, ou econômicos;
o titular dos direitos difusos é a humanidade como um todo”.
De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu Artigo 1º (BRASIL, 1988, Art. 1º),
“a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito
Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: a soberania, a cidadania,
a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e o pluralismo político”.
(grifo nosso)
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não possuíam, constitucionalmente, o chamado “poder de polícia” 86 na opinião de vários
operadores do direito. Como exigência jurídica e operacional, para que uma prisão pudesse
ser legalmente realizada, havia a necessidade de presença de um policial para dar “voz de
prisão” a quem viesse ser detido. Foi verificada a necessidade de estabelecimento de “Regras
de Engajamento” claras para os militares, bem como o adestramento prévio para sua
aplicação.
A Operação Rio I não surtiu os efeitos desejados, porém, ao invés de haver um recuo,
houve a autorização para sua ampliação e prorrogação já no governo de Fernando Henrique
Cardoso, o que culminou com a realização da Operação Rio II a partir de abril de 1995, porém
com os militares não mais realizando ações nos morros cariocas, limitando-se ao
patrulhamento em outras áreas e vias da cidade. Segundo Jorge da Silva (2008, p. 15), nesta
altura, após quase seis meses do início das atividades, havia um sério desgaste das tropas, não
só pela duração excessiva da operação, mas, também, pela situação reinante na cidade:
aumento no número de crimes violentos, em especial assaltos, sequestros e homicídios;
bandidos mais arrogantes e audaciosos, sem haver a prisão de nenhum grande líder de facção;
e aumento acentuado no número de mortes de policiais. Em resumo, as operações não
trouxeram resultados efetivos e de longo prazo, tanto que, logo após a saída dos militares de
cada comunidade, em poucos dias, tudo voltava ao normal.
As Operações Rio foram emblemáticas no contexto das operações de GLO, tendo
ressaltado a necessidade de discussão de uma série de parâmetros que precisavam ser
estabelecidos no âmbito da legislação pertinente, entre eles: a temporalidade e a localidade
das operações; as questões de subordinação e coordenação entre os órgãos envolvidos; e o
saneamento das dúvidas quanto ao “poder de polícia” necessário à atuação das Forças,
observadas as limitações constitucionais. Além disso, expôs a falta de preparo operacional e
material das FA para lidar com tais operações. Aqueles parâmetros viriam a ser incluídos no
Decreto nº 3897/ 2001 ainda na gestão de Fernando Henrique Cardoso. Tal decreto,
posteriormente, iria fundamentar as alterações realizadas na nova Lei Complementar nº
99/1997 (que revogou a Lei Complementar nº 69/91) por meio da Lei Complementar nº
117/04, já na gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, o qual manteve a política repressiva e
proibicionista de seu antecessor.
Após as Operações Rio em 1994/ 1995, as FA foram novamente empregadas em
eventos de menor amplitude na cidade do Rio de Janeiro, a saber: Cimeira do Rio, encontro
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Cf. Introdução para a discussão em torno do conceito de “poder de polícia”.
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de chefes de Estado europeus e latino-americanos, em 1999; segurança de eleições em 2002,
2004 e 2006; e segurança preventiva durante o carnaval de 2003, dada a onda de violência que
assolava a cidade.

2.2.2 Operação Arcanjo.
Segundo Carlos Alberto de Lima (2012, p. 12), no final de 2010, a cidade do Rio de
Janeiro enfrentava uma forte onda de violência87, a qual envolvia roubos de automóveis,
arrastões, assaltos a ônibus, latrocínios, diversos tiroteios com “balas pedidas” que vitimavam
pessoas inocentes, fechamento de ruas e avenidas pelos traficantes, fogo ateado em ônibus e
carros particulares e assassinato de policiais. Nessa época, os complexos de favelas e
comunidades do Alemão e da Penha88 eram considerados os principais redutos e locais de
homizio da principal facção criminosa do Rio de Janeiro, o Comando Vermelho. Lá, dada a
topografia e extensão dos complexos, concentravam-se perigosos marginais, muitos deles
procurados pela Justiça e com mandados de prisão expedidos, dentre eles os principais chefes
da facção. “O Complexo do Alemão era considerado o entreposto ou quartel-general do crime
organizado” (LIMA, op.cit., p. 12).
Tal onda de violência seria decorrente de ordens emanadas por membros das quadrilhas
de Marcinho VP e Elias Maluco, em protesto à transferência desses dois líderes, que se
encontravam presos, para o presídio federal de Catanduvas, no Paraná. Além disso, havia uma
forte reação das facções criminosas frente ao projeto de instalação das Unidades de Polícia
Pacificadoras (UPP)89 que havia sido iniciado em 2008. Até setembro de 2010, haviam sido
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Esta onda de violência era muito mais caracterizada pela diversidade de ocorrências, conforme descrito, e que
encontravam forte repercussão na mídia, do que pelos índices oficiais de letalidade violenta na cidade. Em
2010, o índice de letalidade violenta na cidade do Rio de Janeiro era de 34,9 hab./ 100.000 hab., com
tendência de queda, índice este muito inferior ao de 1994/ 1995, anos das Operações Rio. Entretanto, a
violência no Estado do Rio de Janeiro parecia estar concentrada nesta cidade, uma vez que o índice de
letalidade em todo o Estado era de 36,4 hab./ 100.000 hab.
Em 2010, o Complexo da Penha tinha cerca de 185.716 habitantes distribuídos em 58.619 domicílios
(incluindo o bairro da Penha). Tais domicílios compunham as seguintes comunidades, num total de 9: Morro
do Cariri, Morro da Caixa d’Água, Morro da Fé, Morro do Caracol, Morro do Sereno, Vila Proletária da
Penha, Morro da Chatuba, Vila Cruzeiro e Grotão da Penha. Já o Complexo do Alemão tinha cerca de 80.000
habitantes distribuídos em 20.000 domicílios, os quais compunham as seguintes comunidades: Morro da
Baiana, Morro do Alemão, Alvorada, Matinha, Morro dos Mineiros, Nova Brasília, Pedra do Sapo,
Palmeiras, Fazendinha, Grota, Morro da Chatuba, Caracol, Favelinha, Caixa d’Água e Morro do Adeus.
(LIMA, op.cit., P. 42-45)
Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro (SSP-RJ), a UPP representava um
novo modelo de política pública de segurança, com a recuperação de territórios ocupados há décadas por
traficantes e a implantação de um policiamento que buscava a aproximação com a população, aliada ao
fortalecimento das políticas sociais nas comunidades alcançadas. Buscava a aplicação dos princípios da
polícia comunitária, fundamentados na parceria entre a população e os órgãos de segurança pública (LIMA,
op.cit., p. 14). Neste sentido, as FA passaram a exercer papel essencial, na busca de penetração, retomada e
ocupação de territórios, até então, impenetráveis para as FSP do Estado.
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instaladas doze UPP, o que representava uma grande perda de território e queda na venda de
drogas para diferentes facções do tráfico. Segundo Lima (op.cit., p. 13), para fazer frente a
este avanço do Estado, as duas maiores facções da cidade (Comando Vermelho e o Terceiro
Comando) buscaram unir forças com vistas a desestabilizar o projeto, atingindo sua
credibilidade.
Conforme descreve o autor (op.cit., p. 16-18), entre os dias 20 e 24 de novembro de
2010, ocorreu uma série de incidentes: arrastões em rodovias, veículos incendiados, ataques a
ocupantes de veículos, ataques a cabines da Polícia Militar (PM), e ataques e incêndios em
ônibus. Segundo as informações levantadas pela inteligência da polícia, tais incidentes teriam
sido planejados e desencadeados por criminosos da Rocinha, Complexo do Alemão e Vila
Cruzeiro no bairro da Penha.
Motivado por este cenário e pelas informações colhidas, o governo do Estado decidiu
realizar uma grande operação policial para invadir e ocupar a comunidade da Vila Cruzeiro.
Porém, não dispunha dos meios de transporte adequados para prover segurança aos policiais
por ocasião da invasão. Era necessário penetrar na comunidade e atingir os pontos
considerados estratégicos sem que houvesse confrontação direta e exposição dos policiais.
Eram necessários meios que pudessem prover “ação de choque”90. Com efeito, após contatos
diretos com o Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Júlio Soares de Moura Neto,
em 24 de novembro, o Governador Sérgio Cabral solicitou ao Ministério da Defesa (MD) o
uso de material logístico e de transporte da MB, o que foi atendido com o apoio de diversas
viaturas blindadas com respectivas guarnições e segurança (6 viaturas blindadas M-113, 5
carros lagarta anfíbios - CLAnf, 5 viaturas MOWAG-PIRANHA IIIC e 1 viatura blindada
socorro)91.
Era a primeira vez que um governante, em um quadro de normalidade
institucional, tinha a coragem de solicitar o auxílio do governo federal para
usar tropas federais em seu estado no combate à criminalidade sem se
preocupar com as consequências políticas.92 (LIMA, op.cit., p. 19)
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Característica atribuída aos blindados por congregar, em um só meio, mobilidade, proteção blindada e poder
de fogo.
91
Dados de arquivo deste autor.
92
Cabe aqui ressaltar que a posição do Governador Sérgio Cabral parecia ser bastante cômoda, uma vez que
havia sido reeleito para um novo mandato que teria início em 1º janeiro de 2011. Portanto, iniciar este novo
mandato com o apoio das FA só ressaltaria o seu prestígio e contribuiria com a sua imagem política. Tal
prestígio fica evidente nas correspondências trocadas com o Ministro da Defesa, Nelson Jobim, ao quebrar a
formalidade e tratá-lo como “querido amigo”.
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O Comando Militar do Leste (CML), mesmo sem ter sido acionado diretamente, deixou em
prontidão a Brigada de Infantaria Paraquedista (BdaInfPqdt) e a 9ª Brigada de Infantaria
Motorizada (9ª BdaInfMtz).
Entre os dias 25 e 27 de novembro de 2010, foi realizada a operação para a conquista e
manutenção da Vila Cruzeiro, quando policiais do Batalhão de Operações Especiais, o BOPE,
foram inseridos por meio das viaturas blindadas da MB no interior da comunidade. Era a
primeira vez que ocorria o emprego, no nível tático, de tropas militares em conjunto com
policiais militares, mesmo sem haver um adestramento prévio e específico. Apesar do
profissionalismo dos militares, toda a operação ocorreria com alto grau de incerteza e atrição.
Ainda no dia 25, o Governador do Estado solicitou ao Presidente da República o apoio
de tropas do Exército para apoiar o cerco ao Complexo do Alemão93, o que foi atendido no
mesmo dia, após contatos prévios com o Ministro da Defesa, Nelson Jobim. Os militares,
então, dentro das quantidades solicitadas pelo Governador, seriam empregados, sob o
comando do CML, para a proteção do perímetro da área conflagrada e no apoio ao
investimento e vasculhamento do Complexo. Já no dia 26 de novembro, a BdaInfPqdt já
estava com o cerco posicionado no terreno, além dos blindados do CFN e as aeronaves da
Força Aérea prontos para o apoio às ações policiais. Conforme relata Carlos Alberto de Lima
(op.cit., p. 22), no dia 28, policiais civis sob controle da Coordenadoria de Recursos Especiais
(CORE), o BOPE e o Comando de Operações Táticas (COT) da PF seriam empregados nas
ações. O protagonismo ainda não era dos militares, mas sim dos diversos órgãos da estrutura
de segurança pública.
Ainda segundo o autor (op.cit., p. 22), a tomada do Complexo do Alemão ocorreu, de
acordo com o princípio da oportunidade, como um aproveitamento do êxito da invasão da
Vila Cruzeiro e Complexo da Penha. Entretanto, dada a importância estratégica da região para
o combate às facções do tráfico, era necessária uma nova estratégia que pudesse garantir a
continuação do controle das comunidades pelo Estado até a chegada das UPP para a região.
Neste sentido, o Governo do Estado havia dado um “passo maior do que a perna”, uma vez
que não possuía os meios necessários e adequados para manter toda a área dos Complexos,
tendo em vista que os efetivos planejados para as futuras UPP ainda estavam em fase de
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Conforme consta do ofício de solicitação enviado ao Ministério da Defesa reproduzido por Lima (op.cit., p.
20), foram solicitados: a cessão de 800 militares das FA para a proteção do perímetro das áreas conflagradas
a serem tomadas pelas forças estaduais e pela Polícia Federal; duas aeronaves de asa rotativa (um Super
Puma para transporte de tropa e um H1H para uso com atiradores de escol); dez viaturas blindadas para
transporte de pessoal; equipamentos de comunicação terra-avião; e equipamentos de visão noturna. Os
termos do ofício ao solicitar a “cessão” de militares, como se esses fossem ser empregados pelo governo do
Estado, parecem retratar certa falta de conhecimento da legislação relativa ao emprego das FA em GLO.
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formação. Surgiu dessa necessidade de manter a ocupação a ideia da criação de uma “Força
de Paz” para a região, rebatizada mais tarde como “Força de Pacificação”. Observa-se que a
necessidade de controle das regiões dos Complexos da Penha e do Alemão não caracterizava
uma situação de excepcionalidade provocada pela inesperada deflagração de hostilidades
além da capacidade da FSP do Estado, demandando, em consequência, o emprego das FA. Do
contrário, tratava-se de uma situação provocada e desejada pelo governo do Estado para a
qual não tinha meios em quantidade suficiente.
Face a este quadro e mais uma vez demonstrando desconhecimento da legislação
atinente ao emprego das FA em GLO, o Governador do Estado solicitou, por meio de ofício
endereçado ao Ministro da Defesa, datado de 30 de novembro, a cessão de militares nos
seguintes termos: “[...] solicito, com a máxima brevidade possível, a cessão temporária de
militares das Forças Armadas a fim de serem utilizados como força de paz, na preservação da
ordem pública, [...]”94 (apud LIMA, op.cit., p. 22)(grifo nosso) nas comunidades do
Complexo da Penha e do Alemão. Tal emprego deveria ocorrer até, no máximo, 31 de
dezembro de 2011, quando, então, já deveriam estar capacitados os efetivos policiais para a
implantação das UPP necessárias ao controle da região. Tais informações tornaram-se de
domínio público, sendo reportadas por diversos canais da mídia. Após a exposição de motivos
do Ministro da Defesa, a Presidente Dilma Rousseff autorizou a criação da “Força de
Pacificação”, quando, então, o CML e o MD passaram a negociar com o Governo do Estado
as condições para emprego desta Força.
Conforme descreveu Lima (op.cit., p. 23-33), em 23 de dezembro, o Ministro da Defesa
Nelson Jobim e o Governador Sérgio Cabral assinaram um acordo para o emprego da Força
de Pacificação. Tal acordo, fundamentado na LC nº 97/ 1999 e no Decreto nº 3.897/ 2001,
autorizou o emprego temporário de militares das FA para a preservação da ordem pública nas
comunidades dos Complexos da Penha e do Alemão. Tal Força, subordinada ao Comando
Militar do Leste, foi composta, ainda, por meios das FSP do Estado. Suas principais
atribuições eram o patrulhamento, a revista e prisões em flagrante, sempre que necessárias.
Cabe ressaltar que tal emprego foi previsto em plena vigência do EDD, ou seja, com a
observância dos preceitos legais e do ordenamento jurídico vigentes no país. Neste sentido, as
atividades de busca e apreensão eram realizadas pela Polícia Civil, com o apoio da PM e das
94

Em 01 de dezembro, supostamente alertado quanto a impropriedade de seu pedido, o Governador do Estado
reiterou, por meio de outro ofício, sua solicitação, observando, desta vez, a LC nº 97/1999 e o Decreto nº
3.897/2001. Percebeu-se que, conforme a legislação, caso houvesse a criação de uma “Força de Paz”, esta não
seria cedida ao Estado do Rio, mas ficaria sob comando militar, além de assumir o comando operacional das
forças policiais atuantes na região de atuação da Força.
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tropas do CML, quando necessário. Com isso, passava-se a ter uma Força do Exército
Brasileiro que iria ocupar, por pouco mais de um ano, uma parte do território nacional para
fazer papel de PM.
Para que pudesse ser desdobrada, a Força de Pacificação Arcanjo, conforme foi
batizada, foi organizada e adestrada aproveitando-se as experiências colhidas pelos
contingentes brasileiros que já haviam passado pela Força de Paz da ONU no Haiti, dada a
semelhança de contexto existente. Foram organizadas brigadas compostas, basicamente, por
dois batalhões de infantaria (um no Complexo da Penha e outro no Alemão) e um esquadrão
de cavalaria mecanizada como reserva em cada contingente de revezamento, perfazendo um
uma média de 2.000 militares e policiais (1.700 na parte operacional) por contingente95.
Considerando-se que a Força adotava a proporção de ¾ da tropa na área de operações para ¼
em descanso fora da área (arejamento), tinha-se uma média de 1500 militares revezando-se,
diariamente, nas atividades operacionais e de apoio nos dois Complexos. De acordo com
Lima (op.cit., p. 89-90), durante dez dias do mês de dezembro de 2011, este efetivo chegou a
atingir a marca de 2.300 militares, dado um reforço de um batalhão da BdaInfPqdt, com o
intuito de manter a percepção de segurança até então alcançada. Diz o autor, “a população,
literalmente, ‘tropeçava’ nos soldados” (LIMA, op.cit., p. 90).
Apesar da busca pela experiência de sucesso vivida no Haiti, as realidades
demográficas, geográficas e operacionais entre Porto Príncipe e o Rio de Janeiro eram muito
diferentes. Todo o Haiti estava setorizado e ocupado por tropas de diversos países
componentes da missão da ONU, sendo que o Brasil operou, quase que exclusivamente, na
cidade de Porto Príncipe, de modo que, a despeito das diferenças de preparo operacional entre
os países, as ações brasileiras não caracterizavam a formação de bolsões isolados de
segurança cercados por áreas não controladas por outras forças da missão. No Rio de Janeiro,
os Complexos da Penha e do Alemão transformaram-se em grandes bolsões de segurança,
porém as demais áreas das cidades (centenas de favelas) permaneciam precariamente
policiadas e patrulhadas (apesar da presença de UPP em algumas delas), permitindo o
homizio de traficantes que continuavam no comando do tráfico e outras atividades ilícitas no
interior dos Complexos.
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Revezaram-se as seguintes Brigadas, nesta ordem: BdaInfPqdt (RJ), 9ª BdaInfMtz (RJ), 11ªBdaInfLeve (GLO)
(SP), 9ª BdaInfMtz (RJ), 4ª BdaInfMtz (MG), 11ªBdaInfLeve (GLO) (SP), 9ª BdaInfMtz (RJ). Cabe ressaltar
que a 11ªBdaInfLeve, especializada em operações de GLO, não foi a primeira nem a mais empregada na
operação. Tal fato deveu-se, provavelmente, a localização de sua sede em Campinas/SP e aos reforços que
recebia do Comando Militar do Sul.
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Durante o segundo semestre de 2011, o Governador Sérgio Cabral, já sabedor do atraso
na preparação de policiais para mobiliar as futuras UPP, solicitou, por meio de ofício
endereçado ao Ministro da Defesa, datado de 28 de setembro, a prorrogação da permanência
da Força de Pacificação até junho de 2012, cumprindo-se o seguinte cronograma de
prontificação das UPP: Vila Cruzeiro (320 policiais/ março), Parque Proletário (200 policiais/
março), Grotão (230 policiais/ abril), Fé (190 policiais/ abril), Alemão (320 policiais/ maio),
Itararé (340 policiais/ maio) e Fazendinha (320 policiais/ junho) (LIMA, 2012, p. 52). Todas
as UPP na região iriam perfazer um efetivo total de 1.920 policiais, após plenamente
estabelecidas. Com a saída da Força de Pacificação em junho e se considerando uma escala de
serviço de 24/ 72 horas entre os policiais (1/4 presente e ¾ de folga), o efetivo diário presente
nos dois Complexos seria em torno de 480 policiais, ou seja, 1/3 do efetivo da Força de
Pacificação durante sua permanência nas comunidades. Era só uma questão de tempo para
que houvesse o retorno dos membros de facções que haviam se evadido das comunidades para
se homiziar em outros morros próximos ou afastados dos Complexos.
Do ponto de vista desses membros de facções criminosas, alguns fatos demonstravam
tratar-se de uma questão de tempo e adaptação à nova condição (presença da Força de
Pacificação) até a volta à normalidade: a) era público que a presença da Força tinha prazo préestabelecido (dezembro de 2011); b) com a ampliação do prazo de permanência para junho de
2012, houve reação provocada pelos traficantes por meio de diversas manifestações de
moradores e ações hostis contra a tropa (LIMA, op.cit., p. 84), o que, por si só, demonstrava a
fragilidade da situação de segurança; e c) após a saída da Força, houve drástica redução do
efetivo presente nas comunidades, permitindo o retorno dos membros de facções, os quais
passaram a se confrontar com os policiais das UPP pelo controle das comunidades, levando à
perda total de confiança dos moradores.
Em suma, a estratégia de ocupação dos Complexos por longo período empregada
também não surtiu os efeitos desejados a longo prazo, com o retorno da violência a patamares
iguais ou piores que os anteriores, à semelhança do ocorrido com as Operações Rio I e II.
Apesar disso, a mesma estratégia de ocupação por meio de uma Força de Pacificação viria a
ser empregada no Conjunto de Favelas da Maré nos anos de 2014/ 2015, colhendo-se os
mesmos resultados, apesar dos custos elevadíssimos.
Em 2017, após a expedição do Decreto de 28 de julho de 2017 (alterado pelo Decreto de
29 de dezembro de 2017), o qual autorizou o emprego das FA para GLO no Estado do Rio de
Janeiro, no período de 28 de julho a 31 de dezembro de 2018, passou-se a adotar a estratégia,
com base em dados integrados de inteligência, de condução de incursões pontuais e de
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curtíssima duração, com efetivos conjuntos de militares das FA e policiais (civis e militares).
Esta estratégia mostrava-se mais favorável à continuidade do envolvimento das FA em
operações GLO em função da redução do desgaste da tropa e dos custos financeiros
envolvidos, uma vez que os esforços logísticos e de mobilização seriam muitíssimos menores.
Apontava-se, desta forma, para a intensificação do envolvimento das FA nas operações de
GLO com vistas ao enfrentamento das facções do tráfico de drogas.

2.3 A flexibilização legal do conceito de GLO
Como se pode observar, a nova Constituição da República acolheu, em seu Art. 142, a
permanência da previsão legal de emprego das FA em situações de GLO, por iniciativa dos
Poderes Constitucionais. Carecia-se, porém, de maior detalhamento quanto às questões de
preparo e emprego das FA para o cumprimento de seu papel constitucional. Para tal, em
cumprimento a Constituição, foi sancionada a Lei Complementar nº 69/91 que estabelecia o
emprego das Forças como responsabilidade e decisão do Presidente da República, além de
que, para as situações de garantia da lei e da ordem, a atuação deveria acontecer após
esgotados96 os instrumentos destinados à segurança pública relacionados no Art. 144 da Carta,
o que seria coerente com o emprego excepcional das Forças. Em observância ao princípio da
subsidiariedade, esta atuação estaria condicionada à realização de um juízo valorativo pela
autoridade competente, concluindo que a intervenção no âmbito interno, em situação de
normalidade institucional97, deveria ser devidamente motivada pela ineficiência dos órgãos
constitucionalmente constituídos para zelar pela segurança pública. Acrescento que tal
ineficiência caracterizaria o esgotamento da capacidade de tais órgãos para cumprirem seus
deveres constitucionais.
Como visto anteriormente, as Operações Rio trouxeram a necessidade de
estabelecimento de parâmetros a serem discutidos e incluídos no âmbito da legislação relativa
às questões de GLO. Tais parâmetros viriam a aparecer no Decreto nº 3897/01, devendo-se
observar, quanto ao emprego das FA, o seguinte: a) quanto a conveniência, localidade e
temporalidade - episódico e em área previamente definida, com a menor duração possível; b)
quanto ao poder de polícia - incumbe às Forças, sempre que necessário, desenvolver as ações
de polícia ostensiva, como as demais, de natureza preventiva ou repressiva, que se incluem na
competência, constitucional e legal, das Polícias Militares, observados os termos e limites
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Segundo o dicionário Aurélio, esgotar significa: consumir (-se) até ao fim; dar cabo de. (Disponível em:
‹https://dicionariodoaurelio.com/esgotar›. Acesso em: 17 Aug. 2017)
97
Cf. Introdução – “A funcionalidade da Força Pública e o princípio da subsidiariedade”
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impostos, a estas últimas, pelo ordenamento jurídico; c) quanto ao esgotamento dos
instrumentos de segurança pública - quando, em determinado momento, forem indisponíveis,
inexistentes, ou insuficientes98 ao desempenho regular de sua missão constitucional, inclusive
no que concerne às polícias militares; e d) quanto às questões de subordinação e coordenação
dos órgãos envolvidos - caso estejam disponíveis meios, conquanto insuficientes, da
respectiva PM, esta, com a anuência do Governador do Estado, atuará, parcial ou totalmente,
sob o controle operacional do comando militar responsável pelas operações (BRASIL, 2001).
Percorreu-se um longo caminho para chegar neste ponto onde, na visão deste autor,
reside a questão da prejudicial flexibilização do dispositivo da GLO. Como visto no tópico
anterior, historicamente, desde a Independência do Brasil, os militares estiveram envolvidos
com questões relacionadas à segurança e ordem internas, porém em situações excepcionais
que diziam respeito à defesa do Estado ou do regime em vigor. Durante todo o regime militar,
tal excepcionalidade transformou-se em normalidade, onde defesa nacional e segurança
pública estavam enquadradas no bojo da segurança nacional adotada como doutrina. Os
trabalhos da Constituinte de 1987 conseguiram perceber a necessidade de separação clara
entre tais segmentos da segurança, consolidando tal percepção no texto constitucional, o qual
não parece ter sido bem interpretado pelo legislador infraconstitucional ao editar a Lei
Complementar nº 69/91, revogada pela Lei Complementar nº 97/99, permitindo que, por
iniciativa textual dos próprios militares99, aproximassem as FA das situações de segurança
interna do dia-a-dia. Aquilo que a Constituição havia afastado, a Lei Complementar trouxe de
volta como uma real possibilidade. Além disso, ao ser editado o Decreto nº 3897/01, dois
pontos pareceram ter deturpado ainda mais a percepção Constituinte:
a) O primeiro deles é relativo à interpretação quanto ao esgotamento dos instrumentos
previstos no Art.144. Ao interpretarem o termo “esgotados” como “indisponíveis, inexistentes
ou insuficientes”, criou-se um amplo espectro de situações nas quais, em tese, os
Governadores poderiam, de acordo com seus juízos de valor, clamar por ajuda federal, mesmo
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Levi Amaral Júnior (op.cit., p. 10-11), que foi colaborador da Assessoria Militar do Gabinete de Segurança
Institucional da Presidência da República entre 2000 e 2003, aponta estes três parâmetro constantes do Decreto
nº 3897/2001 como uma “gradação do princípio da subsidiariedade” da seguinte forma: a) inexistentes –
quando os órgãos ou instrumentos de preservação da segurança pública são ausentes ou não existem em
determinado momento e em uma determinada região do território; b) indisponíveis – quando tais órgãos
existem, mas com eles não se pode contar, a exemplo de estado de greve; e c) insuficientes – quando tais
órgãos existem, porém não possuem a capacidade de desempenhar a contento, suficientemente, a sua
finalidade. Em qualquer caso, caberá juízo de valor por parte do Chefe do Poder Executivo da respectiva esfera
federada e que se vincula o órgão ou instrumento “esgotado”. Para os dois primeiros casos, o juízo de valor é
meramente quantitativo. Para o último, o juízo de valor deve ser quantitativo e qualitativo.
99
Cf. Introdução. Conforme consta dos arquivos do Congresso Nacional, a proposta de texto da LC foi de
iniciativa dos Ministros Militares.
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estando a decisão final nas mãos do Presidente da República, a quem caberia tecer o
necessário juízo final de valor. Cabe ressaltar que esta interpretação, em momento algum,
foca na ameaça, mas, sim, no elemento material a ser empregado, ou seja, as FSP. Não havia
dúvidas quanto ao termo “esgotar”. Ele, ainda, garantia algum grau de excepcionalidade para
emprego das FA, quando a autoridade estadual seria incapaz de (e não “tivesse dificuldades
para”) cumprir seu papel constitucional. A interpretação do termo permitiu transformar o
emprego das Forças em algo costumeiro e de excessiva discricionariedade aos olhos das
autoridades e dos brasileiros; e
b) O segundo diz respeito ao poder de polícia atribuído às FA. Aberta a possibilidade
de emprego das Forças em situações de normalidade institucional, fez-se necessário ratificar a
competente autoridade para sua atuação. Porém, passou-se a exigir que o militar, por força de
um decreto, passa-se a atuar com os mesmos deveres e prerrogativas constitucionais e legais
de um policial militar. Como um ponto de retrocesso no caminho da desmilitarização da
segurança pública, aceitava-se, definitivamente, o militar atuando como um policial.
Para completar, em definitivo, o processo de flexibilização do dispositivo da GLO, os
pontos do decreto aqui abordados foram incorporados à Lei Complementar nº 97/99 por meio
da Lei Complementar nº 117/04. Com isso, a percepção quanto à excepcionalidade para
emprego das FA em situações de GLO estava definitivamente enterrada, transformando-a em
verdadeira opção para o enfrentamento das questões de segurança pública. Após a
promulgação da Constituição de 1988, entre janeiro de 1992 e maio de 2017, foram realizadas
um total de 56 operações de GLO com a participação das FA, de acordo com a Tabela e o
Gráfico abaixo, assim detalhadas:
MOTIVAÇÃO
Segurança Eventos e Gdes Eventos
Apoio à realização de eleições
Greve de Polícia Militar
Combate à violência e ao tráfico drogas
Segurança Instalações
Delitos ambientais
Segurança de autoridade
Leilão de campo de petróleo
Confronto de indígenas e produtores
TOTAL:

Qde
18
12
7

Observação

13
1
1
1
1
2
56

8 na Cidade do Rio de Janeiro

Campo de Libra

Tabela 3: Quantitativo de Operações de GLO entre JAN/1992 e MAI/2017
Fonte: Levantamento estatístico realizado pelo autor com base em arquivos
pessoais e material publicado em fontes abertas.
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Gráfico 1: Quantidade de Operações de GLO por Ano
Fonte: Levantamento estatístico realizado pelo autor com
base em arquivos pessoais e material publicado em fontes
abertas.

