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EPÍGRAFE 

 

“O Exército é um órgão essencialmente 

político. Assim sendo, deve-se fazer a política 

do Exército e não a política no Exército. Todo 

o mal consiste em tornar-se o militar político-

partidário. A política do Exército é a 

preparação para a guerra, que envolve todas 

as manifestações e atividades da vida 

nacional, no campo material — economia, 

produção e recursos de toda natureza — e no 

campo moral, sobretudo a educação do povo 

e a formação de uma mentalidade que 

sobreponha a tudo os interesses da pátria, 

suprimindo, quanto possível, o individualismo 

ou qualquer outra espécie de particularismo. 

A liberdade deve ser compatível com a 

segurança nacional”. 

 

 Palavras do General Góes Monteiro 

(MONTEIRO apud PINTO, 1999, p. 298)  

 

 



 
 

 

RESUMO 

 

Desde a Proclamação da República no Brasil, as Forças Armadas, notadamente o Exército 

vem ocupando posição de destaque no cenário nacional. Caracterizando-se por uma função 

moderadora institucional, os militares carregaram consigo o espírito messiânico de 

protagonismo no desenvolvimento das instituições brasileiras tendo, por vezes, liderado 

processos de intervenção no mister de proporcionar novos rumos ao País. Tendo o Brasil, 

desde seus primordes, Instituições Políticas fragmentadas e com baixa aceitação popular, a 

cooptação do prestígio das Forças Armadas no atendimento de objetivos de grupos ou pessoas 

ligados à política tornou-se um modus operandi deste segmento, com seguidas tentativas de 

imiscuir-se no meio militar. Este modelo de relação entre civis e militares possuía, segundo a 

teoria Huntingtoniana, viés de controle civil subjetivo, atingindo seu ápice no período anterior 

ao Movimento Cívico-Militar de 1964. A partir da promulgação da Constituição Federal de 

1988 e, notadamente das leis Complementares 97, 117, 136 e do Decreto 3897, houve uma 

modulação legal e operacional das Operações de Garantia da Lei e da Ordem (Op GLO), o 

que facilitou sua utilização, em gráu crescente, pelas Forças Armadas, na área da Segurança 

Pública. Esta atuação militar, em época que a insegurança social e a desestabilização das 

Instituições Políticas se tornaram notórias poderá acarretar, numa Instituição que preza por 

sua capacitação e profissionalização, caminhando para o modelo huntingtoniano de controle 

civil objetivo, um retrocesso ao relacionamento estabelecido em época anterior ao Movimento 

Cívico-Militar de 1964, com viés de controle civil subjetivo. 

Palavras-chave: Forças Armadas, Relações Civis e Militares e Operações de Garantia da Lei 

eda Ordem. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Since the Proclamation of the Republic in Brazil, the Armed Forces, notably the Army has 

been occupying a prominent position in the national scenario. Characterized by an institutional 

moderating function, the military carried with them the messianic spirit of protagonism in the 

development of Brazilian institutions, sometimes leading intervention processes in order to 

provide new directions for the country. Since Brazil, since its inception, Institutions 

Fragmented policies and with low popular acceptance, the co-optation of the prestige of the 

Armed Forces in meeting the goals of groups or people linked to politics became a modus 

operandi of this segment, with continued attempts to become involved in the military. 

According to the Huntingtonian theory, this model of civil-military relations had a bias of 

subjective civil control, reaching its apex in the period prior to the 1964 Civic-Military 

Movement. Since the enactment of the Federal Constitution of 1988, and notably the 

Complementary Laws 97, 117, 136 and Decree 3897, there was a legal and operational 

modulation of the Law and Order Guarantee Operations (Op GLO), which facilitated its use, 

in increasing grade, by the Armed Forces in the area of Public Security. This military activity, 

in times when social insecurity and destabilization of political institutions became notorious, 

may lead, in an Institution that prizes for its training and professionalization, moving towards 

the Huntingtonian model of objective civil control, a regression to the relationship established 

in the previous epoch to the Civic-Military Movement of 1964, with a bias of subjective civil 

control.  

 

Keywords: Armed Forces, Civil and Military Relations, and Warranty Operations of the Law 

and Order. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com o crescimento do crime organizado em território brasileiro, as Forças Armadas, 

que são o principal instrumento de coerção estatal têm atuado, reiteradas vezes, no combate a 

criminalidade no País. Esta participação tem sido levada a cabo por intermédio de ações para 

a Garantia da Lei e da Ordem (GLO). A utilização dos militares na área da Segurança Pública 

tem sido justificada pela falência ou insuficiência do aparato pertencente aos estados 

federados, no que tange ao controle dos delitos em suas esferas de responsabilidade. Este 

emprego ganhou impulso face ao clamor da sociedade, aflita pela escalada da criminalidade e 

violência no País.  

O atual emprego das Forças Armadas em Operações de Garantia da Lei e da Ordem (Op 

GLO) corroboram com a afirmação acerca do papel dos militares no cenário brasileiro. O 

novo patamar a que foram alçadas as Forças Armadas, portadora de grande aceitação por parte 

da sociedade, como a última ratio regis para serem alcançados níveis aceitáveis de segurança, 

tem afetado o quadro em que se desenvolvem as relações civis e militares, percebidas pelas 

interações do Estado com a caserna. A modificação no status quo deste vínculo institucional 

poderá produzir retrocessos em suas relações. 

  

 

1.1  Elementos Metodológicos 

 
1.1.1  Objetivo 

 
O principal objetivo desta dissertação será analisar os reflexos para as relações civis e 

militares, notadamente entre as Forças Armadas e o Estado, da utilização dos militares como 

instrumento operacional e político no contexto da segurança pública. 

As Forças Armadas, em operações de GLO, atuando no combate ao crime organizado, 

transformaram-se em partícipe ativo e relevante neste intento. A modificação da estrutura de 

preparo das FA, privilegiando as ações de garantia da lei e da ordem, também previstas na 

Constituição Federal, em detrimento ao zelo pela integridade territorial, tem sido levada a 

cabo graças ao forte apelo social, que demanda por melhoria nos níveis de segurança e por 

intentos políticos da classe governante. Esta participação militar tem alçado as Forças 

Armadas à um protagonismo nacional já observado em tempos anteriores, ensejando a 
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posibilidade, em alguns casos, de penetração da política nos “quartéis” (politização1 das 

Forças Armadas).   

 

1.1.2  Objeto 

 
Como objeto de pesquisa, foram elencadas as relações civis e militares e as operações 

de Garantia da Lei e da Ordem realizadas pelas Forças Armadas, na Segurança Pública do Rio 

de Janeiro.  

 

1.1.3  Delimitação do Objeto 

 
O trabalho em questão está delimitado pela atuação das Forças Armadas (FA), 

notadamente o Exército, no período republicano, fazendo um breve apanhado histórico do 

início desta fase, da criação e desenvolvimento das FA como Instituição, assim como do 

período dos governos militares (1964-1985). Estas partes meramente expositivas, devido ao 

seu reduzido impacto sobre o objeto de estudo, tem como fulcro proporcionar suporte 

documental histórico para o foco desta dissertação.  Para tanto, este trabalho terá sua análise 

principiando a partir de 1988 (Promulgação da Constituição Federal de 1988), notadamente 

no ano de 1999, quando foi sancionada a Lei Complementar nº 97, que dispõe sobre as normas 

gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas. O escopo do estudo 

terá seu término em dezembro de 2017, ano em que foi decretada a Intervenção Federal na 

Segurança Pública no estado do Rio de Janeiro.  

 

1.1.4  Justificativa 

 
As relações civis e militares, segundo Huntington (1996), fazem parte da política de 

segurança nacional. Isto posto, já existiria relevância adequada ao estudo e pesquisa do tema 

em voga, no meio acadêmico. 

Tem-se como de grande importância, mesmo com a raridade de trabalhos sobre o tema 

e suas imbricações com períodos recentes, a compreensão das reais funções das Forças 

                                                        
1 Politização das Forças Armadas, segundo Stepan (1975, p.32), seria a cooptação dos militares por protagonistas 

do meio político, o que acarretaria a instalação da política no interior das Forças Armadas. 
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Armadas e, no nível político, como deve ser conduzido o relacionamento entre os militares e 

as autoridades civis democraticamente eleitas. Sendo assim, torna-se necessário compreender 

que as Instituições Militares de uma sociedade englobam duas forças: um imperativo 

funcional, formado para combater as ameaças à segurança da sociedade; e um imperativo 

societário, oriundo das forças sociais. É na constante interação entre estas duas forças que está 

o âmago das relações civis e militares” (HUNTINGTON, 1996). Em consequência, o bom 

desenvolvimento dessa interação implica em considerar que “qualquer sistema de relação 

civil-militar envolve um complexo equilíbrio entre autoridade, influência e ideologia dos 

militares, por um lado, e autoridade, influencia e ideologia de grupos não-militares, por outro” 

(HUNTINGTON, 1996). 

No caso brasileiro, verifica-se a carência de estudos que possam apresentar, com um 

razoável grau de confiança, as reais condições e os fatores que influenciam, ou influenciaram, 

no relacionamento civil-militar, ao se considerar os parâmetros estabelecidos por Janowitz 

(1967) e Huntington (1996). A percepção da maioria dos brasileiros sobre a relação civil-

militar é bastante tênue (OLIVEIROS, 2008). Para Ramalho (2010), em seus estudos, 

preconiza que tratando-se da  destinação das Forças e suas dimensões, suas hipóteses de 

emprego, seu orçamento, suas condições de interoperabilidade, tudo reclama discussão mais 

ampla e profunda. E o público interessado é escasso; os interlocutores qualificados são raros. 

No Brasil, o tema segurança pública vem sofrendo crescente escalada na sociedade. 

Segundo Bicudo (2000, p. 91): 

 

O tema segurança pública está hoje na ordem do dia. Realmente, na amplitude do 

horizonte dos Direitos Humanos, os instrumentos que devem assegurar a segurança 

do povo assumem papel relevante. E essa segurança deveria encontrar, nos órgãos 

policiais, que constituem a primeira linha no combate à criminalidade, o seu 

principal ponto de apoio. 

 

No que se refere a Segurança, a sociedade empresta especial atenção. Proca disso está 

prescrito no artigo 5° da Constituição Federal de 1988, que institucionalizou a segurança como 

um direito inviolável aos brasileiros e estrangeiros residentes no país. No Brasil, o sentimento 

de insegurança, proveniente do crescimento da violência tem permeado todos os setores do 

país. Hoje, a sociedade brasileira vive um quadro permanente de insegurança, privada dos 

direitos que, ademais de estarem previstos na legislação, constituem a essência do pacto social 

original: alienar parcela da liberdade em troca de segurança. 
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Em conseqüência, a sociedade brasileira está insatisfeita com a baixa eficiência das 

instituições policiais, tendo em vista o crescimento da violência e da criminalidade. Isto 

provoca cobrança por medidas imediatas que contenham o clima de insegurança em todo País.  

De forma progressiva tem-se verificado apelos de autoridades públicas e da sociedade, 

clamando pelo emprego das Forças Armadas no papel que deveria ser exercido de modo 

autônomo e eficiente pelos agentes de segurança pública dos Estados. As justificativas dos 

pedidos, em regra, convergem para o reconhecimento da insuficiência das forças policiais na 

promoção da ordem pública e possuem amparo legal no artigo 144 da Constituição Federal 

(CF) de 1988, o qual dispõe que o provimento da segurança pública é dever da organização 

estatal, direito e responsabilidade de todos. 

Com o emprego rotineiro das Forças Armadas em Operações de Garantia da Lei e da 

Ordem na área da segurança pública e a relevância assumida pelos militares perante a Nação, 

ressaltam aspectos apontados por Huntington para o desequilíbrio das relações entre civis e 

militares, no que diz respeito ao predomínio dos imperativos sociais sobre a segurança militar.  

A carência de trabalhos acadêmicos stricto sensu na temática contendo uma 

confrontação entre períodos históricos, levando-se em consideração as relações entre civis e 

militares, indicam a necessidade de desenvolvimento de massa crítica que ampare estudos 

complementares acerca dos reflexos do emprego das FA em Operações GLO, como um dos 

fatores de desequilíbrio dessas relações.  

 

1.1.5  Hipóteses e Variáveis 

 
Parte-se da premissa que o Governo Federal tem usado as Forças Armadas como agente 

de segurança pública, não observando o caráter episódico e temporal de seu emprego, o que 

tem modificado seu preparo profissional e suas relações com o Estado. Sendo assim, foi 

formulada uma hipótese de trabalho (lógica), com a finalidade de orientar o estudo e sua 

conclusão.   

H1: Quanto mais as Forças Armadas atuarem fora das caracteríticas especificadas em Lei, que 

impõe o caráter episódico de seu emprego, maiores serão os efeitos políticos sobre a 

Instituição Militar e a capacitação de seus quadros, bem como  maiores serão os reflexos sobre 

o equilíbrio das relações civis e militares. 

No que diz respeito às variáveis podem ser distribuídas conforme segue abaixo: 

Variável Independente 
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• Operações realizadas pelas Forças Armadas na Garantia da Lei e da Ordem e seu uso 

rotineiro e prolongado. 

Variáveis Dependentes 

• Reflexos das operações GLO para as relações entre civis e militares. 

Variáveis Intervenientes 

• Apoio governamental e estadual; 

• Crises financeiras e corrupção disseminada; 

• Planejamento e Gestão inexistentes ou colapsados; 

• Emergência para o emprego das FA em segurança pública; e 

• Situação da segurança pública quando do emprego das FA. 

Assim, para cumprir os objetivos propostos, esta pesquisa tem como referência a seguinte 

cadeia causal: 

Quadro 1: Modelo de cadeia causal 

Fonte: o autor 

 

1.1.6  Revisão da Literatura 

 
Para a dissertação em questão, torna-se necessária uma apresentação sobre a base teórica 

das relações entre militares e Estado. Para tanto, Hobbes, Locke e Weber tornam-se autores 

importantes neste intento no que concerne, em especial à utilização legal da força pelo Estado 

que possui seu monopólio. 
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Sobre a questão das relações civis e militares, no que concerne ao controle civil sobre 

as forças armadas, os conceitos propugnados por Samuel Huntington são de grande 

importância no mister de fornecer subsídios teóricos para a compreensão destas relações, além 

do estabelecimento de parâmetros que identifiquem suas tipificações. 

Para que se obtenha uma melhor conceituação acerca do tema Segurança e seus 

apêndices, os manuais da Escola Superior de Guerra (ESG) são de primordial utilidade. Com 

suas constantes atualizações, além de demostrar uma trajetória histórica da modificação ou 

substituição de seus conceitos, estes documentos proporcionam subsídios para o 

conhecimento do tema em questão. 

No mister de estabelecimento de trajetórias históricas de algumas Instituições do Estado 

e conteúdo analítico para futuras conclusões, foram observados os conceitos estabelecidos por 

Torfing (1999) e Greener (2005) acerca do tema path dependence2. Esta ferramenta atende ao 

objetivo da realizar uma comparação histórica entre o modelo de relações civis e militares 

anteriores ao ano de 1964 e o período posterior a promulgaçãoo da Constituição de 1988. 

No que concerne a participação dos militares nos destinos do Brasil, escritores como 

José Murilo de Carvalho, Celso Castro e Edmundo Coelho emprestam um alicerce histórico 

para uma análise mais pormenorizada. Também para o desenvolvimento do tema, foram 

elencados Antônio Ramalho Rocha, Thiago Rodrigues, Jorge Calvario dos Santos e Marco 

Antônio Villa. Os autores em questão carregam em suas obras importantes informações sobre 

as relações em pauta, assim como imprescindíveis características sobre conceitos e tipos de 

emprego nos quais as FA tem sido utilizadas. 

  

                                                        
2  Kato (1996) define a path dependency como: “fatores em questão num momento histórico particular 

determinam variações nas seqüências sociopolíticas, ou nos resultados dos países, sociedades e sistemas. Nesse 

sentido, eventos passados influenciam a situação presente e a história conta”. 
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1.1.7  Metodologia 

 
Será utilizada a abordagem metodológica hipotético-dedutiva. Tal opção se justifica 

pela complexidade que envolve a integração de fatores relacionados com as operações das 

Forças Armadas na área de segurança pública, com supostas alterações nas relações civis e 

militares, bem como na perda de “capacitação” militar frente às suas missões constitucionais. 

Essa metodologia recebe contribuição de Triviños (1987, p.120-132), por meio da 

adoção de um critério que delimite a análise dos fenômenos sociais, o qual é constituído por 

atos, atividades, significados, participação, relação e situações. Assim, por meio da adoção 

desse critério de pesquisa, entende-se que este trabalho evitará os vícios da generalidade 

demasiada, da inconsistência e da imprecisão. 

Dessa maneira, diante da metodologia ora apresentada, a intenção deste autor é realizar 

pesquisas bibliográficas para levantar conceitos teóricos a respeito das relações do Estado com 

os militares e sobre a historiografia da participação das Forças Armadas em território 

brasileiro. Também, serão analisados documentos oficiais, legislações vigentes e a 

hemerografia circunscrita à realização de operações das FA na área de segurança pública, 

ocorrida no Rio de Janeiro.  

Também, para dar maior grau de consistência ao estudo, serão elencados e 

conceituados os vários níveis e tipos de segurança. 

Assim, considerada a análise do emprego das FA pelo Estado e partindo da premissa 

que o Estado não tem observado o caráter episódico e limitado das Operações de Garantia da 

Lei e da Ordem, conforme prevê a Lei Complementar Nº 1173 tratando-as, por conseguinte, 

como agentes de segurança pública, pretende-se avaliar como as relações civis e militares são 

impactadas pelo emprego das Forças Armadas nesta área. Para tanto, a análise será orientada  

pelo estudo detalhado dos conceitos de Segurança firmados pelo Ministério da Defesa e pela 

Escola Superior de Guerra. Diante dos estudos acerca destes conceitos, do controle civil dos 

militares, dos efeitos para a segurança pública oriundos da participação das FA no setor, bem 

como nas consequências para o preparo das Forças para a execução de suas missões 

constitucionais, é que se pretende atingir os objetivos colimados. Como ferramenta analítica 

                                                        
3 Lei Complementar Nº 117, de 2 de setembro de 2004. Dispõe sobre as normas gerais para a organização, o 

preparo e o emprego das Forças Armadas, para estabelecer novas atribuições subsidiárias. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp117.htm>. Acesso em 23/01/2018. 
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explicada oportunamente em pormenores, serão utilizados os conceitos de path dependence4, 

traçando um elo entre o passado e a atualidade das relações civis e militares.  

 
 
 

                                                        
4  Kato (1996) define a path dependency como: “fatores em questão num momento histórico particular 

determinam variações nas seqüências sociopolíticas, ou nos resultados dos países, sociedades e sistemas. Nesse 

sentido, eventos passados influenciam a situação presente e a história conta”. 
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2. BASES TEÓRICAS 

 
2.1  As Relações entre o Estado, a Sociedade e os Militares segundo Thomas Hobbes, 

John Locke e Max Weber 

 
 A origem do Estado possui duas grandes vertentes.  A primeira denomina-se natural, 

que advém da necessidade humana pela busca da cooperação em prol de benefícios coletivos 

e individuais. Sendo assim, existe um natural desenvolvimento dos conjuntos de pessoas na 

formação do Estado. Segundo Aristóteles (2007), “o homem é naturalmente um animal 

político destinado a viver em sociedade”.  A segunda interpretação é a contratualista, exposta 

nos pensamentos de Hobbes e Locke. Um ponto comum para estes filósofos diz respeito à 

idéia de que a origem do Estado está no contrato social. Partem, também, do princípio de que 

o Estado foi formado a partir de um contrato formulado entre as pessoas.  

Para que o Estado seja formado, Hobbes (1979) realiza abstrações para obter as bases 

ontológicas de seu pensamento. Para tanto, recorre ao “estado de natureza”, no qual todos os 

homens seriam iguais, livres, vivendo em absoluta ausência de ordem. Nesse ambiente, por 

falta de mecanismos de freios ao movimento humano, os homens acabam colidindo uns contra 

os outros e criando um clima de guerra entre eles. A solução para tais conflitos seria, portanto, 

a associação de todos sob a égide do Estado, o grande zelador da vida de todos os súditos – o 

Leviatã. Segundo o escritor: 

 

Governo temporal e espiritual são apenas duas palavras trazidas ao mundo para levar 

os homens a se confundirem, enganando-se quanto a seu soberano legítimo. É certo 

que os corpos dos fiéis, depois da ressurreição, não serão apenas espirituais, mas 

eternos, porém nesta vida eles são grosseiros e corruptíveis. Portanto, nesta vida o 

único governo que existe, seja o do Estado seja o da religião, é o governo temporal. 

E não é legítimo que qualquer súdito ensine doutrinas proibidas pelo governante do 

Estado e da religião. E esse governante tem que ser um só, caso contrário segue-se 

necessariamente a facção e a guerra civil no país, entre a Igreja e o Estado, entre os 

espiritualistas e os temporalistas, entre a espada da justiça e o escudo da fé 

(HOBBES,1979, p. 153). 

 

Também segundo Hobbes (1979, p.61), a única maneira de instituir tal poder, capaz de 

defendê-los das invasões dos estrangeiros e das injúrias uns dos outros, garantindo-lhes assim 

uma segurança suficiente para que, mediante seu próprio labor e graças aos frutos da terra, 

possam alimentar-se e viver satisfeitos, é conferir toda sua força e poder a um homem, ou a 

uma assembléia de homens, que possa reduzir suas diversas vontades, por pluralidade de votos, 

a uma só vontade. O autor também expressa seus pensamentos da seguinte forma: 
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Feito isto, à multidão assim unida numa só pessoa se chama Estado, em latim civitas. 

É esta a geração daquele grande Leviatã, ou antes (para falar em termos mais 

reverentes) daquele Deus Mortal, ao qual devemos, abaixo do Deus Imortal, nossa 

paz e defesa (HOBBES,1979, p. 61). 

 

Para Hobbes (HOBBES, 1979, p. 108), a sociedade seria formada a partir da submissão 

das vontades de todos os homens a um só, sendo assim caracterizada por ser detentora de uma 

única vontade (do soberano). Nessa sociedade, todos  os cidadãos  devem total  obediência  ao  

soberano e, em troca, recebem garantia de paz. Segundo o autor, os conflitos inerentes ao 

“estado de natureza” dar-se-iam em virtude dos instintos naturais, o conatus5, quais sejam: a 

competição, a desconfiança e a busca pela glória – prestígio entre os pares (HOBBES,1979, p. 

45-47). 

O “estado hobbesiano”, na qualidade de grande zelador da paz, da vida e dos interesses 

dos seus súditos, deve adotar mecanismos de defesa de seu espaço geográfico. Hobbes (1979, 

p.34), indica que “as artes de utilidade pública, como a fortificação, o fabrico de máquinas e 

outros instrumentos de guerra são poder, porque facilitam a defesa e conferem a vitória”. 

Nessa citação não é difícil identificar os impulsos da competição, da desconfiança e da busca 

pela glória, insumos próprios ao surgimento dos conflitos.  Ainda, segundo o autor 

(HOBBES,1979, p. 61), para a concretização de um ideal de paz, desejado pela sociedade, 

cabe destacar:   

 

[...] graças a esta autoridade que lhe é dada por cada indivíduo no Estado, é-lhe 

conferido o uso de tamanho poder e força que o terror assim inspirado o torna capaz 

de conformar as vontades de todos eles, no sentido da paz em seu próprio país, e ela 

ajuda mútua contra os inimigos estrangeiros. É nele que consiste a essência do 

estado, a qual pode ser assim definida: Uma pessoa de cujos atos uma grande 

multidão, mediante pactos recíprocos uns com os outros, foi instituída por cada um 

como autora, de modo a ela poder usar a força e os recursos de todos, da maneira 

que considerar conveniente, para assegurara paz e a defesa comum 

(HOBBES,1979, p. 61). 
 

Indo mais além, Hobbes (1979, p.74) denota um viés realístico de seu pensamento, 

discorrendo sobre a “guerra perpétua” entre os homens e entre os Estados. Para tanto, o autor 

proclama a utilidade do estamento militar, o qual deve estar permanentemente a serviço da 

                                                        
5Conatus es la palabra latina que han usado muchos filósofos como Spinoza o Kant para explicar la motivación, 

como un rasgo inherente a la psicología y a la naturaleza humana. Pero como connotación de este término, tiene 

un componente importante de irracionalidad, no incluye la intención y mucho menos la voluntad. Se acerca al 

instinto o a la pulsión pero la definición más exacta, quizás, lo dejaría entre un término medio entre una 

motivación consciente pero surgida de una necesidad del cuerpo.El Librepensador – Magazine de Cultura y 

Pensamiento. Disponível em: <http://www.ellibrepensador.com/2012/01/02/conatus-liberal-y-evolucion/>. 

Acesso em 13 janeiro 2018. 



23 
 

 

 

sociedade, por intermédio dos desígnios estatais, para a eliminação de elementos agressores 

escreve: 

 

[...] porque tal como entre homens sem senhor existe uma guerra perpétua de cada 

homem contra seu vizinho, sem que haja herança a transmitir ao filho nem a esperar 

do pai, nem propriedade de bens e de terras, nem segurança, mas uma plena e 

absoluta liberdade de cada indivíduo; assim também, nos Estados que não dependem 

uns dos outros, cada Estado (não cada indivíduo) tem absoluta liberdade de fazer 

tudo o que considerar (isto é, aquilo que o homem ou assembléia que os representa 

considerar) mais favorável a seus interesses. Além disso, vivem numa condição de 

guerra perpétua, e sempre na iminência da batalha, com as fronteiras em armas e 

canhões apontados contra seus vizinhos a toda a volta (HOBBES,1979, p.74). 

 

Ao contrário de Hobbes, Locke (1973) não considera que o Estado de Natureza seja um 

estado de guerra permanente, mas um estado pré-político, no qual já havia a propriedade 

privada e os homens conviviam em relativa paz. Para esta sociedade haveria os direitos 

naturais, que não poderiam ser desrespeitados: a propriedade, a liberdade e a vida. Cada ser 

humano tinha o direito de se tornar juiz, a fim de julgar alguém que agisse contra esses 

princípios. Desta forma, sem a existência de um poder concentrado pudesse que dar prioridade 

a um indivíduo sobre os outros, este estado geraria a perfeita liberdade e igualdade. Segundo 

este autor: 

 

[...] perfeita liberdade para regular suas ações e dispor de suas posses e pessoas do 

modo como julgarem acertado dentro dos limites da lei da natureza, sem pedir 

licença ou depender da vontade de qualquer outro homem. E também um estado de 

igualdade, em que é recíproco todo o poder e jurisdição, não tendo ninguém mais 

que outro qualquer (LOCKE, 1973, p. 382). 

 

Segundo Locke (1973), a sociedade civil é estruturada para preservar os bens de seus 

membros, garantindo sua posse. Portanto, cabe ao magistrado legislar, imparcialmente, sobre 

os conflitos entre os membros da sociedade, além de protegê-los de inimigos externos, 

podendo-se inferir sobre a necessidade da existência de uma força armada para promover esta 

segurança: 

 

Sendo os homens, conforme acima dissemos, por natureza, todos livres, iguais e 

independentes, ninguém pode ser expulso de sua propriedade e submetido ao poder 

político de outrem sem dar consentimento. A maneira única em virtude da qual uma 

pessoa qualquer renuncia a liberdade natural e se reveste dos laços da sociedade civil 

consiste em concordar com outras pessoas em juntar-se em comunidade para 

viverem com segurança, conforto e paz umas com as outras, gozando 

garantidamente das propriedades que tiverem e desfrutando de maior proteção 

contra quem quer que não faca parte dela. (LOCKE, 1973, p. 77). 
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Para Locke (1973), a instituição do Estado é uma forma encontrada pelo homem para 

evitar os percalços do estado de natureza. Desta maneira, os indivíduos realizam um pacto 

social consentido, delegando poderes a um ente que possa, por intermédio de meios legais, 

usar da força coativa na preservação de sua integridade, com seus direitos naturais e a 

propriedade sobre seus bens. 

