
 
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIABEU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geraldo Luiz Gomes 
 
 

 
 
 

 
AS FORÇAS ARMADAS NO COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
Novembro/2011 



 
Geraldo Luiz Gomes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AS FORÇAS ARMADAS NO COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 
 

 
 
 
 
 
 
 

Monografia apresentada ao Centro 
Universitário UNIABEU – como requisito 
para a obtenção do Grau de Bacharel em 
Direito. 
 

 
 
 
 
Orientador: Professor. Mestre: Anderson Pereira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
Novembro/2011 



Geraldo Luiz Gomes 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

AS FORÇAS ARMADAS NO COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 
 
 
 
 
Esta monografia foi julgada adequada para obtenção do título de Bacharel em Direito – 
Centro Universitário ABEU.  
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
Anderson Pereira 

 
 
 
 
 
 
 
Apresenta à comissão examinadora integrada pelos seguintes professores: 
 
 
 

________________________________________ 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
 

 
 
 
 

 



AGRADECIMENTOS 
 
 

Primeiramente, a Deus que me permitiu que eu chegasse até aqui e por ter iluminado os 
meus passos. E ter me dado o dom da sabedoria.  

À Minha amada filha Luiza Rodrigues Gomes, que sempre me da forças para caminhar 
nesta vida. 
A minha mãe Maria José Barbosa Gomes, que dentro de suas possibilidades vem me 
dando o apoio que eu preciso para prosseguir na minha caminhada. 

Ao meu pai Geraldo Gomes (in memorian), exemplo de pai, o qual a cada instante 
procuro seguir os seus ensinamentos.  

Ao Professor, Marcelo Mazzi, que ministrou a disciplina Orientação Monográfica II, 
pelo seu profissionalismo e empenho que empregou em nos preparar para desenvolver 
este trabalho monográfico.   

Ao Professor, orientador e Mestre Anderson Pereira, orientador deste trabalho 
monográfico pela orientação, atenção e incentivo. 

A todos os Mestres do Centro Universitário UNIABEU, em especial á Professora 
Rosemary Caetano pela sua grande capacidade de trabalho que desde o primeiro 
período me auxilia na busca incessante que tenho pelo conhecimento científico. 
 
A Todos os colegas de turma, pela oportunidade que tive em compartilhar informações.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 a defesa da 
Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da 
ordem.  
 
 



RESUMO 

 
AS FORÇAS ARMADAS NO COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

 
 

 
Geraldo Luiz Gomes 

 
 
 
Este estudo trata-se de trabalho monográfico qualitativo do tipo descritivo, tendo como objeto 
de estudos: As Forças Armadas no Combate ao Crime Organizado. O foco deste trabalho é  
verificar a existência ou não de respaldo jurídico para a realização das operações de garantia 
da lei e da ordem pelas Forças Armadas, em particular pelo Exército Brasileiro, à luz da 
Constituição Federal e da lei complementar nº 97, de 9-6-1999 que dispõe sobre as normas 
gerais para a organização, o preparação e o emprego das Forças Armadas. Prevê o artigo 142 
da Constituição da República Federativa do Brasil que 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, a garantia dos poderes 
constitucionais e, por iniciativa por qualquer destes, da lei e da ordem.  
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INTRODUÇÃO 

 

Prevê o artigo 144 da Constituição da República Federativa do Brasil, Promulgada 

em 5 de outubro de 1988, que a Segurança pública, dever do Estado, direito e 

responsabilidade de todos, é exercida pelas polícias federal, rodoviária federal, ferroviária 

federal, pelas polícias civis e militares e pelos corpos de bombeiros militares, as duas 

últimas polícias e os bombeiros de âmbito estadual. 1 

 

Por força, porém, do artigo 1422, as Forças Armadas, além de destinarem-se à 

defesa da Pátria e à garantia dos poderes constitucionais, sua missão essencial, destinam-se 

também, por iniciativa de qualquer desses poderes, à garantia da lei e da ordem, esta como 

missão secundária. A norma constitucional programática do §1° desse mesmo artigo 

determinou que lei complementar estabelecesse normas gerais a serem adotadas na 

organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas, o que foi cumprido, pela Lei 

Complementar N° 97, de 9 de junho de 19993: a propósito Kildare Gonçalves Carvalho 

escreveu que: 4  

“Cabe à lei complementar estabelecer normas gerais a serem adotadas na 
organização, no processo e no emprego das Forças Armadas (art. 142, § 
1° CF), tal espécie normativa deveria indicar a solução para os eventuais 
conflitos entre os poderes constitucionais”. 
 

A ocorrência de alguns episódios, de certo modo freqüentes, que acarretaram o 

emprego, inclusive bastante recentemente, pelo Governo Federal, das Forças Armadas em 
                                                 
1 VADE MECUM, Acadêmico de Direito Rideel / Anne Joyce Angher, organização.-13.ed.atual e ampl. São 
Paulo: Rideel, 2011.- Constituição Federal, art. 144 p. 58. 
2 VADE MECUM, Acadêmico de Direito Rideel / Anne Joyce Angher, organização.-13.ed.atual e ampl. São 
Paulo: Rideel, 2011.- Constituição Federal, art. 142 p. 57. 
3 VADE MECUM, Acadêmico de Direito Rideel / Anne Joyce Angher, organização.-13.ed.atual e ampl. São 
Paulo: Rideel, 2011.- Lei Complementar nº 97, p.1226. 
4 Direito Constitucional / Kildare Gonçalves Carvalho.-14.ed., 2008. p. 1200.  
 
 



operações de garantia da lei e da ordem, em especial do Exército, suscitaram a discussão 

acerca da legalidade desse emprego, visto que a segurança pública é atribuição exclusiva, à 

luz do artigo 144, já citado, daquelas polícias e dos corpos de bombeiros militares e à vista 

de outros mandamentos constitucionais citados, referentes às missões das Forças Federais. 

Essa discussão, envolvendo juristas, chefes militares, autoridades dos três poderes 

constitucionais, militares das Polícias Militares, jornalistas, Universidades e membros da 

sociedade brasileira em geral, acirrou-se com os acontecimentos recentes e atuais, os quais 

obrigou o Estado, responsável maior pela segurança e todos, a atuar com suas Forças 

Armadas, em especial com o Exército Brasileiro, para cumprir missão constitucional da 

Polícia Militar, por seu esgotamento (§ 2°do artigo 15 da Lei Complementar Nº 97), neste 

sentido insere-se, também, o recente conflito ocorrido no morro do Alemão no Rio de 

Janeiro, sobre a limitação do emprego das forças federais e a quem caberia o comando das 

tropas combinadas (Exército e Forças de Segurança Pública Estaduais), em ação a ser 

realizada naquela unidade da federação. 

 

Esses acontecimentos conduziram a um aperfeiçoamento da legislação pertinente e a 

um intenso debate sobre a possibilidade jurídica do emprego das Forças Armadas em ações 

de Segurança Pública, particularmente no que tange ao poder de polícia. 

 

Deste modo, o presente trabalho que abordará o emprego da Força Terrestre nas 

operações de garantia da lei e da ordem, tem por fim mostrar aspectos jurídicos referentes a 

esse emprego, de modo a que se possa concluir sobre a existência ou não de respaldo 

jurídico para a realização dessas operações pelo Exército Brasileiro. 