Das treze operações realizadas com o propósito de combater a violência e o tráfico de
drogas nas cidades, somente duas (as Operações Rio I e II) foram realizadas antes do Decreto
nº 3897/ 2001 entrar em vigor. Dentre as onze restantes, seis foram conduzidas na cidade do
Rio de Janeiro. Das sete conduzidas devido à greve de polícias militares de estados da
federação, todas ocorreram após a edição deste decreto. Além dessas operações de GLO,
ainda foram conduzidas, na cidade do Rio de Janeiro, 10 operações em apoio às FSP do
Estado.
Fica patente que, fruto desta legislação em vigor, o emprego das FA em operações de
GLO cresceu significativamente e passou a ser encarado, em especial nas questões relativas à
violência urbana, não mais como aplicável em situações de extrema excepcionalidade, mas,
sim, como mais uma opção dentre as possíveis ações de segurança pública. Além disso, cabe
ressaltar que nos anos 2006, 2010 e 2014 foram realizadas eleições para Governadores e
Presidente da República; e no ano de 2012 para Prefeitos municipais, o que parecia apontar a
existência de interesses políticos no emprego das FA, fazendo-se delas um indireto “cabo
eleitoral” em torno da questão crucial da segurança pública.

2.4 Conclusão
Conforme visto no capítulo anterior, desde o Império, as FA têm estado envolvidas em
questões de segurança e ordem internas. Trata-se de uma tendência corroborada pelos fatos
históricos. Tomada esta tendência como pano de fundo, em duas situações que demandaram
esforços em prol da defesa da Pátria (Guerra do Paraguai e II GM), as FA encontravam-se
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sem o adequado preparo operacional, demandando sacrifícios para fazer frente ao desafio
imposto.
Antes da Constituição de 1988 e de seus desdobramentos infraconstitucionais, tal
envolvimento, com raras exceções de caráter regional, advinha de intervenções em situações
que, de acordo com a conjuntura à época, representavam alguma forma de risco à segurança
do Estado ou do regime em vigor. Em alguns episódios, houve atuação em prol da mudança
deste último. Mesmo durante o regime militar, o maior envolvimento das FA era em oposição
às ameaças que, à época, eram enquadradas dentro desses parâmetros, em especial os
considerados grupos subversivos.
Após a promulgação da Carta Magna de 1988, em decorrência da legislação
infraconstitucional, em especial a Lei Complementar nº 69/ 1991 e o Decreto nº 3897/ 2001,
as quais flexibilizaram o conceito de GLO, permitiu-se que as FA fossem envolvidas nas
questões de segurança do cidadão, aproximando-as, costumeiramente, da segurança pública,
responsabilidade de órgãos específicos. Tal constatação corrobora o pensamento de Rodrigues
e Labate (2016, p. 37), os quais expressam que “há, na prática, uma fusão ampliada entre as
áreas da segurança pública e da segurança nacional, sendo o elo a ‘ameaça do tráfico de
drogas’”. Esta fusão permite o emprego das FA em uma “área cinzenta”, jurídica e
operacionalmente falando.
A flexibilização legal e conceitual da GLO permitiu um aumento marcante no
quantitativo de operações de GLO envolvendo as FA, uma vez que a legislação passou a
permitir que as “motivações” para a solicitação de emprego das FA pudessem ter amplo
espectro de justificativas, dentre eles o combate à violência urbana em torno do mote da
“preservação da ordem e a salvaguarda da incolumidade das pessoas e do patrimônio”
(comum ao Art. 144 da CRF, que trata da segurança pública; e à definição de GLO),
particularmente na cidade do Rio de Janeiro, onde a disputa entre as facções do tráfico de
drogas fizeram os índices de violência alcançarem patamares de difícil administração pelas
FSP.
Diferentes estratégias de emprego das FA em GLO desde o início da década de 1990
foram adotadas, a saber: estratégia de “confrontação”, com operações pontuais e de curta
duração ao longo de um período total de média duração; estratégia de “pacificação”, com
ocupações pontuais e de longa duração; e estratégia de “confrontação” com operações
pontuais e de curta duração durante um período total de longa duração.
Dentre as operações realizadas nesta cidade destacaram-se as Operações Rio I e II
(1994-1995) e a Operação Arcanjo (2010-2012). Ficou patente que, em ambas as operações,
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podendo-se também incluir aquelas realizadas no Complexo da Maré (2014-2015), as
estratégias de “pacificação” adotadas não foram efetivas, uma vez que não surtiram efeitos
duradouros de médio e longo prazo. Tais operações reduziram, temporariamente, os efeitos da
violência visível nas áreas afetadas, porém o Estado não buscou tratar, adequadamente, as
causas multidisciplinares geradoras desta violência. Somente nos sete contingentes
participantes da Operação Arcanjo foram empregadas quatro distintas brigadas do Exército
Brasileiro que, ao longo de dois anos ininterruptos, dedicaram-se, única e exclusivamente, ao
preparo operacional para a condução de operações de GLO, em detrimento de outros
adestramentos convencionais voltados à defesa da Pátria.
O emprego das FA em operações de GLO no âmbito da segurança pública carrega em
seu contexto um perigoso componente que não permite relativização: a credibilidade das
Forças, tanto interna como externamente. Empregá-las neste âmbito, num contexto de
normalidade institucional, tendo-se que observar fielmente o ordenamento jurídico em vigor,
em situações que possam levar a confrontações com risco de morte de ambos os lados, poderá
trazer profundos impactos a esta credibilidade. O que dizer de FA que não conseguem dar
cabo, de forma duradoura, da violência provocada pela atuação de facções do tráfico de
drogas, a despeito das restrições legais e operacionais para a sua atuação, sendo aquelas
Forças a última razão (de força) do Estado? Como avaliar suas capacidades de dissuasão em
relação a possíveis ameaças externas, ou melhor, como elas seriam vistas por possíveis
agressores se não conseguem lidar com a ameaça de facções criminosas em seu próprio
território? Essas são perguntas legítimas que surgem dados os parcos resultados de médio e
longo prazo até então alcançados desde o início do emprego das FA em ações relacionadas à
segurança pública.
Após este histórico das operações de GLO, no qual pode-se observar os impactos no
preparo operacional das tropas envolvidas, passa-se, no próximo capítulo, a análise do
ambiente dominado por facções do tráfico de drogas no qual as FA são empregadas em
operações de GLO, a fim de identificar seus principais atores e as relações entre estes, as
características deste ambiente e os possíveis impactos sobre a percepção dos militares a
respeito do papel das FA, considerando-se a perspectiva formal estatal de emprego das
Forças, semelhante ao emprego das FSP.
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CAPÍTULO 3
O AMBIENTE DE ATUAÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS
Analisar o ambiente das áreas dominadas por facções do narcotráfico nas quais as FA
têm sido empregadas de forma costumeira mostra-se como um grande desafio, dada a
complexidade das relações entre os diversos atores ali presentes, dentre os quais foram
selecionados os principais que possam ter influência nas questões de segurança pública e/ou
são influenciados por estas. Neste contexto, para a análise deste ambiente, em um primeiro
momento, será considerado como pano de fundo a existência de uma lógica conflitiva entre
uma perspectiva teórica formal (tradicional e neutra) do Estado, dentro da qual as FSP e as FA
são empregadas e enxergam seu emprego, e uma perspectiva estatal negativa, segundo a qual
essas mesmas forças são vistas. Para tal, tomou-se como referência a base conceitual
apresentada por Norberto Bobbio (op.cit., p. 113-124), sendo, ainda, considerados como
suporte teórico as perspectivas conceituais de Estado e legitimidade em Max Weber; de poder
e violência em Maurice Duverger e Hannah Arendt; a biopolítica em Michel Foucault; e o
racismo em Foucault e Silvio Almeida.
Em um segundo momento, serão analisadas as relações entre os principais atores (o
braço político do Estado, as FA, as FSP, as principais facções e os moradores das
comunidades) no sentido de identificar os fenômenos que possam influenciar nos processos
de produção da violência visível nessas áreas dominadas, os quais terminam por demandar,
em alguma medida, a participação das FA para a sua redução. Para tal, considerou-se, ainda,
como referência conceitual o Estado de exceção em Giorgio Agamben; o caminho para
anomia em Ralf Dahrendor; e os “ilegalismos” em Foucault e Vera Telles. Ao final, buscouse identificar como tais relações e fenômenos podem influenciar os militares e suas
percepções quanto ao papel das FA.

3.1 Perspectivas formal e negativa do Estado: um ambiente em permanente conflito.
Adotando um critério axiológico, Norberto Bobbio (op.cit., 120-125) nos apresenta três
concepções do Estado. Uma concepção positiva que remonta a Aristóteles, passando, séculos
depois, pela filosofia política de Hobbes a Hegel, onde predomina uma visão eucarística do
Estado. Ou seja, o Estado é elevado a ente de razão, onde, fora deste, dominam as paixões, a
guerra, o medo, a pobreza, a barbárie, a ignorância e a brutalidade. Dentro dele, é o domínio
da racionalidade, da paz, da segurança, da riqueza, da sociabilidade, do refinamento e da
benevolência. Tal visão também será encontrada em Locke, Kant e Spinoza.
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Segue o autor com uma concepção neutra, isto é, nem positiva, nem negativa,
conformando as teorias formais ou formalistas, para as quais só se pode falar de Estado
quando, em um determinado momento de um grupo social, formou-se um poder que detém o
monopólio da força, mais precisamente, da força legítima.
Por último, encerra o autor, com a concepção negativa, segundo a qual o Estado é um
mal necessário para reprimir a maldade da grande maioria dos homens (visão agostiniana) ou
um mal não-necessário que não tem por fim o bem de todos, mas o bem-viver daqueles que
detém o poder, a classe dominante (visão marxista).
Este será o pano de fundo da análise: perspectiva formal (neutra) do Estado conflitiva
com a perspectiva estatal negativa. Em ambas o Estado tem uma conotação de força.
No âmbito da perspectiva formal, Max Weber (1982, p. 97-99), citando Trotski em
Brest-Litovsk, afirma que “todo Estado se fundamenta na força”, ou seja, o Estado mostra-se
como uma comunidade humana que tem a pretensão do monopólio do uso legítimo da força
física dentro de determinado território. O Estado é força ou aquele elemento que domina, de
forma legítima, o uso da força. Vê-se aqui que Weber busca definir o Estado por seus meios,
ou seja, aquilo que torna possível o exercício do um poder que está acima de todos os outros
poderes. Trata-se de homens dominando homens por meio da violência legítima, ou seja, por
meio da monopolização da força física. Em suma, para Weber, o Estado é o monopólio da
força legítima. Neste sentido, qualquer pessoa ou instituição que queira fazer uso da força
necessita da permissão do Estado.
Mas o que vem a ser algo legítimo nesta abordagem weberiana? Explica o autor a
existência de três diferentes fontes de legitimação (justificações interiores básicas do domínio)
da obediência: a tradição (domínio tradicional – baseada no conformismo e que pode ser até
hereditária), o carisma (domínio carismático - que possibilita uma liderança pessoal) e a
legalidade (domínio racional)100. No âmbito da análise desta perspectiva formal do Estado,
considerou-se a legitimidade baseada na legalidade, na fé na validade do estatuto legal e na
competência funcional baseada em regras racionalmente criadas. Desta forma, as FSP e as FA
são, em princípio, racionalmente empregadas de acordo com o previsto no ordenamento
jurídico, o que torna tal emprego plenamente legítimo.
Corrobora Norberto Bobbio (op. cit., p. 124-125) ao afirmar que, aqueles que detém tal
monopólio de uso da força consideram ilegítimo o seu uso por qualquer outro grupo ou
indivíduo (com raras exceções, a exemplo do direito de legítima defesa), dando ao Estado o
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Ressalta Weber que esses tipos puros (tradicional, carismático e legal) raramente se encontram na realidade,
cujas variantes, transições e combinações pertencem ao campo da Ciência Política. (WEBER, op.cit., p. 99)
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direito de reagir de forma violenta, caso necessário. Neste sentido, o aparato de força do
Estado pode servir aos objetivos mais diversos, bastando que, para tal, haja a previsão formal
no ordenamento jurídico. Particularmente no caso das FA, viu-se no capítulo anterior que o
atual ordenamento infraconstitucional permite empregá-las em amplo espectro de atividades
nas quais pode ser feito uso da força, de ações de defesa da Pátria até ações internas de GLO.
Porém, seria a legalidade, por si só, suficiente para garantir legitimidade às Forças
empregadas? Uma forma de atuação interna de FSP e FA onde haja constante necessidade de
emprego da força parece indicar o enfraquecimento da legitimidade do poder do Estado em
determinadas áreas. Segundo Maurice Duverger, é legítimo o poder que corresponde a crença
dominante no meio do grupo social, tenha ela certa natureza, repouse sobre certos princípios,
revista-se de certa forma, ou funde-se sobre certa origem. Ainda segundo o autor, o consenso
consiste na “conformidade, mais ou menos completa, que existe em uma dada sociedade sobre
suas estruturas, hierarquia e orientação” (DUVERGER, op. cit., p. 15) (grifos nossos). Para
ele, falar de consenso é reconhecer que o poder repousa sobre as crenças, sobre a aceitação,
sobre a conformidade, o que termina materializado na Constituição e normatizado nas leis
infraconstitucionais. Neste sentido, segundo o autor, o poder legítimo não deve ter
necessidade de força para se fazer obedecer, devendo esta somente intervir nos casos limites,
contra os desajustados sociais. Se a legitimidade é sólida, a necessidade de uso da força será
suave ou moderada. Porém, se aquela desaparece, o poder não é mais sustentado senão por
seus elementos materiais. A noção de legitimidade é, assim, uma das chaves do problema do
exercício do poder (DUVERGER, op. cit., p. 15).
Vai além o autor ao afirmar que, para o Estado exercer o monopólio do uso da força, é
necessário acrescentar que esse monopólio deve ser de uso da ‘força legítima’, conforme
preconizado por Max Weber, como visto acima. Isto significa que
apenas a concentração da força não é suficiente para garantir a continuidade
do domínio, aquela continuidade sem a qual não se poderia distinguir um
bando de malfeitores de um Estado. [...] nenhuma ordem torna-se legítima
pelo simples fato de ser efetiva, isto é, de durar como ordem coativa que
conquista a obediência, mas, ao contrário, uma ordem só é efetiva se pode
contar com a legitimidade do poder que a constitui e continua a sustentá-la
com seus comandos.” (DUVERGER, op. cit., p. 139) (grifo nosso)

É preciso ter-se em mente este ponto ao analisar, mais a frente, a relação entre facções e
moradores e entre as FSP e os moradores.
Já Hannah Arendt (2016, p. 60-70) propõe que o poder está fundamentado no
consentimento, correspondendo à habilidade humana não apenas para agir, mas também para
agir em concerto, não sendo nunca propriedade de um indivíduo; pertence a um grupo e
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continua a existir apenas enquanto o grupo se conserva unido. Alguém está no poder porque
foi colocado nesta posição por um grupo, a fim de agir em seu nome. Neste sentido, “o poder
não precisa de justificação, sendo inerente à própria existência das comunidades políticas; o
de que ele realmente precisa é legitimidade” (ARENDT, op. cit., p. 69). Aponta, então, na
direção de que todo poder se justifica por si mesmo, porque é fruto da ação coletiva do grupo
que o sustenta. Segue afirmando que “o poder institucionalizado em comunidades organizadas
frequentemente aparece sob a forma de autoridade101, exigindo reconhecimento instantâneo e
inquestionável” (ARENDT, op. cit., p. 63).
Segue a autora afirmando que a violência, diferentemente do poder, identificaria o ato
coativo que opera, no caso das relações sociais, sobre o corpo físico do oponente, matando-o,
violando-o, enfim, parece descrever apenas o uso efetivo dos implementos. Para ela a
violência é instrumental, podendo ser justificável102, mas nunca legítima. A violência sempre
pode destruir o poder legítimo. O que nunca emerge dela é o poder. Poder e violência
estariam, então, em sentidos opostos: onde um domina absolutamente, o outro está ausente.
Neste sentido, a violência aparece onde o poder está em risco, mas, deixada a seu próprio
curso, conduz à desaparição do poder (op. cit., p. 69-74).

Figura 1 – Poder e violência segundo Hannah Arendt
Fonte: Elaborado pelo autor

Nesta linha de análise, conforme representado na figura 2, o devir aponta para a
legitimidade das instituições do Estado como geradora de confiança mútua, acarretando o
fortalecimento das relações entre tais instituições e os cidadãos, com a consequente confiança
na atuação daquelas instituições relacionadas à segurança pública. Entretanto, o processo real
101
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Para Hannah Arendt (op. cit., p. 61-62), “a autoridade [...] pode ser investida em pessoas, [...] ou pode ser
investida em cargos [...]. Sua insígnia é o reconhecimento inquestionável daqueles a quem se pede que
obedeçam; nem a coerção nem a persuasão são necessários. [...] Conservar a autoridade requer respeito
pela pessoa ou pelo cargo. O maior inimigo da autoridade é, portanto, o desprezo, e o mais seguro meio para
miná-la é a risada”. (grifo nosso)
Para Hannah Arendt (op. cit., p. 69), “a legitimidade, quando desafiada, ampara-se a si mesma em um apelo
ao passado, enquanto a justificação remete a um fim que jaz no futuro. [...] Sua justificação (da violência)
perde plausibilidade quanto mais o fim almejado se distancia no futuro”. (grifo nosso)
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atual parece apontar para a falta de legitimidade das instituições do Estado como geradora de
falta de confiança mútua, acarretando o enfraquecimento das relações entre tais instituições e
os cidadãos e o surgimento de espaços que possibilitam o fortalecimento das facções
criminosas, com o consequente receio quanto a ação violenta por parte das instituições de
segurança do Estado, o que fortalece o ciclo vicioso das relações de poder. A necessidade de
condução de ações violentas por parte das FSP em áreas dominadas por facções aponta para a
perda de legitimidade do poder do Estado, com o consequente enfraquecimento dessas Forças.
Neste sentido, a questão da violência nas áreas dominadas por facções do tráfico de drogas
passa, obrigatoriamente, pela discussão quanto a legitimidade das instituições do Estado,
dentre elas as FSP.

Figura 2 – Ciclos das relações de poder
Fonte: Elaborado pelo autor

Prosseguindo nesta linha de análise, ressalta Michel Foucault (1984b, p. 8) que,
“quando se define os efeitos do poder pela repressão, tem-se uma concepção puramente
jurídica deste mesmo poder: identifica-se o poder a uma lei que diz ‘não’. O fundamental
seria a força da proibição”. Pergunta o autor: “se o poder fosse somente repressivo, se não
fizesse outra coisa a não ser dizer não, você acredita que seria obedecido?” (op. cit., p. 8).
Responde ele:
o que faz com que o poder se mantenha e que seja aceito é simplesmente que
ele não pesa só como uma força que diz não, mas que de fato ele permeia,
produz coisas, induz ao prazer, forma saber, produz discurso. Deve-se
considerá-lo como uma rede produtiva que atravessa todo o corpo social
muito mais do que uma instância negativa que tem por função reprimir
(op. cit., p. 8) (grifo nosso).
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Vê-se mais uma vez que a legitimidade se mostra como uma das chaves essenciais para o
exercício do poder, podendo ser analisado sob a ótica da biopolítica103 foucaultiana, a qual
pode ser entendida como a captura da vida pelos mecanismos de poder, em especial nas
margens territoriais e sociais enfraquecidas do Estado, por meio de uma administração de
tecnologias para “discipliná-las”, conforme apontado por Vena Das e Deborah Poole no texto
El estado y sus márgenes (2008).
É nesta perspectiva teórica formal (neutra) trata aqui que as FSP e as FA são,
costumeiramente, empregadas nas áreas dominadas por facções do tráfico de drogas, de
acordo com as leis em vigor, apesar de que estar previsto em lei não parece, tão somente, ser
suficiente para garantir-lhes a necessária legitimidade. Ou seja, a despeito de outros
indicadores atinentes às condições sociais nessas áreas, basta ao Estado a existência de
facções criminosas praticantes de diversas ilegalidades desestabilizadoras da ordem e da paz,
além de geradoras de violência dentro de parcela de seu território, para que decida pelo
emprego do seu aparato de uso da força legítima representado pelas FSP e/ ou FA. A GLO,
bem como a salvaguarda da incolumidade das pessoas e do patrimônio, caso ameaçadas por
qualquer grupo detentor de força ilegítima, passam a ser razões suficientes para uma reação
em força por parte do Estado no sentido de reprimir as ilegalidades e reduzir o nível de
violência visível.
Entretanto, tal prática costumeira, independentemente da estratégia utilizada (seja ela a
repressão pela “confrontação” das facções ou a “pacificação” pela ocupação de territórios),
aplicada como forma recorrente de presença do Estado nas comunidades dominadas, não
garante, consonante com as perspectivas de Duverger, Hannah Arendt e Foucault
apresentadas, legitimidade ao poder do Estado. Muito pelo contrário. A costumeira presença
de elementos de força fazedores do uso da violência visível contribui para a diminuição do
poder legítimo do Estado nessas áreas, abrindo-se um vácuo para o empoderamento de outros
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Trata-se sobretudo de estabelecer mecanismos reguladores que, nessa população global com seu campo
aleatório, vão poder fixar um equilíbrio, manter a média, estabelecer uma espécie de homeostase, obtendose estados globais de equilíbrio, de regularidade. Em suma, de levar em conta a vida, os processos biológicos
do homem-espécie, e de assegurar sobre eles [...] uma regulamentação. O poder da regulamentação em
uma sociedade de controle passa a “fazer viver e deixar morrer”, ao invés do poder clássico na sociedade
de soberania que podia “fazer morrer e deixar viver”. Enquanto, no direito de soberania, a morte era o ponto
em que mais brilhava, de forma mais manifesta, o absoluto poder do soberano, agora a morte vai ser, ao
contrário, o momento em que o indivíduo escapa a qualquer poder, volta a si mesmo e se ensimesma, de
certo modo, em sua parte mais privada. O poder já não conhece a morte. No sentido estrito, o poder deixa a
morte de lado (FOUCAULT, 2005, grifo nosso). Enxerga-se uma política de repressão às drogas, bem como o
emprego da força para sua concretização, dentro do contexto da biopolítica.