John Locke (1973), dissertando sobre o pacto social para a criação de um ente com força 

coercitiva, enfatiza que a sociedade não está submissa a este, admitindo que se a autoridade 

investida de tal poder não oferecer as garantias que o homem pagou com a sua liberdade que 

tinha no estado de natureza, terá esta sociedade o direito de revolta, depondo qualquer 

governante que utilize as forças legítimas do Estado em prol de interesses que sejam 

divergentes daqueles propostos pelo pacto social, que são: garantir a propriedade e a segurança 

da pessoa. 

 

Onde não existe a administração de justiça para a garantia dos direitos dos homens 

e tampouco nenhum poder restante no seio da comunidade para dirigir a força ou 

prover as necessidades do público, com certeza não resta governo algum. Onde as 

leis não podem ser executadas é como se não houvesse leis, e um governo sem leis 

é, suponho, um mistério político, inconcebível para a capacidade humana e 

incompatível com a sociedade humana (LOCKE, 1973, p. 578). 

 

Em complemento aos pensamentos de Hobbes e Locke, Weber (1999), vaticina que o  

Estado é uma relação de homens dominando homens, relação mantida por meio da violência 

legítima (isto é, considerada como legítima). Ele é uma comunidade humana que pretende, 

com êxito, o monopólio do uso legítimo da força física dentro de um território. 

Segundo Weber (1999, p.245), foi preciso o Estado moderno para criar o exército 

permanente, promovendo e impondo a esta instituição o processo de profissionalização, o que 

possibilitou este último o monopólio do poder coativo. 

Para o autor, todas as formações políticas são complexos de força que, em graus 

diversos, se dirigem para fora e “a natureza e o grau da aplicação da força ou da ameaça desta, 

dirigidos para fora contra outras formações similares, desempenham um papel específico para 

a estrutura e o destino das comunidades políticas.” (WEBER, 1999, p. 162).  

Para Weber (1999, p. 170), “não há nenhuma probabilidade de que a violência, onde se 

constitui o caminho mais fácil para chegar a condições de troca favoráveis, não seja 

empregada”. 

No que diz respeito ao capitalismo das grandes potências, Weber (1999, p. 168-169) 

argumenta que suas chances de lucro baseiam-se, em grande parte, na exploração do poder 
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coativo que atua em favor de seu aumento de poder. Seria uma expansão violenta mediante a 

guerra, e os respectivos armamentos, desde que os meios materiais para realizá-la não sejam 

fornecidos, criando a ocasião mais rendosa para enormes empréstimos e aumentam as 

oportunidades de lucro dos credores capitalistas do Estado. No mesmo sentido estão 

orientados os interesses dos fornecedores de material bélico. Dessa maneira, aparecem 

potências econômicas interessadas no surgimento de conflitos bélicos como tais, sem se 

importar com as consequências que trazem para a comunidade própria. 

Habermas (1988, p.226-227) afirma que, segundo Weber, o núcleo organizativo do 

Estado Moderno caracteriza-se, principalmente, por meio da introdução da centralização do 

sistema tributário, do comando militar, por intermédio do monopólio do uso da violência e da 

burocracia. 

Para Bendix (1960, p.403), Weber apresenta quatro características para uma 

comunidade política ter a existência do Estado Moderno, segundo a teoria de Weber: i) uma 

administração e uma ordem jurídica, na qual as alterações se dão por normas; ii) uma 

administração militar, na qual os seus serviços realizam-se em concordância com rigorosos 

deveres e direitos; iii) monopólio de Poder sobre todas as pessoas, tanto sobre as que nasceram 

na comunidade quanto aquelas que estão nos domínios do território; iv) legitimação da 

aplicação do Poder nos limites do território por concordância com a ordem jurídica. 

Para Weber, segundo o que escreve Freund (1975, p.19), o Estado pode ser claramente 

definido como o agrupamento político que reivindica, com êxito, o monopólio do 

constrangimento físico legítimo. Enfim, dispõe de uma força militar, por assim dizer, 

permanente. Weber (1982, p.98) cita uma frase de Trotsky:  

 

Todo Estado se funda na força, disse Trotski em Brest-Litovsk. Isso é realmente 

certo. Se não existissem instituições sociais que conhecessem o uso da violência, 

então o conceito de ‘Estado’ seria eliminado, e surgiria uma situação que 

poderíamos designar como ‘anarquia’, no sentido específico da palavra [...]. 

 

A violência não pode ser considerada com único instrumento de que se vale o Estado. 

Entretanto, trata-se de um instrumento especifico. A relação entre o Estado e a violência é 

particularmente íntima. Pode-se entender o Estado contemporâneo como uma comunidade 

humana que, dentro dos limites de determinado território, reivindica o monopólio do uso 

legítimo da violência física. (WEBER, 1984, p. 56). 
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Ao tratar da legitimidade do poder6, Freund (2003, p. 166-167) afirma que Weber 

observou três tipos de dominação legítima: a tradicional, a carismática e a racional legal: 

 

Nenhum domínio se contenta com a obediência que não passa de submissão exterior 

pela razão, por oportunidade ou respeito; procura também despertar nos membros a 

fé em sua legitimidade, ou seja, transformar a disciplina em adesão à verdade que 

ele representa. Para Weber há três tipos de domínio legítimo. O primeiro, ou 

domínio legal, é de caráter racional: tem por fundamento a crença na validade dos 

regulamentos estabelecidos racionalmente e na legitimidade dos chefes designados 

nos termos da lei. O segundo, chamado domínio tradicional, tem por base, a crença 

na santidade das tradições em vigor e na legitimidade dos que são chamados ao 

poder em virtude de costume. O terceiro, que ele chama domínio carismático, 

repousa no abandono dos membros ao valor pessoal de um homem que se distingue 

por sua santidade, seu heroísmo ou seus exemplos. O domínio legal é o mais 

impessoal, o segundo se baseia na piedade, e o terceiro é da ordem do excepcional. 

Desde o início, Weber deixa claro que trata de tipos ideais, por conseguinte, de 

formas que nunca se encontram, ou só muito raramente, em estado puro na realidade 

histórica, pois o domínio carismático, por exemplo, não é inteiramente desprovido 

de legalidade, e a tradição encerra certos aspectos carismáticos ou mesmo 

burocráticos.  

 

Pondo em foco o pensamento de Weber (1999, p.198) sobre as características da 

formação de forças militares, observa-se que o autor não as dissocia de seu modelo de 

administração burocrática, posto que as forças armadas fazem parte do aparato estatal. Weber 

desenvolveu os princípios essenciais da administração burocrática, acreditando que esse 

modelo deveria estar presente também na atuação do Estado e das forças armadas. Segundo o 

autor, esses princípios essenciais são: competências oficiais fixas, ordenadas mediante regras; 

hierarquia de cargos; administração baseada em documentos (atas); e a atividade 

especializada, pressupondo a especialização. Uma vez que a estrutura burocrática está 

acompanhada pela concentração dos meios materiais, a guerra atual, “como guerra de 

máquinas”, torna esta concentração pelo Estado tão necessária quanto o domínio da máquina 

na indústria. Para Weber: 

 

Em um Estado moderno, o domínio efetivo, que não se manifesta nos discursos 

parlamentares nem em declarações de monarcas, mas sim no cotidiano da 

administração, encontra-se, necessária e inevitavelmente, nas mãos do 

funcionalismo, tanto do militar quanto do civil, pois também o oficial superior 

moderno dirige as batalhas a partir do escritório. (WEBER, 1999, p. 529). 

 

                                                        
6 "A legitimidade, na sua condição de categoria da teoria política, tem sido compreendida como uma relação de 

correspondência entre algo e seus destinatários, sob um aporte axiológico, portanto, ressaltando os valores em 

questão numa relação de poder". (PASOLD, Cesar Luiz. Reflexões sobre o poder e o direito. Florianópolis: 

Estudantil, 1986, p. 20). 
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2.2  Conceito de Segurança  

 
Ao fim da Guerra Fria, a supremacia do poder militar sobre os temas de segurança 

deixou de ser efetivo.  Potencializada pela globalização, a falta de capacidade dos Estados 

frente às inúmeras exigências colocadas em foco, como o crime transnacional, pobreza, 

doença, degradação ambiental, levou alguns escritores a questionarem a prerrogativa estatal 

sobre todos os assuntos ligados a segurança, assim como uma idéia de alargamento deste 

conceito, também abarcando assuntos econômicos, sociais e humanitários, entre outros 

(BUZAN; HANSEN, 2010; CHANDLER, 2007). 

Como contraponto ao entendimento acima exposto, tendo em vista que o tema 

segurança possui vertentes dissonantes, Walt (1991) entendia que o tema segurança seria de 

caráter estatal, indissociável da guerra, do estudo das ameaças e do controle sobre o aparato 

militar. 

No Brasil, o conceito de segurança foi explicitado no texto de várias constituições. A 

Carta Magna de 1824, em seu Artigo 148, previa o emprego da Força Armada de Mar, e Terra, 

como bem lhe parecer conveniente à Segurança, e defesa do Império.  

Por Segurança, o Manual Básico da Escola Superior de Guerra (ESG), em seu volume 

I, expõe o seguinte: 

 

o conceito de Segurança, em sentido amplo, abrange a garantia contra todas as 

formas de ameaça em relação ao indivíduo ou aos grupos sociais, podendo assumir 

diferentes matizes.[...] Segurança é a sensação de garantia necessária e indispensável 

a uma sociedade e a cada um dos seus integrantes, contra ameaças de qualquer 

natureza. (ESG, 2009, p. 59).  

 

Entretanto, para alguns autores como Sheehan (2005, p.43), o conceito de segurança 

deve ser agregado à um contexto sóciopolítico que lhe dará um significado particular. Sendo 

assim, para este autor:  

 

Segurança é um conceito socialmente construído. Ele tem um significado especí- 

fico somente dentro de um contexto social particular. O significado do conceito re- 

cebido está, dessa forma, sujeito a mutações que resultam das mudanças materiais 

no ambiente externo [à teoria] e nos modos em que pensamos estas questões.  

 

 Com a difusão qualitativa e quantitativa de ameaças, a utilização da força militar nem 

sempre será o meio adequado para se combatê-las. Sendo assim, segundo a Política Nacional 

de Defesa (PDN) de 2012:  
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[...] ampliou-se o conceito de segurança, abrangendo os campos político, militar, 

econômico, psicossocial, científico-tecnológico, ambiental e outros. Preservar a 

segurança requer medidas de largo espectro, envolvendo, além da defesa externa: a 

defesa civil, a segurança pública e as políticas econômica, social, educacional, 

científico-tecnológica, ambiental, de saúde, industrial. Enfim, várias ações, muitas 

das quais não implicam qualquer envolvimento das Forças Armadas. (BRASIL, 

2012). 
 

Segundo o Manual ESG (2018), a Segurança desdobra-se nos níveis Individual, 

Comunitário, Nacional e Coletivo7. 

Para o nível Individual: 

 

[...] garantia de direitos como de liberdade, de propriedade, de locomoção, de 

proteção contra o crime e o encaminhamento da solução de seus problemas básicos, 

tais como: saúde, educação, justiça e subsistência (ESG, 2018, p.131). 

 

Para o nível Comunitário: 
 

[...] garantia de estabilidade às relações políticas, econômicas e sociais, que 

preservem e regulem a propriedade, o capital e o trabalho, para a sua plena utilização 

no interesse individual e social (ESG, 2018, p.132). 

 

 Para o nível Nacional: 
 

[...] relacionada diretamente com a preservação dos objetivos fundamentais8. As 

ameaças à segurança nacional tem origem, frequentemente, no ambiente externo à 

Nação. Entretanto, tanto a insegurança individual quanto a comunitária podem 

atingir um tal grau de generalização e gravidade que, ao por em risco algum dos 

objetivos fundamentais, transformam-se em importantes fatores de instabilidade 

para a Nação (ESG, 2018, p.131). 

      

Segundo o Manual da ESG (2018), o nível Individual e o Comunitário, por abrangerem 

a segurança do homem como ser individual e social, conformam a segurança pública. 

 

2.2.1  Conceito de Segurança Nacional 

No Brasil, o termo Segurança Nacional foi introduzido pela Constituição federal (CF) 

de 1934 em seu título VI (BRASIL, 1934). Entretanto, somente com a criação da Escola 

Superior de Guerra (ESG), em 1949, houve maior interesse no estudo do assunto. 

Para Arruda (2013), após a Guerra Fria, novos aspectos atinentes à guerra 

contemporânea necessitavam de maior análise. Os conflitos do passado, voltados para o 

                                                        
7 O nível Coletivo não será explorado por possuir em seu bojo aspectos internacionais (ESG, 2018).  

8Art. 3.º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, 

justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir 

as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação (BRASIL, 1988). 
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entrechoque de massas militares cederam lugar a tentativa de controle progressivo do Estado, 

não apenas oriunda do ambiente externo, do qual a defesa por parte das Forças Armadas seria 

a parte vocacionada.  Agora, o ambiente interno, composto dos interesses nacionais e de sua 

população também entraram no foco dos embates.  No intuito de proporcionar maior 

abrangência em relação ao estudos sobre a segurança, não apenas em seu caráter externo, foi 

desenvolvido um novo conceito, o de Segurança Nacional, mais amplo que o tradicional 

conceito de Defesa. Coube à ESG servir de agente de estudo e de propagação do tema 

Segurança, dentro desta nova concepção. Segundo a Revista da Escola Superior de Guerra 

(ESG, 2015): “A Segurança Nacional é uma função mais do Potencial Geral da Nação do que 

de seu Potencial Militar”. 

Na Constituição de 1998 (BRASIL, 1988), o conceito foi omitido, com exceção de um 

artigo relacionado à exploração de atividade econômica pelo Estado (Art. 173). Essa exclusão 

possivelmente se deveu a fatores políticos ligados ao período dos governos militares, à partir 

de 1964.  

Desde seu aparecimento, o termo Segurança Nacional já possuiu algumas definições. 

Segundo Boaventura (1991) Segurança nacional seria a garantia, em grau variável, 

proporcionada à Nação, principalmente pelo Estado, por meio de ações políticas, econômicas, 

psicossociais e militares, para, superando os antagonismos e pressões, conquistar e manter os 

Objetivos Nacionais Permanentes (ONP)9. 

Para Couto e Silva (1981), o Estado tinha como obrigação o combate a ameaças contra 

a sociedade, os governantes e o aparelho burocrático, ou seja, cabia ao Estado a garantia da 

segurança de todos os habitantes da Nação e instituições. Garantir a Segurança Nacional seria 

fundamental para atingir os ONP. Em uma situação de ameaça, o Estado deveria dispor de 

prerrogativas para agir sem limitações, visto que a Segurança Nacional encontrava-se acima 

de direitos individuais. Sendo assim, o autor escreve: 

 

[...] não há de fato – nem poderia haver em sã consciência – quem negue no Governo 

a responsabilidade total e, pois, o direito incontestável de agir, orientando, 

mobilizando, coordenando, para tal fim, todas as atividades nacionais. E a 

concentração maior de poder que daí resultar, em mãos dos delegados da vontade 

do povo, a ampliação da esfera de atribuições reservada ao Poder Executivo, as 

restrições impostas aos próprios direitos de cidadania na forma prevista nos textos 

                                                        
9 Aqueles objetivos nacionais que abrangem interesses e aspirações vitais, que dizem respeito à independência, 

soberania, integridade territorial, progresso, instituições políticas básicas etc., e que, por isso mesmo, são 

relativamente estáveis no tempo e no espaço, caracterizam-se como Objetivos Nacionais Permanentes (ONP). 

Artigo de Antônio Arruda, Defesa Nacional. Disponível em: < 

https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/article/viewFile/2577/1425> Acesso em: 21/11/17.  

https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/article/viewFile/2577/1425
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constitucionais são corolários iniludíveis de toda situação de reconhecida gravidade 

para a Segurança Nacional – a aplicação de tais corolários comportando, como é 

evidente, grande margem de flexibilidade que lhes permita convenientemente 

adequar-se ao progressivo aumento ou relaxação das tensões externas ou internas 

que se estejam a manifestar” (COUTO E SILVA, 1981, p. 22-23). 

 

Com a evolução dos assuntos ligados ao resguardo da nação em relação às ameaças 

internas e externas, o tema Segurança Nacional ganhou nova forma, sem contudo perder sua 

significação. Com a edição do Glossário das Forças Armadas (MD, 2015, p. 250), também 

entendido Manual da Escola Superior de Guerra (ESG, 2018, p. 133) temos o seguinte 

conceito acerca da Segurança Nacional: “Condição que permite a preservação da soberania e 

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

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

constitucionais”.  

 

2.2.2  Conceito de Segurança Interna 

 
A abrangência da Segurança Interna (SI) seria uma particularidade da Segurança 

Nacional, enfatizando sua área de atuação no âmbito interno. Pelo manual da Escola Superior 

de Guerra, de 1993 (ESG, 1993, p.211), Segurança Interna é, para a Nação, um estado de 

garantia, relativa, de que seus objetivos permanentes estão sendo alcançados e preservados, 

face à sua capacidade de superar, na conformidade do Estado de Direito, quaisquer ameaças, 

de origem ou efeitos internos, a esses objetivos. Estes antagonismos podem ter naturezas 

diversas como políticas, econômicas, psicossocial ou militar, or intermédio da corrupção, 

subversão, violência em diferentes gráus e modos. Sua intenção dolosa seria caracterizada 

pela assunção consciente do risco que certas atitudes podem ser lesivas aos objetivos 

permanentes. 

Entretanto, devido a conjunturas políticas, a área relativa à Segurança Interna foi 

fragmentada, sendo que alguns pontos migraram para a Segurança Pública e outros para a 

Segurança Nacional. Apesar de diluída, o termo SI ainda encontra-se na Constituição de 1988 

(BRASIL, 1988): 

Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que 

atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra: I – a existência da 

União; II – o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério 

Público e dos Poderes constitucionais das unidades da Federação; III – o exercício 

dos direitos políticos, individuais e sociais; IV – a segurança interna do País; V – a 

probidade na administração; VI – a lei orçamentária; VII – o cumprimento das leis 

e das decisões judiciais. 

 



31 
 

 

 

2.2.3  Conceito de Segurança Pública 

 
Para que se possa analisar Segurança Pública, torna-se necessário compreender ordem 

pública. Tratar de segurança pública sem uma prévia análise à ordem pública é um erro, pois 

é praticamente impossível falar sobre uma sem referir-se à outra, face à existência de um 

estreito relacionamento entre ambas. Sobre o assunto Lazzarini, mencionado por Gouveia 

(2002, p.2), diz que Segurança e Ordem Pública ". são valores etéreos, de dificil aferição  ", 

isto é, são abstratos, imensuráveis e indistintamente inseparáveis. Todo texto relativo à 

segurança pública diz respeito, também, à ordem pública que, por ser mais abrangente, nem 

sempre trata da segurança. A segurança pública é um dos aspectos da ordem pública, que ao 

lado da tranqüilidade pública e da salubridade pública formam a triade que compõe algo mais 

amplo - a ordem pública. 

 Para Bernard (1987), ordem pública seria a ausência de desordem, podendo vislumbrar 

que se compõe-se de três aspectos: segurança pública, tranquilidade pública e salubridade 

pública. 

A consubstanciação de um Estado Democrático de Direito requer que sejam respeitadas 

às garantias fundamentais dos cidadãos, que são primordiais para o desenvolvimento da 

sociedade e engrandecimento das instituições. O Estado, então, deve assegurar ao cidadão o 

direito à sua integridade fisica e patrimonial. Visando cumprir tal tarefa, o poder público 

dispõe dos órgãos policiais, que também podem ser denominados forças de segurança pública. 

Para tanto, os agentes policiais, atuam em suas missões de manutenção da ordem pública, 

garantindo aos cidadãos os direitos assegurados pela Constituição Federal de 1988. Para um 

melhor entendimento do assunto faz-se necessário compreender o conceito de ordem pública, 

campo de atuação dos policiais no cumprimento de seu dever. No entender de Moreira Neto 

(2001), ordem é uma situação essencial e desejável à existência das sociedades civilizadas e, 

mantê-la, é missão fundamental do Estado. Segundo o autor a ordem subdivide-se em: ordem 

política, econômica, social, externa e interna. Na ordem interna visualizamos a ordem pública, 

objeto de nosso estudo, entendida como a "convivência pacífica e harmoniosa das populações". 

(Moreira Neto, 2001, p. 328). Atualmente existe o consenso de que a noção de ordem pública 

é incerta. Conceituá-la é uma tarefa difícil, pois sua essência não se deixa prender em uma 

fórmula completa.  

Moreira Neto (2011) segue informando que, embora a noção de ordem pública possa 

modificar-se no tempo e no espaço, ela apresenta-se, nos dias de hoje, com alguns traços de 
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geral reconhecimento, permitindo caracterizá-la. A ordem pública é formada por um mínimo 

de condições essenciais a uma vida social conveniente, constituindo-lhe o fundamento à 

segurança dos cidadãos e dos bens, à salubridade e à tranqüilidade pública. Por outro lado, a 

ordem pública é uma situação prática, visível a nossos olhos, que tem a ver com a convivência 

harmoniosa cotidiana, a paz social, a exclusão da violência e com o trabalho diuturno dos 

agentes de segurança pública na guarda desses valores. 

Segundo Santos (2001, p.9), a ordem pública tem por objetivo: 

 

a garantia do livre exercício dos direitos individuais, a manutenção da estabilidade 

das instituições e do funcionamento dos serviços públicos, bem como impedir os 

danos sociais. A ordem pública é, pois, um objetivo a ser alcançado e mantido. 

 

Verificamos que o conceito de ordem pública não se restringe apenas a manutenção da 

estabilidade das instituições, uma vez que abrange e ampara também os direitos individuais e 

o comportamento lícito de todo cidadão, para a coexistência harmoniosa na sociedade. A 

ordem pública é afrontada tanto por atos de violência contra a coletividade ou instituições em 

geral, como por ofensas a dignidade da pessoa humana. 

Observando-se o que ensina a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, pode-se 

buscar uma definição mais ligada a realidade social, sobre o termo ordem pública. A 

corporação expôs tal conceito em um documento doutrinário: "Manual de Bases Doutrinárias 

para o emprego da Força", publicado em 15 de abril de 1982 (RJ, 1982) que diz: 

 

Ordem pública é o estado de paz social que experimenta a população, decorrente do 

grau de garantia individual ou coletiva propiciado pelo poder público, que envolve, 

além das garantias de segurança, tranqüilidade e salubridade, as noções de ordem 

moral, estética, política e econômica, independentemente de manifestações visíveis 

de desordem. 

 

Apesar de suscetível a críticas, esse conceito é infinitamente melhor do que a definição 

constante do Decreto n° 88.777 de 30 de setembro de 1983. A ordem pública passa a ser 

visualizada como uma situação, um estado a ser mantido ou alcançado. Recassens y Brunet, 

citado por Tiscornia (Debates, 1998, p. 88), salienta que o conceito de ordem pública se 

resume numa equação simples:  

 

[...] contrastar a conduta dos cidadãos com a normativa e com os costumes 

'pactuados' pela 'sociedade' e protegidos pelo Estado. Os contraventores, inimigos 

do bem-estar público, devem ser separados do coletivo e castigados. 
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Lazzarini (1987) também se propõe a elucidar as relações entre a Ordem e a Segurança 

Pública: 

 

Ordem pública, objeto da Segurança Pública, é a situação de convivência pacífica e 

harmoniosa da população, fundada nos princípios éticos vigentes na 

sociedade.(Lazzarini et alii, 1987, p.138) 

 

 

Indo mais adiante, Lazzarini (1987) observa que: 

 
Ordem pública é a situação de tranqüilidade e normalidade que o Estado assegura - 

ou deve assegurar - às instituições e a todos os membros da sociedade, consoante as 

normas jurídicas legalmente estabelecidas. (Lazzarini et alii, 1987, p.156) 

 

 

Segundo Moreira Neto (1987), Segurança Pública é o conjunto de processos políticos e 

Jurídicos, destinados a garantir a ordem pública na convivência de homens em sociedade. A 

relação entre a ordem pública e a segurança pública não seria do todo para a parte, porém de 

efeito para causa. Como ordem pública, segundo o que prescreve o Glossário das Forças 

Armadas (BRASIL, 2007), entende-se como conjunto de regras formais que emanam do 

ordenamento jurídico da nação e que visam a regular as relações sociais de interesse público 

da nação, por intermédio de uma convivência harmoniosa e pacífica, fiscalizada pelo poder 

de polícia, que levaria a um bem estar comum a todos.  

Para De Plácido e Silva (1963, p. 1417), Segurança Pública poderia ser definida como: 
 

[...] é o afastamento, por meio de organizações próprias, de todo o perigo, ou de todo 

o mal que possa afetar a ordem pública em prejuízo da vida, da liberdade ou dos 

direitos de propriedade do cidadão, limitando as liberdades individuais, 

estabelecendo que a liberdade de cada cidadão mesmo em fazer aquilo que a lei não 

lhe veda, não pode ir além da liberdade assegurada aos demais, ofendendo-a. 

 

Observando-se o Glossário das Forças Armadas (BRASIL, 2015, p. 250), pelo termo 

Segurança Pública entende-se que se trata da garantia que o Estado proporciona à Nação, a 

fim de assegurar a ordem pública, ou seja, ausência de prejuízo aos direitos do cidadão, pelo 

eficiente funcionamento dos órgãos do Estado.  

No caso em questão, o modelo de Segurança Pública não guarda em seu bojo uma clara 

intenção de servir aos anseios sociais. Para que se compreenda esta assertiva, é necessário  que 

se compreenda como este termo se desenvolveu historicamente até os dias atuais. 

Para Costa (2014), pelas Constituições brasileiras e pelo que a legislação tem 

demonstrado, o termo segurança “pública” permanece como um conceito “em aberto”. Este 

termo foi usado pela primeira vez na Constituição Federal de 1937 (BRASIL, 1937), que 
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previa que a competência exclusiva pela regulamentação dessa matéria, assim como de 

garantia do bem-estar, a ordem, a tranquilidade e a segurança públicas, eram restritos ao 

Estado. (artigo 16, inciso V). Entretanto, apesar de citada nesta Carta Magna, a Segurança 

Pública não foi formalmente assumida por qualquer órgão até a Constituição Federal de 1988 

(BRASIL, 1988). Somente na Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) o conceito de 

1937 será revisitado e trará um capítulo específico sobre segurança “pública”, apesar de não 

adentrar na parte conceitual. A CF de 1988 (BRASIL, 1988), em seu artigo 144, define 

somente quais são as instituições vinculadas à Segurança Pública. 

Atualmente o tema Segurança Pública possui impactos na área política e social. 

Apresenta-se como um dos problemas atinentes aos Estados nas democracias contemporâneas. 

No entanto, consiste um óbice de difícil solução, pois abrange conflitos entre os direitos da 

população - direitos inerentes à pessoa - e a proteção desses direitos como condição 

indispensável para sua consecução. Pessoa (1971, p.7) ao abordar o tema segurança pública 

nos lembra que: 

 

[...] a Segurança Pública é estado antidelitual, que resulta da observância dos 

preceitos tutelados pelos códigos penais comuns e pela lei das contravenções. As 

ações que promovem a Segurança Pública são ações policiais repressivas ou 

preventivas típicas. As mais comuns são as que reprimem os crimes contra a vida e 

a propriedade. Todavia, a Segurança Pública pode resultar da simples ausência, 

mesmo temporária, dos delitos e contravenções. Assim, o próprio conceito de 

Segurança Pública não prescinde daqueles ilícitos, presentes ou prováveis como 

fatores antes de essência psicológica que material. A Segurança Pública· ideal seria 

aquela em que os ilícitos houvessem desaparecido. 

 

Tendo como objeto a Carta Magna de 1988, Santos (2001) relata que a segurança 

pública está estruturada em dois níveis: ordinariamente é responsabilidade dos Estados da 

federação, por intermédio de suas polícias estaduais; extraordinariamente, cabe a ação da 

União, situação que as providências deixam o patamar da segurança pública e passa para o da 

segurança interna, oportunidade que requer o concurso das Forças Armadas junto aos órgãos 

policiais.  