  

O capítulo primeiro tem como o escopo de abordar sobre as Forças Armadas, sua 

Destinação constitucional, Instituições nacionais permanentes, Hierarquia e disciplina, 

Componentes das Forças Armadas, A obrigação militar, Organização militar e seus 

servidores.  

 



O capítulo segundo paira sobre as situações de emprego das Forças Armadas na garantia da 

lei e da ordem.   

 

O capítulo terceiro paira sobre os aspectos jurídicos do emprego do Exército na segurança 

pública.  

 

CAPÍTULO 1 
 

DAS FORÇAS ARMADAS 
 

1.1 - Destinação Constitucional 

 

A Constituição Federal5 estabelece que as Forças Armadas são Instituições 

nacionais permanentes e regulares que se destinam à defesa da Pátria, à garantia dos 

poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.6  

 

Constituem, assim, elemento fundamental da organização coercitiva a serviço do 

Direito e da paz social. Esta nelas repousa pela afirmação da ordem na órbita interna e do 

prestígio estatal na sociedade das nações. São, portanto, os garantes materiais da 

subsistência do Estado e da perfeita realização de seus fins. Em função da consciência que 

tenha a sua missão está a tranqüilidade interna pela estabilidade das instituições. E em 

função de seu poderio que se afirmam, nos momentos críticos da vida internacional, o 

prestígio do estado e sua própria soberania.  

 

Somente através do esgotamento (§ 2°do artigo 15 da Lei Complementar Nº 97) dos 

órgãos públicos em cumprirem suas missões constitucionais é que as Forças Armadas 

exerceram a missão de defender e garantir a lei e a ordem. Para isso, no parágrafo 1º do art. 

142, a Constituição especifica que: § 1º Lei complementar estabelecerá as normas gerais a 

serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas. 

 

                                                 
5 VADE MECUM, Acadêmico de Direito Rideel / Anne Joyce Angher, organização.-13.ed.atual e ampl. São 
Paulo: Rideel, 2011.- Constituição Federal, art. 142 p. 57. 
6 José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, 28ª edição, 2006, P. 771. 



Pode-se concluir que o primeiro respaldo Jurídico para o emprego da Força 

Terrestre nas operações de garantia da lei e da ordem é o artigo 142 da Constituição 

Federal. Lei Complementar n.º 97, de 9 de junho de 1999. Veio cumprir a determinação 

constitucional imposta no 1º parágrafo do referido artigo que dispõe sobre as normas gerais 

para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas. Os artigos 13 e 14 da Lei 

Complementar n. º 97 tratam especificamente do preparo das Forças Armadas: 7 

“Em seu art.13 define que cabe aos comandantes das respectivas forças a preparação para o cumprimento da destinação 
constitucional e no art. 14 define os parâmetro básicos para esse 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. 
 
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; 

 
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”. 

 

Com a chegada da Lei Complementar n.º 97 o Comandante do Exército passou a ter 

a  atribuição de preparar a Força Terrestre, sejam seus órgãos operativos ou de apoio, para o 

cumprimento de sua missão constitucional, defesa externa ou segurança interna, atentando 

especificamente para as missões de garantia da lei e da ordem. 

 
Em face do que determina o artigo 13 da Lei Complementar 97/99, deve haver uma 

constante preocupação do Comandante do Exército e dos órgãos operativos e de apoio no 

tocante à instrução e preparação da tropa a ser empregada na missão constitucional de 

“garantia da lei e da ordem”. Por conseguinte, deve haver um adestramento específico para 

esta atividade e a busca de novas doutrinas e equipamentos para emprego da tropa nesta 

missão.  

 

                                                 
7 VADE MECUM, Acadêmico de Direito Rideel / Anne Joyce Angher, organização.-13.ed.atual e ampl. São 
Paulo: Rideel, 2011.- Lei Complementar nº 97, art. 13/14 p. 1227. 



A Lei Complementar n.º 97 define que a responsabilidade de 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 do Presidente da República. 

 
A referida Lei Complementar especifica que cabe também ao Presidente da 

República, a decisão do emprego das Forças Armadas em atendimento a pedido de 

quaisquer dos poderes constitucionais, quando solicitado pelo Presidente do Supremo 

Tribunal Federal, do Presidente do Senado Federal ou do Presidente da Câmara dos 

Deputados. O parágrafo 2º do artigo 15, da Lei Complementar n.º 97, exige que: 8 

 
“§ 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”  

 
 

O legislador teve o cuidado de exigir que o Presidente da República baixe diretrizes 

específicas para regular a atuação das Forças Armadas nas missões de garantia da lei e da 

ordem. Estas diretrizes caracterizarão o verdadeiro amparo para o emprego da Força 

Terrestre. Pois definirão a missão e a abrangência das operações. 

 

O esgotamento previsto na Lei Complementar9 deve ser interpretado como potencial 

e não físico. Cabe ao Presidente da República aferir o momento em que ocorre este 

esgotamento potencial. Assim, cabe ao Presidente da República decidir o momento 

oportuno e conveniente do emprego das Forças Armadas como instrumento de defesa do 

Estado, desde que observada a lei Complementar n.º 97/99. 

 

Dados o relevo de sua missão, nossas constituições sempre reservam a elas posição 

especial. A do Império destacou-lhes um capítulo com seis artigos, em que se lhes traçam 

as linhas mestras (artigos. 145 a 150). A primeira Constituição republicana não lhes abriu 

                                                 
8 VADE MECUM, Acadêmico de Direito Rideel / Anne Joyce Angher, organização.-13.ed.atual e ampl. São 
Paulo: Rideel, 2011.- Lei Complementar nº 97, art. 15, § 2o, p. 1227. 
9 VADE MECUM, Acadêmico de Direito Rideel / Anne Joyce Angher, organização.-13.ed.atual e ampl. São 
Paulo: Rideel, 2011.- Lei Complementar nº 97, art. 15, § 2o, p. 1227. 



capítulo especial, mas delas cuida em vários dispositivos esparsos, reconhecendo-lhes a 

mesma destinação e relevo (artigos. 14, 34, ns. 17 e 18, 48, ns. 3, 4 e 5, e artigos. 73, 74, 

76, 77 e 78). A Constituição de 1934 volta a destinar-lhes título específico denominado Da 

Segurança Nacional (Tít. VI) e a de 1937 desdobra a matéria em dois capítulos: um sobre 

os militares da Terra e Mar (art.160) e outro sobre a segurança nacional e das Forças 

Armadas respectivamente, artigos. (89 a 91 e 92 a 94, e 86 a 89 e 90 a 93), enquanto a 

Constituição de 1946 incluirá num só título as Forças Armadas e o Conselho de Segurança 

Nacional (Tít. VIII arts 176 a 183). 10 

 

A Constituição vigente abre a elas um capítulo do Título V sobre a defesa do estado 

e das instituições democráticas com a destinação acima referida, de tal sorte que sua missão 

essencial é a da defesa da Pátria e a garantia dos poderes constitucionais, o que vale dizer 

defesa, por um lado, contra agressões estrangeiras em caso de guerra externa e, por outro 

lado, defesa das instituições democráticas, pois a isso corresponde a garantia dos poderes 

constitucionais, que, nos termos da Constituição, emanam do povo (art. 1º, parágrafo 

único). Só subsidiária e eventualmente lhes incumbe a defesa da lei e da ordem, porque 

essa defesa é de competência primária das forças de segurança pública, que compreendem a 

polícia federal e as polícias civil e militar dos Estados e do Distrito Federal. Sua 

interferência na defesa da lei e da Ordem depende, além do mais, de convocação dos 

legítimos representantes de qualquer dos poderes federais: Presidente da Mesa do 

Congresso Nacional, Presidente da República ou Presidente do Supremo Tribunal Federal: 

José Afonso da Silva escreveu que:  11 

 
”Ministro não é poder constitucional. Juiz de Direito não é poder 
constitucional. Juiz Federal não é poder constitucional. Deputado não é 
poder constitucional. Senador não é poder constitucional. São simples 
membros dos poderes e não os representam. Portanto a atuação das 
Forças Armadas convocada por Juiz de Direito ou Juiz Federal, ou, 
mesmo por algum Ministro do Superior Tribunal de Justiça ou até mesmo 
do Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional e arbitrária, porque estas 
autoridades, por mais importantes que sejam, não representam qualquer 
dos poderes constitucionais federais”.    