106

elementos, a exemplo de elementos das próprias facções de tráfico de drogas. Com a
ampliação da influência das facções, as quais tendem também a ampliar o nível de violência
visível e invisível, forma-se um ciclo vicioso que gera aumento da demanda de emprego de
elementos de força por parte do Estado, uma vez que a violência visível passa a não ficar
restrita às áreas dominadas, mas transborda seus limites, afetando a “vida normal” em outros
pontos da cidade e impactando diretamente a opinião pública.
No âmbito da perspectiva negativa, para Karl Marx, “o Estado não é o reino da razão,
mas o reino da força” (BOBBIO, op. cit., p. 121-125). Trata-se, como afirmado, de espaço
onde não interessa o bem-viver de todos, mas, tão somente, bem-viver daqueles que detém o
poder, representados, ao longo do processo histórico, por uma minoria dominante. Neste
sentido, o Estado não é a saída do estado de natureza hobbesiano, mas, sim, sua continuação,
sendo a retórica do bem-viver e da justiça, bem como o emprego do aparato de força do
Estado, utilizados pela classe dominante como uma ferramenta para manter seu domínio com
aparente legitimidade. Observa o autor que Marx não se rendeu a um processo supostamente
consumado de monopolização da força (conforme a abordagem de Max Weber), mas se
propôs a especificar “a quem” (classe dominante) e “a que coisa” (manter o domínio) estava
destinada a organização da força do Estado. Neste sentido, não há necessidade da força do
Estado para o bem dos governados. Esta, tão somente, se presta aos interesses dos
governantes.
É nesta chave teórica que as FSP e as FA terminam sendo percebidas localmente
quando empregadas em áreas dominadas, dado que o Estado, a despeito das carências sociais
existentes, faz-se presente, costumeiramente, por meio de seu braço de força no sentido de
reprimir as atividades ilícitas e aquelas perturbadoras da ordem pública. Entretanto, se a
legitimidade das Forças está comprometida, torna-se uma tentação a substituição do poder
pela violência pura e simples. Ressalta Hanna Arendt que
onde a violência não mais está escorada e restringida pelo poder, a tão
conhecida inversão no cálculo dos meios e fins faz-se presente. Os meios, os
meios de destruição, agora determinam o fim – com a consequência de que o
fim será a destruição de todo o poder. (ARENDT, op. cit., p. 72)

Neste viés, as FSP fazem uso da violência em decorrência do comprometimento do
poder do Estado e, quanto mais FA são empregadas, piores as condições para as FSP
restabelecerem sua legitimidade e manterem sua capacidade de persuasão. Consequentemente,
quanto mais uso de meios de violência, maiores as dificuldades para a restauração da
autoridade das FSP. No jargão militar, trata-se de “reforçar o insucesso”, sem conseguir
romper o ciclo vicioso.
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O grande desafio para a quebra de tal ciclo está em achar o ponto de equilíbrio entre as
medidas de curto prazo que possam reduzir a violência visível que afeta todos os cidadãos a
um “limite tolerável” e as medidas de médio e longo prazo que permitirão transformar o
“ciclo vicioso da violência” e um “ciclo virtuoso de segurança e cidadania”. Tal ciclo seria
representado pela crença no papel das instituições do Estado e fortalecimento da confiança
mútua, permitindo sua plena atuação em função do cidadão e não do Estado em si. O Estado
não pode ser um fim em si mesmo.
Esta postura e prática violentas do Estado terminam por gerar uma visão
“antissistema”104 no seio das comunidades, uma vez que as FSP são vistas tão somente como
elementos de repressão da máquina estatal. Tal percepção fica nitidamente evidenciada no
trabalho apresentado por Marielle Franco105 (2014), o qual apresenta como hipótese central o
fato de que as UPPs se firmaram como uma política que fortalecia o Estado Penal, com o
objetivo de conter os insatisfeitos ou excluídos do processo, formados por uma quantidade
significativa de pobres, cada vez mais colocados nos guetos das cidades (FRANCO, op. cit.,
p. 17). Tratava-se de mais uma ferramenta de encaixe dos modelos neoliberal e penal. Veja-se
o que diz a autora:
Os grandes investimentos do capital nas várias metrópoles, dentre as quais o
Rio de Janeiro, reforçou o processo desigual de tratamento da polícia e da
política de segurança. [...] Contudo, as punições é que são desiguais entre
ricos e pobres, ampliando-se em quantidades elevadas o número de pobres
que sofrem as diversas punições por esse modelo de Estado Penal. [...]
Amplia-se absurdamente, dessa forma, a quantidade de ‘rejeitados da
sociedade de mercado’106. (FRANCO, op. cit., p. 24)

Dentro deste encaixe, segue Marielle Franco afirmando:
Diversamente do que predomina no senso comum, ruas cheias de polícia
representam insegurança e não segurança, como predominantemente é
divulgado por meio da ideologia dominante.
Nos territórios de uma cidade que não vive os riscos permanentes dos
conflitos entre polícia e grupos criminosos armados, a presença da polícia
nas ruas passa um sentimento de segurança. O contrário ocorre nas favelas e
periferias, que vivem sob controle de grupos criminosos, e a presença do
policiamento ostensivo traz risco permanente e medo para os moradores. [...]
Essa situação gera desigualdades cada vez mais profundas no tratamento
Esta visão se refere ao “sistema que de fato existe” e não ao “sistema que deveria existir” em função de
diferentes perspectivas, sejam políticas, ideológicas ou econômicas.
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Para este trabalho, Marielle Franco ganha relevância por ser uma valorosa representante deste ambiente de
emprego das FSP e das FA. Nascida e criada na favela da Maré, a Vereadora do PSOL viveu de perto a
violência visível existente neste ambiente, o que transforma o seu trabalho em valoroso retrato da percepção
sobre a atuação das FSP e das políticas de segurança pública do Estado. Sua militância em defesa dos direitos
humanos teve início com a morte por “bala perdida” de uma amiga em um confronto entre policiais e
traficantes
de
drogas
no
Complexo
de
Favelas
da
Maré.
(Disponível
em:
<https://www.estudopratico.com.br/quem-era-marielle-franco/>. Acesso em: 19 nov. 2018)
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dado aos moradores desses diversos territórios que compõe a cidade. [...] No
entanto, o predomínio do neoliberalismo, com as políticas de privatização e
maximização do capital, contribuíram para esvaziar essa postura pública que
deveria ser predominante nas ações do Estado. Ainda que antes de 1980 tais
investimentos não fossem significativos, a partir dos anos 1990 tais políticas
hegemônicas, que reforçam o papel do Estado para assegurar o lucro e não
a garantia da vida e o investimento na qualidade, têm predominado nas
ações estatais”. (FRANCO, op. cit., p. 26)(grifo nosso)

Ao tratar diretamente das ações de combate ao tráfico de drogas, Marielle Franco (op.
cit., p. 43) ressalta que é fundamental que a população seja convencida de que o que está em
jogo é a garantia da segurança de cada cidadão. Neste sentido, “a forma como a polícia
militarizada do Brasil trata jovens negros, pobres, como inimigos em potencial do Estado de
Direito precisa produzir uma impressão, na população, de que está em jogo a defesa de todos”
(FRANCO, op. cit., p. 43). Isso quer dizer, segundo a autora, que há uma produção no
imaginário social de uma diferenciação de classe e uma diferenciação racial, uma vez que são
justificadas as incursões que vitimam tais categorias de pessoas. A ideia de guerra ao tráfico
ou de combate à criminalidade, por meio de uma “produção de verdade”107, ganha eco e
respaldo na casa dos cidadãos da cidade, em especial daqueles afetados pelo transbordamento
da violência visível para além das margens das áreas dominadas.
A visão de Marielle Franco evidencia a percepção do morador das comunidades.
Entretanto, tal visão “antissistema” também está presente nos discursos dos membros de
facções criminosas, os quais se utilizam das manifestações culturais como elementos de
“doutrinação”. A principal manifestação cultural neste ambiente e apropriada pelos traficantes
para suas manifestações de protesto e veiculação “doutrinária” são os chamados “Baile Funk”.
Nestes, várias letras de músicas apresentam mensagens que demonizam o “sistema” e as FSP,
ao mesmo tempo em que retratam a realidade das comunidades, onde se percebe uma
simbiose entre o legal e o ilegal e a violência como regra; exaltação do poderio e glorificação
dos feitos dos membros de facções; além de ressaltarem sua “lealdade” como membros
destas. Senão vejamos um exemplo:
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Segundo Michel Foucault (1984b, p. 10-11), “o importante, creio, é que a verdade não existe fora do poder ou
sem poder. [...] A verdade é deste mundo; ela é produzida nele graças a múltiplas coerções e nele produz
efeitos regulamentados de poder. Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua ‘política geral’ de verdade:
isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros; os mecanismos e as instâncias
que permitem distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos, a maneira como se sanciona uns aos outros; as
técnicas e os procedimentos que são valorizados para a obtenção da verdade; o estatuto que têm o encargo de
dizer o que funciona como verdadeiro. [...] Há um combate ‘pela verdade’ ou, ao menos, ‘em torno da
verdade’ – entendendo-se, mais uma vez, que por verdade não quero dizer ‘o conjunto das coisas verdadeiras
a descobrir ou a fazer aceitar’, mas o ‘conjunto das regras segundo as quais se distingue o verdadeiro do falso
e se atribui ao verdadeiro efeitos específicos do poder”.
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O crime tá aí
O crime tá aí
Seduzindo a menorzada
(doutrinação)
Já vi vários cai
E se levantar do nada
(glorificação)
Do túnel para cá
Geral sabe o que acontece
A paz vira negócio
(simbiose entre legal/ ilegal)
Onde a guerra prevalece
(retrato da realidade)
Os heróis matam criança
(retrato da realidade)
E acham essa atitude nobre
(racismo)
E não enxergam que o sistema
É pobre matando pobre
(racismo/ violência como regra)
Os ladrões bem protegidos na alta sociedade
(retrato da realidade)
Concentrando a violência dentro das comunidades (retrato da realidade/ racismo)
Lança aí copão
Fala aí balão
O Pai trajadão de ouro
(exaltação)
Chave da nave na mão
(exaltação)
Na televisão é o vilão que tá na fama
(retrato da realidade)
Todas as novinhas querendo se tornar primeira dama (doutrinação)
Mas pega a visão
É tudo ilusão
O poder e o dinheiro sempre vão mudar de mão
(retrato da realidade)
Muito sangue inocente
(violência como regra)
E a população com medo
(retrato da realidade)
A paz sendo mantida ou na bala ou no arrego
(simbiose entre legal/ ilegal)
Briga de gato e rato
Não tem munição contada
(violência como regra)
Os menor são rataria 66 sobe escada
Com cinturão de granada e a Glock com alongamento (exaltação)
O tal do R10 com rajada ou de 200
(exaltação)
Adesivo equipamento tudo personalizado
(glorificação)
Vivendo no varejo e morrendo no atacado
(violência como regra)
E o crime ta aí
Seduzindo a menorzada
Vi vários caí e se levantar do nada
Do túnel para cá
Geral sabe o que acontece
A paz vira negócio
Onde a guerra prevalece108

Nas palavras de Silvio Almeida (2018, p. 70-71), “dizer que o Estado é ‘relação
material de força’ ou uma forma específica de exercício do poder e de dominação é, sem
dúvida, um avanço diante de definições como ‘bem comum’”. Mas por que a dominação se
concretiza institucionalmente sob a lógica do Estado e por que o poder político assume
especificamente a forma de Estado? Para responder a esta questão aquele autor buscou
estabelecer uma relação entre a formação do Estado contemporâneo e a constituição das
relações econômicas capitalistas. Afirma ele que
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MC Orelha; MC Menor da Chapa. O crime tá aí.
Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=rldZZTUao0o>. Acesso em: 19 nov. 2018
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o papel do Estado no capitalismo é essencial: a manutenção da ordem – garantia de
liberdade e igualdade formais e proteção da propriedade privada e do cumprimento
dos contratos – e a ‘internacionalização das múltiplas contradições’, seja pela coação
física, seja por meio da produção de discursos ideológicos justificadores da
dominação.
[...] Portanto, a atuação do Estado, como a forma política da sociedade capitalista,
está histórica e logicamente conectada com a reprodução das outras formas sociais
do capitalismo: a forma-mercadoria – propriedade privada, a forma-dinheiro –
finanças, e a forma-jurídica - liberdade e igualdade.
[...] A ligação entre Estado e capitalismo é muito mais complexa e estrutural no
sentido de que, o Estado contemporâneo, marcado pela impessoalidade e pela
pretensa separação com o mercado, só pode ser vislumbrado no contexto do
capitalismo.
Isto tudo significa que o Estado tem uma autonomia relativa em relação à economia,
[...]. Todavia, a relação é constantemente colocada em questão pelas lutas políticas e
sociais que se desenvolvem no interior da sociedade. Sendo a sociedade capitalista
marcada por intensos conflitos, é comum que grupos isolados queiram fazer
prevalecer seus interesses específicos e, para isso, tentem dirigir o Estado e seus
aparelhos de força. (ALMEIDA, op. cit., p. 72-73)

Esta segunda perspectiva aqui tratada termina por encontrar forte aderência no seio das
comunidades, tendo em vista a realidade do dia-a-dia e o quadro de vulnerabilidade social dos
cidadãos e famílias inteiras vivendo neste ambiente, quadro este evidenciado por diversos
grupos de pressão e de atuação social, a exemplo das Organizações Sociais e ONG. O
discurso formal propalado pelo poder político do Estado não combina com a realidade da
estratificação social, da não-moradia, da não-educação, da não-saúde, da insegurança, do
medo, da não-infraestrutura, do não-acesso à cultura. Voltando a Silvio Almeida,
em uma sociedade dividida em classes ou grupos sociais, o Estado aparece como a
unidade possível, em uma vinculação que se vale de mecanismos repressivos e
material ideológicos. E quando a ideologia não for suficiente, a violência fornecerá o
remendo para uma sociedade estruturalmente marcada por contradições, conflitos e
antagonismos insuperáveis, mas que devem ser metabolizados pelas instituições. [...]
Esses fatores explicam a importância da construção de um discurso ideológico
calcado na meritocracia, no sucesso individual e no racismo 109 a fim de naturalizar a
desigualdade. (op. cit., p. 74-75)

Fica então a pergunta: por que o Estado não “ataca” de forma veemente os problemas
sociais existentes ao mesmo tempo que se faz presente, prioritária e majoritariamente, por

109

Silvio Almeida distingue claramente o racismo, o preconceito racial e a discriminação. Afirma ele que esta
última vem a ser “a atribuição de tratamento diferenciado a membros de grupos racionalmente identificados”
(ALMEIDA, op. cit., p. 25), enquanto que o preconceito racial vem a ser “o juízo baseado em estereótipos
acerca de indivíduos que pertencem a determinado grupo racionalizado, e que pode ou não resultar em práticas
discriminatórias” (Ibid). Já o racismo vem a ser uma “forma sistemática de discriminação que tem a raça como
fundamento, e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em
desvantagens ou privilégios para indivíduos, a depender do grupo racial ao qual pertençam (Ibid). Segue o
autor, “o racismo – que se materializa como discriminação racial – é definido por seu caráter sistêmico. Não se
trata, portanto, de apenas um ato discriminatório ou mesmo de um conjunto de atos, mas de um processo em
que condições de subalternidade e de privilégio que se distribuem entre grupos raciais se reproduzem nos
âmbitos da política, da economia e das relações cotidianas. O racismo pode levar à segregação racial, ou seja, à
divisão espacial de raças em bairros – guetos, bantustões, periferias, etc. [...]” (ALMEIDA, op. cit., p. 27)
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seus elementos de uso da força no sentido da manutenção de uma pressuposta ordem110? O
discurso parece apontar para a violência provocada pela presença e o choque entre facções do
tráfico de drogas em uma suposta “guerra” pelo controle de áreas de alta rentabilidade para as
atividades do comércio varejista de drogas e outras atividades ilegais afins, violência esta que
impossibilitaria a implantação de outras políticas públicas além da segurança pública. Ou seja,
é preciso reduzir a violência para tratar, posteriormente, das demandas sociais.
Neste sentido, os elementos de força do Estado terminam por lançar mão de “medidas
de exceção”, não estabelecidas oficialmente, para estabelecer o controle em áreas onde as leis
não surtem efeito. Locais onde o que vale é a chamada “lei do tráfico”. Segundo Silvio
Almeida (op. cit., p. 92), ressaltar o discurso da “guerra” e de que o “inimigo” (percebe-se que
há de haver um) está pronto para atuar a qualquer momento soa como a senha para a tomada
de medidas de prevenção, permitindo-se a cercadura de territórios, para a tomada de medidas
excepcionais, dentre elas o tão conhecido e infame Auto de Resistência, tudo no âmbito de
uma política pública de “guerra as drogas” e de enfrentamento da mencionada violência. Tal
controle territorial parece apontar para uma política de segurança sob influência do racismo.
Michel Foucault em seu texto Em defesa da sociedade (2005) introduziu aquilo que ele
chamou de “racismo de Estado”, onde, para ele, o racismo não é somente um discurso ou uma
ideologia; ele se apresenta como uma tecnologia de poder que terá funções específicas,
diferentes das demais funções que o Estado exerce. Tal racismo teria sido inserido nos
mecanismos do Estado pela emergência do biopoder e da biopolítica, por meio da qual a
soberania, em decorrência das mudanças socioeconômicas ocorridas a partir do século XIX,
deixou de ser o poder de tirar a vida (“fazer morrer e deixar viver”)111 para se tornar o poder
de controlá-la, de mantê-la, de prolongá-la, tornando-se o poder de suspensão da morte
(“fazer viver e deixar morrer”)112 (ALMEIDA, op. cit., p. 88). Para Michel Foucault (2005, p.
304) o racismo seria, em primeiro lugar, o meio de introduzir um corte no domínio da vida de
que o poder se incumbiu. O corte entre aquilo que deve viver e o que deve ou pode ser
deixado morrer. Ou seja, a solução para o exercício pelo poder político da parte “deixar
morrer” na expressão “fazer viver e deixar morrer”.
Neste viés, para Foucault (op. cit., p. 305), o racismo tem duas funções ligadas ao poder
do Estado. A primeira de fragmentar, de fazer cesuras no interior do contínuo biológico da
espécie humana a que se dirige o biopoder, permitindo a este tratar a população como uma
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mistura de raças, ao mesmo tempo em que permite uma seletividade. A morte da raça ruim,
da raça inferior deixa a vida em geral mais sadia e mais pura. Complementa Silvio Almeida:
“introduzindo hierarquias, distinções, classificações” (ALMEIDA, op. cit., p. 88). A outra
função seria permitir que se estabeleça uma relação positiva com a morte do outro. Ou seja,
tornar normal, não-chocante.
Diz ainda que “o racismo estabelecerá a linha divisória entre superiores e inferiores,
entre bons e maus, entre os grupos que merecem viver e os que merecem morrer, entre os que
terão sua vida prolongada e os que serão deixados para a morte, [...]” (ALMEIDA, op. cit., p.
88-89). Segue este autor afirmando que a morte aqui não é apenas retirar a vida de alguém,
mas também a exposição ao risco da morte, a morte política, a expulsão e a rejeição. Tal
percepção parece estar materializada pela ausência do Estado no âmbito das comunidades,
onde a exclusão e o risco da morte violenta sempre presentes fazem parte do cotidiano. Neste
sentido, para o próprio Silvio Almeida:
o racismo, mais uma vez, permite a conformação das almas, mesmo as mais
nobres dentro da sociedade, à extrema violência a que populações inteiras
são submetidas, que se naturalize a morte de crianças por ‘balas perdidas’,
que se conviva com áreas inteiras sem saneamento básico, sem sistema
educacional ou de saúde, que se exterminem milhares de jovens negros por
ano no que vem sendo denunciado há anos pelo movimento negro como
genocídio. (op. cit., p. 94)

Vistas estas duas perspectivas como pano de fundo, passa-se a análise das relações entre
os principais atores atuantes no ambiente de emprego das FA.

3.2 As relações entre os principais atores.
A análise dessas relações, além de considerar o pano de fundo apontado, buscará
evidenciar as conexões simbióticas existentes entre as facções, a economia legal e as
instituições políticas, conforme a tese apresentada por Thiago Rodrigues (2018) em seu artigo
Symbiotic Interactions, as quais não consistem, necessariamente, em algum tipo de relação
paralela ou mesmo competitiva. Ressalta o autor que, pelo contrário, tais conexões poderão
emergir de diferentes formas, a depender de como as facções surgiram; como exercem sua
influência sobre partes dos territórios de países e cidades; como se relacionam com a
economia legal e ilegal; como se conectam com as instituições do poder político, dentre elas
os órgãos da burocracia, FA, FSP e partidos políticos; e, por último, como estabelecem as
relações de poder com a comunidade nas áreas sob suas influências (RODRIGUES, 2018, p.
47). A tese, como se pode observar, é ampla, moldável a conjunturas diversas e realidades de
diferentes países.
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Diferentemente do que se possa pensar, o autor alerta quanto ao fato de que conexões
desta natureza não são fenômenos do presente, mas uma herança surgida da globalização
econômica emergida no século XIX, a qual não teria sido possível sem que houvesse uma
simbiose entre atividades legais e ilegais praticadas por atores privados e estatais, e que
adentra o século XX com o surgimento e a proibição do tráfico de drogas psicoativas, estas de
grande interesse para a indústria farmacêutica europeia e estadunidense, tudo conectado em
uma grande rede que unia regiões produtoras de matéria prima com países que processavam,
vendiam e consumiam drogas, a exemplo de EUA, Inglaterra, Holanda e Alemanha
(RODRIGUES, 2018, p. 48). Neste sentido, as relações que ora são analisadas constituem um
reflexo da securitização da economia ilegal das drogas promovida e liderada pelos EUA desde
o final da década de 1960 e que terminou por fortalecer, ainda mais, tais conexões
simbióticas.
Para este específico trabalho, o qual trata tão somente do ambiente local de emprego das
FA, considera-se na análise de tais relações os seguintes atores, conforme a figura abaixo:

Figura 3: O ambiente de emprego das FA e seus principais atores
Fonte: Elaborado pelo autor

Deixou-se de incluir nesta análise a presença de outros atores, tais como Organizações
Não-Governamentais, Partidos Políticos, entidades religiosas, entidades filantrópicas,
entidades de pesquisa, dentre outras, por serem julgados coadjuvantes nos processos relativos
à segurança pública geradores de violência nas áreas dominadas por facções.
Da figura 3 pode-se depreender a complexidade das relações entre os atores
selecionados para análise, podendo tais relações serem bilaterais ou multilaterais, a depender
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da ocasião e das circunstâncias em que venham a ocorrer. Para efeito e abrangência deste
trabalho, serão consideradas as relações bilaterais entre pares de atores de forma a se
identificar os fenômenos que possam influenciar nos processos de produção da violência
visível nesses ambientes, os quais terminam por demandar, em alguma medida, a participação
das FA para a sua redução. Verifica-se, também, que as FA, as FSP e os moradores das áreas
dominadas transitam através das margens do ambiente em análise, sendo que os
representantes do poder político do Estado raramente se fazem presentes em seu interior; e os
líderes locais de facções, na maior parte do tempo, permanecem restritos às áreas dominadas
sem muita liberdade de circulação, o que faz dessas áreas para eles uma espécie de
“santuário” e “porto seguro”.
3.2.1 Relação Estado (poder político) – Forças Armadas
Esta relação se processa em mão dupla de acordo com a perspectiva formal do Estado,
com sua legitimidade baseada na legalidade, ou seja, no ordenamento constitucional e
infraconstitucional, a despeito das motivações políticas que possam estar envolvidas no
processo de emprego das Forças.
Como se pode observar no capítulo anterior, de acordo com as leis que regem o
emprego da FA em GLO, condicionada a emissão de juízo de valor pelo Governador de
Estado solicitante e corroborado pelo Presidente da República, tais Forças poderão ser
empregadas, normalmente, com as tarefas de garantir a lei e a ordem, além de salvaguardar a
incolumidade das pessoas e do patrimônio, devendo-se observar o princípio da
subsidiariedade113. Trata-se de uma relação de mando e obediência, desde que cumpridas as
prescrições estabelecidas em lei, bem como garantir às Forças as condições para o exercício
do poder de polícia114 a elas atribuído pelo ordenamento infraconstitucional. De forma
simples, o poder político determina o cumprimento de uma “missão” às FA e estas irão buscar
cumpri-la da melhor e mais completa forma possível, de acordo com as limitações impostas
pela conjuntura e o ordenamento jurídico em vigor.
Entretanto, caberia ao poder político do Estado, particularmente ao Presidente da
República, com possível delegação ao Ministro de Estado da Defesa e em articulação com o
Governador do Estado, estabelecer o “estado final desejado (end state)” relativo ao emprego
das FA, não bastando determinar o mero cumprimento de uma missão ou do previsto em lei.
Tal aspecto foi negligenciado em todas as operações no período em apreço, uma vez que, em
113
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nenhuma delas, tal “end state” foi estabelecido claramente, em especial quanto aos elementos
ameaçadores da ordem e da paz social então vislumbrada. Cabe ressaltar que as FA
representam o último recurso do Estado em termos de emprego de meios de força legítimos,
devendo tal emprego ser rigorosamente pesado quanto ao custo, efetividade das ações e
desgaste para as FA. Este é o devir.
Tomando-se como exemplo as operações de pacificação no Complexo da Penha/
Alemão em 2010, em nenhum momento, de acordo com os documentos oficiais emitidos, o
“end state” estava claro. Neste sentido, a Diretriz Ministerial nº 15, de 4 de dezembro de
2010, afirmava que o Presidente da República havia autorizado o emprego temporário de
militares das FA para a preservação da ordem pública nas comunidades do Complexo da
Penha e do Complexo do Alemão e determinava ao Comandante do Exército a organização de
uma Força de Pacificação subordinada ao Comando Militar do Leste (LIMA, 2012, p. 29). A
missão atribuída a esta Força foi: “a fim de colaborar com o Comando Militar do Leste na
manutenção da ordem pública no Estado do Rio de Janeiro, PACIFICAR a região
compreendida pelas comunidades do Complexo da Penha e do Alemão, conduzindo
operações tipo polícia, operações psicológicas, atividades de inteligência e comunicação
social” (LIMA, op. cit., p. 29).
Porém, o que era pacificar? Qual o “end state” destas operações? Isto não estava claro.
Segundo o Glossário das Forças Armadas (2007), pacificar significa uma “ação genérica que
representa o ato, por parte das Forças Armadas, de desenvolver operações contra uma ou mais
forças adversas, com a finalidade de garantir a lei e a ordem, seja em uma área de operações,
seja em uma zona de operações” (BRASIL, 2007, p. 189). A tarefa em si se reporta, por
definição, a tarefa constitucional. Com efeito, não é difícil de se imaginar o elevado grau de
dificuldade para o alcance de resultados efetivos, passando-se e se tendo a percepção de
“enxugamento de gelo”. Como se diz no ditado popular, se não se sabe onde se quer chegar,
qualquer caminho serve.
Na prática, esta relação “poder político – FA” acaba impactada por interesses políticos
diversos em relação ao emprego das Forças em GLO, o que leva a inobservância das leis
infraconstitucionais relativas ao assunto ou adaptações em sua aplicação, a fim de se atender a
tais interesses. Casos evidentes são as operações de GLO em comunidades em anos de
eleições115; outras de longo prazo sem previsão de término, a exemplo das operações no
Complexo do Alemão/ Penha e no Complexo da Maré116; além de outras em áreas de grande
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extensão, a exemplo da GLO decretada em todo o Estado do Rio de Janeiro em 2017. Além
disso, a prática das operações tem demonstrado que, em se tratando de uso da força com o
emprego de FA, o atual ordenamento jurídico não permite alcançar efetividade117 nas ações,
tornando-as inócuas em suas metas nos médio e longo prazos, além de criar insegurança
jurídica para os militares postos em operação. Mais ainda: o ordenamento infraconstitucional
parece ter permitido uma “zona de conforto” para os Governadores de Estado no que diz
respeito à segurança pública e a preparação (de recursos humanos e material) das instituições
por ela responsáveis no âmbito dos Estados, tendo em vista que passou a existir um amplo
leque de possibilidades para a solicitação de apoio das FA, conforme observou-se no capítulo
precedente.
3.2.2 Relação Estado (poder político) – Forças de Segurança Pública
À semelhança das FA, esta relação dever-se-ia processar em mão dupla de acordo com
uma perspectiva formal do Estado, com sua legitimidade baseada na legalidade, ou seja, no
ordenamento constitucional e infraconstitucional.
Entretanto, dentro de uma lógica de enfrentamento da violência visível, as precárias
condições políticas e financeiras do Estado do Rio de Janeiro tem tornado esta relação
conturbada, afetando os princípios da hierarquia e da disciplina, inclusive com ameaças de
greves e paralizações de policiais, uma vez que se exige do agente de segurança pública o
cumprimento de seu dever funcional, com o risco de sacrifício da própria vida, sem, contudo,
haver as condições adequadas para tal atuação. Tais condições passam por: salários atrasados;
viaturas inadequadas (carros de uso civil sem adaptações próprias ao uso policial) em péssimo
estado de conservação, com reposições realizadas somente após ser alcançada uma situação
crítica, demonstrando total falta de planejamento; coletes balísticos com validade vencida;
armamento velho e inadequado; falta de adestramento periódico; indisponibilidade de
munição para tal adestramento; dentre outras deficiências. Tal quadro corrobora com a
percepção de que há uma “zona de conforto” para os Governadores quanto ao investimento
em políticas públicas de segurança, uma vez que, caso a situação se agrave ao ponto de
extrapolar a capacidade das FSP, há a possibilidade de solicitação de apoio das FA, bastando,
para tal, a emissão de uma convincente exposição de motivos que venha a ser acatada e
ratificada pelo nível federal de gestão.
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Considerada aqui como aquilo que é permanente, definitivo, estável, fixo, não interrompido.
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Em especial, a questão dos baixos salários, particularmente das Praças da PM, leva
vários desses agentes à prática do “bico”, a fim de garantir uma renda complementar,
alimentando uma rede informal de segurança privada, quase sempre ilegal, conforme descrito
no Relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Milícias conduzida pela
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro em 2008. Retrata o relatório:
o descontrole da segurança privada ilegal chegou a tal ponto que há registro
de situações nas quais policiais chamados formalmente por moradores e
comerciantes vítimas frequentes de assaltos para coibir a violência,
terminam contratados informalmente pela comunidade para prestar serviço
de segurança. (BRASIL, 2008, p. 257)