Como resumo, para que se tenha uma base conceitual no trabalho, foi elencada uma 

definição de Segurança Pública emitida por Carneiro (2001, p. 7): 

 

Segurança Pública é uma atividade pertinente aos órgãos estatais e à comunidade 

como um todo, realizada com o fito de proteger a cidadania, prevenindo e 

controlando manifestações da criminalidade e da violência, efetivas ou potenciais, 

garantindo o exercício pleno da cidadania nos limites da lei.  
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2.3  Relações Civis e militares 

 
Para se realizar uma análise levando-se em conta as relações entre civis e militares, 

torna-se necessário prescutar suas bases teóricas, visto que se constituem no objeto da presente 

dissertação. Para tanto, pode-se elencar alguns autores considerados importantes para 

compreensão desta temática. São eles Huntington (1996), com sua obra O Soldado e o Estado, 

Janowitz (1967) em seu livro O Soldado Profissional, e Eliézer de Oliveria (2005) por 

intermédio de sua obra Democracia e Defesa Nacional: a criação do Ministério da Defesa na 

presidência de FHC.  

Segundo Pinto (2016), Huntington observa que, até a edição de sua obra “ O Soldado e 

o Estado”, o tema controle civil não havia sido definido de forma robusta. Segundo ele, este 

tipo de relação está baseada em uma proporção indireta, em que se aumentando o poder dos 

grupos civis, automaticamente se reduziria o dos militares. No que concerne a caserna, a 

questão principal a ser entendida seria como minimizar o poder militar, já que esta Instituição 

é o principal representante da força estatal para que o O Estado, ou grupos no poder pudessem 

executar seus intentos   

Este poder da caserna, representado por suas instituições militares, em qualquer 

sociedade, pode ser representado por duas forças: um imperativo funcional, que trata das 

ameaças à segurança da sociedade, podendo ser internas ou externas, e um imperativo 

societário advindo das forças sociais, das ideologias e das instutições dominantes. Caso os 

militares sejam vocacionados a desempenharem, em sua maioria, missões eminentemente 

voltadas para o atendimento de necessidades sociais, poderão tornar-se incapazes de cumprir, 

com eficiência, sua função específica. É na interação desses imperativos e no seu equilíbrio/ 

desequilíbrio que serão moldadas as relações entre civis e militares nas sociedades estatais. 

Não se pode relegar a um segundo plano o imperativo. Segundo o que escreve Huntington 

(1996, pp.19-21): 

A relação entre civis e militares constitui um dos aspectos da política de segurança 

nacional. O objetivo da política de segurança nacional é fortalecer a segurança das 

instituições sociais, econômicas e políticas contra ameaças que surjam de outros 

países independentes. [...] A relação entre civis e militares forma o principal 

componente institucional da política de segurança militar. […] Em nível 

institucional o objetivo dessa política é desenvolver um sistema de relação entre 

civis e militares que eleve ao máximo a segurança militar com sacrifício mínimo de 

outros valores sociais. A consecução desse objetivo envolve um complexo equilíbrio 

de poder e atitudes entre grupos militares e civis. Países que mantêm um quadro 

adequadamente equilibrado de relação entre civis e militares desfrutam de grande 

vantagem na busca por segurança. São maiores suas probabilidades de obter 

respostas certas para questões operacionais de política militar. Países que não 

conseguem manter um quadro equilibrado de relação entre civis e militares 
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desperdiçam recursos e correm riscos incalculáveis. [...] As instituições militares de 

qualquer sociedade são moldadas por duas forças: um imperativo funcional, que se 

origina das ameaças à segurança da sociedade, e um imperativo societário, 

proveniente das forças sociais, das ideologias e das instituições dominantes dentro 

dessa mesma sociedade. Instituições militares que só refletem valores sociais podem 

ser incapazes de desempenhar com eficiência sua função específica. Por outro lado, 

poderá ser impossível conter dentro de uma sociedade instituições militares 

moldadas exclusivamente por imperativos funcionais. É na interação dessas duas 

forças que está o nó do problema das relações entre civis e militares. O grau em que 

elas entram em conflito depende da intensidade das exigências de segurança e da 

natureza e força do padrão de valores da sociedade. 

 

A principal questão envolvendo civis e militares refere-se às relações entre a 

oficialidade militar e o Estado. Assim como os militares tem como missão a proteção da 

sociedade, o Estado possui a responsabilidade de dirigí-la, sendo que este gerencia os recursos 

que serão direcionados para a área social e para a estrutura militar.  

Para que ocorra uma melhor interação no sistema de relação civil-militar é necessário 

que se compreenda a complexidade existente no equilíbrio entre autoridade, influência e 

ideologia dos militares, por um lado, e autoridade, influência e ideologia de grupos não-

militares, por outro.  (HUNTINGTON, 1996, p.21). 

Para Eliézer de Oliveira (2005), o controle civil não importa em ascendência deste em 

relação ao estamento militar. Se constituem em níveis de responsabilidade complementares. 

Segundo Janowitz (1967), o controle civil não depende de uma prevalência total sobre a 

instituição militar, tendo em vista a necessidade, para o mesmo Estado e para a sociedade, que 

os militares permaneçam como um elemento no processo de decisão da segurança nacional, 

mesmo que suas atividades sejam atreladas à autoridade civil. Sendo assim, pode-se 

depreender que, para a realização de uma análise envolvendo as relações entre civis e militares, 

é mister que se coloque foco nas interações existentes entre estes dois elementos, do equilíbrio 

ou falta dele entre os mesmos, assim como seus vínculos de poder. 

Tomando por base as ideias de Huntington (1996, p.103) , a definição de controle civil 

em relação aos militares passa por dois tipos: controle subjetivo e controle objetivo. Pinto 

(2016, p. 89) em sua tese afirma que, segundo Huntington, o controle subjetivo, mesmo que 

pelo viés democrático, insere-se na visão numa visão finalística clássica do controle civil, 

conforme já mencionado, em que se minimiza o poder dos militares, por intermédio da 

maximização do poder de grupos civis, incorporando-os às suas políticas dentro do Estado. 

Essa forma de controle atinge plenamente o seu intento ao cooptar os militares, fazendo-os 

espelhos dos interesses de grupos civis, negando-lhes autonomia como uma esfera de poder 

independente.  
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Pinto (2016, p. 89) ainda observa que, devido à diversidade de interesses dos grupos 

civis instalados no poder, a maximização do poder deste segmento como um todo seria de 

difícil consecução. O modelo mais factível a ser utilizado tenderia à cooptação de diferentes 

segmentos militares por parte dos diversos grupos civis, na tentativa de aumento de poder de 

cada grupo em relação ao outro. Torna-se lícito dizer que, ao final dos arranjos, a maximização 

do poder civil recairia somente sobre algum grupo ou grupos civis mais fortalecidos em suas 

relações com os militares. Estas relações ensejariam em um maior envolvimento político 

dentro das Forças Armadas, servindo como agente de manipulação por parte de grupos 

políticos diversos. Portanto, o controle civil subjetivo trata de relações de poder entre grupos 

civis, na busca pela supremacia de um em relação aos outros. Também se entende que na 

ausência da formação de quadros de militares profissionais capacitados, o controle civil 

subjetivo ganha preponderância, como afirma Huntington (1996, p. 100):    

 

Deduz-se daí que o controle civil subjetivo envolve as relações de poder entre 

grupos civis. É ele promovido por um dos grupos como um meio de aumentar seu 

poder às custas dos outros. Transforma-se, desse modo, numa expressão 

instrumental como “direitos de classe” e não num fim em si mesmo. Assim como a 

bandeira dos direitos de classe é normalmente levantada por grupos econômicos, 

que têm mais força em nível de classe do que em nível nacional quando em luta com 

outros grupos que têm mais poder em nível nacional, assim, também, o slogan do 

controle civil é utilizado por grupos carentes de poder sobre as Forças Armadas em 

luta com outros grupos civis que têm tal poder. Como os direitos de classe, o 

controle civil pode abranger uma grande variedade de pecados. É sempre necessário 

perguntar quais são os civis que exercem esse controle. Na sociedade ocidental só 

recentemente é que existe controle civil com esse sentido subjetivo. Na verdade, 

controle civil subjetivo é a única forma de controle civil possível na ausência de um 

corpo de oficiais profissional. Em suas diversas manifestações históricas, o controle 

civil subjetivo tem sido identificado com a maximização do poder de determinadas 

instituições governamentais, classes sociais e formas constitucionais. 

 

Para Samuel Huntington (1996, p. 106), o controle civil objetivo deve ser entendido 

como sendo correspondente ao cultivado no ambiente militar : realista e conservadora. A 

contextualização de tal afirmação encontra amparo na  noção de profissionalismo, segundo o 

qual o autor comenta: 

O primeiro passo para analisar o caráter profissional do moderno oficialato é definir 

profissionalismo. As características que definem profissão como um tipo especial 

de vocação são especialização, responsabilidade e corporatividade. Especialização. 

O profissional é um técnico com habilidaes e conhecimentos qualificados em um 

campo significativo do esforço humano. […] Responsabilidade. O profissional é um 

técnico militante que trabalha em um contexto social e presta um serviço essencial 

ao funcionamento da sociedade. […] Corporatividade. Os membros de uma 

profissão têm em comum a sensação de unidade orgânica e de autoconsciência como 

um grupo que se difere dos leigos (HUNTINGTON, 1996, pp. 27-8). 
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Segundo Rocha (2012), o controle civil objetivo seria alcançado pela profissionalização 

das Forças Armadas, direcionando os esforços da mesma para as atividades técnicas e de 

incremento da capacidade militar. Com isso, os militares não teriam razões para interferências 

em assuntos políticos. 

Como da relação entre os civis e militares advém o aumento ou depreciação da 

segurança militar, torna-se lógico inferir que do equilíbrio e perfeita interação entre as 

instituições pode-se obter um desenvolvimento dessa segurança. Sendo assim, o controle 

objetivo caracteriza-se como um modelo de antítese ao controle civil subjetivo, configurado 

sob o objetivo finalístico de maximizar o profissionalismo militar, afastando-o da política, em 

contraposição às diversas manifestações do controle subjetivo, que tende a envolver os 

militares na política institucional ou classista. 

 Com o controle civil objetivo, em vez de cooptação por grupos políticos, a Institiuição 

Militar  passa a ser  instrumento direto do estado, proporcionando  segurança militar à 

sociedade. Para Huntington (1996, p. 99): 

 

O elemento essencial e prioritário de qualquer sistema de controle civil é minimizar 

o poder militar. O controle civil objetivo atinge essa redução profissionalizando os 

militares, tornando-os politicamente inúteis e neutros. Isso produz o nível mais 

baixo possível do poder político militar com relação a todos os grupos civis. Ao 

mesmo tempo, preserva aquele elemento essencial de poder que é indispensável à 

existência de uma profissão militar. Um corpo de oficiais altamente profissional 

mantém-se pronto a realizar os desejos de um grupo civil que detenha autoridade 

legítima, dentro do Estado. Com efeito, isso estabelece limites definidos do poder 

político militar sem referência à distribuição de poder político entre os diversos 

grupos civis. Qualquer outra redução de poder militar, além do ponto em que o 

profissionalismo é maximizado, só redunda em benefício de um determinado grupo 

civil e só serve para realçar o poder desse grupo em sua luta com outros grupos civis. 

A distribuição de poder político que mais facilita o profissionalismo militar é 

também, portanto, o ponto mais baixo ao qual o poder militar pode ser reduzido sem 

posar de favorito entre grupos civis. Em virtude disso, a definição objetiva de 

controle civil proporciona um singular e concreto padrão de controle civil 

politicamente neutro e que todos os grupos sociais podem reconhecer. 

 
 

Continuando, Huntington (1996, pp. 53-4)  prega que o modelo ideal para as relações 

entre civis e militares seria aquele em que os militares estivessem desvinculados da política, 

integrando uma instituição profissional, na qual só existisse uma autoridade legítima 

reconhecida, onde não se propagassem conflitos entre grupos militares intestinos:  
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[...] Onde há autoridades ou ideias conflitantes quanto a saber a quem cabe a 

autoridade, o profissionalismo se torna uma coisa difícil e até impossível de alcançar. 

O conflito de ideologias constitucionais e de lealdades governamentais divide a 

oficialidade e superpõe considerações e valores políticos sobre considerações e 

valores militares. A natureza das lealdades políticas de um oficial se torna mais 

importante para o governo do que o nível de sua competência profissional. [...] Na 

verdade, o profissionalismo vê-se mais tolhido do que ajudado quando as classes 

oponentes se tornam identificadas com instituições governamentais em conflito, 

cada qual querendo reivindicar alguma autoridade sobre a oficialidade, ou quando 

as duas classes têm opiniões fundamentalmente diferentes sobre a estrutura 

constitucional do Estado. 

 

Para tanto, a ideia central consistiria em neutralizar e esterilizar os militares quanto a 

política, afastando-os dessas atividades, conservando-os em atividades típicas da caserna, com 

capacitação e profissionalização. A generalização do conceito significava que, quanto mais 

profissional fosse o militar, menos propenso se tornaria para o envolvimento com a política.  

A seguir será apresentado, no Quadro nº2, a configuração esquemática da estrutura 

teórica principal da Samuel P. Huntinton. Este quadro foi elaborado por Pinto (2016) e, a partir 

dessa representação, pode-se avaliar o conjunto de fatores considerados por aquele autor para 

a análise de um sistema qualquer de relações entre civis e militares nas condições originais da 

sua formulação. 

Quadro nº 2: Controle Civil e Militar 

 
Fonte: Pinto (2016) 
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3.  PARTICIPAÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS NO CONTEXTO NACIONAL 

 
3.1  Breve histórico das Forças Armadas brasileiras e suas relações institucionais 

 
No Brasil, a semelhança de outras nações, a instituição militar teve papel chave na 

construção dos destinos nacionais, pois possui predicados importantes como o culto ao 

civismo, a disciplina, o espírito de coletividade e a devoção ao serviço da pátria. A construção 

da nacionalidade teve início ainda no tempo do Brasil colônia, progredindo ao longo de quatro 

séculos com o apoio sempre presente da instituição armada. Para Tavares (1965, p.16), já no 

início de sua formação, o Brasil fundou-se como uma “nação em armas”, já que os próprios 

cidadãos eram o Exército. 

A origem do estamento militar brasileiro, ainda que de forma não convencional ou 

estruturada, remonta a forte presença de pessoas envolvidas com a atividade militar durante o 

período colonial, mesmo contendo portugueses e mercenários em grande parte. Com a ameaça 

de ataques estrangeiros, sem falar no medo de revoltas por parte dos índios e negros, foi gerada 

uma sociedade intensamente militarizada. Isso fica claro nas palavras de Homero (2006, p.64):  

 

Naquela época cerca de 5% dos homens de todas as idades pertenciam a uma das 

diversas tropas existentes, seja de soldados permanentes do Exército regular ou 

tropas de linha, recrutados por nada menos que 25 anos, ou então milicianos 

chamados de ordenanças ou auxiliares membros de unidades militares temporárias 

convocados apenas para treinamento e emergências. 

 

Segundo Rocha (2011, p.7), a importância dos militares vai além do período dos 

governos regidos pelos mesmos, tornando-os relevantes para os destinos nacionais. As 

forticações erguidas ao longo da Amazônia, por exemplo, atestam a signicativa contribuição 

militar na ocupação do território nacional e na manutenção de sua posse. 

Para Santos (2002, p.21), Pedro Teixeira, militar português, teve grande participação no 

estabelecimento de bases que servissem de anteparo às invasões estrangeiras, além de 

promoverem os alicerces para a manutanção da extensão territorial da fronteira norte. Segundo 

o autor: 
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Pedro Teixeira, português, veio para o Brasil em 1607; atuou na defesa do país 

contra outros conquistadores europeus que, assim como os portugueses, buscavam 

se apoderar da foz do rio Amazonas. Em 1616 Pedro Teixeira participou da 

expedição comandada por Francisco Caldeira Castelo Branco que fundou o Forte 

que daria origem à Santa Maria de Belém do Grão-Pará. Era então alferes e viajou 

por terra a São Luís para dar notícia do sucesso da conquista. 

 

Durante o período Imperial, Homero (2006, p.71) descreve que o Estado não hesitou em 

usar sua força militar para resolver seus contenciosos externos, assim como pacificar conflitos 

internos. Durante grande parte do século XIX, o Exército Imperial contou com a liderança de 

Luís Alves de Lima e Silva (Duque de Caxias) na resolução de embates armados, acontecidos 

em território Nacional e fora deste.  

No que concerne ao período republicano, segundo relata Villa (2017), desde seu início, 

a participação do Exército nos destinos do Brasil foi constante. O autor cita que, na República 

Velha, ocorreram várias rebeliões, como nas revoltas tenentistas de 1922 e 1924 e na Coluna 

Prestes, sem contar pequenos incidentes entre os militares e os governos civis. Por ocasião da 

Revolução de 1930, mesmo com a liderança civil de Getúlio Vargas, a ação dos militares foi 

determinante. A década de 30 foi um período repleto de conflitos armados, como: Revolução 

Constitucionalista (1932) e a Intentona Comunista (1935).  

A relevância dos militares na política nacional sobressai tanto por suas ações diretas 

quanto pelas indiretas figurando, sistematicamente, entre as instituições mais respeitadas pela 

sociedade brasileira. O período mais prolongado de participação direta dos militares no 

governo do Estado brasileiro deu-se à partir de 1964, indo até 1985. Sob comando de 

sucessivos governos militares,  esta etapa acabou quando José Sarney assumiu a presidência, 

o que deu início ao período conhecido como Nova República.  Neste espaço de tempo, foi 

primordialmente adotado um viés nacionalista, desenvolvimentista e de oposição ao 

comunismo.  

Notadamente a partir de 1988, as Forças Armadas vem sendo empregadas em Operações 

de Garantia da Lei e da Ordem (Op GLO), com ênfase na área de Segurança Pública. Esta 

forma de atuação reveste-se, segundo a Lei Complementar nº 117, de 2 de setembro de 2004, 

de cunho episódico e por tempo limitado. 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Constitucionalista_de_1932
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Constitucionalista_de_1932
https://pt.wikipedia.org/wiki/Intentona_Comunista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Governo
https://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7as_Armadas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Sarney
https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Rep%C3%BAblica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nacionalismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimentismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anticomunismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anticomunismo
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3.2  Forças Armadas, Operações de Garantia da Lei e da Ordem e suas Bases Legais de 

Atuação 

 
 Segundo  Hauriou (1929, p. 421), o primeiro dever de qualquer governo é a defesa da 

paz, abrangendo tanto a esfera interior, como exterior.  

Observando-se a análise das situações de risco e de legalidade do uso da força, se pode 

afirmar que o Estado possui quatro objetivos fundamentais: (1) defender a soberania 

brasileira, garantindo suas fronteiras e reprimindo o inimigo externo; (2) atuar no 

cumprimento das obrigações internacionais, de caráter militar, assumidas pelo País; (3) 

defender a ordem interna em situações de anormalidade institucional e (4) defender a ordem 

interna em situações de normalidade institucional. Os três primeiros objetivos devem ser 

outorgados a força armada, e o último caberá aos órgãos de segurança pública (DUGUIT, 

1911, p. 410). 

Em observação ao primeiro objetivo, percebe-se que a atuação das Forças Armadas na 

garantia das fronteiras e na repressão ao inimigo externo são atribuições que emergem de sua 

própria “razão de ser”.  Para Reuter (1973, p. 358-360), as profundas mutações verificadas na 

sociedade internacional, pautadas na concepção de coexistência pacífica entre os povos, 

culminaram com a abolição do jus belli (“direito à guerra”), legitimado pelo direito 

internacional clássico e que constantemente integrava a pauta das relações externas dos 

Estados mais fortes. O argumento de que o direito à guerra refletia mera projeção da soberania 

estatal, integrando-se às competências discricionárias do Estado, que poderia fazer uso das 

armas sem qualquer preocupação em justificá-lo, mostrou-se especialmente preocupante com 

o aumento da força lesiva dos artefatos de guerra. 

A segunda forma de atuação das Forças Armadas está relacionada ao cumprimento de 

obrigações internacionais de natureza militar assumidas pelo País, que podem derivar 

imediatamente de tratados ou convenções internacionais de natureza bilateral ou multilateral 

ou decorrer de deliberações adotadas por alguma organização internacional de que faça parte. 

É nesse último contexto que se inserem as operações de manutenção da paz mantidas pela 

Organização das Nações Unidas, utilizadas com freqüência apesar da ausência de qualquer 

referência na Carta da ONU. São formadas por combatentes cedidos por alguns Estados-

Membros e buscam alcançar a paz e a segurança internacionais influindo na não deflagração 

ou na cessação de uma disputa armada (MOTA DE CAMPOS, 1999, p. 291/296). 
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A terceira forma de atuação das Forças Armadas é essencialmente voltada ao âmbito 

interno, manifestando-se em situações de anormalidade institucional (BASTOS, COSTA e 

ROCHA, 2007, p. 241). As Constituições modernas costumam autorizar a imposição de 

limitações aos direitos fundamentais em decorrência de graves crises institucionais, com a 

correlata necessidade de se atribuírem poderes reforçados aos órgãos de soberania: os poderes 

do órgão executivo são ampliados e a divisão entre as funções estatais atenuada, tudo com o 

objetivo de assegurar a “paz pública” (HAURIOU,1929, p. 421, p. 705). 

A legitimidade para as Forças Armadas intervirem dentro do País, em situações de 

anormalidade advém desde a época do Império. Com efeito, na Constituição do Império de 

1824 (BRASIL, 1824) estava prevista a obrigação de todos os brasileiros em pegar em armas, 

com a finalidade de sustentar as instituições imperiais, a independência e a integridade 

brasileira, bem como defendê-lo dos inimigos externos e internos como se pode observar 

abaixo: 

Art. 145. 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. (...) Art. 148. Ao Poder Executivo compete privativamente empregar a 

Força Armada de Mar, e Terra, como bem lhe parecer conveniente à Segurança, e 

defesa do Império (BRASIL, 1824). 

 

A Constituição de 1934 (BRASIL, 1934) inovou com relação à missão das Forças 

Armadas, cedendo-lhe mais autonomia, atribuindo-lhe a garantia da lei e da ordem, como se 

verifica a seguir: 

 

Art 162: As forças armadas são instituições nacionais permanentes, e, dentro da lei, 

essencialmente obedientes aos seus superiores hierárquicos. Destinam-se a defender 

a Pátria e garantir os poderes constitucionais, a ordem e a lei (BRASIL, 1934). 

 

Na verdade, a única Carta Magna que não atribuía aos militares, explicitamente, a 

missão de garantir a lei e a ordem interna, foi a de 1937 (BRASIL, 1937), outorgada por 

Getúlio Vargas. Todas as demais trataram do assunto em seu corpo. 

Observando-se o que prescreve a Política de Defesa nacional (PDN) para que se 

constitua um Estado seria necessário, como pressupostos básicos, território, leis e governos 

próprios que possuam autodeterminação. A PDN (BRASIL, 2012) evidencia o monopólio 

estatal dos meios de coerção para fazer valer a lei e a ordem, estabelecidas democraticamente, 

bem como sua segurança. 
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Para Da Silva (2005), as Forças Armadas são detentoras da força estatal que, por 

intermédio da coação, visam combater os atos depreciativos ao Estado Democrático de Direito, 

assim como manter a unidade de seu povo e de seu território, sob uma ordem pacífica e justa. 

Para Soares (1996), as Forças Armadas são um conjunto de instituições militares permanentes, 

técnica e hierarquicamente organizadas, instruídas, equipadas e disciplinadas, que se destinam 

a defender, na ordem interna, os princípios da legalidade, a integridade do território nacional 

e as instituições fundamentais do Estado, bem como a garantir a execução da sua Constituição; 

e, na ordem externa, a repelir ou revidar pelas armas o ataque do inimigo ou o ultraje à honra 

e a soberania da Pátria.  

Segundo a Escola Superior de Guerra (ESG, 2018, p. 87-88), as Forças Armadas 

encontram suas bases legais principalmente na Constituição Federal. A partir da observância 

da Carta Magna é que lhe são atribuídas sua missão, sua atribuição e sua destinação. 

Com base no que prescreve a Constituição de 1988 (BRASIL, 1988), em seu artigo 142, 

Título V, no que se refere à Defesa do Estado e das Instituições Democráticas, as Forças 

Armadas são definidas como: 

 

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

Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com 

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

República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais 

e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem (BRASIL, 1988). 

 

Para Brutus (2009, p.23 e 24), a primeira missão constitucional das Forças Armadas – 

defesa da Pátria – pode ser entendida como destinada a preservar a independência, a soberania, 

a unidade, as instituições e a integridade do patrimônio nacional; este último abrangendo o 

território, os recursos humanos, os recursos minerais e os valores históricos e culturais. Quanto 

à garantia dos poderes constitucionais, o autor percebe tratar-se de assegurar, no ordenamento 

jurídico, a existência e a possibilidade de que os Poderes da República sejam exercícios de 

forma livre, independente e harmônico. Finalmente, no que concerne à garantia da lei e da 

ordem, Brutus (2009, p.23 e 24) diz que, quando insuficiente ou esgotada a capacidade das 

demais Expressões do Poder Nacional, as Forças Armadas têm a missão de assegurar o 

equilíbrio e a harmonia sociais, que configuram a ordem interna arbitrada por lei, ou até 

mesmo assunção do encargo da manutenção da ordem interna.  

Silva (1998) corrobora com as assertivas acima. Segundo o autor, a Constituição vigente 

trata, no Título V (BRASIL, 1988), “sobre a defesa do Estado e das instituições 

democráticas”, de tal sorte que a sua missão essencial é a defesa da Pátria e a garantia dos 
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poderes constitucionais, o que valeria dizer que defesa, por um lado, refere-se a agressões 

estrangeiras em caso de guerra. Por outro, vê defesa como mantenedora das instituições 

democráticas, correspondendo à garantia dos poderes constitucionais. 

Merece destaque, os Art. 1º e 4º da Constituição Federal (BRASIL, 1988) que, 

complementado pelo Art. 142, estabelecem os fundamentos e princípios que definem a missão 

precípua das Forças Armadas e direcionam o seu cumprimento. 

 

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: I - a soberania; 11 - a cidadania; 111 - a dignidade 

da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V – o 

pluralismo político. Art. 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas 

relações internacionais pelos seguintes princípios: I - independência nacional; 11 - 

prevalência dos direitos humanos; 111 -autodeterminação dos povos; IV - não-

intervenção; V - igualdade entre os Estados; VI - defesa da paz; VII - solução 

pacífica dos conflitos; VIII – repúdio ao terrorismo e ao racismo; IX - cooperação 

entre os povos para o progresso da humanidade; X - concessão de asilo político 

(BRASIL, 1988). 

 

Para que as Forças Armadas pudessem atuar dentro da legalidade, amparada pelos 

preceitos que regem a Constituição de 1988 (BRASIL, 1988), estabeleceu-se no § 1º de seu 

artigo 142, que uma lei complementar iria estabelecer as normas gerais a serem adotadas na 

organização, no preparo e no emprego da Forças Armadas. Trata-se da Lei Complementar nº 

97 (LC 97), de 09 de junho de 1999 (BRASIL, 1999). Mesmo tendo sido referenciado desde 

a Constituição de 1891, o emprego das Forças Armadas em atividades de segurança pública, 

notadamente sua atuação em Operações de Garantia da Lei e da Ordem ganhou novos 

contornos no âmbito infraconstitucional da Carta Magna de 1988 (BRASIL, 1988), sendo 

disciplinada com o advento desta Lei Complementar (LC 97). Posteriormente, esta Lei foi 

alterada pela Lei Complementar nº 117 (LC 117), de 02 de setembro de 2004 (BRASIL, 2004),  

que dispõe no capítulo V, mais especificamente no artigo 15, sobre o emprego das tropas 

federais com ênfase nas Operações de Garantia da Lei e da Ordem (Op GLO). Este artigo, em 

suas principais linhas prevê:   

 

Art. 15. O emprego das Forças Armadas na defesa da Pátria e na garantia dos 

poderes constitucionais, da lei e da ordem, e na participação em operações de paz, é 

de responsabilidade do Presidente da República, que determinará ao Ministro de 

Estado da Defesa a ativação de órgãos. [...] § 2o A atuação das Forças Armadas, na 

garantia da lei e da ordem, por iniciativa de quaisquer dos poderes constitucionais, 

ocorrerá de acordo com as diretrizes baixadas em ato do Presidente da República, 

após esgotados os instrumentos destinados à preservação da ordem pública e da 

incolumidade das pessoas e do patrimônio, relacionados no art. 144 da Constituição 

Federal. (BRASIL, 2004). 
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Cabe salientar que a regulamentação legal referente às Op GLO está presente no  

Decreto 3897 (BRASIL, 2001). Este documento conferiu poder de polícia às Forças Armadas, 

desenvolvendo ações de polícia e atuando na competência das Polícias Militares. Além disso, 

fixa as diretrizes para o emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, e dá outras 

providências. Segundo os Artigos 3º, 4º e 5º do Decreto Nº 3.897 (BRASIL, 2001), uma 

Operação de Garantia da Lei e da Ordem (Op GLO) é assim designada: 

 

[...] 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 Constituição ou em outras em que se 

presuma ser possível a perturbação da ordem (BRASIL, 2001).  
 