 

                                                 
10 José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, 28ª edição, 2006, P. 772. 
11 José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, 28ª edição, 2006, P. 772. 



1.2 Instituições Nacionais Permanentes 

 

As Forças Armadas são instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas 

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

República12. Foi a Constituição de 1891 que as declarou instituições nacionais permanentes 

(art. 14), o que já se encontrava implícito na Constituição Imperial de 1824, que se referia a 

forças militares permanentes de mar e terra (art. 146) 13.  

 

Concebendo-as como instituições nacionais, reconhece-lhes, a Constituição, 

importância e relativa autonomia jurídica decorrente de seu caráter institucional; 

declarando-as permanentes e regulares, vincula-as à própria vida do Estado, atribuindo-lhes 

a perduração deste.  

Essa posição constitucional das Forças Armadas importa afirmar que não poderão 

ser dissolvidas, salvo por decisão de uma Assembléia Nacional Constituinte. E, sendo 

regulares, significa que deverão contar com efeitos suficientes ao seu funcionamento 

normal, por via do recrutamento constante, nos termos da lei.  

 

1.3 Hierarquia e Disciplina 

 

As Forças Armadas são organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a 

autoridade suprema do Presidente da República14: Kildare Gonçalves Carvalho escreveu 

que:  15 

“As Forças Armadas, constituídas pelo Exército, Marinha e Aeronáutica, 
que desde a Constituição de 1924 têm merecido tratamento 
constitucional, são instituições nacionais permanentes e regulares, 
organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade 
suprema do Presidente da República (a quem cabe a orientação política 
de guerra, não a estratégia, que é específica dos chefes militares), 
destinam-se à defesa da Pátria, a garantia dos poderes constitucionais e, 
por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem”.   

                                                 
12 Direito Constitucional / Alexandre de Moraes. – 14. ed. – São Paulo: Atlas, 2003. p. 651.  
13 José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, 28ª edição, 2006, p. 772. 
 
14 VADE MECUM, Acadêmico de Direito Rideel / Anne Joyce Angher, organização.-13.ed.atual e ampl. São 
Paulo: Rideel, 2011.- Constituição Federal, art. 142 p. 57. 
15 Direito Constitucional / Kildare Gonçalves Carvalho.-14.ed., 2008. p. 1199.  



 

Hierarquia é o vinculo de subordinação escalonada e graduada de inferior a 

superior. Ao dizer-se que as Forças Armadas são organizadas com base na hierarquia sob a 

autoridade suprema do Presidente da República, quer-se afirmar que elas, além da relação 

hierárquica interna a cada uma das armas, subordinam-se em conjunto ao Chefe do Poder 

Executivo Federal, que delas é o comandante supremo. A propósito escreveu a Constituição 

Federal: 16 

 
“Compete privativamente ao Presidente da República: XIII – exercer o 
comando supremo das Forças Armadas, nomear os comandantes da 
Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais-generais e 
nomeá-los para os cargos que lhes são privativos”. 17 

De acordo com o Decreto nº 4.346, de 26 de agosto de 2002, que aprova 
o regulamento disciplinar do exército “Art. 7o A hierarquia militar é a 
ordenação da autoridade, em níveis diferentes, por postos e graduações. 
Parágrafo único. A ordenação dos postos e graduações se faz conforme 
preceitua o Estatuto dos Militares”.  

                     
Disciplina é o poder que têm os superiores hierárquicos de impor condutas e dar 

ordens aos inferiores. Correlativamente, significa o dever de obediência dos inferiores em 

relação aos superiores. Declarar-se que as Forças Armadas são organizadas com base na 

disciplina vale dizer que são essencialmente obedientes, dentro dos limites da lei, a seus 

superiores hierárquicos: Kildare Gonçalves Carvalho escreveu que. 

 
“A hierarquia e a disciplina constituem as bases da organização das 
Forças Armadas. Hierarquia, segundo dispõe o § 1° do artigo 14 da Lei 
nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares), é 
conceituada como “a ordenação da autoridade, em níveis diferentes, 
dentro da estrutura das Forças Armadas. A ordenação se faz por postos 
ou graduações; dentro de um mesmo posto ou graduação se faz pela 
antiguidade no posto ou na graduação. O respeito à hierarquia é 
consubstanciado no espírito de acatamento à seqüência de autoridade. Já 
disciplina, segundo o § 2° do citado artigo 14 do Estatuto dos Militares, é 
a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, 
normas e disposições que fundamentam o organismo militar e coordenam 
seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito 

                                                 
16 DECRETO nº 4.346, de 26 de agosto de 2002, Aprova o Regulamento Disciplinar do Exército (R-4). Art. 
7º, p. 3.  
17 VADE MECUM, Acadêmico de Direito Rideel / Anne Joyce Angher, organização.-13.ed.atual e ampl. São 
Paulo: Rideel, 2011.- Constituição Federal, art. 84, XIII p. 45/46. 



cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes 
desse organismo” 18.  
 

De acordo com o Decreto nº 4.346, de 26 de agosto de 2002, que aprova 
o regulamento disciplinar do exército “Art. 8o A disciplina militar é a 
rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, 
normas e disposições, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever 
por parte de todos e de cada um dos componentes do organismo militar. § 
1o São manifestações essenciais de disciplina: 

I - a correção de atitudes; 

II - a obediência pronta às ordens dos superiores hierárquicos; 

III - a dedicação integral ao serviço; e 

IV - a colaboração espontânea para a disciplina coletiva e a eficiência das 
Forças Armadas. § 2o A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser 
mantidos permanentemente pelos militares na ativa e na inatividade. 

Art. 9o As ordens devem ser prontamente cumpridas. 

§ 1o Cabe ao militar a inteira responsabilidade pelas ordens que der e 
pelas conseqüências que delas advierem. 

§ 2o Cabe ao subordinado, ao receber uma ordem, solicitar os 
esclarecimentos necessários ao seu total entendimento e compreensão. 

§ 3o Quando a ordem contrariar preceito regulamentar ou legal, o 
executante poderá solicitar a sua confirmação por escrito, cumprindo à 
autoridade que a emitiu atender à solicitação. 