3.2.3 Relação Estado (poder político) – Facções do tráfico de drogas
A relação entre o poder político do Estado e facções do tráfico de drogas, as quais,
normalmente, fazem uso da violência visível e da invisível para controlar sua área, ocorre
dentro de uma perspectiva formal do Estado em conflito com a perspectiva estatal negativa.
Como visto anteriormente, para Weber, o Estado é o monopólio da força legítima, de forma
que qualquer pessoa ou instituição que queira fazer uso da força necessita de sua permissão.
Neste sentido, o Estado considerará ilegítimo o seu uso por qualquer outro grupo ou
indivíduo, dando-se ao direito de reagir de forma também violenta, caso necessário. Em
contrapartida, os membros de facções veem o poder político pelas lentes das FSP, as quais
representam a presença do Estado pelo uso da força.
Entretanto, diversos fatos têm demonstrado que interesses políticos e econômicos
podem aproximar representantes do poder político de membros de facções. Apesar de tratar
especificamente do assunto “milícias”, o Relatório da CPI das Milícias (BRASIL, 2008)
demonstra sua influência em determinadas áreas do Estado e sua penetração política. As
investigações da CPI demonstraram a participação direta de parlamentares (Deputados
Estaduais e Vereadores) nas práticas milicianas que envolvem o tráfico de drogas; a cobrança
de taxas dos moradores em troca de uma pseudoproteção; a prestação de serviços irregulares
de TV a cabo e Internet; a venda de botijões de gás; bem como outras ilegalidades.
Como as atividades controladas por outras facções do tráfico de drogas são de natureza
semelhante, ocorre, em algum nível, o envolvimento de representantes do poder político com
alguns de seus membros, o que não é de fácil comprovação, apesar da existência de fortes
indícios. Um exemplo de tais indícios foram os “currais eleitorais” estabelecidos em diversas
comunidades com a proibição por facções do tráfico de drogas de propaganda eleitoral
realizada por candidatos diversos de seus “apoiados” por ocasião das eleições de 2012 e 2014.
Outro exemplo foram as mortes de vários candidatos a Vereador que ameaçavam as eleições
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de outros candidatos com supostos envolvimento com as milícias e facções tráfico de drogas
em municípios da Baixada Fluminense por ocasião das eleições municipais de 2016118.
Não se trata aqui de falar em um “poder paralelo” de forte penetração quando se trata do
assunto do crime organizado e, em particular, do tráfico de drogas na América Latina,
conforme ressalta Thiago Rodrigues (2018). Propõe o autor tratar-se da emergência de uma
simbiose de interações entre grupos do crime organizado (dentre eles as facções do tráfico),
forças militares e policiais, além de outros representantes do Estado, ONGs e “think tanks”
que operam em áreas dominadas e sujeitas a disputas violentas. Tal simbiose encontra
suporte, no mínimo, na conivência e na omissão de representantes do poder político do
Estado. Tal quadro parece apontar pela busca cada vez maior de influência política por parte
de milicianos e membros de facções do tráfico de drogas.
3.2.4 Relação Estado (poder político) – Moradores de comunidades
A relação entre o poder político do Estado e os moradores, as quais, normalmente, são
vítimas, direta ou indiretamente, do uso da violência visível e também da invisível por parte
das FSP e dos membros de facções na busca pelo controle em suas áreas, ocorre dentro de
uma perspectiva formal do Estado em conflito com a perspectiva estatal negativa.
O poder político do Estado, responsável pelo atendimento das demandas sociais e de
segurança dos moradores, demonstra incapacidade de atendê-las, apontando-se como
principal óbice a atuação de tais facções, o que impediria a presença de agentes do Estado nas
áreas de infraestrutura, saúde, educação e assistência social. Tal fato, que por si só expõe tais
moradores a uma situação de vulnerabilidade social que não parece incomodar, é agravado
pelo convívio constante dos moradores com a violência decorrente do entrechoque de facções
pelo domínio de áreas e das ações de enfrentamento do tráfico promovidas pelas FSP no
sentido de extinguir tais entrechoques, ao mesmo tempo em que tentam se contrapor às
atividades do tráfico e ao domínio territorial das facções.
Os elementos de força do Estado terminam por lançar mão de “medidas de exceção”,
para tentar estabelecer a ordem em áreas onde as leis, formais e aparentes, não surtem efeito.
Locais onde o que vale são as regras impostas por agentes das FSP e a chamada “lei do
tráfico”. Onde prevalece a existência de um “Estado de exceção” real e não formal na
dinâmica da vida dos moradores das áreas dominadas, estabelecido pela prática cotidiana
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tanto pelos agentes das FSP quanto por membros de facções, levando tais moradores a uma
encruzilhada da sobrevivência.
Neste contexto, há de se considerar que o emprego da GLO de forma reincidente e
corriqueira pode ser interpretado como mais uma dessas medidas de exceção dentro de um
suposto contexto de EDD, o qual, de fato, jamais existiu nas áreas consideradas na análise,
sendo formal e aparente, uma vez que os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos não
são respeitados a pleno. No limite, o agravamento da situação de violência visível poderia
levar a necessidade de instauração de um Estado de exceção legal e formal que, segundo
Giorgio Agamben (2004, p. 12), consistiria na resposta imediata do poder estatal aos conflitos
internos mais extremos, com a provável suspensão do ordenamento jurídico em vigor e que
terminou se transformando em paradigma de governo, com práticas veladas de exceção.
Neste sentido, o autor do presente trabalho entende haver a existência de um
conveniente Estado híbrido nas mencionadas áreas, com a coexistência de elementos do
Estado de direito e de um Estado de exceção, uma vez que, de maneira formal e aparente, o
Estado garante a todos os cidadãos os direitos e garantias fundamentais previstos na
Constituição. Ou seja, está previsto, mas nem tudo, ou quase nada, se cumpre. Entretanto a
prática cotidiana da violência perpetrada por agentes do Estado e por membros de facções,
aliado ao descaso quanto às demandas sociais, submetem os moradores a uma realidade de
exceção, negligenciando-se esses mesmos direitos e garantias.
Neste contexto, políticas públicas de segurança influenciadas por um racismo velado
encontram solo fértil para proliferação e fortalecimento. Como vimos em Foucault (2005), o
racismo se apresenta como uma tecnologia de poder que terá funções específicas. Ressalta
Silvio Almeida ao citar Ronilson Pacheco: “a Lei que criminaliza os corpos pretos e
empobrecidos condiciona um enquadramento marcado pela construção dos comportamentos
suspeitos. E se a Lei é o Estado, o suspeito ‘padrão’ é também um suspeito para o Estado”
(PACHECO, Ronilson apud ALMEIDA, op. cit., p. 108). Desse modo, ressalta Silvio
Almeida, o direito que se apresenta como a forma mais eficiente de combate ao racismo, seja
pela punição civil ou criminal daqueles que o praticam, é o mesmo direito que, mesmo que
possa introduzir mudanças superficiais e aparentes na condição dos grupos minoritários, é
parte integrante da estrutura social que reproduz o racismo, como prática política e ideológica
(ALMEIDA, op. cit., p. 108).
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3.2.5 Relação Forças Armadas – Forças de Segurança Pública
Esta relação dever-se-ia processar em mão dupla de acordo com uma perspectiva formal
do Estado, com sua legitimidade baseada na legalidade, ou seja, no ordenamento
constitucional e infraconstitucional, o qual prevê que, caso julgado necessário, durante as
operações de GLO, as FSP envolvidas devem operar sob o controle operacional do
Comandante Militar responsável por sua condução. Na maioria das vezes, os elementos das
FSP têm atuado de forma integrada e em coordenação com os militares. Para estes, a
integração e coordenação (e não subordinação) nem sempre são bem-vindas por ferirem o
princípio da unidade de comando, tão caro às Forças Armadas. No âmbito das operações
militares, não há dois que possuam a mesma autoridade e responsabilidade decisória.
Entretanto, a experiência mostrou, em especial nas operações iniciais de GLO e
naquelas de longo prazo como as ocorridas nos Complexos do Alemão, da Penha e da Maré,
que esta relação pode ser conturbada. Uma vez que os militares não convivem de forma
permanente com a cultura e a dinâmica das comunidades devido, principalmente, aos rodízios
de contingentes e ao rígido controle de pessoal, suas condutas tendem a ser muito menos
tolerantes com os “ilegalismos” praticados, o que, em vários casos se choca com a conivência
de alguns dos agentes das FSP. Enfatizo, de alguns agentes das FSP.
3.2.6 Relação Forças Armadas – Facções do tráfico de drogas
A relação entre as FA e as facções do tráfico de drogas, as quais, como já discutido,
normalmente fazem uso da violência visível e da invisível para controlar suas áreas nas
comunidades, ocorre dentro de uma perspectiva formal do Estado em conflito com a
perspectiva estatal negativa. Trata-se do uso da força legítima do Estado, inclusive de forma
violenta, para se contrapor às ameaças contra a lei e a ordem praticadas por qualquer outro
grupo ou indivíduo.
Até 2010, quando então foram desencadeadas as operações nos Complexos do Alemão
e da Penha, parecia haver um maior respeito e temor por parte dos membros de facções pelo
aparato bélico militar das FA. Havia a consciência de que os militares estavam cumprindo,
quando determinado, uma missão temporária e de curto prazo, contra a qual não era vantajoso
criar-se qualquer tipo de oposição, até porque, caso esta não existisse, não haveria
confrontações e nem maiores prejuízos ao “movimento” de vendas de drogas. Militar e polícia
eram vistos de forma diferente.
Dado o aparato militar empregado em 2010, com a posterior decisão de transformar as
operações iniciais em uma grandiosa operação de pacificação de médio e longo prazos, tal
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percepção por parte do tráfico pareceu ter mudado. Aos poucos, as facções passaram a ver as
FA pelo prisma das FSP, como mais uma presença do Estado nas comunidades por meio do
uso da força. Tal percepção se ampliou com as operações no Complexo da Maré e,
posteriormente, com a adoção de estratégias de atuação integrada entre as FA e as FSP, de
forma que, para as facções, passaram todos a serem a “mesma coisa”. Neste sentido, militares
passaram, também, a ser alvos de perseguição por parte de traficantes, à semelhança de
policiais.
Na prática das operações não faltam tentativas por parte dos membros de facções de
subverter a conduta dos militares durante as operações por meio de tentativas de suborno e
provocações psicológicas, com ameaças à vida dos integrantes das Forças em operação. Podese citar como exemplo ofertas feitas por traficantes às guarnições de militares por intermédio
de crianças para que mudassem a posição de blindados dos Fuzileiros Navais durante o
desencadeamento das operações no Complexo da Maré em 2014, sob a alegação de que tal
viatura estaria atrapalhando o “movimento da boca”. Valor da oferta: R$ 5.000,00.
Além disso, a situação de militares que moram próximos ou nas próprias comunidades
mostra-se delicada, uma vez que podem se tornar alvos das investidas pelo recrutamento. O
militar para as facções representa um recurso humano de alto valor agregado dado seu
conhecimento profissional, em especial quanto ao manuseio e manutenção de armas, ao uso
de munições de diversos tipos, além de táticas militares de combate. Há histórico de
Inquéritos Policiais Militares (IPM) encaminhados à Justiça Militar por suposto ou
comprovado desvio de armas, munições e equipagens como coletes balísticos com suas placas
de proteção.
Entretanto, muito mais raros são os casos de militares diretamente envolvidos nas
atividades do tráfico. Durante as operações de GLO, o rotineiro rodízio de militares, aliado
ao rígido controle de pessoal, os quais, normalmente, movimentam-se em patrulhas, cujo
efetivo pode variar, dependendo da situação nas comunidades, de um Grupo de Combate (13
militares) a um Pelotão de Fuzileiros (45 militares) dificultam o aliciamento em operações.
Diferentemente da PM, não há patrulhas de pequeno efetivo realizando rondas ou operando
numa mesma área de forma rotineira, o que dificulta o envolvimento direto da quase
totalidade dos militares com as atividades ilícitas que ocorrem. Isso não quer dizer que não
possa haver desvios de conduta por parte de alguns militares.
3.2.7 Relação Forças Armadas – Moradores de comunidades
A relação entre as FA e os moradores das comunidades ocorre dentro de uma
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perspectiva formal do Estado em conflito com a perspectiva estatal negativa, dadas as
diferentes visões que se tem das FA por parte de tais moradores.
O conjunto dos moradores das comunidades não forma um corpo homogêneo. Em seu
interior existem diversos subgrupos, os quais aderem, influenciam e são influenciados de
forma distinta pelas dinâmicas sociais existentes. Uma criança pode nascer de uma relação ou
no seio de uma família envolvida com o tráfico de drogas. Outras podem nascer no seio de
famílias que não têm nenhum envolvimento, porém moram na comunidade e, por isso, são
influenciadas. Todas são impactadas pelas dinâmicas e pela cultura local.
Neste sentido, parcela dos moradores poderá se mostrar favorável a atuação das FA nas
comunidades como uma possível fonte de redução temporária da violência visível a qual estão
expostos, porém descrentes quanto a perenidade das medidas e quanto aos sucessos que
possam ser alcançados. Outra parcela poderá mostrar-se desfavorável, enxergando nos
militares mais um meio de presença do Estado pela força. Segundo relatório de pesquisa de
campo emitido pela ONG Redes da Maré em 2017 (SOUZA SILVA, 2017), cerca de 75%
dos moradores entrevistados consideraram a ocupação feita pelas FA no Complexo da Maré, a
qual durou de 05 de abril de 2014 a 30 de junho de 2015, regular (49,5%), ruim (11,9%) ou
péssima (13,9%), sendo que, para 69,2% dos entrevistados, a entrada das FA não aumentou a
sua sensação de segurança.
Em especial, as operações de GLO tendem a demandar a tomada de medidas positivas
que busquem ampliar a confiança dos moradores locais nas Forças empregadas nas operações.
Entretanto, tais moradores, de forma velada, são pressionados por membros de facções para
que não cooperem com as operações, sob o risco de serem penalizados posteriormente, uma
vez que a presença das FA, mais cedo ou mais tarde, será encerrada, voltando-se à dinâmica
da vida na comunidade. Com efeito, para os moradores, a presença das Forças não representa
uma ampliação real de segurança, mas tão somente um aumento aparente, visto que
continuarão sujeitos à “lei do tráfico” logo que cessadas as operações, o que gera receios
quanto ao trato com a tropa nas comunidades.
3.2.8 Relação Forças de Segurança Pública – Facções do tráfico de drogas
Por sua natureza, diferentemente das FA, parcela considerável das FSP, tanto da Polícia
Civil quanto Militar, transitam de forma rotineira através das margens do ambiente em
análise, de acordo com suas respectivas áreas geográficas e responsabilidades institucionais.
A PM realizando o policiamento ostensivo e as incursões em favelas e a Polícia Civil
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realizando suas atribuições de polícia judiciária, no cumprimento de investigações e
mandados de prisão e de busca e apreensão.
Ressalta Vera Telles (2010, p. 100) que no interior e nos meandros de um cenário
urbano vem se processando uma complexa teia de vários “ilegalismos”119 que envolvem
diversos atores, incluindo agentes do Estado, dentre eles policiais e fiscais de várias
instituições. Assim, “nesse plano, o varejo das drogas se enreda nas tramas urbanas em que
fluxo de dinheiro, de mercadorias, bens e produtos legais, ilegais ou ilícitos se superpõem e se
entrelaçam nas práticas sociais e nos circuitos da sociabilidade popular” (TELLES, op. cit., p.
100).
Ressalta a autora que não se trata de universos paralelos, muito menos oposição entre o
legal e ilegal, entra formal e informal. Em realidade, é nas “dobras”120 do legal e do ilegal, do
formal e do informal que os jogos de poder, as relações de força e os campos de disputa se
posicionam, fazendo com que as práticas oscilem entre a tolerância, a transgressão consentida
e a repressão, conforme contextos, micro conjunturas políticas e relações de poder existentes.
Michel Foucault em Vigiar e Punir (1997) já havia proposto reflexões quanto à “gestão
diferencial dos ilegalismos”, não no sentido de extingui-los, mas no sentido de compreendêlos para poder lidar com eles.
A depender da rotina diária ou da estratégia adotada (repressão pela “confrontação” das
facções do tráfico por meio de incursões nos morros e periferias ou a “pacificação” pela
ocupação de territórios e favelas, como é o caso das UPP) para o enfrentamento da violência
visível e do combate ao tráfico de drogas, as FSP poderão ficar mais ou menos tempo
presentes no ambiente e em contato com a “cultura” local, sujeitas à tentação do convite para
o envolvimento com práticas ilegais presentes no local. É esta proximidade rotineira com as
ilegalidades que proporciona oportunidades indesejadas de envolvimento de agentes das FSP
com membros de facções.
Diariamente, as guarnições das viaturas da PM costumam operar nas áreas de jurisdição
de seus Batalhões, de acordo com suas escalas de serviço (normalmente 24/72 ou 24/48
horas), o que as aproxima da dinâmica das informalidades e dos “ilegalismos” que ocorrem
rotineiramente nas comunidades e periferias. São atividades como: a venda de drogas no
varejo; a exploração de TV a cabo e Internet ilegais (“piratas”); a venda de mercadorias
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falsificadas; a segurança de estabelecimentos comerciais ao final do dia; o serviço de moto
táxi; a venda de botijões de gás; dentre outras. Forma-se uma rede complexa que envolve,
desde o cidadão comum, passando por agente públicos, policiais civis e militares e os próprios
traficantes. Reina a “cultura do arrego” que termina por envolver alguns agentes das FSP em
áreas específicas, tudo dentro de um esquema rigoroso de influências. Isso não significa que
todas as guarnições e todos os policiais se deixem levar pela sedução de tais “ilegalismos”.
Entretanto, quando aqueles não envolvidos se fazem presentes, aumenta exponencialmente as
chances de confrontação e violência.
A combinação da estratégia adotada com a proximidade dos “ilegalismos” termina por
produzir uma relação explosiva entre as FSP e os membros de facções, relação esta geradora
de elevados índices de violência, sempre que o “equilíbrio” do sistema seja abalado, conforme
apresentado nos gráficos abaixo (2003–2017), os quais mostram que, ao final, todos sofrem as
consequências desta violência: policiais, traficantes e moradores.

Gráfico 2 – Policiais Mortos
Fonte: dados do ISP-RJ
Elaborado pelo Autor

Gráfico 3 – Índice de Letalidade Violenta e Intervenção Policial
Fonte: dados do ISP-RJ
Elaborado pelo Autor
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Outro aspecto que envolve a dinâmica dos “ilegalismos”, bem como a conduta ineficiente
de policiais civis e militares, é a questão da impunidade. A confiança em tal fenômeno ou, ao
menos, a descrença na eficácia da justiça, termina por representar um incentivo ao
cometimento de atos criminosos e um franco caminho para um cenário de anomia, com a
possível desagregação do tecido social, afetando, ainda mais, a legitimidade dos agentes do
Estado, em especial as FSP.
Ralf Dahrendorf (1997) nos aponta que os temas lei e ordem são comuns a todas as
sociedades complexas, caracterizadas por crescentes conflitos socioeconômicos, culturais e
políticos, indicando a necessidade de uma estrutura jurídica moderna, legítima, eficiente e,
acima de tudo, respeitada e acatada. E é neste último ponto que o autor explora a questão do
caminho para a anomia, tendo na impunidade um dos fatores principais no processo. Nos diz
ele,
a ausência crescente de punições efetivas121, se estas existirem, é o
significado real da erosão da lei e da ordem. [...] Se as violações de normas
não são punidas, ou não são mais punidas de forma sistemática, elas tornamse, em si, sistemáticas. A impunidade, ou a desistência sistemática de
punições, liga o crime e o exercício da autoridade. Ela nos informa sobre a
legitimidade de uma ordem. Trata-se de um indicador de decomposição
(DAHRENDORF, op. cit., p. 25) (grifo nosso).

Completa, ainda,
a anomia, então, não é um estado de espírito, mas um estado da sociedade.
[...] A anomia é uma condição social em que as normas reguladoras do
comportamento das pessoas perderam sua validade. Uma garantia dessa
validade consiste na força presente e clara de sanções. Onde prevalece a
impunidade, a eficácia das normas está em perigo. Nesse sentido, a
anomia descreve um estado de coisas em que as violações de normas não
são punidas. Este é um estado de extrema incerteza, no qual ninguém sabe
qual comportamento esperar do outro. [...] A eficácia das normas as liga,
através de sanções, ao poder, ou, melhor dizendo, ao poder
institucionalizado, à autoridade. As sanções implicam um representante
que seja capaz de fazê-las vigorar”. (DAHRENDORF, op. cit., p. 28)
(grifo nosso)

Nas dobras do legal e do ilegal, do formal e do informal, agentes públicos, em especial os
das FSP, relegam as normas, geram impunidade e promovem um processo contínuo que, no
limite, poderá representar um total quadro de anomia.
A questão da impunidade é diretamente afetada pela baixíssima taxa de elucidação de
crimes cometidos na cidade do Rio de Janeiro, no Estado e no Brasil como um todo.
Particularmente no caso carioca, pesquisa realizada por Michel Misse e Joana Vargas,
pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no ano de 2007, constatou uma taxa
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de elucidação de homicídios registrados no período de 2000 a 2005 de apenas 14%
(INSTITUTO SOUDAPAZ, 2017, p. 5)122. O mesmo relatório emitido por este Instituto
indica que, em 2015, dos 3902 homicídios dolosos consumados, somente 459 (11,76%) – a
média nacional no mesmo ano foi de 20,7% - geraram denúncias criminais a serem analisadas
pela Justiça. Se o índice de crimes de maior potencial ofensivo e lesivo apresenta tão baixo
índice de apuração, muitos dos crimes de menor potencial sequer geram Boletins de
Ocorrência. A descrença é de tal monta que, para estes, na maioria das vezes, as vítimas não
acionam as FSP e não registram o fato em delegacia policial. Segue-se a lógica: se o grande
delito não é apurado e punido, para que perder tempo em denunciar o pequeno delito. Tal
quadro de impunidade se agrava ainda mais quando se trata de crimes cometidos por pessoas
influentes política e economicamente.
3.2.9 Relação Forças de Segurança Pública – Moradores de comunidades
A relação entre as FSP e os moradores das comunidades ocorre dentro de uma
perspectiva formal do Estado em conflito com a perspectiva estatal negativa, uma vez que tais
moradores são vítimas, direta ou indiretamente, do uso da violência visível por parte das FSP
na participação nos “ilegalismos” ou no enfrentamento dos membros de facções do tráfico na
busca pelo controle em suas áreas. Nas comunidades, a presença rotineira das FSP não
representa segurança, nem não-violência. Pelo contrário, significa alta probabilidade de
entrechoques e práticas violentas que, no seu desencadear, podem afetar a vida dos moradores
os quais, ao se sentirem descartáveis e impotentes, vivem um clima de pressão, tensão e medo
gerado pela atuação das FSP e das facções. Como ressalta Vera Telles, “é, entretanto, essa
presença rotineira (e os riscos também rotineiros) que finca as marcas de que ali é o território
do crime” (2010, p. 117). Segue a autora:
quando essas práticas assumem as formas mais violentas [...], quando as
coisas saem dos eixos (acertos desestabilizados pelas razões mais variadas),
o epicentro é a biqueira123, mas a zona do arbítrio se expande. Relações de
força que transbordam para todo o entorno. Conhecemos a cena: sob o
pretexto de ‘caça aos bandidos’, sucedem-se as batidas policiais, invasões de
domicílios, espancamento, chantagem, extorsão, expropriação, mortes e
extermínios. Na prática, um total embaralhamento e inversão dos critérios
que definem a ordem e seu avesso [...] (TELLES, op. cit., p. 117)
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O mesmo relatório emitido pelo Instituto SoudaPaz apresenta uma taxa média nos EUA entre 1965 e 2016 de
66, 54%, considerando haver uma metodologia padrão para cálculo do índice.
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Significa, na gíria popular urbana, a boca de fumo, lugar onde se vendem drogas.
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Nesse “embaralhamento”, a lei fica como em suspensão e
isso significa dizer que é a própria diferença entre a lei e o crime que se
embaralha e, no limite, é ela própria anulada. Aqui, se está no cerne do que
Agamben define como ‘estado de exceção’. Em suas configurações
contemporâneas, práticas e situações instauradas no centro da vida política (e
de sua normalidade democrática), fazendo estender uma zona de
indeterminação entre a lei e a não-lei, terrenos de fronteiras incertas e
sempre em deslocamento nos quais todos e cada um se transformam em vida
matável, ‘homo sacer’. É isso o que está posto nessas situações que se
repetem nas periferias urbanas. (TELLES, op. cit., p. 117).