Entretanto, a atuação de agentes públicos, na área da segurança pública, como trata a 

Constituição Federal (BRASIL, 1988), deve ser efetivada com a observância de delimitações 

das responsabilidades pela manutenção da ordem pública: 

 

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

é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio, através dos seguintes órgãos: I - polícia federal; II - polícia rodoviária 

federal; III - polícia ferroviária federal; IV - polícias civis; V - polícias militares e 

corpos de bombeiros militares. 

 

Em 2010, por intermédio da Lei Complementar Nº 136 (LC 136), de 25 de agosto de 

2010 (BRASIL, 2010), alterou-se a LC 97 e se institui o Estado-Maior Conjunto das Forças 

Armadas (EMCFA), com a missão de promover e coordenar a interoperabilidade entre as 

Forças Singulares e assessorar o Ministro da Defesa, incluindo aí as missões de garantia da 

lei e da ordem. Esta Lei Complementar fixou um importante elo de ligação entre o Ministério 

da Defesa e as Forças. No caso das Op GLO, proporcionou maior unidade de comando. 

Segundo o Manual do Ministério da Defesa (BRASIL, 2015), intitulado “Glossário das 

Forças Armadas”, as Operações de GLO (Op GLO) são: 

Atuação coordenada das Forças Armadas e dos Órgãos de Segurança Pública na 

garantia da lei e da ordem, por iniciativa de quaisquer dos poderes constitucionais, 

possui caráter excepcional, episódico e temporário. Ocorrerá de acordo com as 

diretrizes baixadas em ato do Presidente da República, após esgotados os 

instrumentos destinados à preservação da ordem pública e da incolumidade das 

pessoas e do patrimônio. A decisão presidencial para o emprego das Forças Armadas 

nessa situação poderá ocorrer diretamente por sua própria iniciativa ou por 

solicitação dos chefes dos outros poderes constitucionais, representados pelos 

Presidentes do Supremo Tribunal Federal, do Senado Federal ou da Câmara dos 

Deputados (MINISTERIO DA DEFESA, 2015, p.192). 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/d3897.htm
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O Ministério da Defesa possui um manual (MD33-M-10) sobre Garantia da Lei e da 

Ordem (BRASIL, 2014, p.17) onde designa estes tipos de ação como operações de “não-

guerra”, pois, embora empregando o Poder Militar, no âmbito interno, não envolvem o 

combate propriamente dito, mas podem, em circunstâncias especiais, envolver o uso de força 

limitada. Isto porque as Op GLO não se caracterizam como operações de combate e não estão 

voltadas à defesa militar da Pátria, mas para a promoção da ordem pública. 
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4.  O BRASIL E AS RELAÇÕES CIVIS E MILITARES 

 
O Exército foi partícipe ativo na construção da nacionalidade brasileira, tendo em vista 

seu caráter democrático, além de servir como elemento aglutinador e miscigenador da raça 

brasileira. A nação é o objeto dos esforços do nacionalismo, portanto, é tida como uma 

invenção historicamente construída. A ideia de Nação perpassa diferentes níveis sociais, 

diferentes religiões e tradições, pois é um valor mais alto na escala de símbolos políticos e 

culturais. O surgimento da Nação tem como pano de fundo a constituição de um Estado, ente 

político e jurídico que na maioria dos casos, como na América Latina, formou-se antes da 

Nação (TAVARES, 1965, p.14).  

No que tange ao desenvolvimento da oficialidade militar brasileira, entende-se que teve 

início com a criação da Academia Real Militar. Segundo Cabral (2011), esta Instituição foi 

criada pela carta de lei de 4 de dezembro de 1810, com o  objetivo de ministrar na colônia um 

curso completo de ciências matemáticas, de ciências de observações, como a física, química, 

mineralogia, metalurgia e história natural, e das ciências militares em toda a sua extensão, 

tanto de tática como de fortificação e artilharia. Na Academia seriam formados oficiais de 

artilharia e engenharia, bem como oficiais engenheiros geógrafos e topógrafos. Quando do 

evento de sua Independência, o Brasil já contava com um Corpo de Oficiais praticamente 

constituído.  

Já no período imperial o Exército possuía robusta identificação com as classes 

populares. Oficiais e praças pertenciam à classe média, e os soldados, à classe baixa. A partir 

da Guerra do Paraguai (1860-65) e em função dessa experiência, os oficiais passaram a 

experimentar crescente sentimento cívico em relação à sociedade, identificando o valor do 

Exército e o papel que “deveriam” desempenhar.  O positivismo veio a dar consistência a esse 

sentimento. Uma das correntes dessa doutrina filosófica foi interpretada por Benjamin 

Constant, seu maior propagador na Escola Militar, que contagiou os jovens cadetes com seu 

espírito progressista. Como primeiro Ministro da Guerra, expediu o regulamento de ensino 

cujo artigo primeiro sintetizava as idéias instiladas e entranhadas na mente da oficialidade:  

 

É de urgente e indeclinável necessidade aperfeiçoar e completar o ensino nas escolas 

militares, de modo a atender os grandes melhoramentos da arte da guerra, 

conciliando as suas exigências com a missão altamente civilizadora, eminentemente 

humanitária e moral que, no futuro, está destinado aos exércitos no continente sul-

americano. (BRASIL, 1890). 
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Este espírito que campeou os militares, a partir da Guerra de 1860, e nos ideais de 

Benjamin Constant teve seu desfecho na primeira grande intervenção militar no Brasil, 

levando as Forças Armadas a tornarem-se, efetivamente, as fundadoras da República no Brasil, 

marcando o ritmo do intervencionismo militar na política brasileira e que ficou explicitado na 

configuração do Modelo Moderador10 . Esta intervenção nos destinos da Nação foi alimentada 

graças ao despreparo da sociedade para conduzir os novos destinos do Estado. Nas palavras 

de Joaquim Nabuco, transcritas por HAYES (1991, p.77): 

 

No dia em que se proclamou a República, podia-se perceber que a nação queria um 

governo militar para manter a unidade, porque o espírito militar prevalecia de um 

canto a outro do País, vale dizer, tinha amplitude nacional […].  

 

Benjamin Constant é tido como responsável pela politização dos oficiais. Como 

contraponto à essa politização, as ideias trazidas pelos  “jovens turcos”11, mas ainda sem uma 

significante diminuição do sentimento  “civilizatório” por parte da oficialidade militar, 

revelado por revista da época, denominada “A Defesa Nacional”, que dizia: 

 

Exército – única força verdadeiramente organizada [...] fator decisivo de 

transformação política e social [...] função educativa e organizadora [...] fator 

poderoso de formação e transformação de uma sociedade (A Defesa Nacional, 

1913:1-2).  

 

Após a I Guerra Mundial,  e com as vistas voltadas para a defesa do Brasil, foi percebido 

o estado de obsolescência e deterioração em que se encontrava o armamento, além de  

problemas no âmbito da oficialidade militar. Foi nesse quadro de crescente insatisfação, 

agravado pela discordância quanto à política do governo, que eclodiram diversos levantes 

militares. A presença significativa de oficiais intermediários (notadamente tenentes) na 

condução desses movimentos deu origem ao termo "tenentismo". Os principais movimentos 

tenentistas da década de 1920 foram: 

 

                                                        
10 Reconhecia-se nas Forças Armadas o famoso "poder moderador", onde forças políticas e sociais recorriam 

para que fossem corrigidos desvios no plano nacional, notadamente no meio politico (PEDREIRA, 1964).   
11 […] Em 1910, através de seleção realizada pelo Ministério da Guerra José Bernardino Bormann, um grupo de 

oficiais partiu para a Alemanha, para um estágio de dois anos naquele que, à época, era considerado um dos 

melhores exércitos do mundo. Ao retornarem ao Brasil, passaram a envidar esforços para modernizar e 

profissionalizar o Exército (LUNA, 2011, pp.17-18). 
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I. Revolta dos 18 do Forte – primeira sublevação tenentista, no Rio de Janeiro, em 1922. 

Consistia em movimento militar armado, cujo objetivo era retirar do poder as elites 

tradicionais, esboçando uma defesa de princípios modernizadores; 

II. Revolta Paulista de 1924 – segunda sublevação no contexto do tenentismo, sendo o 

maior conflito bélico da cidade de São Paulo, envolvendo bombardeios de artilharia e 

aviação. Com sua derrota, os lideres do movimento seguiram para Foz do Iguaçu, on 

de uniram-se aos  oficiais gaúchos comandados por Luís Carlos Prestes, dando início 

à Coluna Prestes;  

III. Coluna Prestes – insurreição militar, no período de 1925 à 1927. Está inserida no 

contexto do Movimento Tenentista. Propugnava por reformas políticas e sociais e 

combatia o sistema de governo da época, a corrupção eleitoral que graçava no País, 

bem como o desleixo com que as oligarquias tratavam a miséria da população e sua 

exploração política.  

 

Os tenentes possuíam forte representatividade da classe média 12  e passaram a 

ambicionar maior influência no cenário político do País. Neste período havia a cooptação 

dentro da caserna para a ocupação de cargos na alta cúpula gerencial do governo, bem como 

em empresas autárquicas13, tendo por base conceitos ditos nacionais-desenvolvimentistas14, 

difundidos em parcela da oficialidade, já ensejando a formação da burocracia militar no 

contexto do Estado Novo.  

Vale ressaltar que, apesar das reinvindicações de cunho político, o “tenentismo” não 

possuía uma relação harmoniosa com a elite política, nem permeava a política partidária. Para 

Forjas (1977, pp 30-31), os tenentes não se expressavam somente em nome do Exército, mas 

havia também o inconformismo anti-oligárquico das camadas médias urbanas. Tratava-se de 

um movimento radical em sua forma e limitado em sua ideologia. Este movimento auxiliou 

no desenvolvimento do positivismo republicano: 

  

                                                        
12 Alfred STEPAN, em Os Militares na Política, p. 29, referindo-se aos cadetes matriculados entre 1941 e 1943 

e 1962 e 1964, apresenta, respectivamente, 76,4% e 78,2%, como sendo oriundos da classe média. 
13 DREIFUSS, op. cit., p. 24, denomina essas práticas comuns no Estado Novo de clientelismo, patronato, 

paternalismo e cartorialismo, adjetivação tão extensa quanto as sinecuras distribuídas pelo governo. 
14  O nacional-desenvolvimentismo foi como ficou conhecido o modelo de desenvolvimento, praticamente 

consensual entre todas as correntes políticas, que pretendia modernizar economicamente o Brasil. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
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Parece que a Constituição republicana de 91 atribuiu sabiamente à força armada, no 

seu art. 14, a função reguladora de volante da ordem social - capaz de compensar os 

colapsos de funcionamento da máquina política, provocados pelos excessos do povo 

e pelos arbítrios dos governos. […] Seria, porém, ilógico que o Exército, 

estipendiado pelo povo, apenas exercesse a sua função repressiva contra este, 

deixando consumar-se impunemente as violências do poder contra á nação. E, mais 

do que ilógico, seria inóquo que essa força servisse incondicionalmente os caprichos 

ilegais do poder, transformando-se em verdugo implacável do próprio povo 

(TÁVORA, 1927, pp. 88 e 91). 

 

A corrente positivista possuía uma tendência em que os militares deveriam, em troca da 

perda de certos atributos da caserna, tornarem-se mais “civis”. Antagônica a esta visão 

estavam os adeptos de que o militar deveria caminhar para um profissionalismo acentuado. 

Seriam o "grande mudo", a serviço do Estado, a exemplo do que ocorria em inúmeras 

democracias ocidentais. 

 Essa divisão conceitual, ao longo da década de 20, propugnou o nascimento de uma  

terceira via acerca do papel dos militares. À caserna caberia uma função moderadora, muito 

propagada posteriormente. Essa espécie de intervencionismo controlador legitimava a 

intervenção política do Exército, mesmo que  profissionalizado e moderno:  

 

Esta posição divergia da ideologia do soldado profissional por admitir aberta 

intervenção na política, embora com ela concordasse quanto à necessidade de 

preparação profissional do Exército. Concordava com a ideologia do soldado 

cidadão quanto à legitimidade da intervenção do militar na política, mas dela 

discordava quanto ao sentido desta intervenção. Os tenentes propugnavam uma 

intervenção reformista, a ser feita pelo militar independentemente, ou mesmo contra 

a organização (CARVALHO, 2005, p. 213). 

 

Sendo assim, a função moderadora dos militares nas contingências do Estado e da 

sociedade exerceu um papel de otimização de uma interferência contínua das Forças Armadas 

na vida política da Nação. Este modelo também denominado como arbitragem possuía, 

segundo Stepan (1971, p.32), dentre outras, as seguintes características: 

 

• Todos os principais protagonistas políticos procuram cooptar os militares, admitindo-se 

como regra a politização das Forças Armadas;  

• Os militares são politicamente heterogêneos, mas procuram manter um grau de unidade 

institucional;  

• A cúpula política garante legitimidade aos militares, sob certas circunstâncias, para atuarem 

como moderadores do processo institucional, controlando o Poder Executivo, ou mesmo 

evitando a ruptura do sistema, quando envolve uma mobilização maciça de novos grupos 

anteriormente excluídos. 
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Após o movimento dos “Tenentes”, uma aliança político militar deu início ao 

movimento armado de outubro de 1930, sob a liderança de Getúlio Vargas, contando com o 

apoio do tenente-coronel Pedro Aurélio de Góes Monteiro. A “Revolução de 30” como é 

conhecida, tinha como objetivo imediato a derrubada do governo de Washington Luís, além 

de impedir a posse de Júlio Prestes, eleito presidente da República em março do mesmo ano.  

 

4.2  Era Vargas: a politização dos militares  

 
Era Vargas é o nome que se dá ao período em que Getúlio Vargas governou o Brasil 

por 15 anos, de forma contínua (de 1930 a 1945). Esse período foi um marco na história 

brasileira, em razão das inúmeras alterações que Getúlio Vargas fez no país, tanto sociais 

quanto econômicas. Este período teve seu início com a Revolução de 1930 e pode ser 

dividindo em 03 partes: Governo Provisório: 1930-1934; Governo Constitucional: 1934-1937; 

Estado Novo :1937-1945. 

A Revolução de 1930 constituiu-se em movimento com características marcadamente 

nacionais. Tratou-se do esgotamento do modelo dominado pelas antigas classes oligárquicas. 

Esta revolução corroborou para a substituição desta classe em prol de uma nova elite, 

notadamente de caráter positivista e reformadora e que teve na figura de Getúlio Vargas seu 

grande protagonista, secundado por militares. Segundo Fausto ( 2008, p. 33): 

 

Nenhum dos grupos participantes daquele movimento pôde oferecer ao Estado as 

bases da sua legitimidade, o que levou à celebração de um compromisso entre eles , 

aí incluídos grupos de classe média, setores oligárquicos, frações da burguesia e 

militares, ficando à margem apenas a classe operária. Em meio a tal diversidade 

coube a Getúlio Vargas, com o apoio do exército, ser o ponto de equilíbrio entre os 

interesses destes diferentes grupos. A classe dominante brasileira mais ligada ao 

capitalismo americano, mais precisamente do setor pecuário, instalado no sul do 

país, tinham interesse em desalojar os paulistas do poder, mais precisamente pela 

sua qualidade de executores diretos da influencia Inglesa. 

 

O movimento tornou-se vitorioso em 24 de outubro de 1930. Com a posse de Vargas na 

chefia do Governo Provisório da República, em 3 de novembro, Góes Monteiro deu início ao 

seu duplo procedimento de destacado militar e político do Brasil.   

Para Freixinho (1997, p. 63) Getúlio Vargas já havia percebido que, ao fim da 

Revolução de 30, a estrutura de governo do País encontrava-se esfacelada, com suas 

intituições políticas e administrativas inoperantes. Sendo assim, no intuito de preservar seu 

poder, Getúlio valeu-se, desde o início, do Exército. 
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No período de consolidação do Estado, pós Revolução de 30, em que as classes 

dominantes regionais perdiam seus poderes as Forças Armadas, como fiel da balança da 

organização nacional, passavam por um processo de fortalecimento organizacional e político. 

Nesse intento, constituia-se em fator de grande importância a contenção, dentro da estrutura 

militar, das divergências entre os vários grupos políticos, para que fossem mitigados os 

abalados os princípios da hierarquia e disciplina na caserna. Isto porque o Exército um sua 

fase pós revolucionária consistia em uma organização fragmentada. Sobre isso, comenta Góes 

Monteiro (apud COUTINHO, 1956, p. 150): 

 

Nos primeiros meses do novo Governo, havia, praticamente, como uma espécie de 

Exército duplo: o que obedecia diretamente às ordens do G.Q.G (Grande Quartel 

General) revolucionário e o que obedecia ao Ministério da Guerra.  

 

Segundo Carvalho (1982, p. 110-111), existia no Exército conflitos estruturais, tais 

como: o horizontal, separando praças de oficiais; e outro vertical, separando intervencionistas 

reformistas dos neutralistas e de caráter  ideológico, contemplando mais especificamente a 

oficialidade. Estes conflitos no período pós-Revolução de 1930 deformavam a Instituição 

Militar, onde uma cadeia de comando paralela, originária dos efetivos revolucionários e 

liderada por Goes Monteiro, passou a coexistir com a antiga ( McCANN, 2009). 

O preocupante estado disciplinar em que estavam envolvidos os militares pode ser 

caracterizado pelo número de revoltas, levantes, conspirações e agitações no período de 1930-

1945 (segundo o Quadro nº 3 abaixo): 

Quadro nº 3: Estado disciplinar da tropa. 

Fonte: Forças Armadas e política, 1930-1945, in A Revolta de 30. Seminário Internacional. Brasília, UnB, 1982. 
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Durante os anos 30 e 40, para controlar os atritos dentro da força militar, ganhou força 

no seio do Exército um projeto de mudanças na estrutura interna da organização, em suas 

relações com o Estado e com a sociedade, sob a liderança do General Góes Monteiro.  Dentre 

os principais pontos desse projeto pode ser destacada a necessidade de retirar a  influência 

política do interior das Instituições Militares. Este comandante militar destacava:  

 

O Exército é um órgão essencialmente político. Assim sendo, deve-se fazer a 

política do Exército e não a política no Exército. Todo o mal consiste em tornar-se 

o militar político-partidário. A política do Exército é a preparação para a guerra, que 

envolve todas as manifestações e atividades da vida nacional, no campo material — 

economia, produção e recursos de toda natureza — e no campo moral, sobretudo a 

educação do povo e a formação de uma mentalidade que sobreponha a tudo os 

interesses da pátria, suprimindo, quanto possível, o individualismo ou qualquer 

outra espécie de particularismo. A liberdade deve ser compatível com a segurança 

nacional. (MONTEIRO apud PINTO, 1999, p. 298) 

 

Para que fossem alcançados tais objetivos, Góes Monteiro apoiou-se numa estratégia 

definida como intervencionismo tutelar, dotando as Forças Armadas de maior visão política e 

da urgência na adoção de uma política nacional desenvolvimentista,  baseada em elites bem 

treinadas, entre elas a militar, capazes de dirigir o Estado. Sobre este fato Carvalho (2005, 

p.108) afirma que: 

 

Góes postulava a inadequação tanto do sistema político, cuja base era o liberalismo, 

como das elites dirigentes, que acusava de incapazes, divididas, egoístas, sem visão 

nacional. Nesse quadro, salientavam-se as Forças Armadas como a elite capaz, 

organizada e de visão nacional. Caberia a elas a liderança na formulação e 

implementação da política nacional. Para que isso ocorresse, que fosse feita a 

política do Exército, no entanto, era necessário eliminar conflitos internos, fortalecer 

a hierarquia e aumentar o poder da organização em termos de efetivo, armamentos 

e treinamento.  

 

Para reforçar o caráter tutelador militar, deve-se destacar que Góes Monteiro, no período 

de 1930-1945,  exerceu a função de Ministro da Guerra por duas vezes, além de chefiar o 

Estado-Maior do Exército por vários anos. Corroborando com esta afirmação, Coelho (1976, 

p. 91-99) cita que: 

 

[…] a atuação deste oficial, seja como ministro da Guerra ou como chefe do estado-

maior do Exército, teria reflexos profundos e duradouros no que diz respeito às 

relações entre a organização militar e a sociedade civil [...]. Foi o principal 

inspirador e articulador do Estado Novo e homem forte do regime. […] seu prestígio 

foi incontestável.  

 

Esse projeto foi sendo executado de modo sistemático, sob a liderança do General Góes 

Monteiro e com o apoio de Getúlio Vargas. Abrangeu a efetivação do serviço militar 

obrigatório, a desprofissionalização dos sargentos, a homogeneização e doutrinação dos 
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oficiais, o expurgo dos dissidentes da Revolução de 1930 e a formação de um núcleo 

hegemônico de oficiais. 

 

4.3  A eclosão da 2ª Guerra Mundial e a criação da Escola Superior de Guerra 

 
Com a interação dos objetivos comungados entre o Estado militarizado no período 

Vargas e as elites civis estavam moldados os princípios de modernização militar e econômica 

brasileira. Embora o País, na década de 40, apresentasse importantes problemas sociais, o 

ideal do “Brasil potência” já permeava a classe militar brasileiro. Com a eclosão da Segunda 

Guerra Mundial (2GM), em 1939, as principais lideranças nacionais entenderam, por 

intermédio  da aliança com as forças aliadas, notadamente do Estados Unidos da América 

(EUA), ocasionaria um impulso desenvolvimentista no País. A participação brasileira na 

Segunda Guerra Mundial, ao lado das forças norte-americanas, serviu como ponto de inflexão 

para as Forças Armadas brasileiras, tanto em termos de doutrina militar (mudança da postura 

militar defensiva para ofensiva) quanto em termos de envolvimento político, tendo os oficiais 

da Força Expedicionária Brasileira (FEB) liderando, a partir de seu retorno, um viés de maior 

exacerbamento político decorrente dos mendros da “Guerra Fria”.  

A experiência da FEB trouxe para o Brasil a nítida percepção sobre a viabilidade do 

potencial brasileiro para o desenvolvimento, baseado na livre-iniciativa conforme o  

establíshment militar norte-americano. Para os oficiais brasileiros, as novas perspectivas 

aprimoraram sua ação política. É o momento em que uma parcela cada vez maior do oficialato 

brasileiro vai ocupando postos e cargos civis, aumentando seu conhecimento político, 

econômico e tecnológico, fazendo com que se comprometessem, ainda mais, com o 

desenvolvimento nacional:  

 

No setor público, em meados da década de 50, era comum encontrar militares como 

ministros dos Transportes e de Obras Públicas, ou da Agricultura; Governadores de 

Estados e de Territórios; Chefes da Polícia estaduais; presidentes da Petrobrás, da 

Companhia Siderúrgica Nacional, da Comissão Nacional de Rádio, da Comissão da 

Marinha Mercante e da Comissão de Energia Atômica; diretores da Rede Ferroviária 

Federal, dos Correios, da Fábrica Nacional de Motores e do Banco de 

Desenvolvimento. Oficiais serviam como membros do Conselho Nacional do 

Petróleo, de grupos de Desenvolvimento Regional e Nacional, de Juntas de estudos 

econômicos e da Comissão sobre a exportação de materiais estratégicos (Mc Cann, 

1982, p.1 03).  

 
Essa participação ativa nos negócios públicos foi fruto de duas contingências. Por um 

lado, a formação obtida nas academias militares e na gestão dos negócios públicos fazia do 
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oficialato superior uma alternativa ao estado ainda embrionário do sistema de ensino 

universitário brasileiro, principalmente para as carreiras de administração pública e privada. 

Segundo o estudo de Morris Janovitz sobre as Forças armadas norte-americanas do pós-guerra, 

o administrador militar, ao longo de sua carreira, travava com cada vez mais frequência 

contatos com diversas empresas e organizações civis, públicas e privadas. Para o autor : 

 

[…] a educação militar se coloca como uma característica importante para o 

profissionalismo, pois contribui para formar novos quadros e difundir a filosofia do 

oficial moderno. A educação, aliada a conscrição, o serviço militar obrigatório, foi 

a combinação que impulsionou uma cultura militar no século XIX e que contribuiu 

para elevar o nível de profissionalização (1996, p. 57). 

 
Assim, uma parte significativa da oficialidae que regressava com a  FEB, encontrou 

terreno fértil para sua socialização junto à  grupos civis,  encontrados entre nomeados 

membros do poder público e nos setores mais dinâmicos do capitalismo no Brasil: os grupos 

industriais e financeiros ligados à transnacionalização capitalista do pós-guerra. A partir dessa 

interação foi sendo forjado, entre elementos de origem militar e civil, projetos e preferências 

políticas em comum.  

Em seu livro “Problemas de Governo” Pandiá Calógeras (1936, p. 238) defendia a tese 

de que a nação necessitava de uma instituição destinada a estudar as grandes questões 

nacionais. Entendia que enquanto se não vulgarizarem conhecimentos militares nos homens 

públicos capazes de serem membros dos gabinetes, tal penúria de competências civis será 

uma fraqueza para nós. Assim se manifestou: 

 

A orientação de nossa política quanto às forças de terra e mar decorre de todos esses 

antecedentes históricos, e da lição dos fatos. Integrar a nação com a incorporação 

das classes armadas. Unir intimamente civis e militares; intimidade não imposta; 

nascida, ao contrário, da convicção profunda de que a pátria não pode viver, nem 

garantir seu surto pacífico e progressista sem assegurar os meios de manter a paz. Si 

vis pacem, para pacem, no domínio internacional; mas, possuindo os elementos para 

tornar respeitável nossa ânsia apaixonada pela concórdia, que se não possa nunca 

acoimar de fraqueza, e tendo sempre recursos para que seja ouvida e exerça plena 

eficiência nossa palavra de cordura15. (CALÓGERAS, 1936, p. 238, 239). 

 

A criação da Escola Superior de Guerra (ESG), em 1949, traduziu institucionalmente a 

formação de grupos aglutinando militares e civis. O maior impacto destas reuniões, por 

intermédio de cursos e palestras, se deu mais no campo  político que propriamente acadêmico: 

foi o ponto de encontro de militares e civis para o debates e decisões políticas a partir de 

                                                        
15 CALÓGERAS, Pandiá. Problemas de governo. 1936. Brasiliana Eletrônica. Disponível em: 

http://www.brasiliana.com.br/obras/problemas-de-governo/pagina/238/texto. < Acesso em: 10 dez 2018 . 

http://www.brasiliana.com.br/obras/problemas-de-governo/pagina/238/texto
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algumas pautas em comum. Para Rocha (2011, p.12), a participação dos militares nos destinos 

do Brasil, pode ser exemplificado na concepção desta Escola que, entre seus vários objetivos 

serviu como instrumento nacional de adaptação, das experiências americana e francesa, na 

formação de quadros militares e civis de alto nível, para a realidade brasileira. Na ESG, 

pretendia-se envolver as elites civis e militares na indução e no comprometimento destes no 

desenvolvimento do Estado brasileiro. 