§ 4o Cabe ao executante, que exorbitou no cumprimento de ordem 
recebida, a responsabilidade pelos excessos e abusos que tenha 
cometido”. 19 

 

De acordo com o Estatuto dos Militares lei 6.880/80 “As Forças 
Armadas, essenciais à execução da política de segurança nacional, são 
constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, e destinam-
se a defender a Pátria e a garantir os poderes constituídos, a lei e a ordem. 
São instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com 
base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do 
Presidente da República e dentro dos limites da lei” 20    

De acordo com o Estatuto dos Militares lei 6.880/80 “ A hierarquia e a 
disciplina são a base institucional das Forças Armadas. A autoridade e a 
responsabilidade crescem com o grau hierárquico.  

§ 1º A hierarquia militar é a ordenação da autoridade, em níveis diferentes, dentro da estrutura das Forças Armadas. A ordenação se 
faz por postos ou graduações; dentro de um mesmo posto ou graduação se faz pela antigüidade no posto ou na graduação. O respeito 
à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à seqüência de autoridade.  

§ 2º Disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, 

                                                 
18 Direito Constitucional / Kildare Gonçalves Carvalho.-14.ed., 2008. p. 1200.  
19 DECRETO nº 4.346, de 26 de agosto de 2002, Aprova o Regulamento Disciplinar do Exército (R-4). Art. 
8º, § 1º, I, II, III, IV, § 2º, art. 9º, § 1º, § 2º, § 3º, § 4º.   
20 ESTATUTO DOS MILITARES, Lei 6.880, de 9 de dezembro de 1980. Art. 2º.   



regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo 
militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-
se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um 
dos componentes desse organismo.  

§ 3º A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas 
as circunstâncias da vida entre militares da ativa, da reserva remunerada 
e reformados”. 21     

 

Não se confundem, como se vê, hierarquia e disciplina, mas são termos correlatos, 

no sentido de que a disciplina pressupõe relação hierárquica. Somente se é obrigado a 

obedecer, juridicamente falando, a quem tem poder hierárquico. “Onde há hierarquia, com, 

superposição de vontades, há, correlativamente, uma relação de sujeição objetiva, que se 

traduz na disciplina, isto é, no rigoroso acatamento pelos elementos dos graus inferiores da 

pirâmide hierárquica, às ordens, normativas ou individuais, emanadas dos órgãos 

superiores. A disciplina é, assim, um corolário de toda organização hierárquica. Essa 

relação fundamenta a aplicação de penalidades que ficam imunes ao hábeas corpus, nos 

termos do artigo 142, § 2o, que declara não caber aquele remédio constitucional em relação 

a punições disciplinares militares”. 22    

            

1.4 Componentes das Forças Armadas 

 

As Forças Armadas Brasileiras são constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela 

Aeronáutica23. No Império, eram compostas apenas das forças de mar e de terra, formando 

a Armada e o Exército. O aparecimento da aviação, neste século, e seu emprego como arma 

de guerra, para desgosto de Santos Dumont, fez surgir nova organização militar: a 

Aeronáutica.  

 

Cada uma das três forças goza de autonomia relativa, subordinadas respectivamente 

aos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, integradas no Ministério da 

Defesa, entrosadas hierárquica e disciplinarmente, e devem ser obedientes a um centro 

                                                 
21 ESTATUTO DOS MILITARES, Lei 6.880, de 9 de dezembro de 1980. Art.14, § 1º, § 2º, § 3º.   
22 VADE MECUM, Acadêmico de Direito Rideel / Anne Joyce Angher, organização.-13.ed.atual e ampl. São 
Paulo: Rideel, 2011.- Constituição Federal, art. 142, § 2º. p. 57.   
23 VADE MECUM, Acadêmico de Direito Rideel / Anne Joyce Angher, organização.-13.ed.atual e ampl. São 
Paulo: Rideel, 2011.- Constituição Federal, art. 142 p. 57. 



comum, que é o seu comando supremo exercido pelo Presidente da República. A propósito 

Alexandre de Morais escreveu que: 24 

 

“Os membros das Forças Armadas são denominados militares e estão sob 
a chefia do Presidente da República. A Emenda Constitucional nº 23, 
promulgada em 2-9-1999, estabeleceu com status constitucional os 
cargos de Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, que 
serão nomeados pelo Presidente da República (CF, art. 84, XIII). 
Ressalta-se que a citada emenda, apesar de criar o Ministério de Estado 
da Defesa, a ser ocupado privativamente por brasileiros natos (CF, art. 
12, § 3º , VIII), em substituição aos antigos Ministérios Militares, 
manteve o mesmo status de Ministros de Estado para os Comandantes 
das três armas, como se verifica pela previsões de foro privilegiado no 
Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns e nos crimes de 
responsabilidade (CF, art. 102, I,c) e no Senado Federal, nos crimes de 
responsabilidade conexos com os do Presidente da República (CF, art. 
52, I) Além disso, de forma idêntica às previsões referentes aos Ministros 
de Estado, estabeleceu a EC nº 23/99 competir ao Superior Tribunal de 
Justiça o processo e julgamento dos mandados de segurança e os hábeas 
data contra ato dos Comandantes da Marinha, do Exército e da 
Aeronáutica, e os hábeas corpus quando o coator for Comandante da 
Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Compete ao Presidente, ainda, a 
iniciativa de lei para a fixação ou modificação dos efetivos das Forças 
Armadas (CF, art. 61, § 1º,I) e para as leis que disponham sobre militares 
das Forças Armadas, seu regimento jurídico, provimento de cargos, 
estabilidade e aposentadoria (CF, art. 61, § 1º , II, f)”.  

 

1.5 Fixação e modificação dos efetivos das Forças Armadas 

 

A fixação e a modificação dos efetivos das Forças Armadas, para o tempo de paz, 

dependem de lei de iniciativa do Presidente da República. Em tempo de guerra, não se 

cuidará propriamente de efetivos, mas de mobilização nacional, compreendida a 

convocação de reservistas e de outras forças militares, o que se faz por decreto do 

Presidente da República: a propósito Kildare Gonçalves Carvalho escreveu que: 25 

 
“É do Presidente da República a iniciativa reservada de lei para a fixação 
ou modificação dos efetivos das Forças Armadas, e para as leis que 
disponham sobre militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, 
provimento de cargos, estabilidade e transferência para a reserva”.  
         

                                                 
24 Direito Constitucional / Alexandre de Moraes. – 14. ed. – São Paulo: Atlas, 2003. p. 651. 
25 Direito Constitucional / Kildare Gonçalves Carvalho.-14.ed., 2008. p. 1200. 



De acordo com o artigo 61, § 1º, I da Constituição Federal “A iniciativa 
das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou 
Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do 
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal 
Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e 
aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. § 1º São 
de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: I – fixem 
ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas”; 26 

       
De acordo com o artigo 84, XIX da Constituição Federal “Compete 
privativamente ao Presidente da República: XIX – declarar guerra, no 
caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou 
referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões 
legislativas, e, nas mesmas condições, decretar, total ou parcialmente, a 
mobilização nacional”;  27 

 
A Constituição não adotou o princípio da periodicidade para a fixação ou 

modificação dos efetivos das Forças Armadas, como fizeram a de 1824 que o previa de ano 

para ano, a de 1891 que manteve o princípio da fixação anual e as de 1934 e de 1946 que 

determinavam a fixação dos efetivos em cada legislatura. Pela qual, o Presidente da 

República poderá tomar a iniciativa de lei sobre o assunto quando julgar necessário.  