Como já mencionado, esta prática cotidiana da violência perpetrada por agentes do
Estado e por membros de facções, aliado ao descaso quanto às demandas sociais, submetem
os moradores a uma realidade de exceção, negligenciando-se esses mesmos direitos e
garantias, naquilo que se chamou neste capítulo de Estado híbrido.
3.2.10 Relação Facções do tráfico de drogas – Moradores de comunidades
Além das milícias, três são as principais facções que operam nas comunidades da cidade
do Rio de Janeiro124: Comando Vermelho (CV), Terceiro Comando e Amigos dos Amigos
(ADA). Além dessas, o Primeiro Comando da Capital paulista começa a buscar penetração no
Rio de Janeiro e outros Estados. Cada facção impõe suas próprias leis nas áreas por elas
controladas. Como exemplo podemos citar o Estatuto do Comando Vermelho125, o qual deixa
claro as regras a serem seguidas, em especial para os membros da facção, definindo condutas
e punições em caso de descumprimento de tais regras. A “lei do tráfico” é clara e todos devem
cumpri-la e conviver com a mesma, a despeito das leis em vigor no país. Aqui não há
impunidade. Tudo é apurado, das pequenas às grandes faltas, sendo as devidas sanções
aplicadas. “Justiça” é um dos motes mais valorizados.
A relação entre as facções e os moradores das comunidades parece apontar para a lógica
de uma sociedade de soberania, na qual, segundo Michel Foucault (2005), o soberano possui
o poder de “fazer morrer ou deixar viver”. Na qual o poder de vida e de morte era um de seus
atributos fundamentais. Uma sociedade onde ainda parece vigorar a lógica do “suplício”
(FOUCAULT, 1984), por meio de execuções sumárias dos “inimigos” e dos traidores da
facção. Os “micro-ondas”, as pocilgas de desova de cadáveres e os esquartejamentos podem
ser citados como exemplos típicos de tal prática, no qual os corpos dos traidores ou
“inimigos” representam o ponto material de atuação de todo o poder dos líderes das facções.
124
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Cf. Capítulo 2
Disponível
em:
<https://www.portaldoholanda.com.br/amazonas/comando-vermelho-tem-estatutoapreendido-em-poder-de-traficante-em-manaus>. Acesso em: 02 dez. 2018
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Entretanto, para aqueles que seguem na linha traçada, todo apoio possível, onde roubos não
são admitidos e as necessidades básicas são saciadas.

3.2.11 Relações multilaterais
A complexidade do ambiente de atuação das FA, representado de forma simplificada
para efeito de análise pela Figura 3, comporta um conjunto de relações entre atores que
transitam entre o legal e o ilegal; e entre o formal e o informal, na composição daquilo que
Vera Telles menciona como “ilegalismos”. Tal complexidade só pode ser parcialmente
visualizada pelas relações bilaterais acima descritas, uma vez que as relações, em realidade,
ocorrem de forma multilateral. Estas relações multilaterais são compostas pela participação
simultânea de diversos atores nas dinâmicas que ocorrem no âmbito das comunidades e nas
quais estariam presentes os aspectos e fenômenos vislumbrados acima, tais como a
formalidade estatal, o racismo, a impunidade, a violência visível, o Estado híbrido e o Estado
de exceção presentes no cotidiano.
Como apontado por Thiago Rodrigues (2018, p. 49-51), o negócio alcança seu sucesso a
partir da proibição do uso das drogas. A utópica meta de total supressão de partes seletivas do
comércio de psicoativos termina por produzir um poderoso comércio ilegal conduzido por
grupos e facções criminosas em articulação com alguns agentes do Estado, os quais são
cooptados por meio de propinas, vantagens ou mesmo ameaças. A força e a riqueza desta
economia ilegal terminam por atrair pessoas e instituições, favorecendo o controle sobre
territórios e populações, fortalecido pelo suporte social que prestam em tais áreas. São
enclaves de autoridade dentro de um Estado soberano, dentro dos quais as FSP e demais
instituições não conseguem operar livremente. Ressalta, porém, que isto não é o mesmo que
admitir a existência de um “Estado paralelo” dentro de um Estado legalmente constituído.

3.3 Conclusão.
Os aspectos e fenômenos acima mencionados, encontrados no ambiente de atuação das
FA nas comunidades e periferias, terminam por influenciar as dinâmicas de produção da
violência visível nas áreas dominadas por facções, supostamente além das capacidades dos
Estados, dinâmicas essas que terminam por demandar, em alguma medida, a participação das
FA para a sua redução por meio das OpGLO. Paradoxalmente, tal emprego das FA termina
por atingir, tão somente, o comércio varejista das drogas, onde a vasta maioria das pessoas
envolvidas são as pobres, mal escolarizadas, favelados e com baixa expectativa de vida. São
aqueles que, normalmente, lidam com os “ilegalismos” locais, porém não tem acesso ao
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grande mercado financeiro e aos paraísos fiscais que permitem vultosas transferências
bancárias. Conforme ressalta Thiago Rodrigues (2018, p. 52), tais atividades estariam afetas
aos “peixes-grandes”, os quais não vivem nas favelas. Neste sentido, o emprego das FA
termina por representar muito esforço e alto custo para pouco e inefetivo resultado sobre a
cadeia produtiva.
A influência dos aspectos e fenômenos aqui analisados sobre os militares está
diretamente relacionado ao tempo de permanência da tropa no convívio com a cultura e as
práticas locais, tanto por parte das FSP, dos membros de facções e dos próprios moradores
das comunidades. Manter as tropas imunes à indistinção entre o legal e o ilegal, o formal e o
informal e o ilícito encontrado neste ambiente apresenta-se como um constante desafio aos
Comandantes de tropa em todos os escalões. Neste contexto, disciplinar a mente para não
tratar os membros de facções e moradores como “inimigos” requer intenso adestramento,
controle e monitoramento das ações. Uma das ferramentas usadas para tal é a emissão de RE
específicas para cada operação, como será visto em capítulo posterior, tendo como uma de
suas finalidades limitar o “espírito guerreiro” do militar, moldando-o ao “espírito policial”
requerido pela legislação infraconstitucional em vigor.
Neste sentido, as operações de GLO terminam por expor os militares ao ambiente em
apreço, o qual impõe uma imensa gama de restrições operacionais e legais, levando ao
questionamento por parte dos próprios militares quanto a adequabilidade do emprego das FA
neste tipo de operação, dados os impactos operacionais e psicológicos sobre os mesmos, além
de uma aceitabilidade relativa por parte da própria população local. Buscar-se-á consolidar,
no próximo capítulo, os impactos (positivos ou negativos) para a tarefa de defesa da Pátria
decorrentes do emprego costumeiro das FA em operações desta natureza.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS:
IMPACTOS DECORRENTES E RISCO PARA A DEFESA DA PÁTRIA
Nos capítulos precedentes pode-se verificar dois importantes impactos decorrentes do
emprego dos militares em situações de segurança e ordem internas. No Capítulo 2, verificouse, em duas ocasiões distintas (Guerra do Paraguai e II GM), a falta de preparo operacional
das FA para situações de defesa da Pátria como decorrência, também, do intenso
envolvimento dos militares em questões políticas, de ordem e de segurança internas. Tal falta
de preparo abrangia os aspectos de pessoal, material, doutrina e preparo operacional. No
Capítulo 3, pode-se perceber os possíveis efeitos decorrentes da exposição dos militares ao
ambiente das comunidades dominadas por facções do tráfico de drogas, locais estes onde é
evidente a indistinção entre o legal e o ilegal, o formal e o informal e o ilícito, que, num
contexto de EDD, impõe uma extensa gama de restrições operacionais e legais ao emprego
das FA, as quais requerem a limitação do “espírito guerreiro” dos militares.
Passa-se, finalmente, a consolidar os aspectos atinentes aos impactos para a defesa da
Pátria e a alertar quanto ao possível processo de “policialização” das FA.

4.1 Impactos para a defesa da Pátria
Neste ponto, aprofundando a análise, são apresentados os impactos (positivos ou
negativos) para a defesa da Pátria, em termos de pessoal, organização, doutrina e preparo
operacional e material das FA. Nesta abordagem, serão apresentados os dados relativos à
pesquisa de opinião realizada junto aos alunos Fuzileiros Navais das Escolas Militares da
MB/CFN, a qual teve como objetivo identificar possíveis impactos na percepção dos militares
quanto à importância relativa das OpGLO em relação às demais tarefas atribuídas às FA, em
especial as operações convencionais voltadas à defesa da Pátria, em decorrência do
costumeiro emprego em GLO. Além disso, como objetivo secundário, a pesquisa buscou
captar a percepção dos militares que já participaram de GLO em relação aos Agentes
Perturbadores da Ordem Pública (APOP), fator essencial e determinante para a conduta da
tropa empregada neste tipo de operação.

4.1.1 Impactos relativos ao pessoal
O principal aspecto que se buscou verificar quanto aos possíveis impactos sobre o
pessoal empregado nas operações de GLO foi o relativo à percepção dos militares quanto a
importância relativa destas operações em relação às demais tarefas atribuídas às FA, de forma
a se verificar se a tarefa precípua de defesa da Pátria tem decaído na credibilidade dos
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próprios militares em decorrência do costumeiro emprego das FA em GLO.
Para tal, foi realizada uma pesquisa de campo junto aos alunos Fuzileiros Navais das
Escolas Militares de Oficiais e Praças do CFN/MB126, uma das Forças predominantes nas
operações de GLO conduzidas nas áreas dominadas por facções do narcotráfico no Rio de
Janeiro. Participaram da pesquisa alunos Fuzileiros Navais das seguintes escolas militares:
Escola Naval (EN), Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo (CIASC) e Escola de
Guerra Naval (EGN). Os alunos de tais escolas representam um satisfatório espaço amostral,
uma vez que são locais de convergência de militares (Oficiais e Praças) com diferentes graus
de vivência e conhecimento profissional.
Tanto no âmbito dos Oficiais como das Praças, buscou-se verificar, de acordo com a
experiência pregressa de cada militar, se havia uma mudança significativa em relação às
percepções tidas como objetivos da pesquisa ao longo da progressão na carreira. Deste modo,
para os Oficiais, responderam aos questionamentos os Aspirantes Fuzileiros da Escola Naval
(EN), os Capitães Tenentes (CT) do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais do CFN (CIASC),
os Capitães de Corveta (CC) do Curso de Estado Maior para Oficiais Superiores (EGN) e os
Capitães de Mar e Guerra (CMG) do Curso de Política e Estratégia Marítima (EGN). Para as
Praças, responderam aos questionamentos os Soldados do Curso de Especialização (C-Esp) de
Cabos (CIASC) e os 3º Sargentos do Curso de Aperfeiçoamento (C-Ap) de Praças (CIASC),
únicos cursos presenciais para as Praças. Os dados coletados na pesquisa constam do
Apêndice C – Relatório de Pesquisa de Opinião. A partir da análise desses dados, pode-se
chegar às seguintes conclusões:
a) Tanto entre Oficiais quanto entre Praças há um elevado percentual de militares que
possuem alguma experiência em OpGLO, fruto do emprego ao longo dos anos. Do total de
militares participantes da pesquisa, 68,88% já haviam participado de tais operações;
b) Tomando-se por base o total de militares participantes e se comparando a
importância relativa entre as operações convencionais voltadas à defesa da Pátria e as
OpGLO, constata-se que a maioria (68,44%) considera as primeiras como as de maior
importância. Tal fenômeno aparece igualmente em cada uma das faixas de Oficiais e Praças
consideradas isoladamente. Além disso, a pesquisa demonstrou não haver, de forma global,
uma mudança de percepção entre os Oficiais ao longo dos diversos postos da carreira, de
Aspirante até CMG;
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A pesquisa foi realizada somente no âmbito da MB, tendo em vista o autor não ter recebido autorização para
realizá-la, também, junto às Escolas Militares do EB, apesar da solicitação formal realizada.
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c) Ainda com base nos mesmos dados e se comparando a importância relativa entre as
OpGLO e as OpPaz, constata-se que 20,03% consideram as primeiras como a de maior
importância, enquanto apenas 11,38% consideram as segundas. Desta forma, a importância
relativa entre os tipos de operação comparados na pesquisa é: operações convencionais
voltadas à defesa da Pátria, OpGLO e OpPaz;
d) Ainda tomando-se por base o total de militares participantes e os itens b) e c) acima,
pode-se inferir que a participação dos militares em OpGLO e OpPaz não foi suficiente para
que as operações convencionais voltadas à defesa da Pátria, razão primordial de existência das
Forças Armadas, deixassem de ser as mais importantes na percepção da maioria dos militares.
Entretanto, as OpGLO aparecem como as operações com o segundo maior grau de
importância (51,59%) na percepção dos participantes;
e) Ao se analisar as faixas individualmente, pode-se constatar o seguinte:
• 26,26% dos SD-FN realizando o C-Esp e 18,52% dos 3ºSG-FN realizando o C-Ap
consideram as OpGLO como as de maior importância. Tais números são os maiores
percentuais entre todas as faixas consideradas;
• Ao se considerar somente o número de militares com experiência em OpGLO, dos
73,74% de SD-FN que já haviam participado deste tipo de operação, 41,55%
consideram menor importância para as operações convencionais voltadas à defesa
da Pátria e 27,40% consideraram as OpGLO como as de maior importância
relativa; e
• Ainda considerando-se somente o número de militares com experiência em
OpGLO, dos 71,72% de 3ºSG-FN que já haviam participado deste tipo de
operação, 30,52% consideram menor importância para as operações convencionais
voltadas à defesa da Pátria e 20,66% consideraram ser as OpGLO as de maior
importância relativa;
f) Do item e) acima, pode-se inferir que há uma influência considerável na percepção
das Praças participantes de OpGLO quanto a importância relativa das operações
convencionais voltadas à defesa da Pátria, o que demanda atenção quanto a evolução desta
percepção. Desta forma, considerando-se o elevado percentual de militares com experiência
em OpGLO que têm tais operações como as de maior importância ou atribuem menor
importância às operações convencionais voltadas à defesa da Pátria, mostra-se necessário
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enfatizar para os SD-FN, CB-FN e SG-FN o papel precípuo das Forças Armadas, em
contraponto às OpGLO, uma vez que estas são de caráter subsidiário127.
g) Tomando-se, ainda, por base o total de militares participantes, a pesquisa permitiu
verificar que 74,06% consideram o APOP como um “inimigo sujeito a ser eliminado” e
apenas 24,90% o consideram como “um criminoso a ser julgado”. Surpreendente foi constatar
que este elevado percentual está presente tanto entre Oficiais (CT – 55,56% e CC – 50%),
com exceção dos CMG, quanto entre as Praças (SD – 83,11% e SG – 69,95%). Tal fato
parece transparecer a existência e o afloramento de um certo “espírito guerreiro” inerente ao
preparo dos combatentes das Forças Armadas, em particular os Fuzileiros Navais. A
percepção acima parece representar uma temeridade, ou até mesmo uma contradição, do
ponto de vista político-jurídico, uma vez que se choca com o ordenamento jurídico
infraconstitucional e com os ditames do EDD. Entretanto, do ponto de vista operacional e
tático, não há qualquer contradição, visto que os militares são formados e treinados no sentido
de se forjar aquele “espírito guerreiro”, esperando-se dele exatamente este tipo de reação
diante de uma possível ameaça. Há, pois, um sério dilema aqui evidenciado pelos resultados
da pesquisa ao se considerar o militar empregado em OpGLO.
Considerando-se que a legislação infraconstitucional exige que o militar atue em
OpGLO de acordo com o atual ordenamento jurídico compatível com o EDD (militar atuando
como um Policial Militar) e a fim de evitar transtornos para as instituições e o envolvimento
de militares em processos judiciais, faz-se necessário enfatizar, em todos os níveis, que o
APOP, qualquer que seja sua atividade (ilícita ou não), deve ser considerado, em princípio,
como um “criminoso a ser julgado” e não um “inimigo passível de ser eliminado” pelo militar
em operação, a não ser que haja expressa e legal determinação em contrário.
No caso específico das OpGLO e das OpPaz, o “espírito guerreiro” inerente ao
combatente deve ser “limitado” por meio do uso correto das RE, as quais devem ser
exaustivamente adestradas, além de ser dada ênfase quanto ao papel do militar em tais
operações nos cursos de formação, especialização e aperfeiçoamento. Neste sentido, faz-se
necessário encontrar a justa medida de forma que o “espírito guerreiro” não venha a ser
eliminado, mas, sim, limitado e controlado, uma vez que o militar, findas as operações, volta a
ser, exclusivamente, militar.
Em se tratando de operações militares convencionais num contexto de defesa da Pátria,
razão primeira da existência das FA, os aspectos apontados quanto a um possível impacto na
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Cf. Introdução e Capítulo 2.
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percepção dos militares a respeito da importância relativa dessas operações, bem como longos
períodos de emprego com a necessidade de limitar o “espírito guerreiro” do combatente, em
decorrência das necessidades operacionais inerentes ao tipo de operação advindas do
ordenamento jurídico em vigor, poderão, no médio e longo prazos, produzir efeitos
indesejáveis quanto à prontidão operativa desses militares para as situações de emprego em
operações militares convencionais. É preciso enfatizar para cada combatente envolvido que
ele “está policial” e não “é um policial”.

4.1.2 Impactos relativos à organização das Forças Armadas
Inicialmente, a partir do início da década de 1990, as OpGLO tiveram suas necessidades
operacionais atendidas pelas Unidades regulares do EB e do CFN sediadas no Rio de Janeiro.
Em particular, na cidade de mesmo nome, eram empregadas as Unidades operacionais da 1ª
Divisão de Exército e da Força de Fuzileiros da Esquadra localizadas na cidade ou próximas a
ela. Porém isto viria a mudar com o aumento da frequência deste tipo de operação a partir do
ano de 2008128.
Desde 2006, o EB havia designado o 28º Batalhão de Infantaria Leve (28º BIL) da 11ª
Brigada de Infantaria Leve como uma unidade de emprego peculiar em OpGLO (conforme a
Portaria nº 605, do Comandante do Exército, de 5 de setembro de 2006), integrando o Sistema
de Educação da Força. Desde esta época, esta Brigada passou a ser denominada 11ª Brigada
de Infantaria Leve – Garantia da Lei e da Ordem, de modo que a Força passou a ter uma
Grande Unidade de pronto emprego especificamente voltada e preparada para as OpGLO, o
que, em princípio, garantiria flexibilidade e capacidade de pronta resposta para o atendimento
das possíveis demandas129. Em 2013, por meio do Decreto 8098/2013, a Brigada GLO deixou
128
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Cf. Gráfico 1 no Capítulo 2.
Explicação apresentada pelo Centro de Comunicação Social de Exército (CComSEx) à revista Tecnologia &
Defesa, em 19 de setembro de 2005: “A vocação prioritária de emprego do Exército Brasileiro é na defesa da
pátria, situação que exige organização própria, estrutura com equipamentos de grande poder letal e
adestramento voltado para a guerra. No entanto, a Força Terrestre não deve descurar das demais missões
legais, incluindo as de garantia da lei e da ordem. Assim, o Exército deve estar preparado para ser empregado
em todas as missões previstas nos dispositivos legais. Nas ações de GLO, o emprego do Exército dar-se-á por
determinação
expressa e exclusiva do
Presidente da República,
conforme
a
lei.
Para o emprego na GLO, o preparo da tropa deve considerar a busca de solução pacífica das discórdias; a
utilização dos meios militares adequados à proteção da tropa, das pessoas e do patrimônio; e a necessidade de
treinamento especial. Empregar tropas com maior aptidão para as ações de GLO evita que outras tropas,
como, por exemplo, as Brigadas de Infantaria Pára-quedista e de Infantaria Leve Aeromóvel (cujos
custos de adestramento são mais elevados e que são dotadas com armamento de guerra, de grande letalidade),
sejam empregadas. Objetivando uma melhor aplicação dos recursos orçamentários, o Exército implantou
um Programa de Excelência Gerencial (PEG) que, dentre as várias ações indicadas, sugeriu a necessidade de
redução de custeio. Dessa forma, com vistas à racionalização da Logística, pela maior disponibilidade de
campos de instrução para o adestramento de tropas blindadas e conforme prevê a Concepção Estratégica do
Exército, as Brigadas Blindadas foram concentradas na região sul, onde já se encontravam sediadas a maior
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de ser vocacionada para GLO e foi rebatizada com seu nome original, 11ª Brigada de
Infantaria Leve.
Ainda em 2006, em 29 de novembro, implantou-se no 28º BIL o Centro de Instrução de
Operações de GLO (CIOpGLO), cabendo ao Batalhão cooperar com o desenvolvimento da
doutrina militar terrestre, no nível tático, em OpGLO; e, ao CIOpGLO, especificamente,
ministrar os diversos Estágios Gerais de OpGLO (EGGLO) voltados à capacitação de Oficiais
e Praças da Força Terrestre como um todo, de acordo com as orientações do Departamento
Geral de Pessoal. Em tais Estágios, as instruções estão focadas em: ética profissional militar,
com ênfase em direitos humanos; gerenciamento de crise e negociação; controle de área;
tecnologia não letal; combate em recinto confinado; e primeiros-socorros em combate. Os
militares capacitados pelo CIOpGLO, ao retornarem às Unidades de origem, têm a
responsabilidade de agir como vetores multiplicadores do conhecimento, repassando as
atualizações da doutrina e padronizando as técnicas, táticas e procedimentos. Tal
procedimento permite equalizar, em todas as Unidades da Federação, a capacitação das tropas
para possível emprego em GLO130.
O incremento no vulto, na extensão e na duração das operações ao longo dos anos
demonstrou haver a necessidade de se expandir o número de Unidades com preparo em
OpGLO a fim de atender a elevada demanda. Tais incrementos tornaram-se marcantes a partir
de 2010. Como visto no Capítulo 2, somente na Operação Arcanjo no Complexo de
Comunidades da Penha/ Alemão entre 2010 e 2012, revezaram-se as seguintes Brigadas, nesta
ordem: BdaInfPqdt (RJ), 9ª BdaInfMtz (RJ), 11ªBdaInfLeve (GLO) (SP), 9ª BdaInfMtz (RJ),
4ª BdaInfMtz (MG), 11ªBdaInfLeve (GLO) (SP), 9ª BdaInfMtz (RJ). Ou seja, quatro
diferentes brigadas, ampliando de forma considerável o número de militares participantes em
OpGLO. Cabe ressaltar que a 11ªBdaInfLeve, que viria a ser a brigada especializada em tais
operações, não foi a primeira nem a mais empregada na Operação Arcanjo.
A rapidez na demanda e desencadeamento das ações, bem como a distância da sede da
11ªBdaInfLeve (GLO) demandaram o emprego imediato da BdaInfPqdt, tropa de pronto
emprego do EB, a qual já se encontrava desdobrada na área de operações por conta do cerco
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parte das forças blindadas, visando ao emprego judicioso dos meios operacionais da Força Terrestre. Com a
transferência dos blindados para o Comando Militar do Sul, a 11ª Brigada de Infantaria Blindada, de
Campinas (SP), foi transformada em Brigada Leve, sendo-lhe atribuída a missão complementar de
garantia da lei e da ordem, com vistas a atender, em melhores condições, a essa servidão imposta pela
Constituição Federal”. (grifo nosso) Disponível em: <http://www.defesanet.com.br/mout/noticia/8711/glo--porque-o-exercito-esta-preparando-a-brigada-glo>. Acesso em: 07 fev. 2019
Disponível em: <http://www.defesanet.com.br/mout/noticia/30187/Centro-de-Instrucao-de-Operacoes-deGarantia-da-Lei-e-da-Ordem-/>. Acesso em: 12 dez. 2018
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de apoio às operações policiais131. De forma semelhante, a necessidade de diversas brigadas
em sistema de rodízio também foi verificada na Operação São Francisco no Complexo de
Comunidades da Maré.
No âmbito do CFN, dada sua menor estrutura organizacional, contando tão somente
com três Batalhões de Infantaria, não houve possibilidade de designar Unidades com
dedicação exclusiva para as OpGLO. Tal designação ocorria em rotina de rodízio entre os
Batalhões de Infantaria. As operações de longo prazo, em especial citando a Operação São
Francisco no Complexo da Maré, demandaram o envolvimento de todas as Unidades
operativas do CFN com reforço de Subunidades distritais em sistema de rodízio. Neste
reforço, ao longo dos diversos contingentes, houve a participação de militares oriundos do 2º
Distrito Naval (Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador), 3º Distrito Naval
(Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal), 4º Distrito Naval (Grupamento de Fuzileiros
Navais de Belém), 5º Distrito Naval (Grupamento de Fuzileiros Navais de Rio Grande) e 6º
Distrito Naval (Grupamento de Fuzileiros Navais de Ladário), o que também ampliou de
forma considerável o número de militares do CFN participantes em OpGLO, conforme
constatado na pesquisa de opinião relatada no item anterior.
Além disso, o Comando Militar do Leste, dada as demandas de integração de diversos
órgãos envolvidos nas OpGLO e nas operações voltadas à segurança dos grandes eventos na
cidade do Rio de Janeiro (operações “multiagências”), obrigou-se a estruturar, em seu edifício
sede, de acordo com as orientações do MD, um Estado Maior no qual pudessem atuar todos
os representantes dos diversos órgãos civis e militares envolvidos132. Tal estrutura mostrou-se
positiva no sentido de permitir a consolidação dos procedimentos em caso de atuação
conjunta entre os órgãos envolvidos nas operações de segurança. Houve ganhos significativos
no sentido da atuação integrada, inclusive entre as próprias FA. Neste sentido, tal atuação
permitiu o amadurecimento dos militares no âmbito das operações conjuntas em situações de
emprego real. Apesar da distância fática em relação às operações convencionais de defesa da
Pátria, esta atuação serve como um excelente exercício para situações de maior complexidade.