Dreifuss (1987, p.80) caracteriza a ESG como uma instituição que efetuou a 

aproximação entre militares, quadros da burocracia pública e empresários, transmitindo um 

modelo de desenvolvimento que privilegiava a expansão dos investimentos de capital privado 

como mecanismo de modernização para o Brasil. Definiu esse estreitamento de contatos de 

“ligações orgânicas”. De acordo com sua interpretação, haveria valores comuns entre os 

oficiais da ESG e o empresariado, principalmente no que se relaciona à participação do capital 

estrangeiro na condução do desenvolvimento brasileiro.  

Segundo seu primeiro Comandante, General Cordeiro de Farias, a ESG foi uma 

decorrência natural do amalgamento das diversas experiências e trajetórias de vida pública. 

Para o General:  

 

o impacto da FEB foi tal que voltamos ao Brasil procurando por modelos de governo 

que funcionassem: ordem, planejamento, finanças nacionais. Nós não encontramos 

este modelo no Brasi! naquele estágio, mas decidimos procurar meios para encontrar 

o caminho no longo prazo. A ESG era um meio para isto, e a ESG brotou da 

experiência da FEB (Entrevista, citada em STEPAN, 1975: 178).  

 
A compreensão de que a ESG nasceu da experiência da FEB também é compartilhada 

pelo General Golbery:  

 

Os militares da FEB desejavam um desenvolvimento muito rápido para o Brasil. A 

FEB não foi importante só pela ida à Itália. Possivelmente ainda mais importante foi 

à visita dos membros da FEB aos Estados Unidos, onde viram em primeira mão uma 

grande potência democrática e industrial. Foi uma abertura de horizontes. Eu fui e 

foi um grande impacto: para mim, ficou perfeitamente claro que um País em regime 

de livre empresa tinha sido bem sucedido em criar uma grande potência industrial 

(citado por STEPAN,1975, p.176).  

 

No setor privado, com a procura cada vez maior por técnicos e pessoal com experiência 

gerencial e administrativa, os oficiais também foram adentrando, como diretores e/ ou 

acionistas de companhias privadas. Neste sentido, é reveladora, na trajetória do alto oficialato 

entre 1945 e 1964, a formação de um grupo com pontos em comum na carreira: ter sido 

expedicionário, ter cursado escolas militares no exterior principalmente nos Estados Unidos e 

ter sido estagiário e/ ou membro do Corpo Permanente da Escola Superior de Guerra. 
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Permeando esta trajetória, o ativo contato com elites empresariais brasileiras e mesmo 

estrangeiras, o casamento de interesses, a união de forças políticas em comum.  

Mas as Forças Armadas brasileiras, nos anos 50 e 60, estiveram muito distantes da 

homogeneidade política. Ao lado dos grupos acima citados, formavam-se outros, de viés 

nacionalista, que denunciavam as estratégias de integração ao sistema de Segurança 

Hemisférica sob liderança norteamericana, como lesivos aos interesses nacionais.  

O confronto entre esses dois grupos, inevitável, dividiu politicamente não apenas as 

Forças Armadas como a própria nação. A "Campanha do Petróleo" colocou os oficiais 

adversários em evidência no cenário político nacional, definindo suas plataformas políticas e 

os grupos civis aliados. O grupo identificado pela Escola Superior de Guerra traria consigo 

associações mais conservadoras, através de uma aliança em que as noções de abertura ao 

capital estrangeiro, livre-empresa e anti-comunismo conviviam com as remanescências mais 

seculares da manutenção da ordem social, especialmente no campo. Já os militares 

identificados como nacionalistas possuíam o apoio de partidos vinculados ao populismo e, de 

certo modo, das esquerdas. Estas acreditavam contar com o apoio de militares e empresários 

nativos para a realização de uma revolução democrático-burguesa, embora muitos dos 

representantes do nacionalismo militar não se sentissem à vontade com essa companhia. Dessa 

maneira, os anos que se seguiram foram momentos de inflexão estrutural na unidade das 

Forças Armadas brasileiras, divididas entre vários grupos, todos com ligações formais e 

informais com as elites políticas civis, à esquerda e à direita. Segundo os conceitos de 

Huntington (1996) este período, pela politização militar e suas influências  no Estado, havia 

um viés de controle subjetivo nas relações civis e militares. 

Aglutinados progressivamente, os grupos da elite militar e civil identificados pelos 

ideários da Guerra Fria e do desenvolvimento capitalista multinacional-associado, 

constituíram-se nos principais agentes da preparação e consolidação do início dos governos 

militares no Brasil. 

 

4.4  Período 1954 – 1964 

 
Analisando o período compreendido entre  entre 1954 e 1964, se pôde observar o poder 

da continuidade histórica, advindo desde a Proclamação da República e que permaneceu 

presente com a participação dos militares na política. Como observou Alfred Stepan16, este 

                                                        
16 STEPAN, Alfred. Os Militares na Política. Rio de Janeiro: Artenova, 1971. 
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modus operandi, no caso brasileiro, representava até mesmo uma solução para a resolução de 

conflitos políticos, evitavando assim impasses institucionais e asseguravando o retorno 

pacífico ao status quo anterior ao problema. Esta visualização moderadora militar só resistia 

graças ao caráter falho do sistema político, recorrentemente corrupto e/ou oligárquico (como 

ocorreu, particularmente, até 1930)17, produzindo uma corrosão da legitimidade, além da 

falência de governos. Para Stepan (1971), os militares, em tal sistema, exerciam um papel 

instrumental, determinado pelos civis, o qual incluía limitações, sendo que a principal dizia 

respeito à negação da permanência deles no Poder. O objetivo era conservar o sistema político 

em funcionamento, seja com a manutenção do governo vigente, ou com a sua substituição. 

Este caráter instrumental militar se caracterizava pela cooptação e utilização destes como 

força de sustentação na conquista de objetivos políticos. Da parte do governo, a 

operacionalização deste processo ocorria por intermédio da designação dos ministros e 

inúmeros cargos da administração direta.  

Durante o período que se inicia com a queda de Getúlio Vargas (1954) e se estende aos 

prelúdios do Movimento Civico-Militar de 1964 ocorreu o que poderia ser denominado como 

o ápice messiânico18 das Forças Armadas que, contado a partir da Proclamação da República, 

contabilizava setenta e cinco anos. O evento ocorrido em 1964 tratou-se de um desfecho nas 

relações civis e militares advindas do início republicano do País, em 1889. Relações estas 

irrefutavelmente contaminadas pela internalização da política no meio militar que, com uma 

função moderadora, serviu de base institucional para o Estado, bem como de fiador e por 

vezes condutor de seus destinos, tendendo para o modelo de controle civil  subjetivo, segundo 

prega Huntington (1996).  

A partir do Movimento de 1964 houve um grativo expurgo dos “tentáculos” políticos 

no seio das Forças Armadas (ALVES, 1987). Para Ferreira (2000), o General Castelo Branco 

provocou forte impacto no “Partido Fardado”,  quando  impôs o limite de permanência de 

dois anos num posto para os generais, o que comprometia o poder destes e, por 

conseguinte, sua participação política.  

As forças militares, a partir de 1964, sofreram uma continuada “limpeza política 

                                                        
17René Armand Dreifuss em 1964: A Conquista do Estado – Ação Política, Poder e Golpe de Classe, Petrópolis: 

Vozes, 1981, p. 21 afirma que: ―Até 1930, o Estado Brasileiro foi liderado por uma oligarquia agro-industrial 

[...] à qual se deve adicionar a corrupção endêmica e a manipulação eleitoral em eleições censitárias. 
18 o messias é alguém enviado por uma divindade para trazer a vitória do bem sobre o Mal, ou para corrigir a 

imperfeição do mundo, permitindo o advento do Paraíso terrestre, tratando-se, pois de um líder religioso e social 

(QUEIROZ, 1976, p.25 - 26 e 27). 
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ideológica”em suas fileiras, mormente acentuado com o término da presença militar no cargo 

de Presidência da República (1985). saída dos militares  conforme quadro abaixo: 

Quadro nº 4 – Expurgos entre os militares (números contidos entre 1964-198019) 

 
 

4.5  Atuação das Forças Armadas após 1988 

 
Após a promulgação do texto constitucional de 1988 (BRASIL, 1988), o emprego de 

forças militares federais foi percebido pelas autoridades públicas como instrumento necessário 

à manutenção do próprio regime democrático. Atuando na ordem interna, as Forças Armadas 

agem na defesa das instituições democráticas, como garantes dos poderes constitucionais. Por 

ser a Constituição expressão da vontade popular, Ferreira Filho (1999, p. 142) assegura que 

às Forças Armadas cabem não só a proteção contra as agressões estrangeiras, mas possuem 

encargos de manutenção da ordem que ameacem os poderes constituídos.  

A partir de então, as Op GLO foram incluídas no texto Constitucional de maneira mais 

minuciosa, com vistas a proporcionar respaldo político e militar às missões vindouras. 

Segundo Repsold (2012), já na vigência da Carta Magna (BRASIL, 1988) ocorreu uma 

                                                        
19 Comissão nacional da verdade. Disponível: 

http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/images/pdf/relatorio/volume_2_digital.pdf.  Acesso em: Dez. 13, 2018. 

http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/images/pdf/relatorio/volume_2_digital.pdf
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operação na Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em novembro de 1988 na localidade de 

Volta Redonda (RJ). Esta missão visava o cumprimento de ordem judicial, a fim de retirar 

grevistas do interior da Siderúrgica e garantir os bens da Companhia. 

Como já foi citado, a Constituição de 1988 (BRASIL, 1988) num primeiro momento, 

formaliza a necessidade de melhor regular as normas gerais a serem adotadas na organização, 

no preparo e no emprego da Forças Armadas influenciando, favoravelmente, a atuação militar 

em Op GLO. Num segundo passo, é publicada a Lei Complementar nº 97 (LC 97), de 09 de 

junho de 1999 (BRASIL, 1999), promovendo um novo patamar de entendimento e emprego 

das Forças Armadas em Op GLO. 

Para que se possa aquilatar a desenvolvimento quantitativo das Op GLO pós 

Constituição (BRASIL, 1988), tendo em vista o recorte temporal deste trabalho, foram 

elaborados três quadros, contendo a relação dessas operações. Para tal mister tomou-se por 

base dois marcos históricos já explicitados, quais sejam: promulgação da Constituição Federal 

de 1988  e a publicação da Lei Complementar nº 97, de 09 de junho de 1999 (BRASIL, 1999). 

Também foi observado o espaço de tempo para cada quadro (10 anos para os dois primeiros 

e oito anos e meio para o terceiro).  

 Sendo assim, foram inseridos o Quadro nº 5 (abaixo), que observou o histórico das Op 

GLO ocorridas entre 1989 e 1999 (ano de publicação da LC 97); o Quadro nº 6, em que estão 

listadas as operações ocorridas no período pós Lei Complementar nº 97, alongando-se até o 

ano de 2009; e o Quadro nº 7, onde estão enunciadas as operações ocorridas entre os anos de 

2010 até 2017 (marco temporal delimitado pela dissertação). As informações representadas 

nos 03 quadros foram retiradas do site do Ministério da Defesa20 

  

                                                        
20 Histórico de Op GLO do Ministério da defesa. Disponível em:Disponível em: < 

https://www.defesa.gov.br/arquivos/exercicios_e_operacoes/glo/tabelas_glo_atualizada.pdf>. Acesso em 13 

janeiro 2018. 
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Quadro nº5: Op GLO no período 1989-1999. 
PERÍODO FORÇA NOME OPERAÇÃO LOCAL DA OPERAÇÃO 

jun/92 jun/92 FA ECO 92 RJ/RJ 

out/92 nov/92 FA ELEIÇÕES EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 

nov/94 nov/94 EB RIO RJ/RJ 

out/94 nov/94 FA ELEIÇÕES EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 

nov/94 jan/95 MB ALVORADA RJ / RJ 

abr/96 abr/96 EB ELDORADO SUL DO ESTADO DO PA 

abr/96 abr/96 EB MARCHA DO MST BRASÍLIA/DF 

jun/96 jun/96 EB TUCURUÍ ESTADO DO PA 

out/96 nov/96 EB ITACAIÚNAS SUL DO ESTADO DO PA 

out/96 nov/96 FA ELEIÇÕES EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 

abr/97 abr/97 EB PM DO RS ESTADO DO RS 

jul/97 jul/97 EB PM DO CEARÁ ESTADO DO CEARÁ 

abr/97 mai/97 EB CARAJÁS ESTADO DO PA 

jul/97 jul/97 EB MATIAS DE ALBUQUERQUE ESTADOS DE AL, PE, PB, RN E CEARÁ. 

jul/97 jul/97 EB SERGIPE ARACAJU/SE 

jul/97 jul/97 EB MG BELO HORIZONTE/MG 

mar/98 mar/98 EB PARAUAPEBAS 
SUL DO ESTADO DO PA (PARAUAPEBAS, 

ELDORADO DOS CARAJÁS, CEDERE, PALMARES E 

abr/98 abr/98 EB ALTO TURIAÇU ESTADO DO MA 

mai/98 jun/98 EB Escolta de comboio Estradas entre Brasília e Petrolina 

out/98 nov/98 FA ELEIÇÕES EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 

dez/98 dez/98 EB MERCOSUL RJ/RJ 

dez/98 dez/98 EB CONGRESSO BRASÍLIA/DF 

jun/99 jun/99 EB RIO BRANCO ou CIMEIRA RJ/RJ 

jun/99 jun/99 EB ASA BRANCA ESTADO DE PE 

set/99 set/99 EB CABO BRANCO ESTADO DA PB 

ago/99 ago/99 EB MARCHA DOS 100 MIL BRASÍLIA/DF 

ago/99 set/99 FA RODA VIVA I EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 

nov/99 jan/00 EB 
MANDACARU e PAZ NAS 

ESTRADAS 
PE E BA 

dez/99 jan/00 EB TRANCA FORTE EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 

dez/99 dez/99 EB ENCONTRO DE PETRÓPOLIS PETRÓPOLIS/RJ 

Fonte: Histórico de Op GLO do Ministério da defesa 20 

 

Como se pode observar no Quadro nº 5, foram realizadas 30 operações neste período 

temporal (intervalo de 11 anos). Ressalta-se que a Op na CSN não foi computada, pois está 

fora do universo observado. 

A seguir, encontra-se o Quadro nº 6. Para fins de apresentação, houve uma subdivisão 

do mesmo em duas partes (6.1 e 6.2).  
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Quadro nº 6.1: Op GLO n período 2000-2009 

PERÍODO FORÇA NOME OPERAÇÃO LOCAL DA OPERAÇÃO 

abr/00 abr/00 MB / EB PORTO SEGURO PORTO SEGURO/BA 

mai/00 mai/00 EB RODA VIVA II EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 

ago/00 set/00 EB CARONA CUIABÁ/MT 

ago/00 set/00 EB REPRAS BRASÍLIA/DF 

dez/00 dez/00 EB GUARDA BRASIL BRASÍLIA/DF 

out/00 nov/00 FA ELEIÇÕES (OPÇAO) EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 

out/00 out/00 EB AROEIRA RECIFE/PE, PETROLINA/PE E 

nov/00 nov/00 EB BA SALVADOR/BA 

nov/00 nov/00 EB AL MACEIÓ/AL 

nov/00 nov/00 EB CURIONÓPOLIS SERRA PELADA, CURIONÓPOLIS/PA 

dez/00 dez/00 CMS MERCOSUL XIX FLORIANÓPOLIS/SC 

jan/01 fev/01 Todos RODA VIVA III EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 

jan/01 jan/01 EB CRIME ORGANIZADO ESTADO DO RJ 

fev/01 fev/01 EB PM DE PE RECIFE/PE 

fev/01 fev/01 EB ORFEU BRASÍLIA/DF 

mai/01 mai/01 EB TOCANTINS PALMAS/TO 

mai/01 mai/01 EB TROVÃO BRASÍLIA/DF 

jul/01 jul/01 EB AL ESTADO DO AL 

jul/01 jul/01 EB BA ESTADO DA BA 

set/01 set/01 EB OP FOZ DO IGUAÇU Hidrelétrica de Itaipu 

fev/02 fev/02 EB FORTALEZA FORTALEZA/CE 

out/02 nov/02 FA ELEIÇÕES EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 

fev/03 mar/03 MB / EB Op GUANABARA RJ – RJ 

abr/03 mai/03 EB GUARDA - COSTA ESTADOS DE SP, MG AM E RS 

jun/03 jun/03 EB MG ESTADO DE MG 

abr/04 jul/04 EB MAMORÉ RONDÔNIA/RO 

jun/04 jun/04 EB XI UNCTAD SP/SP 

jun/04 jun/04 EB PIAUÍ ESTADO DO PIAUÍ 

Fonte: Histórico de Op GLO do Ministério da defesa 20
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Quadro nº 6.2: Op GLO n período 2000-2009 

PERÍODO FORÇA NOME OPERAÇÃO LOCAL DA OPERAÇÃO 

jun/04 jun/04 EB MG ESTADO DE MG 

ago/04 dez/05 EB IBAMA AMAZONIA LEAL 

out/04 nov/04 FA ELEIÇÕES EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 

nov/04 dez/04 EB ELEIÇÕES 2 ACRE 

nov/04 nov/04 EB Op VITÓRIA Vila Velha e Vitória – ES 

dez/04 dez/04 FA Op ZINCO RJ – RJ 

fev/05 fev/05 EB Op. PARÁ PARÁ 

mai/05 mai/05 EB ASPA BRASÍLIA/DF 

set/05 set/05 EB CAFÉ SALVADOR/BA 

out/05 out/05 EB CASA BRASÍLIA/DF 

out/05 out/05 FA 
REFERENDO 

DESARMAMENTO 
EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 

dez/05 dez/05 EB OURO PRETO BELO HORIZONTE/MG E OURO PRETO/MG 

mar/06 mar/06 EB CURITIBA CURITIBA/PR 

abr/06 abr/06 EB Op CRISTALÂNDIA Cristalândia – PI 

abr/06 abr/06 EB SURUMURU Surumuru-RR 

mai/06 mai/06 EB TUCURUI PARÁ 

jul/06 jul/06 EB RELÂMPAGO ESTADO DE MG 

set/06 set/06 EB IGUATEMI 

AMAMBAI, CORONEL SAPUCAIA, PARANHOS, 

TACURU, JAPORÃ, SETE QUEDAS E 

IGUATEMI/MS 

out/06 out/06 Todos ELEIÇÕES EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 

jan/07 jan/07 FA CÚPULA DO MERCOSUL ESTADO DO RJ 

jan/07 jan/07 EB ENTORNO ESTADO DO RJ 

jan/07 jan/07 EB GARIMPO TUCANO São Gabriel daCachoeira/AM 

mar/07 mar/07 EB ALIANÇA SP/SP 

mai/07 mai/07 EB ARCANJO SP/SP E APARECIDA/SP 

jun/07 jun/07 EB TUCURUÍ ESTADO DO PARÁ 

out/08 nov/08 FA ELEIÇÕES EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 

fev/09 mar/09 EB 
ELEIÇÕES 

SUPLEMENTARES 
MARANHÃO 

set/09 set/09 EB 
ELEIÇÕES 

SUPLEMENTARES 
AM 

 

Fonte: Histórico de Op GLO do Ministério da defesa 20 

 

Em resumo, pela observação do Quadro nº 6 como um todo, percebe-se que foram 

realizadas 56 Op GLO no período de 2000 à 2009 (intervalo de 10 anos). 

Com relação ao Quadro nº 7, de modo análogo ao que foi feito anteriormente, o mesmo 

foi subdividido em duas partes (7.1 e 7.2).  
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Quadro nº 7.1: Op GLO no período 2010-2017 

PERÍODO FORÇA NOME OPERAÇÃO LOCAL DA OPERAÇÃO 

abr/10 abr/10 EB REUNIÃO BRICS BRASÍLIA – DF 

abr/10 abr/10 EB REUNIÃO CARICOM BRASÍLIA – DF 

mai/10 mai/10 EB III Fórum  da Aliança das Américas BRASÍLIA – DF 

out/10 nov/10 FA ELEIÇÕES EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 

nov/10 jul/12 MB / EB ARCANJO RJ/RJ 

dez/10 dez/10 EB CÚPULA DO MERCOSUL BRASÍLIA/DF 

mar/11 mar/10 EB Visita do Presidente dos EUA BRASÍLIA – DF 

jul/11 jul/11 FA JMM 
RJ/RJ, RESENDE/RJ E PATY DE 

ALFERES/RJ 

nov/11 nov/11 EB 
ENCONTRO IBEROAMERICANO 

DE ALTO NÍVEL 
BRASÍLIA – DF 

nov/11 dez/11 EB MARANHÃO ESTADO DO MARANHÃO 

dez/11 dez/11 EB RONDÔNIA ESTADO DE RONDÔNIA 

dez/11 dez/11 FA 
Plebiscito  Criação  dos  estados de 

Tapajós e Carajás 
PARÁ 

dez/11 jan/12 MB / EB CEARÁ ESTADO DO CEARÁ 

fev/12 fev/12 MB / EB BA ESTADO DA BA 

jun/12 jun/12 FA CONFERÊNCIA RIO + 20 RJ – RJ 

jul/12 ago/12 EB 
CÚPULA EXTRAORDINÁRIA DO 

MERCOSUL 
BRASÍLIA – DF 

set/12 set/12 EB PRÉ-ELEIÇOES RJ – RJ 

out/12 nov/12 FA ELEIÇÕES EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 

dez/12 dez/12 EB MERCOSUL BRASÍLIA – DF 

jun/13 jul/13 FA COPA DAS CONFEDERAÇÕES EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 

jul/13 jul/13 FA 
JORNADA MUNDIAL DA 

JUVENTUDE 
RJ/RJ 

out/13 out/13 EB LIBRA RJ/RJ 

fev/14 jul/14 MB / EB ILHÉUS ILHÉUS/BA 

fev/14 fev/14 EB FIFA TEAM WORKSHOP FLORIANÓPOLIS/SC 

abr/14 jun/15 FA SÃO FRANCISCO RJ/RJ 

abr/14 abr/14 MB / EB BA II ESTADO DA BA 

mai/14 mai/14 MB / EB PE RECIFE/PE 

jul/14 jul/14 FA VI CÚPULA DO BRICS BRASÍLIA – DF 

mai/14 jul/14 FA COPA DO MUNDO FIFA 2014 EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 

out/14 nov/14 FA ELEIÇÕES EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 

jul/15 jul/15 MB / EB MERCOSUL BRASÍLIA/DF 

set/15 out/15 EB DOURADOS 
BELA  VISTA,  ANTONIO  JOÃO,  ARAL, 

MOREIRA E PONTA PORÃ/MS 

Fonte: Histórico de Op GLO do Ministério da defesa 20 
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Quadro nº 7.2: Op GLO no período 2010-2017 (continuação) 

PERÍODO FORÇA NOME OPERAÇÃO LOCAL DA OPERAÇÃO 

ago/16 ago/16 EB POTIGUAR NATAL/RN 

jul/16 set/16 FA 
JOGOS OLÍMPICOS RIO 

2016 
ESTADOS: RJ; MG; DF; AM; BA; e SP 

out/16 nov/16 FA ELEIÇÕES EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 

dez/16 dez/16 MB / EB PE RECIFE/PE 

jan/17 jan/17 FA POTIGUAR II NATAL/RN 

jan/17 jan/18 FA VARREDURA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 

fev/17 mar/17 FA CAPIXABA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

fev/17 fev/17 FA CARIOCA ESTADO DO RJ 

mai/17 mai/17 FA Op ESPLANADA BRASÍLIA – DF 

ago/17 dez/18 FA Op RJ ESTADO DO RJ 

ago/17 ago/17 FA 
ELEIÇÕES 

SUPLEMENTARES 
AM 

dez/17 jan/18 FA Op POTIGUAR III 
Região Metropolitana de Natal e sede do Município 

de Mossoró 

Fonte: Histórico de Op GLO do Ministério da defesa 20 

 

 

Observando-se o Quadro nº 7 como um todo, chega-se ao total de 43 Op GLO, no 

período de 2010 à  2017 (intervalo de 8 anos).  

Ao consolidar os três Quadros (5,6 e 7), observou-se que, entre 1989 e 2017, foram 

realizadas 129 Op GLO durante um período de 30 anos. Conforme demonstra o Gráfico nº 

1(abaixo), calculado o número de operações por ano, no período pós Constituição de 1988 

(BRASIL, 1988), onde se enfoca as operações das Forças Armadas, até o ano de 1999, houve 

um expressivo número de operações de garantia da lei e da ordem. Percebe-se, também que, 

no interstício do ano de 2000, pós LC 97 (BRASIL, 1999), complementada pelo Decreto 3897 

(BRASIL, 2001), onde ocorre a regulamentação das Op GLO, até o ano de 2009, o número 

de Op GLO obteve um grande salto quantitativo. Pode-se, também, observar que o terceiro 

período analisado, iniciando-se pelo ano de 2010, foi marcado pela instituição da Lei 

Complementar Nº 136, de 25 de agosto de 2010 e se estendeu até 2017. Neste período, o 

numero de Op GLO manteve-se significativamente alto em relação ao primeiro período. 
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Grafico nº 1 – Número de Op GLO, por ano, em cada período. 

 

Fonte: o autor 

 

Pode-se inferir que, após a instituição da LC 97 (BRASIL,1999) dispondo, entre outros 

assuntos, sobre o preparo e emprego das Forças Armadas em Op GLO,  houve um expressivo 

aumento do número destas operações. O Estado brasileiro, após 1999, empregou este meio de 

força de forma mais rotineira do que o período passado. Entre 1989 e 1999 foram 2,72 

operações/ano. No período seguinte o patamar saltou para 5,6/ano (mais que dobrou). O 

terceiro período, grosso modo, manteve os altos índices de utilização das FA em Op GLO 

(5,38/ano). 

Para o gráfico abaixo (Grafico nº 2) foram mensurados o número de meses despendidos 

em Op GLO por ano, dentro de cada período estabelecido anteriormente: 1º período (1989-

1999); 2º período (2000-2009); e 3º período (2010-2017). Cabe salientar que o número de 

horas foi extraído dos quadros 1, 2 e 3. Para tanto, a fim de padronizar procedimentos, esta 

análise levou em conta o mês em que se iniciou a operação e seu fim, não se atendo ao número 

de dias. 
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Grafico nº 2 – Número de meses despendidos com Op GLO em cada período. 

 

Fonte: o autor 

 

 

Segundo o gráfico acima, constata-se que, no 1º período foram utilizados 43 meses em 

operações. No 2º período foram gastos 71 meses. Já no 3º período, o tempo gasto com Op 

GLO totalizaram 109 meses. De posse destas informações, percebe-se que o tempo utilizado 

nas operações de garantia da lei e da ordem sofreu um importante e consecutivo aumento do 

primeiro ao terceiro período. Isto posto, é lícito concluir que, com o incremento de meios 

legais, principalmente por intermédio das leis complementares (LC 97, LC 117 e LC 136), as 

Forças Armadas foram utilizadas de modo cada vez mais frequente, segundo os desígnios e 

objetivos do Poder Executivo, no qual o Presidente da República é o responsável por seu 

emprego em operações de garantia da lei e da ordem (BRASIL, 2004). Segundo o General 

Eduardo Dias da Costa Villas Bôas, Comandante do Exército Brasileiro (EB) em audiência 

pública no Senado Federal no dia 22 de junho de 2017, nos últimos 30 anos, as Forças 

Armadas participaram de Op GLO por 115 vezes, sendo a maioria na última década. O 

General ainda completa, referindo-se a participação do EB no patrulhamento do Complexo da 

Maré, no RJ: 
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Um dia me dei conta. Os nossos soldados atentos, preocupados – são vielas – , 

armados. E passando crianças, senhoras, eu pensei: Estamos aqui apontando arma 

para a população brasileira. Nós somos uma sociedade doente. E lá ficamos 14 

meses. Do dia em que saímos, uma semana depois tudo havia voltado ao que era 

antes. Então, temos que realmente repensar esse modelo de emprego, porque é 

desgastante, perigoso e inócuo (AGÊNCIA BRASIL, 2017). 