 

1.6 A Obrigação Militar 

 

Todas as Constituições Brasileiras trouxeram normas que definiam as obrigações 

dos brasileiros referentemente à defesa da Pátria. A de 1891 estabeleceu que todo brasileiro 

era obrigado ao serviço militar, em defesa da Pátria e da Constituição, na forma das leis 

federais. Isso não era ainda o serviço militar obrigatório regular, mas nos momentos em que 

a defesa da pátria em que a defesa da Pátria ou da Constituição exigisse a convocação de 

todos. Foi a partir de campanha do poeta Olavo Bilac em favor do serviço militar 

obrigatório para todos que se revelassem aptos, dentro dos limites dos efetivos previstos em 

lei, por via de recrutamento anual, que afinal fora instituída a obrigação de todos servirem 

numa das Armas que compõe as Forças Armadas.  

 

                                                 
26 VADE MECUM, Acadêmico de Direito Rideel / Anne Joyce Angher, organização.-13.ed.atual e ampl. São 
Paulo: Rideel, 2011.- Constituição Federal, art. 61, § 1º, I. p. 43. 
27 VADE MECUM, Acadêmico de Direito Rideel / Anne Joyce Angher, organização.-13.ed.atual e ampl. São 
Paulo: Rideel, 2011.- Constituição Federal, art. 84, XIX. p. 45. 



A Constituição vigente manteve o princípio da obrigatoriedade nos termos de seu 

artigo 143. O Princípio aí estatuído é o de que o serviço militar é obrigatório para todos nos 

termos da lei. 28 Mas a Constituição reconhece a escusa de consciência no art. 5º, VIII29, 

que desobriga o alistado ao Serviço Militar obrigatório, desde que cumpra prestação 

alternativa. O § 1º do artigo 143 incumbe as Forças Armadas, na forma da lei, atribuir 

serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de 

consciência, entendendo-se como tal o decorrente de cresça religiosa e de convicção 

filosófica ou política, para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar.  

Outras isenções vêm no § 2º do mesmo artigo, ao declarar que as mulheres e os 

eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz, sujeitos, porém, 

a outros encargos que a lei lhes atribuir: Kildare Gonçalves Carvalho escreveu que:  30 

 
“Adota a Constituição de 1988 o princípio da “nação em armas”, pelo 
qual o serviço militar é obrigatório para todos nos temos da lei. Anote-se 
que a Constituição reconhece a escusa de consciência(art. 5°, VIII), não 
se sujeitando, em tempo de paz, ao serviço militar obrigatório os que, 
após alistados, aleguem motivos de crença religiosa ou de convicção 
filosófica ou política. Prestarão, contudo, serviço alternativo, 
regulamentado pela Lei nº 8.239, de 4 de outubro de 1991.  Mulheres e 
eclesiásticos ficam, também, isentos do serviço militar obrigatório, em 
tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir”.  
 
De acordo com a Lei Nº 4.375/64 “O Serviço Militar consiste no 
exercício de atividades específicas desempenhadas nas Forças Armadas- 
Exército, Marinha e Aeronáutica – e compreenderá, na mobilização, 
todos os encargos relacionados com a defesa nacional. Todos os 
brasileiros são obrigados ao Serviço Militar, na Forma da Presente Lei e 
sua Regulamentação” 31 
 
 

Em geral, o serviço militar consiste na incorporação do indivíduo às fileiras das 

tropas, em uma Organização Militar da Ativa das Forças Armadas: A propósito Alexandre 

de Morais escreveu que:  32 
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“A Constituição Federal prevê que o congresso nacional deve editar lei 
complementar estabelecendo normas gerais a serem adotadas na 
organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas. Porém, 
desde logo, determina que o serviço militar é obrigatório nos termos da 
lei, salvo para as mulheres e os eclesiásticos, que estarão isentos em 
tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei atribuir. 
Compete, ainda, às Forças Armadas, na forma da lei, atribuir serviço 
alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem 
imperativo de consciência, entendendo-se como tal o decorrente de 
crença religiosa e de convicção filosófica ou política, para se eximirem 
de atividades de caráter essencialmente militar (CF, art. 5º, VIII – escusa 
de consciência)”.  

 

Pode parecer estranho que a Constituição tenha que determinar a obrigatoriedade de 

serviços destinados à defesa da Pátria a todos os brasileiros, dado que essa defesa já 

decorreria da própria situação de cada um em função de sua exclusiva pertinência à 

comunidade nacional, o que por si só, implica a necessidade ética de cada membro dessa 

comunidade lutar por sua sobrevivência contra qualquer inimigo. Justifica-se, porém, a 

determinação constitucional, pois se trata de obrigação sumamente onerosa, não só por 

afastar o indivíduo do seio da família e de suas atividades, como por exigir, às vezes, o 

tributo da própria vida. A exigência constitucional tem ainda o sentido de que ninguém 

poderá deixar de prestar a obrigação militar fundado em especial condição social ou 

religiosa, ainda que agora a escusa de consciência em tempo de paz seja reconhecida nos 

termos vistos acima.  

 

Cuida-se de dever infungível, como nota Seabra Fagundes, cuja lição nos vem 

orientando neste passo, e é de caráter estritamente pessoal, não comportando, por isso, 

execução por substituição, como já de admitiu em outros países. Aquele que convocado 

para o serviço militar, não se apresenta, fica considerado insubmisso, e aquele que estiver 

em serviço e abandoná-lo será tido como desertor, prevendo a lei penas rigorosas para esses 

crimes militares. Se alguém invocar imperativo de consciência para não servir e recusar-se 

a cumprir prestação alternativa, sujeitar-se-á à pena de perda dos direitos político.  

 

De acordo com o artigo 15, IV da Constituição Federal “É vedada a 
cassação de direitos políticos, cuja a perda ou suspensão só se dará nos 



casos de: IV – recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação 
alternativa, nos termos do artigo 5º, VIII” 33 

 

1.7 Organização Militar e seus servidores 

 

Cumpre apenas lembrar que com base no artigo 142, § 1º, da Constituição Federal, 

cabe à lei complementar nº 97, de 9-6-1999, estabelecer as normas gerais a serem adotadas 

na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas, assim como recordar que os 

integrantes das Forças Armadas têm seus direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos 

definidos no § 3º do citado artigo 142: 34 

 
“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 
 
§ 3o Os membros das Forças Armadas são denominados militares, 
aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes 
disposições: 

 
I – as patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são conferidas pelo Presidente da República e asseguradas em 
plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados, sendo-lhes privativos os títulos e postos militares e, juntamente com os 
demais membros, o uso dos uniformes das Forças Armadas; 

II – o militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público 
civil permanente será transferido para a reserva, nos termos da lei; 
III – o militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, 
emprego ou função pública civil temporária, não eletiva, ainda que da 
administração indireta, ficará agregado ao respectivo quadro e somente 
poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por 
antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela 
promoção e transferência para a reserva, sendo depois de dois anos de 
afastamento, contínuos ou não, transferido para a reserva, nos termos da 
lei; 

IV – ao militar são proibidas a sindicalização e a greve; 
V – o militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos 
políticos; 
VI – o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do 
oficialato ou com ele incompatível, por decisão de Tribunal militar de 
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caráter permanente, em tempo de paz, ou de Tribunal especial, em tempo 
de guerra; 
VII – o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa 
de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, 
será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior; 
VIII – aplica-se aos militares o disposto no artigo 7o, VIII, XII, XVII, 
XVIII, XIX e XXV e no artigo 37, XI, XIII, XIV e XV; 
X – a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de 
idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a 
inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e 
outras situações especiais dos militares, consideradas às peculiaridades 
de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de 
compromissos internacionais e de guerra”.  