4.1.3 Impactos relativos à doutrina e ao preparo operacional
A doutrina relativa às OpGLO foi consolidada, no mais alto nível, no manual MD33-M10 – Garantia da Lei e da Ordem aprovado, em sua segunda e última edição, por meio da
131
132

Cf. Capítulo 2
O Manual MD33-M-10 prevê esta estrutura como sendo o Centro de Coordenação de Operações (CCOp), o
qual materializa e apoia o Comando Operacional, onde funcionam as representações dos órgãos envolvidos
no planejamento, coordenação, assessoria e acompanhamento das ações. (BRASIL, 2014, p. 22)
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Portaria Normativa 186/MD, de 31 de janeiro de 2014. Tratou-se da consolidação das
experiências colhidas no âmbito das FA ao longo de diversas OpGLO desencadeadas desde o
início da década de 1990, bem como da incorporação das diretrizes contidas no ordenamento
infraconstitucional em vigor relativo ao assunto. Deste modo, tal doutrina incorpora todas as
limitações para o emprego das FA, restringindo, desta forma, o nível de letalidade das
mesmas, uma vez que as OpGLO deverão ser conduzidas com a “observância dos princípios
da razoabilidade, da proporcionalidade e da legalidade” (BRASIL, 2014, p. 25)133.
No âmbito da restrição do nível de letalidade das tropas empregadas, são previstos dois
tipos de documentos: as Normas de Conduta (NC) e as RE. As primeiras “são prescrições que
contêm, entre outros pontos, orientações gerais acerca do comportamento a ser observado pela
tropa no trato com a população, pautado, sempre, pela urbanidade e pelo respeito aos direitos
e garantias individuais” (BRASIL, 2014, p. 20). Sua exata compreensão e correta execução
pela tropa constituirão fator positivo para o êxito da operação. Ou seja, as NC estabelecem
parâmetros a serem observados pelos militares, servindo de referência para a elaboração das
RE. Estas, por sua vez, considerando que as ações a serem desencadeadas devam observar as
orientações dos escalões superiores, bem como os princípios acima mencionados, são
expedidas em todos os escalões, sempre de forma mais restritiva, estabelecendo os
procedimentos que a tropa deverá cumprir dentro do maior número de situações vislumbradas,
porém, sem cercear a iniciativa dos subordinados nas situações não previstas. Estabelecerão,
também, as medidas de proteção aos cidadãos e aos bens patrimoniais incluídos como
objetivos da missão. Tais regras, como dito antes, deverão ser objeto de exaustivo
adestramento da tropa.
A colocação em prática das RE requer a adoção de procedimentos específicos diferentes
daqueles empregados contra um inimigo ou alvos tipicamente militares encontrados nas
operações convencionais de defesa da Pátria e devidamente enquadrados no âmbito do Direito
Internacional dos Conflitos Armados (DICA). Neste sentido, as NC e as RE devem funcionar
como limitadores do “espírito guerreiro” dos militares envolvidos nas OpGLO, os quais, em
princípio, são preparados para situações de combate, quando, então, podem usar toda sua
potencial letalidade em prol do cumprimento de sua missão. Deste modo, o emprego desses
133

O mesmo manual considera os seguintes conceitos: a razoabilidade consistindo na compatibilidade entre
meios e fins da medida, de forma que as ações devam ser comedidas e moderadas; a proporcionalidade
como sendo a correspondência entre a ação e a reação do oponente, de modo a não haver excesso por parte
do integrante da tropa empregada na operação; enquanto a legalidade remete à necessidade de que as ações
devam ser praticadas de acordo com os mandamentos da lei, não podendo se afastar da mesma, sob pena de
praticar-se ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso (BRASIL,
2014, p. 25).
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procedimentos específicos não se mostrará como um problema de cunho operacional em se
tratando de operações episódicas e de mínima duração possível, conforme previsto no Art. 5º
do Decreto 3897/ 2001 (BRASIL, 2001). Entretanto, o emprego costumeiro e de longa
duração de tropas com limitado “espírito guerreiro” poderá levar a incorporação inconsciente
por parte dos militares dos procedimentos específicos, aplicando-os em situações de combate
convencional também de forma inconsciente, dados os inúmeros adestramentos requeridos.
Quanto a isto, já existem relatos de militares adotando em adestramentos de operações
convencionais, de forma natural, espontânea e inconsciente, táticas, técnicas e procedimentos
empregados em GLO. Pior será se, ao longo do tempo, os militares responsáveis por instruir e
adestrar em operações de combate passarem a fazê-lo com base em tais procedimentos.
Ainda no âmbito da análise da limitação do “espírito guerreiro” dos combatentes, são
previstas ações preventivas e repressivas a serem conduzidas durante as OpGLO. As
primeiras abrangerão “o preparo da tropa em caráter permanente e as atividades de
inteligência, comunicação social e dissuasão. [...] As ações repressivas serão desenvolvidas
para fazer frente a uma ameaça concretizada, com o intuito de preservar ou restabelecer a
ordem [...]” (BRASIL, 2014, p. 29)(grifo nosso). Pode-se perceber que são ações de caráter
preventivo e/ou defensivo, uma vez que as próprias ações repressivas buscam reagir a uma
ameaça concretizada. Dentre as ações listadas em manual para execução pela tropa estão:
a) assegurar o funcionamento dos serviços essenciais sob a responsabilidade
do órgão paralisado;
b) controlar vias de circulação;
c) desocupar ou proteger as instalações de infraestrutura crítica, garantindo o
seu funcionamento;
d) garantir a segurança de autoridades e de comboios;
e) garantir o direito de ir e vir da população;
f) impedir a ocupação de instalações de serviços essenciais;
g) impedir o bloqueio de vias vitais para a circulação de pessoas e cargas;
h) permitir a realização de pleitos eleitorais;
i) prestar apoio logístico aos OSP ou outras agências;
j) proteger locais de votação;
k) realizar a busca e apreensão de armas, explosivos etc.; e
l) realizar policiamento ostensivo, estabelecendo patrulhamento a pé e
motorizado. (BRASIL, 2014, p. 29)

Não há previsão de ações de caráter ofensivo que busquem o engajamento em combate. Isto,
para as tropas de Infantaria, arma núcleo das tropas empregadas em GLO, soa quase como um
verdadeiro ultraje e extenuante exercício mental, uma vez que seu lema é “cerrar sobre o
inimigo para destruí-lo pelo fogo e movimento”. Ou seja, ações preponderantemente
ofensivas.
Além disso, o manual considera que, por se tratar de uma tarefa constitucionalmente
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atribuída, há necessidade das FA se manterem preparadas para o seu cumprimento, cabendo
aos respectivos Comandantes de Força o preparo de seus órgãos operativos e de apoio, de
acordo com as diretrizes do MD. Neste contexto, “o preparo compreende, entre outras, as
atividades permanentes de planejamento, organização e articulação, instrução e adestramento,
desenvolvimento de doutrinas específicas, inteligência e logística” (BRASIL, 2014, p. 31).
Ainda segundo o manual (ibidem), para tal preparo, devem ser planejados e executados
exercícios operacionais, bem como as FA devem manter, permanentemente, unidades em
condições de pronto emprego, tanto de maneira geral, quanto para atender as peculiaridades
das OpGLO. Vê-se, desta forma que, a despeito de tratar-se de uma tarefa subsidiária, exigese das FA o permanente preparo para atender as demandas que possam surgir, em especial por
parte da MB/CFN e do EB. Considerando-se que as OpGLO foram transformadas em
realidade rotineira, com demandas crescentes ao longo dos anos, e que não há, aparentemente,
ameaças externas à defesa da Pátria, é natural que aquelas passem a ser priorizadas no
contexto do preparo das Forças.
Não há dúvidas de que, na atualidade, FA modernas e capacitadas precisam estar em
condições de atuar em ambientes diversos com diferentes níveis de ameaça, característicos
dos modernos campos de batalha, em especial em áreas urbanas como as predominantes nas
OpGLO. A própria doutrina das operações convencionais prevê a possibilidade de se estar
preparado para, em uma mesma área de operações, ter-se que transitar entre o combate, a
manutenção da “paz” e a prestação de ajuda humanitária em diferentes pontos134. A
versatilidade é uma característica desejável ao combatente na atualidade. Entretanto, isto
parece muito distante de se empenhar, de forma costumeira, as FA em operações de segurança
interna, mais especificamente segurança pública, demandando um permanente preparo das
tropas para atuar de acordo com as limitações legais impostas pelo ordenamento jurídico e
legislação infraconstitucional.
Para ilustrar a percepção acima, tome-se como exemplo as operações convencionais de
combate em áreas urbanas. Neste contexto e ambiente, existem duas formas básicas para se
controlar uma determinada área: pelo método seletivo ou o método sistemático. No primeiro,
quando as ameaças estão localizadas pontualmente, seleciona-se determinados pontos de
interesse ou sensíveis a serem conquistados e controlados, sendo mantido o controle do
restante da área pela presença por meio de patrulhas. No segundo, quando as ameaças estão
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Conceito denominado Three Block War, introduzido pelo General do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA
Charles Krulak no final da década de 1990, despertando para a necessidade de forte liderança nos mais
baixos escalões neste tipo de ambiente operacional.

140

dispersas pela área a ser controlada, realiza-se um vasculhamento sistemático de todas as
construções existentes, desde que haja efetivo para tal, de forma a garantir a eliminação ou
neutralização de toda e qualquer vetor de ameaça, garantindo-se, assim, o controle total da
área. Não há limitações jurídicas para tal vasculhamento, desde que não se cometam crimes
previstos no DICA. Em ambos os casos, as investidas na localidade podem ser feitas com o
apoio de blindados, dependendo do tipo de ameaça existente.
O segundo método, caso haja tropas suficientes para sua condução, mostra-se mais
efetivo, uma vez que se realiza a “limpeza”135 de toda a área a ser controlada ou conquistada.
Se for considerado tão somente as características do ambiente operacional e das ameaças
existentes, as áreas dominadas por facções do narcotráfico no Rio de Janeiro apontariam para
a adoção do método sistemático para um controle efetivo de tais áreas, em especial dada a
dificuldade de identificação dos membros de facções, os quais atuam em meio a população
local. Entretanto, o ordenamento jurídico compatível com o EDD em vigor, onde se deve
buscar o respeito aos direitos e garantias individuais, demanda a adoção do método seletivo
por parte da tropa, observando-se as devidas restrições jurídicas.
Tal prática proporciona severas limitações à atuação da tropa, a qual termina por limitar
o seu potencial combativo, inclusive pela adoção de armamentos menos letais, os quais visam
preservar a população e reduzir os danos colaterais. Portanto, a atuação prolongada de tropas
voltadas para o combate dentro de tais condições não se mostra recomendável, uma vez que,
na GLO, há uma preocupação constante com a ocorrência de “efeito colateral”, ou seja, o
ferimento ou morte de inocentes. Tal fato demanda, a todo momento, destacar a diferença
entre as operações convencionais de combate em ambiente urbano e as OpGLO, quando as
RE e o uso proporcional da força deve ser rigorosamente observado.
Um impacto das OpGLO tido como positivo e muito difundido no meio militar trata do
fato de os combatentes operarem em situações reais de risco, o que, de certa forma,
melhoraria o seu preparo operacional para lidar com o estresse em situações de combate mais
complexas. De fato, lidar com situações de risco tendem a ampliar a endurance dos militares,
uma vez que as simulações em adestramento, mesmo com o uso de munição real, trazem
consigo severas restrições de segurança de forma a se evitar acidentes indesejáveis
(fratricídio) que possam causar lesões nos participantes. Em tais adestramentos com munição
real, jamais um militar dispara seu armamento em direção a outro militar, mas, sim, em
direção a alvos simulados que não reagem.
135

Jargão usado no meio militar para as ações que visem, em determinada área, a neutralização de qualquer
ameaça.
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Desta forma, por mais real que possa parecer, haverá uma certa tranquilidade por parte
dos participantes por saberem que não ocorrerão disparos em sua direção e que os demais que
disparam as armas são outros militares participantes do adestramento. Entretanto, as
limitações legais inerentes ao ambiente operacional, conforme discutido nos parágrafos
anteriores, considerando que o militar não pode reagir como se em uma situação de combate
estivesse, tornam tal impacto positivo limitado, restringindo-se à conduta de proteção
individual, tais como o correto deslocamento na área urbana, buscando-se os pontos cobertos
das vistas e abrigados dos disparos das armas dos membros de facções.
As situações reais de risco as quais a tropa é submetida, além das severas limitações
impostas e que podem gerar transtornos jurídicos, elevam o nível de tensão e exigem dos
comandos envolvidos um constante acompanhamento do nível de estresse dos militares. A
administração desse estresse, além de um exercício de liderança por parte dos próprios
militares, demanda o acompanhamento por parte de profissionais de Assistência Social e
Psicológica, no intuito de reduzir os problemas relacionados com este fenômeno psicológico e
manter o moral da tropa elevado de forma a não comprometer seu desempenho operacional. A
experiência quanto ao controle do estresse mostra-se como um fator positivo para qualquer
tipo de operação militar.
Um outro impacto das OpGLO tido como positivo e muito difundido no meio militar e
associado ao anterior trata do exercício da liderança em todos os escalões, em especial os
mais baixos comandados por jovens Oficiais ou Praças, normalmente Sargentos. Durante as
diversas OpGLO conduzidas na cidade do Rio de Janeiro, a fração mínima de emprego da
tropa era o Pelotão (comandado por Tenentes), excepcionalmente o Grupo de Combate
(comandado por Sargento).
Deste modo, dada a necessidade de descentralização das ações para a realização de
diversas patrulhas e o estabelecimento de check points (pontos de checagem e inspeção em
viaturas e pessoas), havia a necessidade de um imperioso exercício de liderança por parte dos
líderes das frações, uma vez que pequenos erros ou falhas de procedimento por parte da tropa
poderiam gerar fortes repercussões que poderiam alcançar os níveis decisórios mais elevados.
A experiência quanto ao exercício da liderança e de ação de comando em todos os níveis
mostra-se também como um fator positivo para qualquer tipo de operação militar, em especial
para as ações de combate convencionais voltadas à defesa da Pátria, quando os combates
tendem a ser muito mais intensos.
Pode-se apontar, também, a coleta de experiências quanto ao emprego de blindados em
áreas urbanas, algo altamente provável de ocorrer mesmo durante as operações convencionais.
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Os blindados têm como principal vantagem proporcionar ação de choque à tropa que o
emprega. Tal ação de choque é a resultante da combinação de sua mobilidade, poder de fogo e
blindagem. Quanto mais se maximizar o uso de tais fatores, maior será esta ação de choque.
Ou seja, faz-se necessária uma judiciosa utilização do terreno. O emprego de tal meio
apresentou nas OpGLO, dadas às características das diversas comunidades no Rio de Janeiro,
em sua maioria constituídas de favelas com estreitos arruamentos, problemas de segurança ao
longo de itinerários canalizados e dominados por vistas pelos APOP, tornando-os vulneráveis
a ataques com artefatos incendiários improvisados conhecidos como coquetéis Molotov.
Em locais com tais características, o problema era minimizado com o emprego da tropa
a pé, permanecendo os blindados em pontos estratégicos em suporte às tropas de reação.
Além disso, os deslocamentos dos blindados demandavam reconhecimentos prévios de
itinerários de forma a se evitar os arruamentos estreitos e a retenção das viaturas em locais
inseguros, minimizando, inclusive, a possibilidade de incidentes que gerassem danos
colaterais. Ou seja, a exploração da ação de choque inerentes aos blindados em OpGLO é
sempre limitada e os membros de facções já sabem disso.

4.1.4 Impactos relativos ao material
A questão do material é de análise relativamente mais simples, uma vez que,
teoricamente, quem está preparado em termos materiais para fazer mais consegue fazer
menos. Isso quer dizer que parte do material utilizado em operações convencionais de
combate voltadas à defesa da Pátria podem ser utilizados em OpGLO, em especial aqueles
afetos às tropas de Infantaria. Materiais como as equipagens individuais de proteção
(conhecidos pela sigla EPI e que possuem diferentes configurações, de acordo com a
situação); armamento individual e coletivo, com ou sem recursos especiais; viaturas leves e
pesadas; equipamentos de visão noturna; e até mesmo blindados de transporte de pessoal são
compatíveis com ambos os tipos de operação.
Entretanto, alguns itens específicos são mais empregados em situações de não-guerra,
dentre as quais as OpGLO, apesar de não serem para uso exclusivo nestas. Dentre esses
destacam-se as armas e munições menos letais (espingarda militar, munição de borracha,
granadas de gás); cassetetes elétricos; equipagens de proteção para controle de distúrbios;
equipamentos para controle e trânsito (lanternas, cones de trânsito, balizadores e barricadas);
dentre outros. Apesar disso, mesmo nas operações convencionais, tais itens também
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encontrarão utilidade, em especial nos controles das áreas de retaguarda136 e nas operações em
áreas urbanas.
Em um país com limitados recursos orçamentários como o Brasil, caso haja o emprego
das FA em OpGLO, deve haver, necessariamente, o carreamento de recursos específicos
(crédito extraordinário137) voltados à aquisição de material adequado para a proteção e a
correta condução das ações por parte das tropas, de forma a serem evitados incidentes
indesejáveis que possam, em especial, levar riscos à população. Aqui parece surgir um certo
paradoxo, uma vez que não se mostra desejável que as FA estejam intensamente envolvidas
neste tipo de operação, porém recursos adicionais para um limitado, por vezes
contingenciado, orçamento terminam por ser bem-vindos. Isto termina por minimizar a reação
interna no âmbito das Forças quanto à participação nas ações de GLO.
A aquisição de tal material específico para as OpGLO, tecnologicamente menos
complexo, mais barato e demandado em quantidade, pode mascarar um falso “estado da arte”
das forças militares, uma vez que são necessários, mas não suficientes para situações mais
complexas de combate convencional no Século XXI. Neste sentido, a produção de tal material
pode servir, inicialmente, como um fomentador para a Indústria de Defesa, porém não pode
servir de cerceador da ampliação de sua capacidade tecnológica e produtiva de equipamentos
mais complexos ao se projetar no imaginário coletivo que as FA se encontram no “estado da
arte” e em plena capacidade de pronta resposta. Mas, pronta resposta a que? Portanto, o
investimento para atender às demandas materiais das OpGLO não deve drenar o orçamento
nem substituir ou impactar os demais investimentos relativos aos projetos estratégicos
voltados ao fortalecimento das FA e de sua capacidade dissuasória. Tais investimentos devem
ser vistos como complementares e não excludentes, mesmo para um país onde,
aparentemente, não há uma ameaça externa iminente.
Do ponto de vista logístico, a execução das diversas OpGLO anteriormente
mencionadas forçaram a ativação e aprimoramento das estruturas e órgãos logísticos, a
medida em que os problemas foram surgindo. Quando se compara as equipagens dos militares
136
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De acordo com o Glossário das FA (BRASIL, 2015, p. 34), trata-se do espaço geográfico, porção da zona de
ação atribuída a uma força terrestre, destinado ao desdobramento da reserva, dos elementos de apoio ao
combate e de apoio logístico desta força.
Verba específica, além do orçamento anual previsto para as Forças, visando a um determinado fim. Neste
caso, a União carreia tais recursos específicos de forma a evitar sua utilização em outros fins diferentes do
qual se destinam. Um exemplo foi a Medida Provisória nº 642/2014 que destinou R$ 200 milhões para apoio
logístico às FSP do Estado do Rio de Janeiro (BRASIL, 2014). O autor da pesquisa buscou maior
detalhamento no Portal da Transparência a respeito da disponibilização e execução dos créditos
extraordinários alocados para as OpGLO na cidade do Rio de Janeiro. Entretanto, não era possível visualizar
os desdobramentos das Notas de Empenho e Ordens Bancárias lá inseridas nas contas do EB, de forma que
não foi possível verificar o material especificamente comprado para atender a este tipo de operação.

144

empregadas nas Operações Rio I e II com as empregadas nas últimas OpGLO realizadas,
verifica-se o franco aperfeiçoamento alcançado, em parte pela influência das OpPaz no Haiti,
as quais exigiam que os militares participantes estivessem próximos ao “estado da arte” para a
atuação naquele tipo de ambiente operacional. Todo o material adquirido para o Haiti e que
foi incorporado ao inventário das Unidades operativas do EB e do CFN foram empregados
nas OpGLO na cidade do Rio de Janeiro pelas respectivas Unidades participantes.
4.2 O risco de “policialização” das Forças Armadas
Faz-se necessário enfatizar, conforme apontado na Introdução, que este pesquisador
tratou dos impactos para as operações com vistas à defesa da Pátria contra ameaças externas
que pudessem colocar em risco a sobrevivência do Estado ou do regime democrático em
vigor, apesar de alguns autores interpretarem as OpGLO como defesa da Pátria, ao
considerarem que o controle de determinadas áreas da cidade do Rio de Janeiro por facções
do narcotráfico representam uma ameaça à soberania do Estado brasileiro.
Neste trabalho, conforme ressaltado em 3.2.11, tais áreas não são consideradas como
território de um “Estado paralelo” ameaçador da integridade territorial e da soberania do
Estado brasileiro. Tais facções não foram consideradas como uma ameaça formal ao Estado,
uma vez que assim não foram declaradas, não podendo seus membros receber o status de
“inimigos”, mesmo que alguns pesquisadores defendam que na prática recebem, devendo ser
tratados como criminosos, de acordo com o ordenamento jurídico em vigor. Esta é a “leitura
oficial” até o momento, mesmo que algumas autoridades138, isoladamente e de forma
anacrônica139, possam apontar as ações e o poderio bélico de tais facções como ameaças à
“segurança nacional”. Thiago Rodrigues já havia alertado para a perigosa e indesejável
aproximação das expressões “segurança pública” e “segurança nacional”, dado o processo de
militarização das ações de segurança pública:
Os altos níveis de desigualdade social associados à prática tradicional de
controle da pobreza por uma combinação de caridade privada, assistência
138

139

Entrevista
com
o
então
Comandante
do
Exército.
Disponível
em:
<https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/11/bolsonaro-nao-e-volta-dos-militares-mas-ha-o-risco-depolitizacao-de-quarteis-diz-villas-boas.shtml>. Acesso em: 01 fev. 2019.
O termo “anacrônica” é aqui empregado no sentido de que a Política Nacional de Defesa (PND) não mais
reconhece a expressão “Segurança Nacional”, mas, sim, somente o termo “Segurança”, definido como “a
condição que permite ao País preservar sua soberania e integridade territorial, promover seus interesses
nacionais, livre de pressões e ameaças, e garantir aos cidadãos o exercício de seus direitos e deveres
constitucionais” (BRASIL, 2013a)(grifo nosso). Portanto, utilizar a expressão “segurança nacional” ao
considerar que a gravidade da situação de segurança pública no país possa representar uma ameaça a
soberania não encontra respaldo na legislação em vigor. Entretanto, para criar mais confusão ainda, a atual
proposta de alteração da PND em tramitação renomeia a definição de “Segurança” acima como “Segurança
Nacional”.
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pública e repressão seletiva prevalecem nesta nação grande e diversificada.
A distinção entre “segurança nacional” e “segurança pública” está cada vez
mais desaparecendo sob um contínuo de forças policiais militarizadas.
(RODRIGUES, 2018, p. 32)(tradução nossa)140

Neste sentido, chamar as questões de segurança pública de ameaças à segurança
nacional dado o agravamento da violência em decorrência da atuação das facções de tráfico
de drogas, com o emprego das FA sem que haja o devido acionamento dos dispositivos
constitucionais previstos no ordenamento jurídico para que a situação assim seja oficialmente
tratada, é completamente inefetivo e representa, em realidade, o subemprego daquelas Forças.
Disso resulta o engajamento dos militares em ações de segurança pública, como se fossem
policiais militares, aplicando-se todas as restrições impostas pelo ordenamento jurídico em
vigor dentro de uma normalidade democrática, reforçando-se uma política de enfrentamento
que já se mostra insuficiente para lidar com o quadro fático atual.
Ao longo do Capítulo 2, foi exaustivamente explorada a questão da flexibilização do
conceito de GLO em decorrência da publicação das Leis Complementares nº 69/1991, nº
97/1999, nº 117/2004, nº 116/2010 e do Decreto nº 3897/2001. Entretanto, na visão deste
autor, o ponto culminante de tal flexibilização e da deturpação do texto constitucional ocorreu
exatamente com a edição do referido Decreto, a partir de um dos documentos que o
respaldaram – o Parecer da AGU nº GM-025141, de 10 de agosto de 2001, da lavra da Dra.
Thereza Helena S. de Miranda Lima, ratificado pelo então Advogado Geral da União, Gilmar
Ferreira Mendes, cujo assunto era “As Forças Armadas, sua atuação, emergencial, temporária,
na preservação da ordem pública. Aspectos relevantes e norteadores de tal atuação”.
Está claro no texto constitucional que o Art. 142 trata exclusivamente da defesa do
Estado e do regime democrático em vigor, cabendo como uma das tarefas das FA a GLO.
Porém, não em situações corriqueiras, mas em caso de grave risco aos bens mencionados.
“Garantir a ordem”, aqui, não tem o mesmo grau de “preservar a ordem”, conforme consta do
Art. 144, mas, sim, de evitar situações que possam se transformar em uma grave ameaça ao
Estado ou ao regime democrático ou reverter situações que assim se apresentem. Já este
último Artigo da mesma Carta trata da defesa do cidadão, por meio da preservação da ordem e
da incolumidade das pessoas e do patrimônio. “Preservar a ordem”, aqui, significa evitar
situações que possam colocar em risco a integridade de pessoas e do patrimônio ou intervir
140

Texto original: “The high levels of social inequality associated with the traditional practice of controlling
poverty by a combination of private charity, public assistance and selective repression prevails in this large
and diverse nation. The distinction between “national security” and “public safety” is increasingly
disappearing under a continuum of militarized police forces”.
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Disponível em: https://www.agu.gov.br/atos/detalhe/8417. Acesso em: 19 ago. 2018.
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em situações que já concretizaram tal risco, retornando-se, tão logo e da maneira possível, à
normalidade. São situações que requerem intervenção no sentido de restabelecer
continuidades, de restaurar, conforme apontado por Frédéric Gros (2009, p. 244).
Por ocasião da escrituração do aludido parecer, a tarefa de “garantir a lei e a ordem”
afeta às FA foi trazida ao mesmo patamar da tarefa de “preservar a ordem” afeta às FSP,
como se fossem a mesma coisa, de tal sorte que este nivelamento permitiu a total e completa
flexibilização do conceito de GLO ao apontar que, para garantir a lei e a ordem, os militares
das FA deveriam atuar como policiais militares, observando-se todas os deveres e limitações a
eles atribuídos. In verbis,
A leitura do transcrito § 2º do art. 15 da Lei Complementar nº 97 - a
referência, nele, à preservação da ordem pública - e a condição, ali posta, de
as Forças Armadas só atuarem, -na garantia da lei e da ordem-, após o
esgotamento dos instrumentos a tal previstos no art. 144 da Carta Magna,
induvidosamente trazem à baila a competência constitucional, específica, das
polícias militares, às quais, reitere-se, -cabem a polícia ostensiva e a
preservação
da
ordem
pública(art.
144,
cit.)
E, no mundo dos fatos, as recentes atuações das Forças Armadas em
Estados nos quais o efetivo de suas Polícias Militares então em atividade se
evidenciou insuficiente à garantia da ordem pública, à preservação da ordem
pública, circunstância que levou seus Governadores a solicitar o auxílio de
tropas federais. Tropas federais que, por óbvio, ali foram para preservar
a ordem pública (prevenindo sua violação, e restaurando-a, se for o
caso), a incolumidade das pessoas e a do patrimônio (público, e
privado). Tropas federais que, decerto, se destinaram a - emergencial e
temporariamente - desempenhar as atividades constitucionalmente
conferidas às polícias militares, como se policiais militares fossem os
seus integrantes. Do contrário, bem pouco prestante seria sua solicitada
presença; até porque, vale se repita, as demais polícias elencadas no art. 144
da Carta têm competências específicas e que não se confundem com a
deferida às Polícias Militares, sendo-lhes, pois, defeso desenvolver as
ações
a
estas
previstas.
Em resumo, o emprego das Forças Armadas em situações que tais lhes
confere o exercício da competência da Polícia Militar cujo efetivo se tornou
- por certo tempo - insuficiente; et pour cause, lhes impõe os limites,
constitucionais e legais, a tal exercício fixados. (BRASIL, 2001) (grifo
nosso)