 

Mesmo contabilizando um alto nível de credibilidade e atuando para dirimir as mazelas 

do Estado, notoriamente no que diz respeito ao seu emprego em Op GLO, alguns aspectos 

ainda suscitam questionamentos. Permanecem dúvidas quanto a real contribuição das Forças 

Armadas nas ações de segurança pública.  Alguns autores afirmam que a função das Forças 

Armadas é diversa das atividades desenvolvidas pelos órgãos de segurança pública, não 

devendo confundí-las. Como aborda Rosa (2001, p.2): 

 

Os militares federais são treinados para a manutenção da segurança nacional, defesa 

da Pátria, e do território brasileiro em toda a sua extensão ( ... ) e não para o 

relacionamento Estado Adminstração-cidadão. As Forças Policiais possuem como 

atribuição a preservação da ordem pública em seus aspectos, segurança pública, 

tranqüilidade, e salubridade pública, e não a defesa do território nacional. 

 

No final do século XX e início do século XXI, o emprego das Forças Armadas em Op 

GLO vem obtendo maior número de críticas. Garcia (2009) assevera que: 
 

[...] 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 (GARCIA, 2009, p. 

54). 

 

Acerca deste tema Santos (1999) também repercute o pensamento que as Forças 

Armadas devem manter seu foco voltado para a Defesa e a Segurança da Nação:  

 

[…] não são forças mercenárias nem devem exercer o papel de “capitão do mato” 

pois são forças nacionais que existem para garantir a vida organizada e a 

sobrevivência da nação. 

 

Observando-se pelo prisma do governo, tanto federal quanto estadual, a utilização das 

Forças Armadas na esfera da segurança pública tem se mostrado uma alternativa barata e 

eficiente. Eficiente não por dar fim ao problema, mas por passar à população a imagem do 

combate por parte das autoridades, frente ao aumento da violência urbana e do tráfico de 

drogas. Corroborando com esta ideia, Saint-Pierre e Donadelli (2016) lembram que os 

militares são sempre lembrados como remédio para todos os males, como se fosse a única 

instituição em condições de emprego ou como se a diligência política não tivesse vontade ou 

capacidade para melhorar os instrumentos institucionais específicos para resolver cada 

problema. Arruda (2007, p.15) ainda avança neste discurso, lembrando que, segundo as 
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concepções de Carl von Clausewitz (1984), em interessante abordagem quanto ao uso político 

dos militares, a guerra é um instrumento racional de política nacional. Não imaginava 

Clausewitz que, nas longínquas terras brasileiras, a gente da guerra seria também utilizada no 

âmbito interno para atender a interesses políticos partidários e de oligarquias, manipulada pela 

astúcia das elites.  

Seguindo este pensamento vê-se que na atualidade, a rotineira utilização das Forças 

Armadas, atendendo às demandas políticas, tem interessado a este último grupo, face ao 

relevante nível de aceitação dos militares perante a sociedade, que pode acaba fornecendo 

dividendos à esfera parlamentar, quando associada às Forças Armadas.  Segundo análise 

realizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), em 2017 (FGV, 2017), o nível de 

credibilidade das Forças Armadas foi o mais alto entre todas as outras insituições consideradas, 

sendo que a área política aparece nas últimas posições. (Gráfico nº 3 ). 

 

Gráfico nº 3  - Níveis de aceitação de instituições pela sociedade (percentual). 
 

 

Fonte: FGV (2017) 

 

No sentido de cooptar a aceitação da sociedade sobre as Forças Armadas e também 

ganhar visibilidade com a atuação dos militares em áreas com grande repercussão, a classe 

política tem recorrentemente insistido  no emprego das Op GLO em locais como o Rio de 
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Janeiro, que possui índices de homicídios menores que outros estados, como se pode observar 

no Gráfico nº 4, abaixo.   

 

Gráfico nº 4 – Taxa  de  homicídios p/ 100.000 hab (2005 - 2015) 

 

Fonte: IPEA/2017 

 

O Gráfico nº 4 mostra que os estados de Alagoas e Pernambuco possuem índices bem 

superiores ao do Rio de Janeiro. Como a utilização das Op GLO são formatadas na área de 

Segurança Pública, torna-se lícito inferir que o foco destas operações em áreas de menor 

frequência criminal, mesmo que também  comprometidas no ítem segurança, porém com 

grande repercussão nas mídias nacionais, as tornam pontos de convergência política na busca 

por dividendos políticos e eleitorais. Para uma melhor visualizaçãoo acerca do assunto, foi 

elaborado um gráfico comparativo entre a taxa de homicídiosdos estados do Rio de Janeiro e 

Alagoas, tomando-se por base o período compreendido entre os anos 2005 e 2015 (Gráfico nº 

5). 
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Gráfico nº 5: Taxa de homicídios (2005-2015) 

Fonte: IPEA/2017 

 

 

Sendo assim, seria lógico prever uma maior incidência de Op GLO nas áreas de maior 

incidência de criminalidade, notadamente de homicídios. Isto posto, poderemos observar, no 

Gráfico nº 6, que esta tendência não foi observada. 

 

 

Gráfico nº 6: Op GLO no Brasil (2005-2015) 

 
Fonte: O autor, baseado no Histórico de Op GLO do Ministério da defesa 20 
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Mesmo contando com Op GLO nos grandes eventos, ocorridos primordialmente no Rio 

de Janeiro e Brasília, os números apresentados acima demonstram o significativo hiato destas 

operações em comparação com as demais áreas do Brasil. Torna-se, portanto, nítido o viés 

político na crescente utilização dos militares para os mais diversos fins, mormente as Op GLO. 

Este emprego das FA, principalmente no combate a criminalidade nos estados, por suposta 

extrapolação da capacidade dos agentes de segurança pública para garantir a ordem pública é 

um indicador deste fato. Ainda segundo Arruda (2007, pag. 97): 

 

Certamente o uso político das Forças Armadas não se restringe em mandar que os 

militares atuem para solucionar crises na segurança pública dos estados. Diante de 

qualquer agravamento nesse campo as Forças Armadas são lembradas como curinga 

num jogo de cartas. No caso, o jogo político.  

 

Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, notadamente a partir da década 

de 2000 (pós LC 97/ 1999) no Rio de Janeiro, pode-se destacar a existência de afinidades 

políticas permeando a utilização das Forças Armadas em Operações de Garantia da Lei e da 

Ordem. À época, o apoio à administração federal do Partido dos Trabalhadores (PT) refletia 

uma forte aliança com o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). Desde 2007, 

quando Sérgio Cabral (PMDB) assumiu o governo do Rio de Janeiro, já ficou explicitada uma 

relação bastante próxima com o então Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Já em 2008, 

este governador, tendo Beltrame como seu secretário de segurança, implementou um modelo 

de ocupação territorial por parte da polícia, denominada de Unidades de Polícia Pacificadora 

(UPP), que também objetivava a fragmentação do tecido urbano, quebrando as áreas de 

controle urbano do tráfico em sua organização espacial, além de cooptar os moradores para a 

causa da pacificação. As UPP seriam um braço estadual no combate ao crime, tendo em vista 

que a utilização das Forças Armadas em Op GLO, no Rio de Janeiro, se encontrava em fase 

de expansão, sendo empregada, inclusive, nas ações prévias de retomada de território para a 

implantação das UPPs (SOARES, 2000; SILVA, 2008). 

 Sucedendo Lula, Dilma Roussef (PT) repercutiu a mesma relação deste, tendo Michel 

Temer como Vice-Presidente. Esta proximidade se estendeu até os extertores de seu mandato, 

quando Dilma encontrou no PMDB fluminense (governador Pezão), seu principal apoio 

político contra o impeachment.  A convergência de intersses políticos entre estes partidos, 

aliada a grande aceitação das Forças Armas pela sociedade, foi decisiva para a determinação 

que a segurança dos grande eventos acontecidos no Rio de Janeiro ficassem a cargo dos 
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militares, como pode-se depreender da análise dos Quadros nº 7.1 e 7.2 e do período de 

governo de Dilma Roussef. 

 Dentro desta lógica, para uma melhor visualização dos objetivos e afinidades políticas 

como uma das fontes direcionadoras da utilização das Forças Armadas em Op GLO, pode-se 

verificar em detalhes no quadro adiante, alguns exemplos, tomando-se por base as operações 

de maior vulto ocorridas no Rio de Janeiro, a partir do ano de 2000. 

   

  Quadro nº 8: Informações sobre Op GLO no Rio-RJ 

  Fonte: Histórico de Op GLO do Ministério da defesa 20 

 

Assim como se pode inferir que as ligações políticas afetaram a quantidade e o 

direcionamento das Op GLO, também é lícito supor que o caráter de visibilidade e o potencial 

eleitoreiro do momento e local onde estas operações ocorreram tornaram-se importantes para 

uma decisão.   

Cabe salientar que a utilização em larga escala das Forças Armadas ´para a promoção 

da segurança pública no Brasil não se consolidou como ferramenta de um só governo ou 

partido político. O Gráfico abaixo demonstra que esta instrumentalização dos militares 

perpassou mandatos presidenciais e vieses ideológicos, consubstanciando um modus operandi 

da classe política em relação à utilização das Forças Armadas em Operações de Garantia da 

Lei e da Ordem e seu decorrente dividendo político. Este gráfico, mesmo englobando no 

“período Temer” em período posterior à delimitação deste trabalho, não invalida suas 

observações anteriores. 

 

 

 

 

EVENTO DURAÇÃO EFETIVO GASTOS GOVERNADOR 
PRESIDENTE 

DA 

REPÚBLICA 

Op GUANABARA 
FEV 03 

MAR 03 
3.000 - 

ROSINHA 

GAROTINHO 

(PMDB) 

LUÍS INÁCIO 

LULA 

(PT) 

Op ARCANJO 
NOV 10  -

JUL 12 
1.500 

p/operação  
R$ 135.458.800 

SERGIO 

CABRAL 

(PMDB) 

DILMA 

ROUSSEF 

(PT) 

Op SÃO 

FRANCISCO 

ABR 14  - 

   JUN 15 
2.900 R$ 441.477.083  PEZÃO (PMDB) 

DILMA 

ROUSSEF 

(PT) 

INTERVENÇÃO 

NO RJ 
DEZ 17 - - - PEZÃO (PMDB) 

MICHEL 

TEMER 

(PMDB) 
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 Quadro nº 7:  Op GLO p/período de Governo. 

 

Fonte: FREIRE (2019) 

 

Para Rodrigues (2012), os bons resultados obtidos, incluindo a diminuição dos índices 

e criminalidade são sinônimo de votos. Corroborando com estas ideias, Gonçalves (2012), 

explicita que a participação das Forças Armadas na pacificação de favelas (Rio de Janeiro) e 

em crises estaduais (greve de policiais na Bahia), ainda que em conjunto com a polícia e 

demais órgãos de segurança, são exemplos de um caminho perigoso e até inconstitucional:  

 

Quem lida com segurança pública, quem está preparado para lidar com segurança 

pública e quem deve lidar com segurança pública são as polícias; não são as Forças 

Armadas. 

 

Entretanto, para Pedrosa (1999), as Forças Armadas possuem importante função no 

combate à criminalidade no Brasil, percebendo-a em alguns casos, com potencial de 

interferência nos destinos da Nação: 

 

 Pode-se afirmar que o crime organizado deve ser encarado como um sério desafio 

à segurança do Estado e da nação quando: cria áreas liberadas, estabelecendo formas 

de governo paralelo; ameaça o monopólio da violência detido pelo do Estado; vai 

além da simples ameaça à integridade fisica e patrimonial dos cidadãos, pondo em 

risco as relações sociais, assim como a soberania e o patrimônio material e cultural 

da nação; ou os instrumentos normais de segurança pública mostram-se incapazes 

de controlar o crime e a violência. 
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A prova inconteste da importância dos militares para a sociedade brasileira está na 

tentativa de controle deste aparato por várias estruturas e com vários objetivos. Segundo 

Coelho (2000), a rota mais curta para o controle do Estado passava pela caserna. Sendo assim, 

vários grupos tentaram obter o controle do Exército para seus fins. Para o autor, esta disputa 

se dava pela Assembléia contra a Coroa, dos republicanos contra monarquistas, e dos 

conservadores contra liberais, entre outros. Desta forma, o modelo de Huntington (1996) de 

controle civil subjetivo ganha considerável espaço face ao controle objetivo. Com exemplo 

disto se pode citar, por exemplo, apenas um indício: enquanto o lado militar se fortalecia 

diante da opinião pública nacional, o sistema político, como um todo, enfraquecia-se em 

direção aos mais baixos índices de respaldo popular (fato já corroborado anteriormente nesta 

pesquisa).  
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5.  POSSÍVEIS REFLEXOS PARA AS RELAÇÕES CIVIS E MILITARES 

 

Se o raciocínio exposto ao longo deste estudo é consistente com a realidade examinada, 

segundo Pinto (2016), a instituição militar brasileira caminhou, recentemente, para um modelo 

muito próximo ao do controle civil objetivo, onde o objetivo, o qual, dentre outras finalidades, 

visualiza a preservação das autonomias institucionais sem interferências mútuas e reguladas 

pela engenharia dos freios e contrapesos, indo em direção ao que preconizam as relações civis 

e militares das democracias do primeiro mundo. Este autor ainda vaticina que, na atualidade, 

à grande evolução admitida ao segmento militar não encontra par, principalmente, com as 

estruturas políticas brasileiras, bastante colapsadas, que voltaram a prescindir da interferência 

militar para a correção de rumos do Estado. O risco em questão trata de possível retrocesso 

que poderia ocorrer nas relações civis e militares, fazendo-as regressar aos patamares 

anteriores a 1964. 

 O grande volume de operações protagonizadas pelas Forças Armadas, após a 

promulgação da Constituição de 1988 (BRASIL, 1988), principalmente na área da segurança 

pública, sem falar nas áreas de saneamento básico, saúde, infraestrutura nacional e 

distribuição de recursos vitais às populações distantes, como a Operação Carro-Pipa21, são 

exemplos incontestes da necessidade nacional acerca da participação das Forças Armadas em 

seus destinos, o que poderá causar nefastos reflexos para as relações civis-militares. O risco 

em questão trata de possível retrocesso  das relações civis e militares aos patamares anteriores 

a 1964, que desde a Proclamação da República, tem na Instituição Militar um papel de extrema 

relevância, o que desembocou em crescente politização de sua oficialidade, que também 

atuava na condução dos destinos nacionais.  

Do início da fase republicana brasileira até 1964, grosso modo, as Forças Armadas se 

caracterizaram como uma instituição de caráter moderador, com eventos de intervenção e, de 

certa forma, com características de politização, em maior ou menor gráu, de acordo com a 

fase histórica pela qual passava o Brasil, dentro do escopo temporal acima citado, onde as 

instituições políticas e sociais recorriam aos militares em busca de correção de rumos.  

Como resumo analítico do que foi anteriormente mencionado, pode-se iniciar pelo 

movimento “tenentista”, que visava a obtenção de influência no cenário político do País, sendo 

                                                        
21 Tem por objetivo complementar a distribuição de água que está sendo realizada pelos Governos Estaduais e 

Municipais, nas microrregiões em situação de emergência, a partir da distribuição dos recursos alocados pelo 

MI, planejar, coordenar e fiscalizar a busca, a desinfecção, o transporte e a distribuição de água potável, contando 

para isso com a utilização de carros-pipa contratados (COTER, 2009, p. 01).  
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cooptado para a ocupação de cargos gerenciais do governo, com a designação de ministros e 

comandantes militares, além da ocupação de elevadas funções de empresas autárquicas. Abre-

se, então, espaço para uma espécie de intervencionismo político nas Forças Armadas, 

notadamente do Exército, mesmo que em viés profissionalizado e moderno.  

O período constituído pela “era Vargas”, apesar de possuir um governo forte em “mãos” 

de um civil, teve no General Góes Monteiro, figura exponencial do governo, um elemento 

apoiador de um intervencionismo tutelar. As Forças Armadas deveriam possuir maior visão 

política e servirem de agente fomentador  de uma política nacional desenvolvimentista,  tendo 

por base, um elite militar bem capacitada na direção do Estado. 

Com o advento da 2ª Guerra Mundial, os militares que dos campos de combate europeus 

retornaram ao Brasil, trouxeram uma nova mentalidade acerca dos assuntos nacionais, 

baseada em conceitos desenvolvidos pelas grandes potências mundiais, notadamente os 

Estados Unidos da América. Dentro desta nova visão da caserna sobre seus destinos junto ao 

futuro do País, foi criada a Escola Superior de Guerra (ESG), local que se consolidou como 

um instrumento de integração civil e militar, no qual seus escalões mais elevados reuniam-se 

para “pensar o Brasil”, sob ótica nacional desenvolvimentista e politizada.  

A partir de então, o grupo da oficialidade “esguiana”, mais conservador, encontrou 

oposição de grupos nacionalistas, no interior das Forças Armadas, com viés  populista e 

esquerdista. Esta ruptura no interior das Forças Armadas (FA) acentuou o caráter politizado 

dos vários grupos existentes,  todos com ligações com as elites políticas civis, à esquerda e à 

direita. No que tange às relações civis e militares, segundo os conceitos de Huntington, com 

a politização militar e suas expectativas de influenciar o Estado segundo seu viés ideológico 

e suas conveniências foi infletindo o País rumo ao controle subjetivo. 

No período situado entre 1954 e 1964, ainda corroborando com os ideais pregados pela 

ESG, os militares tinham por objetivo a conservação do sistema político vigente, mesmo em 

caso de substituição do governo, a fim de que fossem evitados novos problemas no seio das 

Forças Armadas, bem como no País. O período em questão e, mais especificamente, o 

Movimento Cívico-Militar de 1964, pôs termo em uma contrução das relações cvis e militares 

iniciadas com a Proclamação da República, onde ocorreu a politização no meio militar, que 

se entendia como elemento moderador e caso necessário, interventor nos rumos da Nação. 

Para que se analise o risco de involução da estrutura democrática brasileira, o que levaria 

o nível de suas relações civis e militares, que se encontrava em próspero desenvolvimento e 

que, segundo Pinto (2016),  aproximou o segmento armado do paradigma do controle civil 
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objetivo, ao patamar do período anterior à 1964, com Forças Armadas politizadas e 

intervencionistas, além de cooptadas pela classe política, recorreu-se a ferramenta conhecida 

por path dependence, ou dependência de trajetória.  

A path dependence constitui-se em uma das principais perspectivas do institucionalismo 

histórico22, enfatizando os impactos que legados político-históricos possuem sobre escolhas 

políticas em períodos subsequentes Segundo Nelson e Winter (1982) uma das ideias-chave do 

processo da teoria evolucionária deste processo é que a condição de uma sociedade em um 

dado período histórico, lança as “sementes” de sua condição no tempo seguinte. A path-

dependence pode ser considerada como um modelo de pesquisa histórica.  

Para Mahoney (2000), estudando acerca dos usos da path-dependence na Sociologia 

histórica, chega-se aos seguintes conceitos:  

 

(a) análises do tipo path-dependent envolvem o estudo de processos causais que são 

altamente sensíveis a eventos que tomam lugar nos estágios iniciais de uma 

sequência histórica em geral; (b) em uma sequência path-dependent, os eventos 

históricos iniciais são ocorrências contingentes (ou seja, aleatórias) que não podem 

ser explicadas com base em eventos prévios ou condições iniciais; (c) uma vez que 

um evento histórico contigencial tenha ocorrido, a sequência path-dependent é 

marcada por padrões causais relativamente determinísticos ou que podem ser 

entendidos como “inerciais”23. Uma vez que o processo entre em movimento e 

comece a seguir determinado resultado, esse processo tende a continuar em 

movimento e continua a seguir esse resultado, ou seja, a trajetória torna-se 

dependente desses eventos.  
 

Um dos principais argumentos da dependência de trajetória na história e, mais 

especificamente, em relação a análise comparativa de momentos históricos trata de que 

decisões e/ou escolhas realizadas no momento de formação das instituições e das políticas 

exercem um efeito de constrangimento sobre o seu futuro desenvolvimento em razão da 

tendência inercial das instituições que   bloquearia mudanças sebsequentes. 

Segundo Peters: 

 
[…] escolhas feitas quando uma instituição está sendo formada, ou quando uma 

política está sendo iniciada, terão uma contínua influência amplamente determinante 

[...] no futuro” (PETERS, 1999, p.63 apud GAINS; JOHN; STOKER, 2005, p.25).  

  

                                                        
22  O institucionalismo histórico é um processo analítico que prega a utilização dos estudos de caso, por 

intermédio das instituições, para explicar o comportamento estratégico de indivíduos e grupos sociais numa dada 

sequência e momento da história, opondo-se à uma lógica dedutiva de escolha racional( (KATO, 1996). 

23 [...] uma vez que a lógica da trajetória da dependência esteja estabelecida, ela tenderá a gerar uma força inercial 

onde, para que sejam alterados seus destinos, grandes custos e esforços deverão ser despendidos (GREENER, 

2005). 
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Desse modo, uma vez que se tenha adotado uma trajetória específica, seria necessário 

um grande esforço ou até mesmo um choque externo24 para alterar a direção e o curso das 

instituições em momentos posteriores. Neste sentido Hansen (2002) ainda reforça essa ideia, 

afirmando que a path-dependence ocorre quando uma decisão limita o rol de opções viáveis 

em momentos subsequentes, e, dessa forma, encoraja a continuidade na forma de um limitante 

oriundo na escolha original, dificultando a reversão do evento. Nesta mesma direção, segundo 

Lipset e Rokkan (1967), existe uma ideia-chave no conceito de path dependence de que 

escolhas cruciais e seus legados, chamados de momentos críticos, possuem como foco 

principal  circunstâncias decisivas na vida política, onde ocorrem mudanças de trajetória e que 

moldam novos caminhos políticos. O momento crítico é uma situação de transição política.  

Dentro da estrutura analítica da path-dependence, Mahoney (2000) também traz 

contribuições, quando indica a existência de dois tipos de sequência dominantes, as self-

reinforcing sequences (sequências autorreforçantes) e as reactive sequences (sequências 

reativas), as quais são explicadas, rapidamente, a seguir:  

a) sequências autorreforçantes - nesse tipo de sequência, os passos iniciais em uma 

direção particular induzem os movimentos seguintes na mesma direção, o que, ao longo do 

tempo, torna difícil ou impossível reverter ou mudar a direção (Mahoney, 2000);  

b) sequências reativas - são cadeias de eventos temporalmente orde- nados e conectados 

de forma causal. Cada evento na sequência é uma reação a um evento que ocorreu 

anteriormente e uma causa de eventos subsequentes. Eventos iniciais nesse tipo de sequência 

são especialmente importantes para os resultados finais, porque uma pequena mudança em 

um desses eventos pode gerar grandes diferenças ao final da sequência de eventos (Mahoney, 

2000).  

De acordo com Greener (2005), a abordagem morfogenética divide a análise em três 

estágios inter-relacionados: (a) análise dos condicionantes culturais eestruturais que agem 

como uma influência sobre os atores humanos e que criampropriedades emergentes e 

situações lógicas para suas interações; (b) exploração de como esses fatores condicionantes 

influenciam os atores dentro de sistemas nos quais ocorrem as interações entre eles, 

principalmente na forma de sua conduta em grupos de interesse; (c) análise dos resultados 

dessas interações e os efeitos condicionantes resultantes que irão alimentar o próximo 

                                                        
24 O choque externo inclui um conjunto de fatores que repercutiram profundamente nas condições internas […] 

(BAER, 1993, p.7).  
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ciclomorfogenético. A partir desses elementos e do entendimento gerado pela literatura sobre 

path-dependence por ele pesquisada, o autor propõe sua estrutura analítica. Resumidamente, 

a estrutura analítica de Greener (2005) é a seguinte: 

a) processos do tipo path-dependent começam com múltiplas situações equilibradas. O 

pesquisador precisa estar habilitado a demonstrar que existe um número de alternativas viáveis 

para o desenvolvimento da política em questão, ou para o desenvolvimento das instituições 

que são examinadas; 

b) eventos aleatórios que possam exercer uma função substancial no estabelecimento de uma 

política particular ou forma institucional que venham a emergir devem ser identificados; 

c) devem ser especificadas as condições nas quais se poderia esperar que sistemas path-

dependent reproduzissem sua forma e condicionassem a ocorrência de novos fatos. O uso de 

entendimentos vindos da Teoria Social Morfogenética permite, através da análise de relações 

entre os interesses das esferas cultural e estrutural, iniciar a geração de hipóteses sobre a 

probabilidade de ocorrências contínuas no sistema político; 

d) depois do período de produção, um período de reprodução aparece. Durante ele, a política 

ou as instituições devem gerar mecanismos de feedback que criam inércia, ou mesmo 

possíveis retornos crescentes, para evitar o surgimento de ideias políticas concorrentes e jogos 

de interesses; 

e) uma vez que a lógica da trajetória da dependência esteja estabelecida, ela tenderá a gerar 

uma força inercial onde os interesses particulares e culturais estabelecidos têm um grande 

custo de oportunidade para mudar o sistema (custo baseado na construção de relações 

necessárias entre grupos e dentro de grupos específicos para gerar a mudança pretendida). 

Isso tende a levar o sistema para uma condição de “morfoestasis”, que aparece nas 

propriedades emergentes e necessárias, que passam a ser reproduzidas na política ou 

instituição; e 

f ) por fim, tem-se um mecanismo para mudanças no sistema path-dependent, localizado não 

nas esferas cultural ou estrutural, nem na atividade humana, mas na interação entre esses três 

níveis.  

Segundo Hoff (2011, p.7-30), o estudo de Torfing (1999) sobre path-shaping 25 

(formação do caminho) e path-dependence no processo de reforma do Estado de Bem-Estar 

                                                        
25 Path-shaping é um termo utilizado por Colin Hay (2011) é um enfoque em que os atores políticos, por meio 

das ideias, exercem grande influência na inovação, adaptação e mudança institucional 
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na Dinamarca, mesmo não produzindo um modelo de análise do caso em questão, traça um 

esquema muito útil para entender os pressupostos teóricos de Greener (2005), ao qual o autor 

denomina de dialética da path-shaping e da path-dependence. 

No esquema, reproduzido na Figura  nº1, pode ser percebida a dinâmica de formação de 

uma trajetória dependente, com as opções de escolhas, a convivência de duas trajetórias 

concomitantemente, bem como as possibilidades de mudança de trajetória em pontos no longo 

prazo. 

Figura nº1: Trajetórias da Path Dependence 

 

Fonte: Torfing (1999) 

 

Ainda que possua variações em sua execução, sinteticamente, temos, como principais 

premissas basilares do path dependence: as escolhas realizadas no momento de formação 

das instituições e das políticas exercem um efeito de constrangimento sobre o seu futuro 

desenvolvimento em razão da tendência inercial das instituições que bloquearia ou 

dificultaria subsequentes mudanças: 
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1. uma vez que se tenha adotado uma trajetória específica, seria necessário um grande 

esforço ou até mesmo um choque externo para alterar a direção e o curso das 

instituições em momentos posteriores; 

2. modelo de causalidade social que é dependente da trajetória (path dependent). 

3. Papel dos feedbacks positivos (PIERSON, 2004): Na presença de feedback positivo, 

a probabilidade de novos passos na mesma trajetória aumenta com cada passo dado 

nessa trajetória. Isso porque os benefícios relativos da atividade atual comparados às 

opções anteriormente possíveis aumentam com o tempo. Em outras palavras: “...once 

a particular option is selected it becomes progressively more difficult to return to the 

initial point when multiple alternatives were still available” (Mahoney, 2000, p. 513). 

 

Não obstante, cumpre salientar que o método é objeto de críticas, sobretudo quanto à 

sua capacidade explicativa e a importância concedida ao tema da contingência (tipos de 

eventos que poderiam ser considerados como dependentes da trajetória) (Bernardi, 2012; Kay, 

2005). 