 
 
 

                                                     CAPÍTULO 2 

 SITUAÇÕES DE EMPREGO DAS FORÇAS ARMADAS NA GARANTIA 

DA LEI E DA ORDEM 

Para garantir os poderes constitucionais, a lei e a ordem, as Forças Armadas podem 

ser empregadas numa situação de normalidade ou de anormalidade constitucional.  

 

A situação de normalidade dá-se quando o povo e a Nação sentem-se seguros para 

concretizar suas aspirações, realizar suas metas e atingir seus objetivos, porque o Estado 

mantém e garante a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, sem que 

para isso seja necessário se utilizar os instrumentos constitucionais que caracterizam o 

“estado de exceção” (Intervenção Federal, Estado de Defesa e Estado de Sítio). Na situação 

de normalidade constitucional, o emprego das Forças Armadas se dará apenas quando os 

organismos responsáveis pela segurança pública, definidos no art. 144 da Constituição 

Federal encontrarem-se esgotados, conforme dispõe o parágrafo segundo da LC 97, de 09 

de junho de 1999.  

 

A situação de anormalidade definida na Constituição Federal ocorrerá quando 

houver, de forma sintética: grave comprometimento da ordem pública, grave e iminente 

instabilidade institucional ou grave comoção de repercussão nacional. O “grave 

comprometimento da ordem pública” caracterizar-se-á pelas ações que possam vir a 

comprometer, na esfera das unidades da Federação, o cumprimento das leis e a manutenção 



da ordem pública, ameaçando a incolumidade das pessoas e do patrimônio público e 

privado. Nesta situação, poderá ser decretado a Intervenção da União nos Estados ou no 

Distrito Federal, de acordo com o Capítulo VI, Título III da Constituição Federal.  

 

A “grave e iminente instabilidade institucional”  abrange as ações que ameacem o 

livre exercício dos poderes constitucionais e de suas instituições. Nesta situação, será 

decretado o Estado de Defesa, de acordo com o art. 136 da Constituição Federal.  

 

A “grave comoção de repercussão nacional” abrange as ações que possam vir a 

comprometer a integridade territorial ou a soberania nacional. Em tal caso, impõe-se a 

decretação do Estado de Sítio, nos termos da Seção II, do Capítulo V da Constituição 

Federal.  

 

A seguir, a fim de bem caracterizar as situações que ensejam o emprego das forças 

armadas na garantia da lei e da ordem, será apresentado um estudo das espécies de 

anormalidade constitucional e o amparo legal concernente a possibilidade do emprego 

destas em situação de normalidade constitucional. 

 

           2.1 ANORMALIDADE CONSTITUCIONAL 

 

           2.2 INTERVENÇÃO FEDERAL 

 

É da própria natureza do regime federativo a coexistência da “soberania nacional” e 

da “autonomia estadual”. À Nação cabem, como funções próprias e privativas, as referentes 

ao interesse geral do País e, especialmente, as suas relações externas, políticas e comerciais. 

Aos Estados Federados se reservam as atribuições relativas aos interesses de sua 

organização e administração interna. 

 

O sistema federativo é definido pela coexistência dessas duas ordens, 

correspondendo a esferas diferentes de competência, caracterizadas pela existência dentro 

do Estado soberano de Estados membros com plena autonomia política e administrativa. É 



indispensável que estes se mantenham em um ambiente de certa homogeneidade, para que 

se conserve a firmeza estrutural do regime. Sendo assim, a intervenção federal surge como 

uma forma de manter íntegra a Federação, coibindo que algum dos Estados membros 

pratique abusos que possam abalar os laços de indissolubilidade que integram o conjunto, 

pois se vier a cometê-los sofrerá uma intervenção por parte do poder central. 

 

De acordo com o eminente professor Aurélio Buarque de Holanda Ferreira (2001, p. 

783), o conceito de intervenção é “no sistema federativo, ato do poder central destinado a 

impor medidas necessárias a manter a integridade de União, quando algum de seus 

membros está submetido à anormalidade grave que prejudique o funcionamento da 

Federação.” 

 

O professor Paulino Jacques (apud ALVES, 1973) escreve que: “A intervenção 

federal é o sistema nervoso do regime federal, porque a intervenção rompe, embora 

transitoriamente, com a autonomia do Estado-membro que a sofre”. A propósito A primeira 

Constituição Republicana do Brasil (1891) estabeleceu no artigo 6º que: 35 

 

“Art 6º - O Governo Federal não poderá intervir em negócios peculiares 
aos Estados, salvo: 
1º) para repelir invasão estrangeira, ou de Estado em outro; 

 2º) para manter a forma republicana federativa; 
3º) para restabelecer a ordem e a tranqüilidade nos Estados, à requisição dos   respectivos governos; 

4º) para assegurar a execução das leis e sentenças federais”. 

 

Desde esta Carta, a intervenção federal passou a ser tratada como uma exceção à 

regra dominante de não intervenção. A intervenção só poderá ser decretada no caso de 

ocorrência de uma das situações definidas no artigo 34 da Constituição Federal, de 1988. 

 

Os casos de intervenção são insuscetíveis de qualquer tipo de interpretação 

ampliativa, já que a autonomia do Estado-membro é a própria essência da Federação e, por 

isso, os incisos do artigo 34 são taxativos e não apenas exemplificativos. 

 

                                                 
35 Constituição Republicana do Brasil (1891) artigo 6º. 



O objetivo da intervenção é o restabelecimento da integridade nacional e da ordem 

pública. Para que a intervenção possa ser decretada é necessário o preenchimento de 

requisitos de natureza material e formal. 

 

Os pressupostos formais do ato de intervenção federal estão listados no artigo 36 da 

CF e dizem respeito à sua efetivação, limitação e requisitos do ato, já os pressupostos 

materiais são encontrados no próprio artigo 34 e listam os casos de intervenção. 

 

Dentre os diversos incisos do artigo 34, podem-se destacar dois que possuem maior 

grau de afinidade com o presente trabalho, sendo eles: III – pôr termo a grave 

comprometimento da ordem pública; VII – assegurar a observância dos seguintes princípios 

constitucionais: ... b) direitos da pessoa humana.  

 

Pelo inciso III o constituinte buscou dar uma maior segurança para a sociedade, pois 

nos casos de grave perturbação da ordem cabe ao Presidente da República decretar a 

intervenção. Isso deverá ocorrer sempre que o governo estadual não tenha condições de 

controlar a situação com os seus meios disponíveis. A intervenção não ocorrerá com 

qualquer desordem, pois se assim fosse ficaria seriamente comprometida a autonomia 

estadual, devendo ocorrer uma perturbação de grandes proporções que o Estado-membro 

não possa ou não esteja interessado em combater ou suprimir. 

 

Naturalmente não lhe cabe intervir em desordens insignificantes ou meramente policiais, que realmente não podem pretender a 
energia do governo federal para restabelecer uma pressuposta intranqüilidade pública (FERREIRA, 1990, v. 2, p. 310). 