Como um franco retrocesso, este nivelamento permitiu aproximar as FA das situações
rotineiras de segurança pública, em especial àquelas afetas ao combate às facções do
narcotráfico, apesar de não ficar evidente nos documentos de acionamento tal intenção de
combate direto. A edição do Decreto selou, então, a interpretação de que os militares
poderiam atuar como policiais militares dentro de um contexto de normalidade institucional.
Neste contexto, diferentemente do que se possa imaginar de imediato, quanto mais se
empregar as FA como policias em situações de segurança pública, mais enfraquecida estará a
capacidade dissuasória das próprias FSP diante das facções do tráfico de drogas, uma vez que
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ficará explícita a mensagem de que estas Forças não têm capacidade real para lhes fazer frente
ou as controlar. Todas as vezes que se coloca as FA nas ruas para fazer papel de polícia,
envia-se a mensagem para a sociedade e para os criminosos de que as FSP não são capazes de
lidar com o estado de violência nas cidades e que, para contê-lo, somente com o emprego da
ultima ratio do Estado. Tudo isso é preocupante, uma vez que a reincidência no emprego das
FA demonstra que medidas preventivas e corretivas no âmbito da segurança pública não estão
sendo adotadas de forma efetiva pelo Governo do Estado. Além disso, de toda uma longa
cadeia do narcotráfico internacional, as FA terminam por atuar de forma mais intensa na
ponta da linha, qual seja, o comércio varejista, o qual não representa a parte mais lucrativa e
estratégica deste comércio.
Ao mesmo tempo, o emprego das FA em OpGLO pouco efetivas e que não levam a
resultados perenes em médio e longo prazos termina por contribuir para a diminuição da
capacidade de dissuasão dessas Forças, tanto interna quanto externamente, uma vez que as
facções do tráfico, após o encerramento das operações, terminam por reestabelecer o status
quo ante. Qual seja, áreas dominadas por facções onde a população sobrevive sob o domínio
real de suas leis, convivendo com situações cotidianas de extrema violência visível e invisível.
A diminuição da capacidade de dissuasão interna dá-se pelas restrições impostas pelo
ordenamento jurídico, o qual não permite o emprego de todo o potencial bélico das FA,
provocando, desta forma, subemprego e desgaste dos militares perante a população e aos
olhos dos próprios traficantes, uma vez que as limitações impostas ao modus operandi da
tropa são perceptíveis aos traficantes, com o registro de inúmeros casos de desacato. Como
exemplo, pode-se mencionar que as cinematográficas cenas de traficantes fugindo do
Complexo da Penha para o Complexo do Alemão em 2010, em decorrência da ação dos
policiais apoiados por blindados da MB, não mais foram vistas em operações posteriores.
Pelo contrário, as facções criminosas, motivadas ainda pela disputa entre elas, ampliaram e
modernizaram seus arsenais e adaptaram suas formas de atuação, a fim de minimizar suas
desvantagens e o impacto causado pelo emprego dos meios (material e pessoal) das FA.
Já a diminuição da capacidade de dissuasão externa ocorre uma vez que, ao não
conseguirem eliminar de forma efetiva a ameaça representada pelas facções do tráfico de
drogas, as FA terminam por conceder a dúvida a um possível agressor externo se seriam
capazes de lidar com uma ameaça bélica robusta vinda do exterior, mesmo sabendo-se que
seu potencial não fora empregado a pleno. Ou seja, se seriam capazes de conduzir de forma
eficaz operações convencionais com vistas à defesa da Pátria contra um agressor externo.
Ao longo deste trabalho pode-se perceber que o problema não reside no emprego das
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FA em OpGLO, de forma excepcional e temporária. O problema está em empregá-las de
forma costumeira, em operações de longo prazo e com inúmeras restrições operacionais, o
que demanda, também, o preparo em longo prazo, com os devidos impactos decorrentes.
Empregar as FA em operações de segurança interna deve ser encarada como medida
excepcional, a ser adotada em situações de extrema gravidade que possam ameaçar o Estado
ou regime democrático em vigor. Empregá-las, de forma costumeira, como forças policiais
em questões de segurança pública termina por constituir um lento e constante processo de
“policialização” dessas Forças, enfraquecendo-as tanto interna quanto externamente. Trata-se,
portanto, de um risco à defesa da Pátria, uma vez que tal engajamento tende a se aprofundar.
A intervenção na segurança pública no Estado do Rio de Janeiro foi a prova mais evidente
deste aprofundamento. A flexibilização propiciada pela legislação infraconstitucional quanto
ao conceito de GLO demonstra, em definitivo, que a percepção quanto à excepcionalidade
para o emprego das FA em ações internas está completamente comprometida, o que, dentro
de um contexto de um EDD, pode representar um sério desgaste para as FA, em especial a
Força terrestre.
Por fim, cabe enfatizar que as forças militares não têm vocação ontológica para o
policiamento ostensivo e nem para a repressão à criminalidade em situações de segurança
pública num contexto de normalidade institucional. Atuações desta natureza requerem ajustes
não só materiais, mas, principalmente, doutrinários, jurídicos, operacionais e psicológicos.
Mesmo dentro de uma lógica proibicionista e de puro enfrentamento de criminosos no âmbito
da segurança pública, está longe de ser desejável que um militar das FA veja, de forma tão
costumeira, um outro concidadão como um inimigo a ser eliminado. Da mesma forma, não é
desejável que a população veja em suas FA um elemento a ser temido. Isso, no limite, poderá
se revelar como um desserviço às Forças, à democracia e à Nação, no sentido de que, sem o
devido trato das mazelas sociais da sociedade, todas aquelas saem enfraquecidas ao final de
cada período de emprego das FA, fortalecendo-se, tão somente, as facções de tráfico de
drogas.
Conforme citado pelo Almirante Mário César Flores (2018), “Federação é o modelo
adequado ao Brasil, grande, complexo e heterogêneo, desde que praticada com competência e
responsabilidade. Se Estados preparassem suas polícias, ação dos militares na segurança não
seria necessária”. A saída, portanto, aponta para a redução daquelas mazelas; o preparo
adequado das FSP dos Estados da Federação para lidar com os desafios da atualidade; e,
principalmente, a recuperação do respeito, da autoestima e da legitimidade de tais forças
policiais, e porque não dizer do próprio Estado, perante a população.
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INDICADORES ESTRATÉGICOS

Gráfico 4: Índice de Letalidade Violenta –
mortos por 1.000.000 hab.
Fonte: dados do ISP – RJ
Elaborado pelo autor

Gráfico 5: Índice de Roubos de Veículos
Fonte: dados do ISP – RJ
Elaborado pelo autor

Gráfico 6: Índice de Roubos de Rua
Fonte: dados do ISP – RJ
Elaborado pelo autor
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APÊNDICE B - QUADRO RESUMO DA PARTICIPAÇÃO MILITAR EM EVENTOS POLÍTICOS E DE SEGURANÇA E ORDEM INTERNAS

Participação nos Eventos Históricos
Militares ou Grupo de Militares ou Grupo de
Forças Armadas
Forças Armadas como
Militares como
Período Histórico

Evento Histórico

Contexto Histórico

Militares como

causadores de

Constituição em Vigor

mantenedores legais
insegurança ou
desordem ou quebra
do status quo

(1821-1823) Independência da Bahia

(1822) Levante no Piauí

Consolidação da Independência

estratégica
Motivação político-

(1823) Levante no Pará

Consolidação da Independência

Primeiro Reinado
Império

Defesa do Estado e
do Regime em vigor

Motivação político-

(1825-1828) Guerra da Cisplatina

secessão
Motivação republicana

estratégica
Motivação político-

secessão
Motivação política

estratégica

Motivação política

Motivação legal

Política interna

(1831) Abdicação de Dom Pedro I

Política interna

Defesa do Estado e
do Regime em vigor

Defesa do Estado e
do Regime em vigor

Regências

(1832) Revolta Pernambuco

Manutenção da integridade territorial

(1838-1840) Balaiada - Maranhão

Manutenção da integridade territorial

Defesa do Estado e
Motivação política
do Regime em vigor Motivação republicana

Política interna

(1848) Revolução Praieira - Pernambuco

Política interna

(1883-1889) Questão Militar e proclamação da
República
(1889) Levantes no Desterro, Corveta Niterói e 2º
Regimento de Artilharia.
(1891) Fechamento do Congresso e instauração do

1824

Política interna

República Velha

Marinheiros,

Política interna
Golpe de Estado

Política interna

Defesa do Estado e
do Regime em vigor

Era Vargas (República)
República Populista

Motivação legal
Motivação política

Motivação política

Motivação política

Motivação política

das
Política interna
Política interna
Política interna

(1896-1897) Guerra de Canudos - Bahia
(1904) Revolta da Vacina - Rio de Janeiro

Política interna
Política interna

(1910) Revolta de João Cândido - RJ

Política interna

(1922) Revolta do Forte de Copacabana
(1924-1925) Revolução Paulista, Coluna Prestes e
outros.
(1930) Revolução de 1930

1891

Política interna
Ciclo Revolucionário - Tenentismo
Ciclo Revolucionário - Tenentismo

(1935) Intentona Comunista

Ciclo Revolucionário

(1937) Golpe do Estado Novo

Ciclo Revolucionário

(1938) Intentona Integralista

Ciclo Revolucionário

Queda de Vargas

(1945) Queda de Getúlio Vargas e fim do Estado

Morte de Vargas

Novo
(1954) Morte de Getúlio Vargas

Período Pós-Vargas

(1955-1956) Golpe de 1955 e posse de JK

Ciclo Revolucionário

(1961) Golpe Parlamentarista

Ciclo Revolucionário

(1992-2017) Emprego das Forças Armadas em

Defesa do Estado e
do Regime em vigor

Motivação política

Motivação legal
Motivação legal

Motivação política

Motivação legal

Motivação política
Motivação política

Motivação legal
Motivação legal

Golpe de Estado

1891

1934

1934

Ciclo Revolucionário

1946

Motivação política

Motivação política

Defesa do Estado e
do Regime em vigor

Motivação política

Motivação política

Motivação política

Motivação legal

Motivação política

Defesa do Estado e
do Regime em vigor

Motivação política

Golpe de Estado

Motivação política

Defesa do Estado e
do Regime em vigor

Motivação política

Motivação política
Motivação legal
Motivação política

Motivação política
Motivação legal
Motivação Política

Golpe de Estado
Motivação política
Golpe de Estado

Motivação Política
Motivação legal

Motivação ideológica
Motivação ideológica

Motivação legal
1946

Ciclo Revolucionário

(1964-1985) Ações contra subversão

Motivação legal
Motivação legal

Golpe de Estado

Ciclo Revolucionário

(1964) Golpe de 1964 e início do Regime Militar

Motivação política
Motivação política
Motivação política

Defesa do Estado e
do Regime em vigor

Ciclo Revolucionário - Tenentismo
Ciclo revolucionário - Tenentismo
Ciclo revolucionário - Tenentismo

Golpe de Estado

Defesa do Estado e
do Regime em vigor

1891

(1932) Revolução Constitucionalista

ações de Garantia da Lei e da Ordem

Motivação política

1824

treze Oficiais Generiais - Golpe de Floriano Peixoto
(1893-1895) Revolta Federalista
(1893-1894) Revolta da Armada

Governo Provisório (1931) Levantes de Oficiais e Sargentos
de Getúlio Vargas

Nova República

estratégica
Motivação políticoestratégica
Motivação políticoestratégica
Motivação legal

Motivação política

Política interna

Fortalezas de Santa Cruz e da Lage, Manifesto dos

(1910-1914) As Salvações (RJ, PE, BA,CE)

Nova República

Defesa do Estado e
do Regime em vigor
Golpe de Estado

estado de sítio. Golpe de Deodoro da Fonseca
(1891) Sublevação na Esquadra - Almirante

de

Motivação político-

secessão

(1842) Revoltas em São Paulo e Minas Gerais

Custódio de Mello
(1891-1892) Levantes

Motivação políticoestratégica
Motivação políticoestratégica
Motivação políticoestratégica
Motivação legal

Motivação secessão

Política interna

Manutenção da integridade territorial

Motivação políticoestratégica

Motivação secessão

1824

Sul
(1837-1838) Sabinada - Bahia

Motivação legal

Motivação secessão
Motivação política

Manutenção da integridade territorial

(1832) Revolta Minas Gerais

Motivação política

Motivação secessão

(1835-1845) Guerra dos Farrapos - Rio Grande do Manutenção da integridade territorial

Regime Militar

quo (Golpe)

Motivação política

Manutenção da integridade territorial

(1828) Levante de Batalhões de Estrangeiros

(1834-1836) Cabanagem - Pará

Regime militar

status quo (Golpe)

estratégica

Motivação republicana

(1832) Levantes liderados por Major de Frias e
Política interna
pelo alemão Augusto Hugo Hoiser
(1832) Revoltas Bahia - Federação Guanais
Manutenção da integridade territorial

Estado Novo

alteradoras do status

estratégica
Motivação político-

(1823) Fechamento da Assembléia Constituinte por
Consolidação da Independência
Dom Pedro I
(1824) Confederação do Equador
Manutenção da integridade territorial

(1831) Levante do 26º Batalhão de Caçadores, da
Política interna
Divisão de Polícia da Corte e do Corpo de Artilharia
da Marinha
(1831) Revoltas Maranhão e Ceará
Manutenção da integridade territorial

Segunda República

status quo
Motivação político-

1824

Primeira República

quo

mantenedoras do
legais da ordem e do

Consolidação da Independência

N/C

Segundo Reinado

da ordem e do status

Forças Armadas como

como mantenedoras

Regime Militar
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APÊNDICE C
RELATÓRIO DE PESQUISA DE OPINIÃO JUNTO AOS ALUNOS FUZILEIROS NAVAIS
DAS ESCOLAS MILITARES DA MB/ CFN

I- DOS OBJETIVO DA PESQUISA
A pesquisa de opinião realizada junto aos alunos Fuzileiros Navais das Escolas Militares de
Oficiais e Praças do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) da Marinha do Brasil (MB), uma das Forças
predominantes nas operações de GLO conduzidas nas áreas dominadas por facções do narcotráfico
no Rio de Janeiro, teve por objetivo identificar a percepção dos militares quanto à importância
relativa destas operações em relação às demais tarefas atribuídas às FA, em especial as Operações de
Paz (OpPaz) e as operações convencionais voltadas à Defesa da Pátria. Como objetivo secundário, a
pesquisa buscou verificar a percepção dos militares que já participaram de GLO em relação aos
Agentes Perturbadores da Ordem Pública (APOP).

II- DA METODOLOGIA
Participaram da pesquisa alunos Fuzileiros Navais das seguintes Escolas Militares da MB/
CFN: EN, CIASC e EGN. Considerou-se que os alunos de tais escolas representam um satisfatório
espaço amostral, uma vez que são locais de convergência de militares (Oficiais e Praças) com
diferentes graus de vivência e conhecimento profissional.
Tanto no âmbito dos Oficiais como das Praças, buscou-se verificar, de acordo com a
experiência pregressa de cada militar, se havia uma mudança significativa em relação às percepções
tidas como objetivos ao longo da progressão na carreira. Deste modo, para os Oficiais responderam
aos questionamentos os Aspirantes Fuzileiros da Escola Naval, os Capitães Tenentes (CT) do
CAOCFN, os Capitães de Corveta (CC) do CEMOS e os Capitães de Mar e Guerra (CMG) do
CPEM. Para as Praças, responderam aos questionamentos os SD do Curso de Especialização (CEsp) de CB e os 3º SG do Curso de Aperfeiçoamento (C-Ap) de Praças.
Para a coleta dos dados necessários, foram elaborados questionários contendo as seguintes
perguntas:
1. Já participou de alguma Operação de Paz? Marque “sim” ou “não”.
( ) Sim
( ) Não
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2. Já participou de alguma Operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO)? Marque “sim”
ou “não”.
( ) Sim
( ) Não
3. Caso tenha marcado “Sim” no item 4., qual a sua percepção quanto aos “Agentes de
Perturbação da Ordem Pública (APOP)”?
( ) Inimigo sujeito a ser eliminado.

( ) Criminoso a ser julgado.

4. De acordo com seu entendimento, enumere os tipos de operação abaixo conforme o grau de
importância (de grau 1 para a mais importante a grau 3 para a menos importante):
( ) Operação de Paz

(

) Operação de GLO

(

) Operação de Defesa da Pátria

A partir dessas perguntas contidas nos questionários distribuídos aos militares, foram
levantados os seguintes questionamentos outros:
1. Quantos militares participantes de Operações de GLO atribuíram menor importância às
operações convencionais voltadas à Defesa da Pátria (atribuíram a estas grau 2 ou 3 na
pergunta 4 acima)?
2. Quantos militares participantes de Operações de GLO atribuíram a este tipo o maior grau
de importância (grau 1)?
3. Quantos militares, mesmo não tendo participado em OpGLO, atribuem a este tipo o maior
grau de importância (grau 1)?
4. Quantos militares participantes de Operações de GLO percebem o APOP como “inimigo
sujeito a ser eliminado”?

III- DOS DADOS COLETADOS
Os dados coletados foram compilados na planilha em anexo, tanto em termos de números
absolutos como em termos percentuais, sendo os principais dados apresentados abaixo para cada uma
das faixas de Oficiais e Praças consideradas.
1. OFICIAIS
1.1 Aspirante da EN
- 44 Aspirantes FN (3º e 4º anos) responderam o questionário;
- Nenhum dos Aspirantes possuía experiência em OpPaz e OpGLO;
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- 37 Aspirantes consideraram as Operações convencionais voltadas à Defesa da Pátria como a
mais importante;
- 4 Aspirantes consideraram as OpGLO como a mais importante; e
- 3 Aspirantes consideraram as OpPaz como a mais importante.
1.2 Capitães Tenentes CAOCFN
- 34 CT, alunos do CAOCFN, responderam o questionário;
- 20 CT já haviam participado de OpPaz;
- 14 CT não possuíam experiência em OpPaz;
- 27 CT já haviam participado de OpGLO;
- 7 CT não possuíam experiência em OpGLO;
- 31 CT consideraram as Operações convencionais voltadas à Defesa da Pátria como a mais
importante;
- 1 CT considerou as OpGLO como a mais importante;
- 1 CT considerou as OpPaz como a mais importante;
- 1 CT deixou de expressar sua opinião quanto ao grau relativo de importância das operações;
- 1 CT que participou de Operações de GLO atribuiu menor importância às operações
convencionais voltadas à Defesa da Pátria (atribuíram a estas grau 2 ou 3 na pergunta 4);
- 1 CT que participou de Operações de GLO atribuiu a este tipo o maior grau de importância
(grau 1);
- 15 CT que participaram de Operações de GLO percebem o APOP como “inimigo sujeito a ser
eliminado”;
- 11 CT que participaram de Operações de GLO percebem o APOP como “criminoso a ser
julgado”; e
- 1 CT deixou de expressar sua opinião quanto ao APOP.
1.3 Capitães de Corveta CEMOS
- 17 CC, alunos do CEMOS, responderam o questionário;
- 12 CC já haviam participado de OpPaz;
- 5 CC não possuíam experiência em OpPaz;
- 14 CC já haviam participado de OpGLO;
- 3 CC não possuíam experiência em OpGLO;
- 16 CC consideraram as Operações convencionais voltadas à Defesa da Pátria como a mais
importante;
- 1 CC considerou as OpGLO como a mais importante;
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- 1 CC que participou de Operações de GLO atribuiu menor importância às operações
convencionais voltadas à Defesa da Pátria (atribuíram a estas grau 2 ou 3 na pergunta 4);
- 1 CC que participou de Operações de GLO atribuiu a este tipo o maior grau de importância
(grau 1);
- 10 CC que participaram de Operações de GLO percebem o APOP como “inimigo sujeito a ser
eliminado”;
- 4 CC que participaram de Operações de GLO percebem o APOP como “criminoso a ser
julgado”; e
- 3 CC deixaram de expressar sua opinião quanto ao APOP.
1.4 Capitães de Mar e Guerra do CPEM
- 5 CMG, alunos do CPEM, responderam o questionário;
- 4 CMG já haviam participado de OpPaz;
- 1 CMG não possuíam experiência em OpPaz;
- 5 CMG já haviam participado de OpGLO;
- 5 CMG consideraram as Operações convencionais voltadas à Defesa da Pátria como a mais
importante;
- Nenhum CMG considerou as OpGLO ou as OpPaz como as mais importantes;
- Nenhum CMG que participou de Operações de GLO atribuiu menor importância às operações
convencionais voltadas à Defesa da Pátria (atribuíram a estas grau 2 ou 3 na pergunta 4);
- Nenhum CMG que participou de Operações de GLO atribuiu a este tipo o maior grau de
importância (grau 1);
- 1 CMG que participou de Operações de GLO percebe o APOP como “inimigo sujeito a ser
eliminado”; e
- 4 CMG que participaram de Operações de GLO percebem o APOP como “criminoso a ser
julgado”.

2. PRAÇAS
2.1 SD do Curso de Especialização de CB
- 342 SD, alunos do Curso de Especialização de CB, responderam o questionário. 45
questionários foram desconsiderados por erro de preenchimento;
- 297 questionários foram considerados válidos por correção no preenchimento;
- 32 SD já haviam participado de OpPaz;
- 265 SD não possuíam experiência em OpPaz;
- 219 SD já haviam participado de OpGLO;
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- 78 SD não possuíam experiência em OpGLO;
- 180 SD consideraram as Operações convencionais voltadas à Defesa da Pátria como a mais
importante;
- 78 SD consideraram as OpGLO como a mais importante;
- 91 SD que participaram de Operações de GLO atribuíram menor importância às operações
convencionais voltadas à Defesa da Pátria (atribuíram a estas grau 2 ou 3 na pergunta 4);
- 60 SD que participaram de Operações de GLO atribuíram a este tipo o maior grau de
importância (grau 1);
- 182 SD que participaram de Operações de GLO percebem o APOP como “inimigo sujeito a ser
eliminado”; e
- 37 SD que participaram de Operações de GLO percebem o APOP como “criminoso a ser
julgado”.
2.2 SG do Curso de Aperfeiçoamento
- 326 SG, alunos do Curso de Aperfeiçoamento, responderam o questionário. 29 questionários
foram desconsiderados por erro de preenchimento;
- 297 questionários foram considerados válidos por correção no preenchimento;
- 65 SG já haviam participado de OpPaz;
- 232 SG não possuíam experiência em OpPaz;
- 213 SG já haviam participado de OpGLO;
- 84 SG não possuíam experiência em OpGLO;
- 206 SG consideraram as Operações convencionais voltadas à Defesa da Pátria como a mais
importante;
- 55 SG consideraram as OpGLO como a mais importante;
- 65 SG que participaram de Operações de GLO atribuíram menor importância às operações
convencionais voltadas à Defesa da Pátria (atribuíram a estas grau 2 ou 3 na pergunta 4);
- 44 SG que participaram de Operações de GLO atribuíram a este tipo o maior grau de
importância (grau 1);
- 149 SG que participaram de Operações de GLO percebem o APOP como “inimigo sujeito a ser
eliminado”;
- 63 SG que participaram de Operações de GLO percebem o APOP como “criminoso a ser
julgado”; e
- 1 SG deixou de expressar sua opinião quanto ao APOP.
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IV- DA ANÁLISE DOS DADOS
Ver planilha em Adendo A.
1. Tanto entre Oficiais quanto entre Praças há um grande percentual de militares que já
possuem alguma experiência em OpGLO, fruto do emprego ao longo dos anos. Do total de militares
participantes da pesquisa, 68,88% já haviam participado de tais operações;
2. Tomando-se por base o total de militares participantes e se comparando a importância
relativa entre as operações convencionais voltadas à Defesa da Pátria e as OpGLO, constata-se que a
maioria (68,44%) considera as primeiras como a de maior importância. Tal fenômeno aparece
igualmente em cada uma das faixas de Oficiais e Praças consideradas. Além disso, a pesquisa não
demonstrou haver, de forma global, uma mudança de percepção entre os Oficiais ao longo dos
diversos postos da carreira, de Aspirante até CMG;
3. Ainda com base nos mesmos dados e se comparando a importância relativa entre as OpGLO
e as OpPaz, constata-se que 20,03% consideram as primeiras como a de maior importância, enquanto
apenas 11,38% consideram as segundas. Desta forma, a importância relativa entre os tipos de
operação comparados na pesquisa é: operações convencionais voltadas à Defesa da Pátria, OpGLO e
OpPaz;
4. Tomando-se por base o total de militares participantes e os itens 2 e 3 acima, pode-se inferir
que a participação dos militares em OpGLO e OpPaz não foi suficiente para que as operações
convencionais voltadas à Defesa da Pátria, razão maior de ser das Forças Armadas, deixasse de ser a
mais importante na percepção da maioria dos militares. Entretanto, as OpGLO aparecem como as
operações com o segundo maior grau de importância (51,59%) na percepção dos participantes;
5. Ao se analisar as faixas individualmente, pode-se constatar o seguinte:
• 26,26% dos SD-FN realizando o C-Esp e 18,52% dos 3ºSG-FN realizando o C-Ap
consideram as OpGLO como as de maior importância. São os maiores percentuais entre
todas as faixas consideradas;
• Ao se considerar o número de militares com experiência em OpGLO, dos 73,74% de SDFN que já haviam participado de OpGLO, 41,55% consideram menor importância para as
operações convencionais voltadas à Defesa da Pátria e 27,40% consideraram ser as
OpGLO as de maior importância relativa; e
• Ainda considerando-se somente o número de militares com experiência em OpGLO, dos
71,72% de 3ºSG-FN que já haviam participado de OpGLO, 30,52% consideram menor
importância para as operações convencionais voltadas à Defesa da Pátria e 20,66%
consideraram ser as OpGLO as de maior importância relativa;
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6. Do item 5 acima, pode-se inferir que há uma influência considerável na percepção das
Praças participantes de OpGLO quanto a importância relativa das operações convencionais voltadas
à Defesa da Pátria e as OpGLO;
7. Por fim, tomando-se por base o total de militares participantes, a pesquisa permitiu verificar
que 74,69% consideram o APOP como um “inimigo sujeito a ser eliminado” e apenas 24,90% o
consideram como “um criminoso a ser julgado”. Surpreendente foi constatar que este elevado
percentual está presente tanto entre Oficiais (CT – 55,56% e CC – 71,43%), com exceção dos CMG,
quanto entre as Praças (SD – 83,11% e SG – 69,95%). Tal fato parece transparecer a existência e o
afloramento de um certo “espírito guerreiro” inerente aos combatentes das Forças Armadas, em
especial os Fuzileiros Navais.

V- CONCLUSÕES
1. Dos itens 1, 2, 3 e 4 da ANÁLISE DOS DADOS – Em termos totalizantes, a pesquisa
demonstrou não haver motivos de preocupação quanto à percepção dos militares a respeito da
importância das operações convencionais voltadas à Defesa da Pátria, uma vez que estas ainda são
percebidas pela maioria como as de mais alto grau de prioridade. Entretanto, há de se ter atenção
quanto a evolução desta percepção no âmbito das Praças;
2. Dos itens 5 e 6 da ANÁLISE DOS DADOS – Considerando-se que é elevado o percentual
de militares com experiência em OpGLO que consideram tais operações como as de maior
importância ou atribuem menor importância às operações convencionais voltadas à Defesa da Pátria,
mostra-se necessário enfatizar para os SD-FN, CB-FN e SG-FN o papel precípuo das Forças
Armadas, em contraponto às OpGLO, uma vez que estas são de caráter subsidiário. Talvez os cursos
de formação, especialização e aperfeiçoamento sejam momentos adequados para a introdução e
reafirmação de tal aspecto. Cabe ressaltar que a pesquisa foi realizada ao longo do último semestre
do ano, quando os cursos em andamento se encaminhavam para o final; e
3. Considerando-se que a legislação infraconstitucional exige que o militar atue em OpGLO de
acordo com o atual ordenamento jurídico compatível com o Estado Democrático de Direito (militar
atua como se fosse um policial militar) e a fim de evitar transtornos para as Instituições e para os
militares com a Justiça, faz-se necessário enfatizar, em todos os níveis, que o Agente Perturbador da
Ordem Pública (APOP), qualquer que seja sua atividade (ilícita ou não), deve ser considerado, em
princípio, como um “criminoso a ser julgado” e não um “inimigo passível de se eliminado” pelo
militar em operação, a não ser que haja expressa e legal determinação em contrário. No caso
específico das OpGLO e das OpPaz, o “espírito guerreiro” do combatente deve ser “polido” por meio
do uso correto das Regras de Engajamento, as quais devem ser exaustivamente adestradas, além da
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ênfase quanto ao papel do militar em tais operações nos cursos de formação, especialização e
aperfeiçoamento. Neste sentido, faz-se necessário encontrar a justa medida de forma que o “espírito
guerreiro” não venha a ser eliminado, mas, sim, controlado, uma vez que o militar, findas as
operações, volta a ser, exclusivamente, MILITAR.