Neste sentido, ao tecer críticas quanto ao path dependence, Raadschelders (1998, p. 576) 

assevera que é apenas em virtude da retrospectiva que estamos cientes de estágios ou 

caminhos de desenvolvimento. "Path dependence" refere-se, portanto, a uma sequência de 

eventos relacionados: causalidade em retrospecto. Assim, conclui, o conceito não chega nem 

perto de identificar um mecanismo ou os mecanismos que impulsionam a mudança social. 

Logo, tendo como referência sua contribuição epistemológica (como o conhecimento é 

construído) e ontológica (quais as unidades que integram esta epistemologia) enquanto 

método alternativo ao modelo racionalista, ahistórico, mas, também, considerando-se, como 

apontado, suas possíveis limitações explicativas, este estudo testará  o  path-dependence, no 

estudo de caso proposto. Em verdade, serão analisados os períodos históricos do Brasil, já 

descritos anteriormente em subcapítulos e suas aderências aos conceitos básicos de path 

dependence. Desde já deve ser esclarecido que o objetivo a ser perseguido não trata do estudo 

sobre a ferramenta em si, mas sua utilização com a finalidade de propiciar uma melhor 

visualização dos períodos e fatos históricos em questão:  

  Período da Proclamação da República  ao Movimento Cívico-Militar de 1964: 

 Proclamação da República; 

  Movimento Tenentista; 

  Era Vargas; 
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  II Guerra Mundial/ Criação da Escola Superior de Guerra;  

 Período 1954-1964; e 

 Movimento Cívico-Militar de 1964. 

  Período de 1988 a 2017: 

 Constituição de 1988; 

 Lei Complementares e Decretos; e 

 Decreto de Intervenção Federal na Segurança Pública no Rio de janeiro 

No caso em questão, entende-se que o ato da proclamação a República, em 1889, pode 

ser entendida como o “choque externo” na então trajetória monárquica e que propiciou a 

decisão incial ou escolha, dentre outras vertentes (retomada monáquica por exemplo), para o 

início da formação de instituições republicanas, entre elas a militar,  já imbricada pela 

politização e com aspectos moderadores- intervencionistas. A partir deste momento, uma 

trajetória estável ligada a path dependence ganha corpo. 

Dentro dos conceitos de Mahoney (2000), em que trata das self-reinforcing sequences, 

as sequências reativas, estimuladas por eventos, grosso modo, subsequentes evidenciados 

pelo: Tenentismo; Era vargas; movimentos da oficialidade pós- 2ª Guerra Mundial e criação 

da ESG; período de 1954 à 1964. Cada episódio estava ligado ao anterior de forma causal e 

que por si só robusteceram a path dependence e sua trajetória ( Trajetória 1) , ligada à 

politização dos militares e ao caráter intervencionista/moderador da Instituição e, ao mesmo 

tempo, somando óbices à um retrocesso político. 

O Movimento Cívico-Militar de 1964 enquadra-se em novo “choque externo” na atual 

path dependence que deu início ao “expurgo” ideológico, politizado e intervencionista militar, 

ocasionando um deslocamento da Trajetória 1 e formação de uma nova trajetória, ainda em 

construção (path shaping). Novamente, entre as decisões possíveis optou-se, sem qualquer 

juízo de valor, por um período de governos militares que serviu de base para a ruptura das 

Forças Armadas com a política “dentro dos quartéis” e do caráter intervencionista da caserna. 

Este novo período, que pode ser entendido pela formação de uma nova trajetória, trás consigo 

o aumento da profissionalização dos militares, o amalgamento de características básicas da 

carreira das armas, como a obediência à hierarquia e a disciplina e, por conta disso, 

proporcionou o aperfeiçoamento dessa trajetória  em path shaping, consolidando-a em uma 

nova, que vem se estendendo até os dias de hoje (Trajetória 2). Sendo assim, as Forças 

Armadas, desenvolveram-se exponencialmente, interna e externamente, no que diz respeito 

ao equilíbrio entre as instituições.  
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Entretanto, por conta do porte dos inúmeros eventos ocorridos e reforçados na Trajetória 

1, que contabilizados de maneira sumária totalizariam 75 anos (1889-1964), sua “tendência 

inercial” continua presente, visto que ainda existe, atualmente, um grande protagonismo das 

Forças Armadas no cenário nacional, a tentativa de cooptação das mesmas pelas classes 

políticas e a desestabilização das demais instituições do Estado, como as políticas e sociais. 

A conjugação destas variáveis, já existentes na trajetória antiga (Trajetória 1), poderia 

viabilizar, em caso de um novo “choque externo”, como mostra a Figura nº 2, um retorno a 

Trajetória 1, causando forte retrocesso para as relações civis e militares vigentes. 

 

Figura nº2 – Mapa da path dependende interagindo com a análise deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: próprio autor, baseado em Torfing (1999). 

 

Torna-se necessário enfatizar que, apesar das instituições militares terem se 

desenvolvido e aperfeiçoado, tanto no caráter material como em sua capacitação profissional, 

outras instituições, principalmente a política, não lograram êxito neste aspecto. A política 

nacional continuou, grosso modo, com práticas e aspirações próximas aos períodos anteriores 

ao ano de 1964.  

O intento dos vários grupos políticos em trazer o instrumento de força do Estado (Forças 

Armadas) para sua área de influência ganha primordial importância no sentido da consecução 

de seus “duvidosos” objetivos de poder. Prova disso, foi o substantivo aumento das Op GLO 

que, com apoio do texto constitucinal de 1988 (Art. 142 e 144) e da modelagem dessas 

operações, ocorridas com as Leis Complementares nº 97, 117 e 136, além do Decreto nº 3867, 

proporcionou maior legitimidade à classe política para o emprego das Forças Armadas 
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segundo suas ambições, muitas das vezes incongruente com os objetivos de Estado, conforme 

se verificou no ítem 3.5.1.2, deste trabalho (Atuação das Forças Armadas após 1988).   Este 

modus operandi político se constitui na principal força de sustentação  da tendência inercial 

(Figura nº1). 

Sendo assim, seria lícito concluir que, após o choque externo de 1964, a Instituição 

Militar seguiu para uma nova trajetória, como já foi abordado, rumo ao modelo 

huntingtoniano de controle civil objetivo. Entretanto, as Instituições Políticas não se 

moldaram à esta nova era (pós 1964), dando suporte e fortalecendo a trajetória antiga (1), 

salvo em alguns períodos (término dos governos militares/1985), onde ocorre a sempre 

presente tentativa de cooptação dos militares com fins de  proporcionar suporte aos objetivos 

de certos grupos políticos. Cabe salientar que os referidos objetivos políticos não possuem 

necessária vinculação aos interesses do Estado nacional. Portanto, as informações contidas na 

Figura nº 2 podem ser melhor apreciadas segundo um divisão em duas partes, como se 

observará abaixo: Figura nº 3 (Trajetória das Instituições Políticas); e Figura nº 4 (Trajetória 

das Forças Armadas). 

Figura nº3: Trajetória das Instituições Políticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: o autor.  

 

Tendência Inercial/ 

Instiuições Políticas 

Trajetória 1 
1889 – 1964 
(Instituições 

Políticas) 

CHOQUE                      
1964 

Reforço 

Constituição de 
1988, LC 97, 117,136 

e Decreto 3897 



87 
 

 

 

 

  Figura nº4: Trajetória das Forças Armadas. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fonte: o autor.  
 

  *  Os Atos Institucionais26, notadamente o I, II e V, serviram como “pequenos” choques dentro da trajetória 

militar em construção. A partir destes AI, militares poderiam ser excluídos e/ ou presos segundo sua atuação 

político-ideológica. Conforme o Quadro nº 4, houve um substantivo expurgo no meio militar. Alem disso, desde 

o início do Movimento, havia uma nítida diferenciação entre grupos miitares que clamavam por medidas mais 

radicais contra a "subversão", apoiavam uma permanência dos militares no poder por um longo period e se 

alinhavam ao General Costa e Silva e outro, ligado ao General Castelo Branco, que defendia à tradição de 

intervenções militares "moderadoras" na política – como havia acontecido, por exemplo, em 1930, 1945 e 1954 

– seguidas de um rápido retorno do poder aos civis. Mesmo tendo assumido a Presidência da República, Castelo 

Branco não obteve êxito em seus objetivos, pois foi sucedido por Costa e Silva que concretizou o modelo de 

ocupação, por militares, do mais alto cargo da República e que perdurou até 1985. Entretanto, o caminho 

escolhido durante este período (1964-1985), mesmo causando percalços nas relações entre civis e militares, não 

modificou o desenvolvimento da trajetória militar propriamente dita, pois  a entrega da Presidência da República 

aos civis acabou ocorrendo em 1985 (FGV/CPDOC27). 

 

 
 
 

 

                                                        
26 Normas elaboradas no período de 1964 a 1969, durante o regime militar. Foram editadas pelos Comandantes-

em-Chefe do Exército, da Marinha e da Aeronáutica ou pelo Presidente da República, com o respaldo do 

Conselho de Segurança Nacional. Esses atos não estão mais em vigor. Disponível em: < https:// 

http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-historica/atos-institucionais> Acesso em: 

27/02/19. 
27  Relato histórico pós- Movimento de 1964. Disponível em: < https: // cpdoc.fgv.br/producao/dossies / 

FatosImagens / Golpe 1964  Acesso em: 07/03/2019. 
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6.  COMENTÁRIOS E CONCLUSÕES 

 

As Forças Armadas e em maior gráu, o Exército Brasileiro, estiveram presentes desde 

os primórdios da construção do Estado brasileiro.  Após a Independência do Brasil, já com 

um Exército nacional, os militares foram utilizados em eventos tanto no âmbito externo, como 

na Guerra do Paraguai (1865-1870), como no interno, exemplificados pela  Revolução 

Farroupilha  (1835-1845),  Sabinada (1837-1838) e Balaiada (1838-1841). Principalmente 

devido à importância dos combates na Cisplatina, os militares amalgamaram um forte 

sentimento cívico, além de ganhar e exercer um papel de protagonismo no cenário interno.  

Quanto à fase republicana, esta liderança nacional exercida basicamente pelo Exército, 

oriunda da Guerra do Paraguai ampliou-se e ganhou novos contornos. Por intermédio das 

ideias de Benjamin Constant, a oficialidade militar politizou-se. Esta nova conformação da 

caserna desaguou na primeira grande intervenção militar no Brasil, onde as Forças Armadas 

tiveram ação direta na derrubada da monarquia e se constituiram em fundadoras da República 

no Brasil. O cunho intervencionista dos militares na política interna do País, à época, deu 

forma ao Modelo Moderador, onde as instituições brasileiras se amparavam para resolver 

problemas ou guiar o Brasil para outras direções.  

Mesmo na Era Vargas, contando com um presidente civil, os militares detinham 

elevado poder, enfatizado na pessoa do General Góes Monteiro que , embora sendo oficial 

das armas e pregando o “retorno dos soldados aos quartéis”, possuía renomada estatura 

política, sendo o principal inspirador e articulador do “Estado Novo”. Este General, apoiado 

em sua autoridade civil e militar, no que se denominou “intervencionismo tutelar”, engajou as 

Forças Armadas em uma política de cunho nacional desenvolvimentista. O caráter moderador 

militar serviu convenientemente como alicerce intitucional aos grupos políticos no poder, 

afiançando suas decisões.  

No mesmo viés de desenvolvimentismo, indo ao encontro do pensamento de Pandiá 

Calógeras e dos ideais advindos da 2ª Guerra Mundial, foi criada a Escola Superior de Guerra 

(ESG), destinada a estudar as grandes questões nacionais e fonte integradora das elites 

militares e civis, ampliando o lado messiânico militar no que diz respeito ao comprometimento 

destes no desenvolvimento do Estado brasileiro, tanto no comando das Forças Armadas, como 

na ocupação de importantes cargos públicos. 

A partir da década de 50, devido ao, ainda falho e corrupto, sistema político, as Forças 

Armadas serviram de instrumento das elites civis. Limitados à ocupação do poder, a principal 

função dos militares foi respaldar as instituições políticas, de manutenção do governo ou de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Farroupilha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Farroupilha
https://pt.wikipedia.org/wiki/1835
https://pt.wikipedia.org/wiki/1845
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sabinada
https://pt.wikipedia.org/wiki/1837
https://pt.wikipedia.org/wiki/1838
https://pt.wikipedia.org/wiki/Balaiada
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promoção de sua substituição. Esta cooptação militar, na intenção de conquista de objetivos 

de determinados grupos políticos, foi preservada com a nomeação de oficiais para ministérios 

e na ocupação de cargos de importância, apontando na direção do controle civil subjetivo nas 

relações civis e militares. Esta aproximação entre os militares e a política corroborou para a 

polização da caserna, ocasionando certa fragmentação em suas fileiras. Grupos consevadores 

vinculados à Escola Superior de Guerra antagonizavam com militares identificados como 

nacionalistas. Formaram-se grupos ligados às elites políticas civis, à esquerda e à direita.  

O caráter messiânico dos militares teve seu ápice entre os anos de 1954 e 1964. Este 

tipo de ligação cívica vale lembrar, esteve presente, em maior ou menor gráu, em todo o 

período republicano até o Movimento Civico-Militar de 1964, o que contabiliza quase oito 

décadas. Este evento impactou sobremaneira as Forças Armadas, forçando-as para “dentro 

dos quartéis”, como pregava Góes Monteiro, e retirando o viés político de seu interior. 

Também, a partir de 1964, o caráter moderador/ interventor militar sofreu seu esvaziamento, 

mesmo porque, até 1985, o governo do Estado foi exercidos por militares. 

Com a retomada dos governos civis após 1985, as Forças Armadas continuaram a 

desempenhar seu papel constitucional, desapegadas da politização intestina e voltadas para a 

capacitação das tropas e valorização do profissionalismo, rumando para o modelo de controle 

civil objetivo em patamares semelhantes aos obtidos em nações do primeiro mundo. 

Entretanto, o modelo de sistema político não obteve desenvolvimento palpável. Seus vícios 

estruturais presentes em boa parte do período republicano, salvo em pequenos espaços de 

tempo, ainda prosperam, podendo ser identificados pela corrupção, pelos interesses escusos 

de grupos pertencentes à esfera do poder nacional e pela tentativa de cooptação das Forças 

Armadas para seus intentos. 

A promulgação da Constituição de 1988 trouxe novos aspectos para as relações civis e 

militares. Contidos no texto da Carta Magna, as missões das Forças Armadas ficaram mais 

especificadas, sendo inseridas as Operações de Garantia da Lei e da Ordem, que foram sendo 

paulativamente especificadas e parametrizadas pelas Leis Complementares  nº 97,  117 e 136, 

além do Decreto nº 3897. Esta quantidade de leis e decretos proporcionaram que as Forças 

Armadas fossem empregadas no âmbito interno, inclusive na área de segurança pública sem 

muito espaço para questionamentos legais.  

Vale ressaltar que o caráter episódico para a utilização das Forças Armadas, previsto na 

Constituição de 1988 (CF 1988), não foi observado pelos governos até 2017, levando-se em 

conta o que foi apresentado em capítulo anterior, que indicou um importante aumento do 
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número de Operações de Garantia da Lei  da Ordem (Op GLO) na área da segurança pública, 

principalmente no que diz respeito ao impacto quantitativo que as Leis Complementares e 

Decreto acima descritos tiveram sobre o período da promulgação desta Constituição. Também 

é lícito inferir que o tempo destinado à estas operações também se tornou uma informação 

conclusiva, já que o número de meses dedicados às Op GLO  caracterizou que as Forças 

Armadas, na área de segurança pública, não foram utilizadas somente em intercorrências 

inopinadas, ocorridas e solucionadas no plano emergencial. Os militares foram inúmeras 

vezes empregados como resposta política às demandas sociais, na tentativa de obscurecer a 

percepção nacional sobre a falta de políticas públicas, além de angariar dividendos políticos 

para determinados grupos, configurando a tentativa de cooptação militar no atendimento à  

determinados círculos internos da política. Sendo assim, como foi anteriormente visualizado 

no Quadro , a exacerbação do emprego das Forças Armadas em questões que se baseiam em 

percepções e demandas sociais, poderá causar alterações no terceiro ponto de equilíbrio das 

relações civis e militares, comprometendo o todo deste funcionamento. 

 Com a fragmentação das Instituições Políticas, a sociedade brasileira também sofre 

interferências diretas, ressentindo-se de políticas públicas que lhe promovam segurança em 

todos os campos e deixando-a fragilizada. Sendo assim, cabe a conclusão de que as Forças 

Armadas tornaram-se uma das únicas, senão a única Instituição do País em condições de 

promover estabilidade, acabando por caminhar rumo à identificação moderadora, já analisada 

anteriormente. 

Segundo o contexto e fatos apresentados neste capítulo, pode-se concluir que, 

persistindo as Forças Armadas na atuação de fiel da balança para a manutenção da 

normalidade nacional e mantendo-se o elevado patamar de emprego das Forças Armadas em 

missões constitucionalmente afetas aos agentes de segurança pública, existem condicionantes 

factuais e teóricas, mediante estudo histórico amparado em análise da ferramenta de path 

dependence, que indiquem o risco de retrocesso nas relações civis e militares. Em tese, existe 

a possibilidade de que algum evento, posterior ao ano de 2017, desencadeie uma inflexão da 

trajetória da Instituição Militar de volta ao período anterior a 1964. Seria uma readequação 

das Forças Armadas à Trajetória 1 (Figura 3), por intermédio de sua Tendência Inercial, ainda 

presente em 2017. Caso esta probabilidade se confirme, a involução nas relações civis e 

militares poderia se consubstanciar em designação de miliatres para a ocupação de altos cargos 

da admnistração direta, assim como em setores-chave do Estado; politização das Forças 

Armadas; utilização específico das mesmas segundo objetivos de grupos ou pessoas; e/ou 
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retorno à função moderadora dos militares. Em suma, a trajetória percorrida, em especial pelas 

Forças Armadas, em direção ao controle civil objetivo sofreria um retrocesso,  rumando para 

a esfera do controle subjetivo. 

Logo, no estudo de caso proposto, foi possível constatar a validade do Path Dependence 

em apontar correlações entre a variável independente traduzida pelo “Número de operações 

realizadas pelas Forças Armadas em Op GLO e: a capacitação da tropa; a esfera política e 

seus reflexos nas relações entre civis e militares (variáveis dependentes). Ainda que útil na 

identificação de fatos e relações de causalidade, o método demonstrou fragilidades nos 

seguintes aspectos: 

 Não explicou satisfatoriamente como ocorreu, em diversos períodos históricos do 

Brasil, a cooptação política dos militares. Alternativamente, o modelo do ator racional 

poderia ser testado enquanto contraponto ao modelo do Path Dependence, partindo de 

uma perspectiva igualmente válida, mas epistemologicamente oposta ao partir da 

premissa de que cada resultado é, em boa medida, determinado no momento presente e 

analisado por uma configuração existente de variáveis cujo impacto causal é constante, 

pouco importando a sequência temporal dos eventos; e 

 Não identificou conexões claras entre a “máquina” burocrática (aqui entendendo-se 

burocracia como corpo técnico altamente especializado) e sua influência na 

configuração da tendência inercial da trajetória inicial. Para suprir esta lacuna, 

complementarmente, no âmbito de modelos de análise de processos decisórios, os 

modelos organizacionais e burocráticos poderiam dar maior robustez à análise. Nesse 

sentido, trabalhos como os de Snyder e Diesing (1977); Allison e Halperin (1972), 

Allison e Zelikov (1999) e Cohen (2004) poderiam estabelecer, para estudos futuros, 

uma interessante e sinérgica ponte de diálogo entre estas diferentes perspectivas, 

aumentando potencialmente sua capacidade explicativa. 
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a. LEI COMPLEMENTAR Nº 97, DE 9 DE JUNHO DE 1999 

 
Dispõe sobre as normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças  

Armadas. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA  

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar: 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Seção I 

Da Destinação e Atribuições 

Art. 1o 

As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são 

instituições nacionais permanentes e regulares,organizadas com base na hierarquia e na 

disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da 

Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da 

ordem. 

Parágrafo único. Sem comprometimento de sua destinação constitucional, cabe também às 

Forças Armadas o cumprimento das atribuições subsidiárias explicitadas nesta Lei 

Complementar. 

Seção II 

Do Assessoramento ao Comandante Supremo 

Art. 2o 

O Presidente da República, na condição de Comandante Supremo das Forças Armadas, é 

assessorado: 

I - no que concerne ao emprego de meios militares, pelo Conselho Militar de Defesa; e 

II - no que concerne aos demais assuntos pertinentes à área militar, pelo Ministro de Estado 

da Defesa. 

§ 1o 

O Conselho Militar de Defesa é composto pelos Comandantes da Marinha, do Exército e da 

Aeronáutica e pelo Chefe do Estado-Maior de Defesa. 

§ 2o 

Na situação prevista no inciso I deste artigo, o Ministro de Estado da Defesa integrará o 

Conselho Militar de Defesa na condição de seu Presidente. 
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CAPÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO 

Seção I 

Das Forças Armadas 

Art. 3o 

As Forças Armadas são subordinadas ao Ministro de Estado da Defesa, dispondo de estruturas 

próprias. 

Art. 4o 

A Marinha, o Exército e a Aeronáutica dispõem, singularmente, de um Comandante, nomeado 

pelo Presidente da República, ouvido o Ministro de Estado da Defesa, o qual, no âmbito de 

suas atribuições, exercerá a direção e a gestão da respectiva Força. 

Art. 5o 

Os cargos de Comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica são privativos de oficiais-

generais do último posto da respectiva Força.  

§ 1o 

É assegurada aos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica precedência 

hierárquica sobre os demais oficiais-generais das três Forças Armadas. 

§ 2o 

Se o oficial-general indicado para o cargo de Coma 

ndante da sua respectiva Força  

estiver na ativa, será transferido para a reserva remunerada, quando empossado no cargo. 

§ 3o 

São asseguradas aos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica todas as 

prerrogativas, direitos e deveres do Serviço Ativo, inclusive com a contagem de tempo de 

serviço, enquanto estiverem em exercício. 

Art. 6o 

O Poder Executivo definirá a competência dos Comandantes da Marinha, do Exército e da 

Aeronáutica para a criação, a denominação, a localização e a definição das atribuições das 

organizações integrantes das estruturas das Forças Armadas. 
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Art. 7o 

Compete aos Comandantes das Forças apresentar ao Ministro de Estado da Defesa a Lista de 

Escolha, elaborada na forma da lei, para a promoção aos postos de oficiais-generais e indicar 

os oficiais-generais para a nomeação aos cargos que lhes são privativos. 

Parágrafo único. O Ministro de Estado da Defesa, acompanhado do Comandante de cada 

Força, apresentará os nomes ao Presidente da República, a quem compete promover os 

oficiais-generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos. 

Art. 8o 

A Marinha, o Exército e a Aeronáutica dispõem de efetivos de pessoal militar e civil, fixados 

em lei, e dos meios orgânicos necessários ao cumprimento de sua destinação constitucional e 

atribuições subsidiárias. 

Parágrafo único. Constituem reserva das Forças Armadas o pessoal sujeito a incorporação, 

mediante mobilização ou convocação, pelo Ministério da Defesa, por intermédio da Marinha, 

do Exército e da Aeronáutica, bem como as organizações assim definidas em lei. 

 

Seção II 

Da Direção Superior das Forças Armadas 

Art. 9o 

O Ministro de Estado da Defesa exerce a direção superior das Forças Armadas, assessorado 

pelo Conselho Militar de Defesa, órgão permanente de assessoramento, pelo Estado-Maior de 

Defesa, pelas Secretarias e demais órgãos, conforme definido em lei. 

Art. 10. O Estado-Maior de Defesa, órgão de assessoramento do Ministro de Estado da Defesa, 

terá como Chefe um oficial-general do último posto, da ativa, em sistema de rodízio entre as 

três Forças, nomeado pelo Presidente da República, ouvido o Ministro de Estado da Defesa. 

Art. 11. Compete ao Estado-Maior de Defesa  

elaborar o planejamento do emprego combinado das Forças Armadas e assessorar o Ministro 

de Estado da Defesa na condução dos exercícios combinados e quanto à atuação de forças 

brasileiras em operações de paz, além de outras atribuições que lhe forem estabelecidas pelo 

Ministro de Estado da Defesa. 

CAPÍTULO III 

DO ORÇAMENTO 

Art. 12. O orçamento do Ministério da Defesa contemplará as prioridades da política de defesa 

nacional, explicitadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
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§ 1o 

O orçamento do Ministério da Defesa identificará as dotações próprias da Marinha, do 

Exército e da Aeronáutica. 

§ 2o 

A consolidação das propostas orçamentárias das Forças será feita pelo Ministério da Defesa, 

obedecendo-se as prioridades estabelecidas na política de defesa nacional, explicitadas na Lei 

de Diretrizes Orçamentárias. 

§ 3o 

A Marinha, o Exército e a Aeronáutica farão a gestão, de forma individualizada, dos recursos 

orçamentários que lhes forem destinados no orçamento do Ministério da Defesa. 

CAPÍTULO IV 

DO PREPARO 

Art. 13. Para o cumprimento da destinação constitucional das Forças Armadas, cabe aos 

Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica o preparo de seus órgãos operativos 

e  

de apoio, obedecidas as políticas estabelecidas pelo Ministro da Defesa. 

§ 1o 

O preparo compreende, entre outras, as atividades permanentes de planejamento, organização 

e articulação, instrução e adestramento, desenvolvimento de doutrina e pesquisas específicas, 

inteligência e estruturação das Forças Armadas, de sua logística e mobilização.  

(Incluído pela Lei Complementar nº 117, de 2004) 

§ 2o 

No preparo das Forças Armadas para o cumprimento de sua destinação constitucional, 

poderão ser planejados e executados exercícios operacionais em áreas públicas, adequadas à 

natureza das operações, ou em áreas privadas cedidas para esse fim.  

(Incluído pela Lei Complementar nº 117, de 2004) 

§ 3o 

O planejamento e a execução dos exercícios operacionais poderão ser realizados com a 

cooperação dos órgãos de segurança pública e de órgãos públicos com interesses afins.  

(Incluído pela Lei Complementar nº 117, de 2004) 

Art. 14. O preparo das Forças Armadas é orientado pelos seguintes parâmetros básicos: 

I - permanente eficiência operacional singular e nas diferentes modalidades de emprego 

interdependentes; 
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II - procura da autonomia nacional crescente, mediante contínua nacionalização de seus meios, 

nela incluídas pesquisa e desenvolvimento e o fortalecimento da indústria nacional; 

III - correta utilização do potencial nacional, mediante mobilização criteriosamente planejada. 

 

CAPÍTULO V 

DO EMPREGO 

Art. 15. O emprego das Forças Armadas na defesa da Pátria e na garantia dos poderes 

constitucionais, da lei e da ordem, e na participação em operações de paz, é de 

responsabilidade do Presidente da República, que determinará ao Ministro de Estado da 

Defesa a ativação de órgãos operacionais, observada a seguinte forma de subordinação: 

I - diretamente ao Comandante Supremo, no caso de Comandos Combinados, compostos  

por meios adjudicados pelas Forças Armadas e, quando necessário, por outros órgãos; 

II - diretamente ao Ministro de Estado da Defesa, para fim de adestramento, em operações 

combinadas, ou quando da participação brasileira em operações de paz; 

III - diretamente ao respectivo Comandante da Força, respeitada a direção superior do 

Ministro de Estado da Defesa, no caso de emprego isolado de meios de uma única Força. 

§ 1o 

Compete ao Presidente da República a decisão do emprego das Forças Armadas, por iniciativa 

própria ou em atendimento a pedido manifestado por quaisquer dos poderes constitucionais, 

por intermédio dos Presidentes do Supremo Tribunal Federal, do Senado Federal ou da 

Câmara dos Deputados. 

§ 2o 

A atuação das Forças Armadas, na garantia da lei e da ordem, por iniciativa de quaisquer dos 

poderes constitucionais, ocorrerá de acordo com as diretrizes baixadas em ato do Presidente 

da República, após esgotados os instrumentos destinados à preservação da ordem pública e da 

incolumidade das pessoas e do patrimônio, relacionados no art. 144 da Constituição Federal. 