 

Já no inciso VII, alínea b, observa-se à preocupação do constituinte com a dignidade 

da pessoa humana, pois foi prevista uma hipótese de intervenção federal para os casos de 

desrespeito aos direitos do cidadão. Poderia-se pensar de imediato que cabe intervenção 

federal na maioria dos Estados brasileiros devido a alguma violação dos direitos humanos. 

A título de exemplo, são listadas algumas violações aos direitos humanos que ocorrem 

diariamente, sendo elas: a violência policial praticada nos grandes centros urbanos, o 

desrespeito para com os presos que vivem em locais sem a menor condição de higiene, ou, 

ainda, a existência de menores abandonados. Contudo, o referido inciso não tem a 



pretensão de que o desrespeito aos direitos do cidadão seja extinto dos Estados-membros, 

pretende sim possibilitar à União, se necessário, quebrar o pacto federativo, a fim de 

restabelecer as mínimas condições do ser humano. A propósito Bastos Martins escreveu 

que: 36 

 

“Neste inciso, a Constituição Federal quis enunciar aqueles casos em que o Estado membro esteja possibilitando ou incorrendo em 
atos atentatórios aos direitos humanos, ou que não estejam sendo combatidas devidamente as ofensas aos direitos humanos pelo 
Estado-membro”. 

 
 

A intervenção federal efetiva-se, somente, por decreto do Presidente da República, 

conforme Art. 84, inciso X, da CF. O decreto especificará a amplitude, o prazo, as 

condições de execução e, se for o caso, nomeará o interventor (Art. 36, § 1º CF), pois 

poderá atingir qualquer órgão do poder estadual. O decreto interventivo deverá ser 

encaminhado ao Conselho da República para que assessore o presidente. As decisões do 

Conselho não vinculam a decisão do presidente, servindo apenas como assessoria. (Art. 90, 

inciso I, da CF). 

 

O Congresso Nacional possui um papel de suma importância no caso de decretação 

da intervenção federal, sendo responsável pela apreciação formal e material do decreto 

presidencial, podendo aprova-lo ou não. Caso o ato interventivo não seja aprovado pelo 

Congresso (Art. 49, inciso IV da CF), configurar-se-á inconstitucionalidade, devendo ser 

imediatamente suspenso. 

 

Cabe salientar que a intervenção é ato temporário, cuja duração será estabelecida no 

decreto interventivo, devendo ocorrer o afastamento das autoridades estaduais para permitir 

a reposição da normalidade constitucional. Cessados os motivos que levaram à intervenção, 

as autoridades afastadas de seus cargos a eles voltarão, salvo impedimento legal, conforme 

artigo 36, parágrafo 4º CF. 

 

                                                 
36 Bastos, Martins, 1993, v.3, p. 347. 
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Outro aspecto que deve ser frisado é que a União jamais interferirá nos negócios 

peculiares aos Estados, isto é, nos assuntos atinentes a sua economia que derivam de sua 

autonomia política e administrativa, só cabendo a intervenção dentro das estritas hipóteses 

previstas na Carta Magna. 

 

2.3 Situações de Crise 

 

Os Estados Democráticos de Direito só podem sobreviver sob um regime de 

normalidade jurídica, pois os direitos fundamentais impõem sérias e rigorosas limitações ao 

poder estatal que em momentos de crise transformam o governo em presa fácil para os 

inimigos da ordem interna. Desta forma, o Estado Democrático e Constitucional deve 

assegurar os meios necessários à sua preservação, visando a retornar à situação de 

normalidade, o mais rápido possível. O Estado moderno é um estado de direito e, sendo 

assim, deve regular por meio de normas jurídicas a vida social, mesmo para os momentos 

mais difíceis. Logo, devem estar previstas no texto legal as formas de como devemos 

enfrentar tais circunstâncias anormais da vida em sociedade. 

 

A privação provisória, momentânea, das liberdades e garantias constitucionais 

apresentar-se-á, nesses casos, como mal menor, e o próprio bom senso justifica, em tais 

casos, esse colapso passageiro das liberdades civis. 

 

A nossa Constituição de 1988 trouxe duas medidas excepcionais para a restauração 

da ordem em momentos de crise, a saber: o Estado de Sítio e o Estado de Defesa. Nestas 

duas medidas os direitos e garantias individuais são diminuídos, porém a sua 

excepcionalidade não possibilita a total supressão deles e tampouco configura um salvo 

conduto para as autoridades praticarem violações aos direitos do cidadão. Mesmo nos 

momentos de crise, as leis devem ser respeitadas e cumpridas pelos agentes públicos. 

 

O Estado de Defesa é mais brando e corresponde às antigas medidas de emergência 

do direito constitucional anterior, não exigindo para sua decretação, por parte do Presidente 

da República, a autorização do Congresso Nacional. Já o Estado de Sítio é decretado, pelo 



Presidente da República, em situações mais graves, devendo o Congresso Nacional aprovar 

a sua decretação. 

 

2.4 Estado de Defesa 

 

Estado de defesa é medida decretada pelo Presidente da República, ouvidos o 

Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Esses dois órgãos devem 

assessorar o presidente, mas não vinculam a sua decisão, sendo apenas exigida a sua 

consulta. 

 

O estado de defesa visa preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e 

determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente 

instabilidade institucional ou atingidos por calamidades de grandes proporções na natureza, 

sendo todas essas hipóteses previstas no caput do artigo 136 da CF. 

 

O decreto presidencial que determina a implantação do estado de defesa deverá 

estabelecer o período de sua vigência, não podendo ser superior a 30 dias, prorrogável por 

mais 30 dias, caso os motivos para sua aplicação persistam. (Art. 136, § 2º da CF). 

 

O decreto do estado de defesa poderá restringir os seguintes direitos do cidadão: o 

direito de reunião, o sigilo de correspondência, de comunicação telegráfica e telefônica. Na 

sua vigência poderá ocorrer prisão por crimes contra o Estado por determinação do 

executor da medida.  

 

O direito de reunião é um dogma do direito constitucional brasileiro, pois em todas 

as nossas Constituições republicanas foi feito referência a ele e não poderia ser diferente na 

Constituição de 1988. No artigo 5º, inciso XVI, da Lei Maior verifica-se que é lícito a todos 

a reunião com fins pacíficos, não sendo cabível a intervenção do poder público para manter 

a ordem pública. Quando da decretação do estado de defesa este direito pode ser suprimido, 

pois em situações de crise a reunião de grandes massas é perigosa para a ordem, sendo mais 



fácil para as autoridades locais controlar pequenos grupos do que multidões. Por isso, pode 

ser tolhido esse direito do cidadão. 

 

Outro direito que pode ser restringido pela medida é o sigilo da correspondência, de 

comunicação telegráfica e telefônica que também encontram guarida no artigo 5º da atual 

Constituição, no seu inciso XII. O sigilo das comunicações é protegido pelo princípio da 

indevassabilidade, pois qualquer cidadão possui seus segredos e tem o direito de preservá-

los. Entretanto, ao se decretar o estado de defesa o Presidente poderá suspender este direito, 

visando à proteção do interesse coletivo. Essa suspensão visa impedir que sejam planejados 

golpes ou atividades que abalem as estruturas do Estado, utilizando os meios de 

comunicações com a certeza da inviolabilidade das mensagens enviadas. 