Adendo A - Consolidação de dados de pesquisa
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ADENDO A ao APÊNDICE C
CONSOLIDAÇÃO DOS DADOS DA PESQUISA DE OPINIÃO
TOTAL QUESTIONÁRIOS

TOTAL QUESTIONÁRIOS

OpPaz

Sim
NÚMEROS ABSOLUTOS
ASPIRANTE FN
OFICIAIS CT CAOCFN
CC CEMOS
CMG CPEM
PRAÇAS SD CEsp
SG CAp

Não

OpGLO

Importância 1

Importância 2

Importância 3

3

19

22

Sim

Não

Importância 1

Importância 2

Importância 3

Op convencionais

44

34
34
17
17
5
5
342
297
326
297
768
694
A diferença deveu-se a necessidade de

0
20
12
4
32
65
133

44
14
5
1
265
232
561

1
0
0
39
36
79

19
7
2
87
96
230

13
10
3
171
165
384

0
27
14
5
219
213
478

44
7
3
0
78
84
216

4
1
1
0
78
55
139

19

Possuem experiência e

Possuem

consideram menor

experiência e

consideram OpGLO a

importância para Op

mais importante

convencionais

VÁLIDOS

44

Não possuem
experiência, mas

21

14
9
3
156
157
358

0

0
0
0
17
6
27

Importância 2

0

1
1
0
91
65
158

37

1
1
0
60
44
106

6

31
16
5
180
206
475

Não

Percepção qto ao APOP - Somente os que possuem experiência em

Importância 3

mais importante

4

18
7
2
63
85
196

consideram OpGLO a

Importância 1

Percepção qto ao APOP
Inimigo sujeito a
Criminoso a

0
1
0
54
44
105

1
2
0
0
63
47
113

ser eliminado
X

ser julgado
X

15
7
1
182
149
354

respondeu
X

GLO

1 CT deixou de expressar sua opinião quanto ao grau relativo de
1 importância das operações
3
0
0
1
5

11
4
4
37
63
119

eliminação de questionários com erros de
preenchimento e preeenchimento
incompleto, os quais trariam incorreções
estatísticas caso computados.

VALORES PERCENTUAIS EM
RELAÇÃO AO TOTAL DE
QUESTIONÁRIOS VÁLIDOS
EM CADA FAIXA
CONSIDERADA PARA
OFICIAIS E PRAÇAS
ASPIRANTE FN
OFICIAIS CT CAOCFN
CC CEMOS
CMG CPEM
PRAÇAS SD CEsp
SG CAp

TOTAL QUESTIONÁRIOS

TOTAL QUESTIONÁRIOS

OpPaz

Sim

Não

OpGLO

Importância 1

Importância 2

Importância 3

6.82

43.18

50.00

Sim

Não

Importância 1

Importância 2

Importância 3

Op convencionais
Não possuem

Possuem experiência e

Possuem

experiência, mas

consideram menor

experiência e

consideram OpGLO a

importância para Op

consideram OpGLO a

VÁLIDOS

44

44

34
34
17
17
5
5
342
297
326
297
768
694
A diferença deveu-se a necessidade de

0.00
58.82
70.59
80.00
10.77
21.89
19.16

100.00
41.18
29.41
20.00
89.23
78.11
80.84

2.94
0.00
0.00
13.13
12.12
11.38

55.88
41.18
40.00
29.29
32.32
33.14

38.24
58.82
60.00
57.58
55.56
55.33

0.00
79.41
82.35
100.00
73.74
71.72
68.88

100.00
20.59
17.65
0.00
26.26
28.28
31.12

9.09
2.94
5.88
0.00
26.26
18.52
20.03

43.18

47.73

41.18
52.94
60.00
52.53
52.86
51.59

mais importante
9.09

52.94
41.18
40.00
21.21
28.62
28.24

0.00
0.00
0.00
21.79
7.14
12.50

convencionais
0.00

Importância 1

mais importante
0.00

3.70
3.70
7.14
7.14
0.00
0.00
41.55
27.40
30.52
20.66
33.05
22.18
Percentuais em relação aos que possuem

Importância 2

91.18
94.12
100.00
60.61
69.36
68.44

preenchimento e preeenchimento
incompleto, os quais trariam incorreções
experiência

Capitão Tenente - CAOCFN

Capitão de Corveta - CEMOS

Capitão de Mar e Guerra - CPEM

Inimigo sujeito a ser
eliminado

Inimigo sujeito a ser
eliminado

Inimigo sujeito a ser
eliminado

Criminoso a ser julgado

Criminoso a ser julgado

Criminoso a ser julgado

Não respondeu

Não respondeu

Não respondeu

3º Sargento FN - CAp

Soldado FN - CEsp

Inimigo sujeito a ser
eliminado

TOTAL DE MILITARES

Inimigo sujeito a ser
eliminado

Inimigo sujeito a ser
eliminado

Criminoso a ser julgado

Criminoso a ser julgado

Não respondeu

Não respondeu

Criminoso a ser julgado

13.64
0.00
5.88
0.00
18.18
14.81
15.13

Não

Percepção qto ao APOP - Somente os que possuem experiência em

respondeu
0

GLO

Importância 3
ser eliminado

84.09

eliminação de questionários com erros de

estatísticas caso computados.

Percepção qto ao APOP
Inimigo sujeito a
Criminoso a

2.27
5.88
0.00
0.00
21.21
15.82
16.28

ser julgado
0

55.56
50.00
20.00
83.11
69.95
74.06

0
40.74
28.57
80.00
16.89
29.58
24.90

1 CT deixou de expressar sua opinião quanto ao grau relativo de
3.70 importância das operações
21.43
0.00
0.00
0.47
1.05

160

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
LEGISLAÇÃO
BRASIL. Constituição Política do Império do Brazil, de 25 de marco de 1824. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm. Acesso em 07 de julho de
2017.
______. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de fevereiro de 1891.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao91.htm. Acesso em
07 de julho de 2017.
______. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 16 de julho de 1934.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao34.htm. Acesso em
07 de julho de 2017.
______. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 10 de novembro de 1937.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao37.htm. Acesso em
07 de julho de 2017.
______. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 18 de setembro de 1946.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao46.htm. Acesso em
07 de julho de 2017.
______. Lei Nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e
institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5172.htm. Acesso em 07 de junho de 2018.
______. Constituição da República Federativa do Brasil, de 24 de janeiro de 1967. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao67.htm. Acesso em 07 de julho de
2017.
______. Decreto nº 898, de 29 de setembro de 1969. Definia os crimes contra a segurança nacional,
a ordem política e social, estabelecia seu processo e julgamento e dava outras providências.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del0898.htm. Acesso
em 10 de julho de 2017.
______. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 07 de julho 2017.
______. Lei Complementar Nº 69, de 23 de julho de 1991 (revogada pela Lei Complementar Nº
97/1999). Dispõe sobre as normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças
Armadas. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp69.htm. Acesso em 14
de agosto de 2017.
______. Lei Complementar Nº 97, de 9 de junho de 1999 (alterada pela Lei Complementar Nº
117/2004). Dispõe sobre as normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças
Armadas. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp97.htm. Acesso em 07
de julho de 2017.
______. 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, e dá outras providências. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D3897.htm. Acesso em 07 de julho de 2017.
______. Relatório da CPI das Milícias. Rio de Janeiro: Alerj, 2008, 282 p.

161

______. Decreto nº 8.098, de 4 de setembro de 2013. Altera a natureza da 4a Brigada de Infantaria
Motorizada e da 15a Brigada de Infantaria Motorizada e a denominação da 11a Brigada de Infantaria
Leve
Garantia
da
Lei
e
da
Ordem.
Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D8098.htm#art6. Acesso em 07
de junho de 2018.
______. Política Nacional de Defesa. Aprovada pelo Decreto Legislativo nº 373, de 25 de setembro
de
2013a.
Disponível
em:
http://www.defesa.gov.br/arquivos/estado_e_defesa/ENDPND_Optimized.pdf. Acesso em 07 de julho de 2017.
______. Estratégia Nacional de Defesa. Aprovada pelo Decreto Legislativo nº 373, de 25 de
setembro de 2013b. Disponível em: http://www.defesa.gov.br/arquivos/estado_e_defesa/ENDPND_Optimized.pdf. Acesso em 07 de julho de 2017.
______. Medida Provisória nº 642, de 17 de abril de 2014. Abre crédito extraordinário, em favor do
Ministério da Defesa e de Operações Oficiais de Crédito, no valor de R$ 5.100.000.000,00, para os
fins que especifica. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20112014/2014/Mpv/mpv642.htm> . Acesso em: 14 fev. 2019.
______. Decreto de 28 de julho de 2017 (alterado pelo Decreto de 29 de dezembro de 2017).
Autoriza o emprego das Forças Armadas para a Garantia da Lei e da Ordem no Estado do Rio de
Janeiro.
Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20152018/2017/dsn/Dsn14485.htm. Acesso em 07 de junho de 2018.
LIVROS
AGAMBEN, Giorgio. Estado de Exceção. São Paulo: Boitempo editorial, 2004. 142 p.
______. Homo Sacer – O poder soberano e a vida nua. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2007. 207
p.
ALMEIDA, Silvio L. O que é racismo estrutural? Belo Horizonte: Letramento, 2018. 204 p.
AMORIM, Carlos. CV/PCC: a irmandade do crime. Rio de Janeiro: Editora Record, 2003.
ARAÚJO, José C.; AZEVEDO, Débora B.; BACKES, Ana L. (Org.). Audiências públicas na
Assembleia Nacional Constituinte: a sociedade na tribuna. Brasília: Câmara dos Deputados,
Edições Câmara, 2009. 653 p. (Séries coleções especiais. Obras Comemorativas; n. 3)
ARENDT, Hannah. Sobre a violência. Ed. 7ª. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2016. 167 p
BASBAUM, Leôncio. História Sincera da República – De 1930 a 1960. São Paulo: Edaglit, 1962.
291 p.
______. História Sincera da República – Das origens a 1889. 5ª ed. São Paulo: Alfa-Omega, 1975.
284 p.
______. História Sincera da República – De 1889 a 1930. 4ª ed. São Paulo: Alfa-Omega, 1975(a).
316 p.
______. História Sincera da República – De 1961 a 1967. 4ª ed. São Paulo: Alfa-Omega, 1986. 216
p.
BATISTA, Vera M. O medo na cidade do Rio de Janeiro – Dois tempos de uma história. 2ª ed. Rio
de Janeiro: Revan, 2003, 2ª reimpressão, out. 2014. 272 p.

162

BOBBIO, Norberto, Estado, Governo, Sociedade. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1995. 173 p.
______. Teoria Geral da Política: a Filosofia Política e as lições dos Clássicos. Rio de Janeiro:
Editora Campus, 2000. 717 p.
CARONE, Edgard. O Estado Novo (1937-1945). Rio de Janeiro/ São Paulo: DIFEL, 1977
COMTE, Auguste. Curso de Filosofia Positiva. (Coleção Os pensadores). 5ª ed. São Paulo: Nova
Cultura, 1991. 264 p.
CONSTANT, Benjamin. Cours de Politique Constitutionnelle. Tomo I, 2ª ed. Paris: Librairie de
Guillaumin et Cie, 1872
DA SILVA, Jorge. Um exemplo do papel da mídia: Operação Rio e Forças Armadas. In: DA
SILVA, Jorge. Criminologia crítica: segurança e polícia. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense,
2008. cap. XXI, p. 540-572 (Disponível em: <http://www.jorgedasilva.com.br/artigo/52/>. Acesso
em:14 ago. 2017)
DAHRENDORF, Ralf. A lei e a Ordem, Rio de Janeiro: Instituto Liberal, 1997. 149 p.
DENYS, Odylio. Ciclo Revolucionário Brasileiro. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980. 191 p.
DUVERGER, Maurice. Ciência Política: Teoria e Método. 3ª ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1981.
ENTERRIA, Eduardo G.; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Derecho Administrativo. vol.
1, 12ª ed., Madrid: Civitas, 2004.
FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. Rio de Janeiro: Zahar, 1984, 160 p.
______. Microfísica do Poder. Rio de Janeiro: Graal, 1984b, 174 p.
______. Em Defesa da Sociedade. 2005. São Paulo: Martins Fontes, 2005, 382 p.
______. Segurança, Território e População. São Paulo: Martins Fontes, 2008, 572 p.
FRIEDE, Reis. Ciência Política e Teoria do Estado: Teoria Constitucional e Ralações
Internacionais. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército, 2015. 668 p.
FROTA, Guilherme A. Uma visão panorâmica da História do Brasil. Rio de Janeiro: Editora do
autor, 1981. 609 p.
GRAHAM, Stephen. Cidades sitiadas – o novo urbanismo militar. São Paulo: Boitempo, 2015
GROS, Frédéric. Estados de Violência – Ensaio sobre o fim da guerra. Aparecida, SP, Idéias e
Letras, 2009, 273 p.
HAURIOU, Maurice. Précis de droit administratif et de droit public, 12ª ed., Paris: Dalloz, 1932.
HOBBES, Thomas. O Leviatã ou Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil. São
Paulo: Martin Claret, 2015. 544 p.
HORTA, José L. B. História do Estado de Direito. São Paulo: Alameda, 2011, 277 p.
JOUVENEL, Bertrand de. O Poder: História natural de seu Crescimento. Coleção Teoria Política.
São Paulo: Editora Peixoto Neto, 2008. 480 p.

163

KRITSCH, Raquel. Soberania: A construção de um conceito. São Paulo: Humanitas/FFLCH/USP,
2002. 572 p.
KUCINSKI, Bernardo. Bala Perdida – A violência policial no Brasil e os desafios para sua
superação. São Paulo: Boitempo, 2015.
LABATE, Beatriz C.; RODRIGUES, Thiago. Prohibition and the war on drugs: an analytical
approach. In: CAVNAR, Clancy; LABATE, Beatriz C.; RODRIGUES, Thiago (Edit.). Drugs
policies and the politics of drugs in the Americas. Switzerland: Springer International Publishing,
2016. cap. 2. p. 11-32
LIMA, Carlos A. Força de Pacificação: os 583 dias da pacificação dos complexos da Penha e do
Alemão. Rio de Janeiro: Agência 2A Comunicação, 2012. 156 p.
MBEMBE, Achille. Necropolítica: biopoder, soberania, estado de exceção, política de morte. São
Paulo: n-1 edições, 2018. 71 p. (ensaio)
MURILO DE CARVALHO, José. Forças Armadas e Política no Brasil. 2ª ed. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar Editora, 2006. 222 p.
RODRIGUES, Thiago. Narcotráfico: uma guerra na guerra. 2ª ed. São Paulo: Desatino, 2012.
144 p.
______; KALIL, M.; AUGUSTO, A. Brazil: Violence and Public (un)Safety. (Cap. 2). 2018.
Disponível:
<https://www.academia.edu/36969365/Brazil_Violence_and_Public_un_Safety>.
Acesso em: 05 fev. 2019
ROSA, Marcio F. E. Direito Administrativo: Estado, Administração Pública e outros temas. 10ª ed.
reformulada. São Paulo: Saraiva, 2009. 218 p. (Coleção Sinopses Jurídicas; v. 19)
ROUSSEAU, Jean-Jacques. O Contrato Social. São Paulo: Escala Educacional, 2006. 167 p.
SCHMITT, Carl. O Conceito de Político/ Teoria do Partisan. Belo Horizonte: Editora DelRey,
2009.
SCHWARCZ, Lilia M.; SATARLING, Heloisa M. Brasil: uma biografia. São Paulo: Companhia
das Letras, 2015, 694 p.
SILVA, Hélio. 1889 – A República não esperou o amanhecer. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 1972. 595 p.
______. O poder militar. 2ª ed., Porto Alegre: L&PM Editores, 1984. 565 p.
SILVA LIMA, William. Quatrocentos contra um: uma história do Comando Vermelho. 2ª ed. São
Paulo: Labortexto Editorial, 2001. 135 p.
SOUSA SILVA, Eliana S. A ocupação da Maré pelo Exército Brasileiro: percepção de moradores
sobre a ocupação das Forças Armadas na Maré. Rio de Janeiro: Redes da Maré, 2017. 120 p.
SOARES, Luiz E. Meu Casaco de General. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 2000.
______. Rio de Janeiro. Histórias de Vida e Morte. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 2015.
STEPAN, Alfred. Os Militares na Política. Rio de Janeiro: Arte Nova, 1975. 222 p.

164

TELLES, Vera S. A cidade nas fronteiras do legal e ilegal. Belo Horizonte: Argumentum Editora,
2010. 272 p.
WACQUANT, Loic. As duas faces do Gueto. São Paulo: Boitempo, 2008.
WEBER, Max. Ensaios de Sociologia. São Paulo: Livro Técnico Editora, 1982.
______. Economia e Sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva. 4ª ed. 4ª reimpressão.
Brasília: Universidade de Brasília, 2015. 464 p.
MONOGRAFIAS, DISSERTAÇÕES E TESES
ANDRADE, Vinicius Lúcio. A Constituição Desmilitarizada: Democratização e Reforma do
Sistema Constitucional de Segurança Pública. Natal: Centro de Ciências Sociais Aplicadas da
UFRN, 2014. 117 p. (Dissertação Mestrado)
CARVALHO, Salo. A Política Criminal das Drogas no Brasil (do discurso oficial às razões da
descriminalização). Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 1996, 365 p.
(Dissertação Mestrado)
FRANCO, Marielle. UPP – a redução da favela a três letras: uma análise da política de
segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Universidade Federal Fluminense, 2014, 136p.
(Dissertação de Mestrado)
MARTINS JUNIOR, Angelo T. As Operações de Garantia da Lei e da Ordem. Rio de Janeiro:
Escola Superior de Guerra, 2008, 49 p. (Monografia CAEPE)
REIS, Amanda Oliveira. Segurança e Militarização nos Debates da Assembleia Nacional
Constituinte 1986-1988. Brasília: Instituto de Ciências Humanas da UnB, 2016. 55 p. (Monografia)
ZIMMERMANN, Carlos Eduardo Lucas. O Emprego das Forças Armadas na Garantia da Lei e
da Ordem. Paraná: Universidade Federal do Paraná, 2011. 39 p. (Monografia)
ARTIGOS
ADORNO, Sérgio. Crime e violência na sociedade brasileira contemporânea. Jornal de Psicologia
– PSI, abr./jun. 2002, p 7-8.
AMARAL JÚNIOR, José L. M. Análise do fundamento jurídico do emprego das Forças Armadas
na garantia da lei e da ordem. Revista de Informação Legislativa. Brasília, a. 45, n. 180, p. 7-15,
out./dez. 2008.
BASTOS, Romeu C. R.; ROCHA, Maria E. G. T. Os militares e a ordem constitucional
republicana: de 1898 a 1964. Revista do Programa de Mestrado em Direito da UniCEUB. Brasília,
v. 1, n. 1, p. 31-53, jul./ dez. 2004
CARVALHO, Salo. Política de Guerra às Drogas na América Latina: entre o Direito Penal do
Inimigo e o Estado de Exceção Permanente. Revista Crítica Jurídica. n. 25, jan./dez. 2006
DAS, Vena; POOLE, Deborah. El estado y sus márgenes. Cadernos de Antropologia Social. n. 27,
p. 19-52, 2008.
FILHO, Argemiro P.; VAZ, Alcides C. O Brasil no contexto do narcotráfico internacional. Revista
Brasileira de Política Internacional. Brasília, DF, v. 40, n. 1, mai. 1997, p. 75-122.

165

FLORES, M. C. Defesa Nacional e garantia da lei e da ordem – Uma visão sobre o emprego das
Forças
Armadas.
Defesanet,
Brasília-DF,
29
mai.
2018.
Disponível
em:
<http://www.defesanet.com.br/ghbr/noticia/29432/Alm-Esq-Mario-Flores---Defesa-nacional-egarantia-da-lei-e-da-ordem/>. Acesso em: 07 fev. 2019.
GARCIA, Emerson. As Forças Armadas e a Garantia da Lei e da Ordem. Conteúdo Jurídico,
Brasília-DF:
03
out.
2009.
Disponível
em:
<http://www.conteudojuridico.com.br/?colunas&colunista=9169&ver=423>. Acesso em: 03 ago.
2017.
GEHRING, Marcos R. O Brasil no contexto dos acordos e políticas internacionais para o combate
às drogas: das origens à atualidade. Revista do Laboratório de Estudos da Violência da UNESP.
Marília, SP, v. 10, dez. 2012, p. 145-165.
GURGEL, Yara M. P.; SILVA, Gabriela G. A polícia na Constituição Federal de 1988:
apontamentos sobre a manutenção de um órgão militarizado de policiamento e a sua
incompatibilidade com a ordem democrática vigente no Brasil. Revista Brasileira de Segurança
Pública. São Paulo, v. 10, n. 1, p. 142-158, fev./mar. 2016.
HURRELL, Andrew. Security in Latin America. International Affairs, v. 74, n. 3, 1998, p. 529-546
JÚNIOR, Domício P. Forças Armadas para que? Para isso. Revista Contexto Internacional. Rio de
Janeiro: PUC, v. 33(2), p.333-373, (?)
LEITE, Márcia P. Da “metáfora da guerra” ao projeto de “pacificação”: favelas e políticas de
segurança pública no Rio de Janeiro. Revista Brasileira de Segurança Pública. São Paulo, v. 6, n. 2,
p. 374-389, ago./set. 2012.
LENZ, Sylvia E. Jean Bodin: as Premissas de um Estado Soberano. Revista de Ciência Sociais. São
Paulo, v. 9, n. 1, p. 119-133, 2004.
MENDONÇA, Thaiane. Política de segurança e a construção de “inimigo interno” no Brasil. 1º
Seminário Internacional de Ciência Política. Porto Alegre: UFRGS, set. 2015.
MIRAGLIA, Paula. Drugs and drug Trafficking in Brazil: Trends and Policies. Disponível em:
<https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/Miraglia-Brazil-final.pdf>. Acesso em:
05 de junho 2018.
NOBREGA JÚNIOR. José M. P. A militarização da segurança pública: um entrave para a
democracia brasileira. Revista de Sociologia e Política. Curitiba, v. 18, n. 35, p. 119-130, fev. 2010
OLIVEIRA, João P. Pacificação e tutela militar na gestão de populações e territórios. Revista
Mana. Rio de Janeiro, v. 20, n. 1, p. 125-161, 2014.
PENHA, O. C. Forças Armadas e segurança pública: a flexibilização legal da garantia da lei e da
ordem. In: II Encontro Regional da de Associação Brasileira Estudos de Defesa – Sudeste. Anais do
II Encontro Regional da de Associação Brasileira Estudos de Defesa – Sudeste. São Paulo, SP,
2017, p. 155-158
RODRIGUES, Thiago M. S. Narcotráfico e militarização nas Américas: vício de guerra. Revista
Contexto Internacional, Rio de Janeiro: PUC, v. 34, n. 1, p. 9-41, 2012

166

______; SERRA, Carlos H. A. Estado de Direito e Punição: a lógica da guerra no Rio de Janeiro.
Revista Paranaense de Desenvolvimento. Curitiba, v. 35, n. 126, p. 91-108, jan./jun. 2014
______. Drug Trafficking and Security in Contemporary Brazil. World Politics of Security, v. 01, p.
235-250, 2015.
______; CASTRO, F. R.; MENDONÇA, T. C. A exceção como prática: as Políticas de
Pacificação no Rio de Janeiro (2008-2015). Revista Brasiliana, v. 4, p. 73-111, 2016.
______. Symbiotic Interactions. Konrad-Adenauer-Stiftung, e. V. 2018
SANTOS, Maria H. C. A nova missão das Forças Armadas latino-americanas no mundo pós-guerra
fria: o caso do Brasil. Revista Brasileira de Ciências Sociais. São Paulo, SP, v. 19, n. 54, fev. 2004,
p. 115-129
SILVA, Jorge. Um exemplo do papel da mídia: Operação Rio e Forças Armadas. In: DA SILVA,
Jorge. Criminologia crítica: segurança e polícia. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2008. cap.
XXI, p. 540-572. Disponível em: <http://www.jorgedasilva.com.br/artigo/52/>. Acesso em:14 ago.
2017.
______. "OPERAÇÃO RIO". ANTES DA RIO+20. PARA NÃO ESQUECER O PAPEL DA MÍDIA.
Disponível em: http://www.jorgedasilva.com.br/artigo/52/. Acesso em: 14 ago.2017
SOUZA e SILVA, Jailson. Efeitos colaterais da estratégia de “Guerra às Drogas”, a falência das
Unidades de Polícia Pacificadoras do Rio de Janeiro e o aprendizado com seus erros. Revista
Olhares Amazônicos. Boa Vista, v. 5, n. 2, p. 1048-1057, jul./ dez. 2017
SUCUPIRA, José C. Relações entre Brizola, favela e tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Rio de
Janeiro, 17 nov. 2017. Disponível em: <https://celsohl.com/2017/01/17/relacoesentre-brizolafavela-e-trafico-de-drogas-no-rio-de-janeiro/>. Acesso em: 15 ago. 2017.
TELLES, Vera S. Jogos de poder nas dobras do legal e do ilegal. Serviço Social & Sociedade:
anotações de um percurso de pesquisa. São Paulo, n. 115, p. 443-461, jul/set. 2013.
______. Nas dobras do legal e do ilegal: Ilegalismos e jogos de poder nas tramas da cidade.
Dilemas: Revista de Estudos de Conflito e Controle Social. São Paulo, vol. 2, n. 5-6,
jul./ago./set./out./nov./dez. 2010, p. 97-126
MANUAIS
BRASIL. Ministério da Defesa. Garantia da Lei e da Ordem (Manual MD33-M-10). Brasília,
2014.
______. Ministério da Defesa. Glossário das Forças Armadas (Manual MD35-G-01). 5ª ed.
Brasília, 2015.
SITES
Câmara dos Deputados. Disponível em: <http://imagem.camara.gov.br>
Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Anuário Brasileiro de Segurança Pública – 2017.
Disponível
em:
<http://www.forumseguranca.org.br/wpcontent/uploads/2017/12/ANUARIO_11_2017.pdf>
Fundação Getúlio Vargas. Disponível em: <https://portal.fgv.br/>
Fundação Getúlio Vargas – CPDOC. Disponível em: <http://www.fgv.br/CPDOC>

167

Instituto Datafolha. Disponível em: <http://datafolha.folha.uol.com.br/>
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Atlas da Violência 2017. Disponível em:
<http://www.ipea.gov.br/portal/>
Instituto de Segurança Pública – RJ. Disponível em: <http://www.isp.rj.gov.br/>
Instituto SoudaPaz. Onde Mora a Impunidade? Porque o Brasil precisa de um indicador nacional
de
esclarecimento
de
homicídios.
(Relatório)
Dez.
2017.
Disponível
em:
<http://www.soudapaz.org/upload/pdf/index_isdp_web.pdf>. Acesso em: 02 dez. 2018