§ 3o 

Consideram-se esgotados os instrumentos relacionados no art. 144 da Constituição Federal 

quando, em determinado momento, forem eles formalmente reconhecidos pelo respectivo 

Chefe do Poder Executivo Federal ou Estadual como indisponíveis, inexistentes ou 

insuficientes ao desempenho regular de sua missão constitucional.  

(Incluído pela Lei Complementar nº 117, de 2004) 
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§ 4o 

Na hipótese de emprego nas condições previstas no § 3º deste artigo, após mensagem do 

Presidente da República, serão ativados os órgãos operacionais das Forças Armadas, que 

desenvolverão, de forma episódica, em área previamente estabelecida e por tempo limitado, 

as ações de caráter preventivo e repressivo necessárias para assegurar o resultado das 

operações na garantia da lei e da ordem.  

(Incluído pela Lei Complementar nº 117, de 2004) 

§ 5o 

Determinado o emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, caberá à 

autoridade competente, mediante ato formal, transferir o controle operacional dos órgãos de 

segurança pública necessários ao desenvolvimento das ações para a autoridade encarregada 

das operações, a qual deverá constituir um centro de coordenação de operações, composto por 

representantes dos órgãos públicos sob seu controle operacional ou com interesses afins. 

(Incluído pela Lei Complementar nº 117, de 2004) 

§ 6o 

Considera-se controle operacional, para fins de aplicação desta Lei Complementar, o poder 

conferido à autoridade encarregada das operações, para atribuir e coordenar missões ou tarefas 

específicas a serem desempenhadas por efetivos dos órgãos de segurança pública, obedecidas 

as suas competências constitucionais ou legais.  

(Incluído pela Lei Complementar nº 117, de 2004) 

§ 7o 

O emprego e o preparo das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem são considerados 

atividade militar para fins de aplicação do art. 9o, inciso II, alínea c, do Decreto-Lei no1.001, 

de 21 de outubro de 1969 - Código Penal Militar.  

(Incluído pela Lei Complementar nº 117, de 2004) 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 

Art. 16. Cabe às Forças Armadas, como atribuição subsidiária geral, cooperar com o 

desenvolvimento nacional e a defesa civil, na forma determinada pelo Presidente da 

República. 

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, integra as referidas ações de caráter geral a  

participação em campanhas institucionais de utilidade pública ou de interesse social.  

(Incluído pela Lei Complementar nº 117, de 2004) 
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Art. 17. Cabe à Marinha, como atribuições subsidiárias particulares: 

I - orientar e controlar a Marinha Mercante e suas atividades correlatas, no que interessa à  

defesa nacional; 

II - prover a segurança da navegação aquaviária; 

III - contribuir para a formulação e condução de políticas nacionais que digam respeito ao  

mar; 

IV - implementar e fiscalizar o cumprimento de leis e regulamentos, no mar e nas águas  

interiores, em coordenação com outros órgãos do Poder Executivo, federal ou estadual,  

quando se fizer necessária, em razão de competências específicas.  

Parágrafo único. Pela especificidade dessas atribuições, é da competência do Comandante da 

Marinha o trato dos assuntos dispostos neste artigo, ficando designado como "Autoridade 

Marítima", para esse fim. 

V – cooperar com os órgãos federais, quando se fizer necessário, na repressão aos delitos de 

repercussão nacional ou internacional, quanto ao uso do mar, águas interiores e de áreas 

portuárias, na forma de apoio logístico, de inteligência, de comunicações e de instrução.  

(Incluído pela Lei Complementar nº 117, de 2004) 

Art. 17A. Cabe ao Exército, além de outras ações pertinentes, como atribuições subsidiárias 

particulares:  

(Incluído pela Lei Complementar nº 117, de 2004) 

I – contribuir para a formulação e condução 

de políticas nacionais que digam respeito ao Poder Militar Terrestre;  

(Incluído pela Lei Complementar nº 117, de 2004) 

II – cooperar com órgãos públicos federais,estaduais e municipais e, excepcionalmente,  

com empresas privadas, na execução de obras e serviços de engenharia, sendo os recursos  

advindos do órgão solicitante;  

(Incluído pela Lei Complementar nº 117, de 2004) 

III – cooperar com órgãos federais, quando se fizer necessário, na repressão aos delitos de 

repercussão nacional e internacional, no território nacional, na forma de apoio logístico, de 

inteligência, de comunicações e de instrução;  

(Incluído pela Lei Complementar nº 117, de 2004) 

IV – atuar, por meio de ações preventivas e repressivas, na faixa de fronteira terrestre, contra 

delitos transfronteiriços e ambientais, isoladamente ou em coordenação com outros órgãos do 

Poder Executivo, executando, dentre outras, as ações de:  
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(Incluído pela Lei Complementar nº 117, de 2004) 

a) patrulhamento;  

(Incluído pela Lei Complementar nº 117, de 2004) 

b) revista de pessoas, de veículos terrestres, de embarcações e de aeronaves; e  

(Incluído pela Lei Complementar nº 117, de 2004) 

c) prisões em flagrante delito.  

(Incluído pela Lei Complementar nº 117, de 2004) 

Art. 18. Cabe à Aeronáutica, como atribuições subsidiárias particulares: 

I - orientar, coordenar e controlar as atividades de Aviação Civil; 

II - prover a segurança da navegação aérea; 

III - contribuir para a formulação e condução da Política Aeroespacial Nacional; 

IV - estabelecer, equipar e operar, diretamente ou mediante concessão, a infra-estrutura 

aeroespacial, aeronáutica e aeroportuária; 

V - operar o Correio Aéreo Nacional. 
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b.  LEI COMPLEMENTAR Nº 117 DE 02 DE SETEMBRO DE 2004 

Altera a Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, que dispõe sobre as normas gerais 

para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas, para estabelecer novas 

atribuições subsidiárias.  

O P R E S I D E N T E D A R E P Ú B L I C A. 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:  

 

     Art. 1º Os arts. 13, 15, 16, 17 e 18 da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, 

passam a vigorar com a seguinte redação:  

"Art.13. ...................................................................................  

 

§ 1º O preparo compreende, entre outras, as atividades permanentes de planejamento, 

organização e articulação, instrução e adestramento, desenvolvimento de doutrina e 

pesquisas específicas, inteligência e estruturação das Forças Armadas, de sua logística 

e mobilização.  

 

§ 2º No preparo das Forças Armadas para o cumprimento de sua destinação 

constitucional, poderão ser planejados e executados exercícios operacionais em áreas 

públicas, adequadas à natureza das operações, ou em áreas privadas cedidas para esse 

fim.  

 

§ 3º O planejamento e a execução dos exercícios operacionais poderão ser realizados 

com a cooperação dos órgãos de segurança pública e de órgãos públicos com interesses 

afins." (NR) 

"Art.15. ..........................................................................................................................

...  

 

§ 3º Consideram-se esgotados os instrumentos relacionados no art. 144 da 

Constituição Federal quando, em determinado momento, forem eles formalmente 

reconhecidos pelo respectivo Chefe do Poder Executivo Federal ou Estadual como 

indisponíveis, inexistentes ou insuficientes ao desempenho regular de sua missão 
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constitucional.  

 

§ 4º Na hipótese de emprego nas condições previstas no § 3º deste artigo, após 

mensagem do Presidente da República, serão ativados os órgãos operacionais das 

Forças Armadas, que desenvolverão, de forma episódica, em área previamente 

estabelecida e por tempo limitado, as ações de caráter preventivo e repressivo 

necessárias para assegurar o resultado das operações na garantia da lei e da ordem.  

 

§ 5º Determinado o emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, caberá 

à autoridade competente, mediante ato formal, transferir o controle operacional dos 

órgãos de segurança pública necessários ao desenvolvimento das ações para a 

autoridade encarregada das operações, a qual deverá constituir um centro de 

coordenação de operações, composto por representantes dos órgãos públicos sob seu 

controle operacional ou com interesses afins.  

 

§ 6º Considera-se controle operacional, para fins de aplicação desta Lei 

Complementar, o poder conferido à autoridade encarregada das operações, para 

atribuir e coordenar missões ou tarefas específicas a serem desempenhadas por 

efetivos dos órgãos de segurança pública, obedecidas as suas competências 

constitucionais ou legais.  

 

§ 7º O emprego e o preparo das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem são 

considerados atividade militar para fins de aplicação do art. 9º, inciso II, alínea c, do 

Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 - Código Penal Militar." (NR) 

"Art.16. ...................................................................................  

 

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, integra as referidas ações de caráter geral 

a participação em campanhas institucionais de utilidade pública ou de interesse 

social." (NR) 

"Art.17. ..........................................................................................................................

...  

 

V - cooperar com os órgãos federais, quando se fizer necessário, na repressão aos 
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delitos de repercussão nacional ou internacional, quanto ao uso do mar, águas 

interiores e de áreas portuárias, na forma de apoio logístico, de inteligência, de 

comunicações e de instrução. 

..............................................................................................." (NR) 

"Art.18. ..........................................................................................................................

...  

 

VI - cooperar com os órgãos federais, quando se fizer necessário, na repressão aos 

delitos de repercussão nacional e internacional, quanto ao uso do espaço aéreo e de 

áreas aeroportuárias, na forma de apoio logístico, de inteligência, de comunicações e 

de instrução;  

 

VII - atuar, de maneira contínua e permanente, por meio das ações de controle do 

espaço aéreo brasileiro, contra todos os tipos de tráfego aéreo ilícito, com ênfase nos 

envolvidos no tráfico de drogas, armas, munições e passageiros ilegais, agindo em 

operação combinada com organismos de fiscalização competentes, aos quais caberá a 

tarefa de agir após a aterragem das aeronaves envolvidas em tráfego aéreo ilícito. 

..............................................................................................." (NR) 

     Art. 2º A Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, passa a vigorar acrescida dos 

seguintes arts. 17A e 18A:  

"Art. 17A. Cabe ao Exército, além de outras ações pertinentes, como atribuições 

subsidiárias particulares:  

 

I - contribuir para a formulação e condução de políticas nacionais que digam respeito 

ao Poder Militar Terrestre;  

 

II - cooperar com órgãos públicos federais, estaduais e municipais e, 

excepcionalmente, com empresas privadas, na execução de obras e serviços de 

engenharia, sendo os recursos advindos do órgão solicitante;  

 

III - cooperar com órgãos federais, quando se fizer necessário, na repressão aos 

delitos de repercussão nacional e internacional, no território nacional, na forma de 
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apoio logístico, de inteligência, de comunicações e de instrução;  

 

IV - atuar, por meio de ações preventivas e repressivas, na faixa de fronteira 

terrestre, contra delitos transfronteiriços e ambientais, isoladamente ou em 

coordenação com outros órgãos do Poder Executivo, executando, dentre outras, as 

ações de:  

 a) patrulhamento;  

 b) revista de pessoas, de veículos terrestres, de embarcações e de aeronaves; e  

 c) prisões em flagrante delito."  

"Art. 18A . (VETADO)" 

     Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.  

 

     Brasília, 2 de setembro de 2004; 183º da Independência e 116º da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA  

Márcio Thomaz Bastos 

José Viegas Filho 

 

Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da União - Seção 1 de 

03/09/2004  

  



113 
 

 

 

c.  LEI COMPLEMENTAR Nº 136, DE  25 DE AGOSTO DE 2010 

 

 

Altera a Lei Complementar no 97, de 9 de junho de 1999, que “dispõe sobre as normas gerais 

para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas”, para criar o Estado-Maior 

Conjunto das Forças Armadas e disciplinar as atribuições do Ministro de Estado da Defesa.  

 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 

eu sanciono a seguinte Lei Complementar:  

Art. 1o  Os arts. 2o, 4o, 7o, 9o, 11, 12, 15 e 18 da Lei Complementar nº 97, de 9 de 

junho de 1999, passam a vigorar com a seguinte redação:  

“Art.2o  .......................................................................................................................................

................ 

§ 1o  O Conselho Militar de Defesa é composto pelos Comandantes da Marinha, do Exército 

e da Aeronáutica e pelo Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. 

...................................................................................” (NR)  

“Art. 4o  A Marinha, o Exército e a Aeronáutica dispõem, singularmente, de 1 (um) 

Comandante, indicado pelo Ministro de Estado da Defesa e nomeado pelo Presidente da 

República, o qual, no âmbito de suas atribuições, exercerá a direção e a gestão da respectiva 

Força.” (NR)  

“Art. 7o  Compete aos Comandantes das Forças apresentar ao Ministro de Estado da Defesa 

a Lista de Escolha, elaborada na forma da lei, para a promoção aos postos de oficiais-

generais e propor-lhe os oficiais-generais para a nomeação aos cargos que lhes são 

privativos. 

...................................................................................” (NR)  

“Art. 9o  O Ministro de Estado da Defesa exerce a direção superior das Forças Armadas, 

assessorado pelo Conselho Militar de Defesa, órgão permanente de assessoramento, pelo 

Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas e pelos demais órgãos, conforme definido em 

lei.  

§ 1o  Ao Ministro de Estado da Defesa compete a implantação do Livro Branco de Defesa 

Nacional, documento de caráter público, por meio do qual se permitirá o acesso ao amplo 

contexto da Estratégia de Defesa Nacional, em perspectiva de médio e longo prazos, que 

viabilize o acompanhamento do orçamento e do planejamento plurianual relativos ao setor.  

§ 2o  O Livro Branco de Defesa Nacional deverá conter dados estratégicos, orçamentários, 

institucionais e materiais detalhados sobre as Forças Armadas, abordando os seguintes 

tópicos:  

I - cenário estratégico para o século XXI;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp97.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp97.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp97.htm#art2§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp97.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp97.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp97.htm#art9
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II - política nacional de defesa;  

III - estratégia nacional de defesa;  

IV - modernização das Forças Armadas;  

V - racionalização e adaptação das estruturas de defesa;  

VI - suporte econômico da defesa nacional;  

VII - as Forças Armadas: Marinha, Exército e Aeronáutica;  

VIII - operações de paz e ajuda humanitária.  

§ 3o  O Poder Executivo encaminhará à apreciação do Congresso Nacional, na primeira 

metade da sessão legislativa ordinária, de 4 (quatro) em 4 (quatro) anos, a partir do ano de 

2012, com as devidas atualizações:  

I - a Política de Defesa Nacional;  

II - a Estratégia Nacional de Defesa;  

III - o Livro Branco de Defesa Nacional.” (NR)  

“Art. 11.  Compete ao Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas elaborar o planejamento 

do emprego conjunto das Forças Armadas e assessorar o Ministro de Estado da Defesa na 

condução dos exercícios conjuntos e quanto à atuação de forças brasileiras em operações de 

paz, além de outras atribuições que lhe forem estabelecidas pelo Ministro de Estado da 

Defesa.” (NR)  

“Art. 12.  O orçamento do Ministério da Defesa contemplará as prioridades definidas pela 

Estratégia Nacional de Defesa, explicitadas na lei de diretrizes orçamentárias. 

.............................................................................................  

§ 2o  A proposta orçamentária das Forças será elaborada em conjunto com o Ministério da 

Defesa, que a consolidará, obedecendo às prioridades estabelecidas na Estratégia Nacional 

de Defesa, explicitadas na lei de diretrizes orçamentárias. 

...................................................................................” (NR)  

“Art. 15.  .................................................................  

I - ao Comandante Supremo, por intermédio do Ministro de Estado da Defesa, no caso de 

Comandos conjuntos, compostos por meios adjudicados pelas Forças Armadas e, quando 

necessário, por outros órgãos;  

II - diretamente ao Ministro de Estado da Defesa, para fim de adestramento, em operações 

conjuntas, ou por ocasião da participação brasileira em operações de paz; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp97.htm#art11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp97.htm#art12
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp97.htm#art12§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp97.htm#art15i
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.............................................................................................  

§ 7o  A atuação do militar nos casos previstos nos arts. 13, 14, 15, 16-A, nos incisos IV e V 

do art. 17, no inciso III do art. 17-A, nos incisos VI e VII do art. 18, nas atividades de defesa 

civil a que se refere o art. 16 desta Lei Complementar e no inciso XIV do art. 23 da Lei no 

4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), é considerada atividade militar para os fins 

do art. 124 da Constituição Federal.” (NR)  

“Art.18.  .....................................................................................................................................

................ 

VII - preservadas as competências exclusivas das polícias judiciárias, atuar, de maneira 

contínua e permanente, por meio das ações de controle do espaço aéreo brasileiro, contra 

todos os tipos de tráfego aéreo ilícito, com ênfase nos envolvidos no tráfico de drogas, 

armas, munições e passageiros ilegais, agindo em operação combinada com organismos de 

fiscalização competentes, aos quais caberá a tarefa de agir após a aterragem das aeronaves 

envolvidas em tráfego aéreo ilícito, podendo, na ausência destes, revistar pessoas, veículos 

terrestres, embarcações e aeronaves, bem como efetuar prisões em flagrante delito.  

Parágrafo único.  Pela especificidade dessas atribuições, é da competência do Comandante 

da Aeronáutica o trato dos assuntos dispostos neste artigo, ficando designado como 

‘Autoridade Aeronáutica Militar’, para esse fim.” (NR)   

Art. 2o  A Lei Complementar no 97, de 1999, passa a vigorar acrescida dos seguintes 

arts. 3o-A, 11-A e 16-A:  

“Art. 3o-A.  O Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, órgão de assessoramento 

permanente do Ministro de Estado da Defesa, tem como chefe um oficial-general do último 

posto, da ativa ou da reserva, indicado pelo Ministro de Estado da Defesa e nomeado pelo 

Presidente da República, e disporá de um comitê, integrado pelos chefes de Estados-Maiores 

das 3 (três) Forças, sob a coordenação do Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças 

Armadas.  

§ 1o  Se o oficial-general indicado para o cargo de Chefe do Estado-Maior Conjunto das 

Forças Armadas estiver na ativa, será transferido para a reserva remunerada quando 

empossado no cargo.  

§ 2o  É assegurado ao Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas o mesmo grau 

de precedência hierárquica dos Comandantes e precedência hierárquica sobre os demais 

oficiais-generais das 3 (três) Forças Armadas.  

§ 3o  É assegurado ao Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas todas as 

prerrogativas, direitos e deveres do Serviço Ativo, inclusive com a contagem de tempo de 

serviço, enquanto estiver em exercício.”  

“Art. 11-A.  Compete ao Ministério da Defesa, além das demais competências previstas em 

lei, formular a política e as diretrizes referentes aos produtos de defesa empregados nas 

atividades operacionais, inclusive armamentos, munições, meios de transporte e de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp97.htm#art15§7.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4737.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4737.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp97.htm#art18vii.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp97.htm#art3a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp97.htm#art11a
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comunicações, fardamentos e materiais de uso individual e coletivo, admitido delegações às 

Forças.”   

“Art. 16-A.  Cabe às Forças Armadas, além de outras ações pertinentes, também como 

atribuições subsidiárias, preservadas as competências exclusivas das polícias judiciárias, 

atuar, por meio de ações preventivas e repressivas, na faixa de fronteira terrestre, no mar e 

nas águas interiores, independentemente da posse, da propriedade, da finalidade ou de 

qualquer gravame que sobre ela recaia, contra delitos transfronteiriços e ambientais, 

isoladamente ou em coordenação com outros órgãos do Poder Executivo, executando, dentre 

outras, as ações de:  

I - patrulhamento;  

II - revista de pessoas, de veículos terrestres, de embarcações e de aeronaves; e  

III - prisões em flagrante delito.  

Parágrafo único.  As Forças Armadas, ao zelar pela segurança pessoal das autoridades 

nacionais e estrangeiras em missões oficiais, isoladamente ou em coordenação com outros 

órgãos do Poder Executivo, poderão exercer as ações previstas nos incisos II e III deste 

artigo.”  

Art. 3o  Até que se proceda à revisão dos atos normativos pertinentes, as referências 

legais ao Estado-Maior de Defesa passam a ser entendidas como as atribuições do Estado-

Maior Conjunto das Forças Armadas.  

Art. 4o  Revogam-se os seguintes dispositivos da Lei Complementar no 97, de 9 de 

junho de 1999:  

I - art. 10; e  

II - inciso IV do art. 17-A.  

Art. 5o  Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília,  25  de agosto de 2010; 189o da Independência e 122o da República.  

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA  

Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto 

Julio Soares de Moura Neto 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 26.8.2010  

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp97.htm#art16a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp97.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp97.htm#art17aiv
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d.  DECRETO Nº 3.897, DE 24 DE AGOSTO 2001. 
 

 

 
Fixa as diretrizes para o emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, e dá 

outras providências. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, 

incisos II, IV e XIII, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 15, § 2º, da Lei 

Complementar no 97, de 9 de junho de 1999, e 14 da Lei no 9.649, de 27 de maio de 1998, e 

        Considerando a missão conferida pelo art. 142 da Constituição às Forças Armadas, de 

garantia da lei e da ordem, e sua disciplina na Lei Complementar no 97, de 9 de junho de 1999; 

        Considerando o disposto no art. 144 da Lei Maior, especialmente no que estabelece, às 

Polícias Militares, a competência de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública, 

dizendo-as forças auxiliares e reserva do Exército; 

        Considerando o que dispõem o Decreto-Lei no 667, de 2 de julho de 1969, e o 

Regulamento para as Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares (R-200), aprovado 

pelo Decreto no 88.777, de 30 de setembro de 1983; e 

        Considerando o que se contém no PARECER AGU No GM-025, de 10 de agosto de 

2001, da Advocacia-Geral da União, aprovado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da 

República, conforme despacho de 10 de agosto de 2001, publicado no Diário Oficial da União 

do dia 13 seguinte;  

        DECRETA: 

        Art. 1º  As diretrizes estabelecidas neste Decreto têm por finalidade orientar o 

planejamento, a coordenação e a execução das ações das Forças Armadas, e de órgãos 

governamentais federais, na garantia da lei e da ordem. 

        Art. 2º  É de competência exclusiva do Presidente da República a decisão de emprego 

das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem. 

        § 1º  A decisão presidencial poderá ocorrer por sua própria iniciativa, ou dos outros 

poderes constitucionais, representados pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, pelo 

Presidente do Senado Federal ou pelo Presidente da Câmara dos Deputados. 

        § 2º  O Presidente da República, à vista de solicitação de Governador de Estado ou do 

Distrito Federal, poderá, por iniciativa própria, determinar o emprego das Forças Armadas 

para a garantia da lei e da ordem. 

        Art. 3º  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 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%203.897-2001?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art144
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Polícias Militares, observados os termos e limites impostos, a estas últimas, pelo ordenamento 

jurídico. 

        Parágrafo único. Consideram-se esgotados os meios previstos no art. 144 da 

Constituição, inclusive no que concerne às Polícias Militares, quando, em determinado 

momento, indisponíveis, inexistentes, ou insuficientes ao desempenho regular de sua missão 

constitucional. 

        Art. 4º  Na situação de emprego das Forças Armadas objeto do art. 3o, caso estejam 

disponíveis meios, conquanto insuficientes, da respectiva Polícia Militar, esta, com a anuência 

do Governador do Estado, atuará, parcial ou totalmente, sob o controle operacional do 

comando militar responsável pelas operações, sempre que assim o exijam, ou recomendem, 

as situações a serem enfrentadas. 

        § 1º  Tem-se como controle operacional a autoridade que é conferida, a um comandante 

ou chefe militar, para atribuir e coordenar missões ou tarefas específicas a serem 

desempenhadas por efetivos policiais que se encontrem sob esse grau de controle, em tal 

autoridade não se incluindo, em princípio, assuntos disciplinares e logísticos. 

        § 2º  Aplica-se às Forças Armadas, na atuação de que trata este artigo, o disposto no 

caput do art. 3o anterior quanto ao exercício da competência, constitucional e legal, das 

Polícias Militares. 

        Art. 5º  O emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, que deverá ser 

episódico, em área previamente definida e ter a menor duração possível, abrange, ademais da 

hipótese objeto dos arts. 3º e 4º, outras em que se presuma ser possível a perturbação da ordem, 

tais como as relativas a eventos oficiais ou públicos, particularmente os que contem com a 

participação de Chefe de Estado, ou de Governo, estrangeiro, e à realização de pleitos 

eleitorais, nesse caso quando solicitado. 

        Parágrafo único. Nas situações de que trata este artigo, as Forças Armadas atuarão em 

articulação com as autoridades locais, adotando-se, inclusive, o procedimento previsto no art. 

4º. 

        Art. 6º  A decisão presidencial de emprego das Forças Armadas será comunicada ao 

Ministro de Estado da Defesa por meio de documento oficial que indicará a missão, os demais 

órgãos envolvidos e outras informações necessárias. 

        Art. 7º  Nas hipóteses de emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, 

constitui incumbência: 

        I - do Ministério da Defesa, especialmente: 

        a) empregar as Forças Armadas em operações decorrentes de decisão do Presidente da 

República; 

        b) planejar e coordenar as ações militares destinadas à garantia da lei e da ordem, em 

qualquer parte do território nacional, conforme determinado pelo Presidente da República, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art144
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art144
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observadas as disposições deste Decreto, além de outras que venham a ser estabelecidas, bem 

como a legislação pertinente em vigor; 

        c) constituir órgãos operacionais, quando a situação assim o exigir, e assessorar o 

Presidente da República com relação ao momento da ativação, desativação, início e fim de 

seu emprego;  

        d) solicitar, quando for o caso, os recursos orçamentários necessários ao cumprimento da 

missão determinada, devendo diligenciar, junto aos Ministérios do Planejamento, Orçamento 

e Gestão e da Fazenda, no sentido de que os créditos e os respectivos recursos sejam 

tempestivamente liberados, em coordenação com os demais órgãos envolvidos; 

        e) manter o Ministério das Relações Exteriores informado sobre as medidas adotadas 

pela União, na área militar, quando houver possibilidade de repercussão internacional; 

        f) prestar apoio logístico, de inteligência, de comunicações e de instrução, bem como 

assessoramento aos órgãos governamentais envolvidos nas ações de garantia da lei e da 

ordem, inclusive nas de combate aos delitos transfronteiriços e ambientais, quando 

determinado; 

        II - do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República: 

        a) centralizar, por meio da Agência Brasileira de Inteligência, os conhecimentos que 

interessem ao planejamento e à execução de medidas a serem adotadas pelo Governo Federal, 

produzidos pelos órgãos de inteligência como subsídios às decisões presidenciais; 

        b) prover informações ao Presidente da República nos assuntos referentes à garantia da 

lei e da ordem, particularmente os discutidos na Câmara de Relações Exteriores e Defesa 

Nacional;  

        c) prevenir a ocorrência e articular o gerenciamento de crises, inclusive, se necessário, 

ativando e fazendo operar o Gabinete de Crise; 

        d) elaborar e expedir o documento oficial de que trata o art. 6º deste Decreto; e 

        e) contatar, em situação de atuação das Forças Armadas com as polícias militares, o 

Governador do Estado, ou do Distrito Federal, conforme o caso, a fim de articular a passagem 

de efetivos da respectiva polícia militar ao controle operacional do comando militar 

responsável pelas operações terrestres. 

        § 1º  Os demais Ministérios e Órgãos integrantes da Presidência da República, bem como 

as entidades da Administração Federal indireta, darão apoio às ações do Ministério da Defesa, 

quando por este solicitado, inclusive disponibilizando recursos financeiros, humanos e 

materiais.  

        § 2º  A Advocacia-Geral da União prestará ao Ministério da Defesa, e aos demais órgãos 

e entes envolvidos nas ações objeto deste Decreto, a assistência necessária à execução destas. 
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        § 3º  O militar e o servidor civil, caso venham a responder a inquérito policial ou a 

processo judicial por sua atuação nas situações descritas no presente Decreto, serão assistidos 

ou representados judicialmente pela Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 22 da Lei 

no 9.028, de 12 de abril de 1995. 

        Art. 8º  Para o emprego das Forças Armadas nos termos dos arts. 34, 136 e 137 da 

Constituição, o Presidente da República editará diretrizes específicas. 

        Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

        Brasília, 24 de agosto de 2001; 180o da Independência e 113o da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Geraldo Magela da Cruz Quintão 

Alberto Mendes Cardoso 
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