 

Durante a vigência do estado de defesa, o executor poderá decretar a prisão de 

pessoas que cometeram ou venham a cometer crimes contra o Estado, deixando assim de 

valer o inciso LXI, do artigo 5º do texto constitucional para estes casos específicos. Desta 

forma, desnecessária a situação de flagrância e o aguardar da ordem de autoridade 

judiciária competente, tendo o executor da medida o poder de prender nos casos de crime 

contra o Estado, apenas nestes casos. A prisão, nesta situação, passa a ser autorizada para 

não se perder a oportunidade de efetuar a prisão de indivíduos que estejam causando a 

instabilidade do Estado. 

 

A grande vantagem que traz esta forma de prisão é a agilização do procedimento, 

pois o próprio executor é que irá determinar se é ou não o caso de se efetuar a prisão. Não 

haverá, assim, a perda de tempo com a busca da autorização judicial que, nestes momentos 

de crise, pode ser responsável por grandes incidentes ou pela fuga do elemento e de seus 

comparsas. A prisão embora efetuada, num primeiro momento, sem a autorização judicial, 

também sofrerá seu controle, pois mesmo nos períodos de crise devemos lembrar que 

vivemos num Estado Democrático. Escreveu José Afonso da Silva que: 37   
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. 



 

“O estado de defesa não é, e não pode ser, situação de arbítrio, mas 
situação constitucionalmente regrada. Por isso, fica sujeito a controles 
político e jurisdicional”.  
 

A Constituição prevê no § 3º, do artigo 136, os seguintes controles jurisdicionais: 

toda prisão efetuada pelo executor deverá ser imediatamente comunicada ao juiz 

competente; a prisão que for realizada pelo executor e julgada pela autoridade judiciária 

como ilegal, deverá ser relaxada imediatamente, conforme trata o artigo 5º, inciso LXV da 

Carta Magna; na comunicação da prisão efetuada pelo executor ao juiz competente deverá 

estar presente uma declaração do estado físico e mental do detido; o preso pode solicitar a 

realização do exame de corpo de delito (estes dois últimos itens encontram resguardo no 

inciso XLIX, do artigo 5º da CF, que assegura ao preso a integridade física e moral); outro 

direito do preso é que só poderá ficar detido por no máximo 10 (dez) dias sem que seja 

dada a autorização judicial, durante a vigência do estado de defesa.  

 

O artigo 136 da CF fez, também, referência a vedação a incomunicabilidade do 

preso. A incomunicabilidade só será admitida nos casos do artigo 21 do Código de 

Processo Penal, ou seja, quando houver interesse da sociedade ou conveniência para a 

investigação, sendo o seu prazo máximo de 03 (três) dias. Neste período, o preso, embora 

incomunicável, poderá falar com os seus advogados e com os seus familiares. Logo, a 

vedação da incomunicabilidade já existe no período de normalidade e no período de 

exceção permanece vigorando. 

 

Além destes controles, na vigência do estado de defesa, também, existem os 

controles políticos. O controle político é realizado basicamente pelo Congresso Nacional 

(CN) em três momentos distintos, sendo eles: o primeiro momento que o Congresso irá se 

manifestar será por ocasião da aprovação do decreto de instauração do estado de defesa e 

de sua prorrogação; o segundo momento será após o término da vigência do estado de 

defesa, conforme § único do artigo 141 da CF; e o terceiro momento será durante a 

execução do decreto, onde membros da mesa do Congresso Nacional irão fiscalizar as 

providências adotadas. 

 



O presidente, ao decretar o estado de defesa, passará, imediatamente, a fazer vigorar 

as normas impostas no ato, porém cabe ao CN verificar a necessidade tal procedimento. 

Logo, o Presidente da República terá que submeter ao Congresso o decreto de instauração e 

de prorrogação do estado de defesa, dentro de vinte e quatro horas de sua edição, 

acompanhado da exposição de motivos que o levou a tal providência. O Congresso terá o 

prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento, para dar o seu parecer sobre o decreto, 

devendo permanecer em funcionamento durante todo o período de vigência do estado de 

defesa. O Congresso, após a apreciação do decreto, poderá decidir pela sua aprovação ou 

por sua rejeição de acordo com os artigos 49, inciso IV e 136, parágrafo 7º da Lei Maior. 

Se aprovado, os efeitos do estado de defesa permanecem inalterados, porém, se forem 

rejeitados, cessam todos os efeitos imediatamente. Caso o Congresso esteja em recesso 

parlamentar, será convocado no prazo de cinco dias, devendo apreciar a medida no prazo de 

dez dias, contados do recebimento. 

 

Outra forma de controle exercido pelo CN sobre o estado de defesa é posterior aos 

seus efeitos, já que irá fiscalizar todas as medidas adotadas durante a vigência do mesmo. 

Sendo assim, o Presidente deverá informar ao Congresso todas as medidas impostas 

durante a execução do estado de defesa, devendo ser entregue uma relação nominal dos 

indivíduos que sofreram algum tipo de restrição aos seus direitos e a justificativa de tal 

procedimento, conforme disposto no artigo 141, parágrafo único da CF. 

 

O CN por intermédio de cinco representantes de sua mesa deverá realizar um 

controle político concomitante a execução do estado de defesa, segundo prevê o artigo 140 

da CF. Esse controle tem por finalidade acompanhar e fiscalizar as medidas que estão 

sendo impostas à sociedade. 

 

2.5 Estado de Sítio 

 

A origem do estado de sítio, no mundo moderno, surgiu com a Lei francesa de 10-

07-1791 que, pela primeira vez, fez referência a tal instituto. A referida criação francesa 

reata uma evolução histórica, pois fez uma ligação com os institutos greco-romanos 



adaptados à realidade constitucional da época. Por isso, serviu de base para a decretação 

das legislações posteriores sobre o referido tema, em todas as partes do mundo. 

 

O estado de sítio é uma medida de extrema gravidade que era prevista, inicialmente, 

para os momentos em que as cidades se encontravam cercadas pelo inimigo em armas, pois, 

nessas situações, era impossível respeitar as garantias dos indivíduos e assegurar a defesa 

da cidade. Logo, viu-se a necessidade de restringir os direitos. 

 

A França, mais uma vez, por meio do Ato Adicional de 1815, inclui a hipótese de 

ser decretado o estado de sítio para os casos de desordem interna, ficando, assim, a sua 

legislação vigente na época muito parecida com os textos constitucionais atuais. 

 

No Brasil, observa-se que a Carta de 1824 já fazia referência ao citado dispositivo, 

embora não utilizasse a expressão: estado de sítio. 

 

O presente texto constitucional brasileiro levanta em seu artigo 137 quatro 

possibilidades para a decretação do estado de sítio. O Presidente da República deve 

verificar uma dessas hipóteses legais e solicitar o parecer do Conselho da República, 

conforme artigo 89 da CF, e do Conselho de Defesa Nacional, de acordo com o artigo 91 da 

CF. De posse dos pareceres, o Presidente solicita ao CN a autorização para decretar o 

estado de sítio, expondo as justificativas da adoção de tal procedimento. 

 

Vale lembrar que como no estado de defesa, os pareceres dos Conselhos não 

vinculam a decisão do Presidente, servindo apenas como uma opinião. Contudo, é 

obrigatório que o Presidente ouça o parecer deles. O Congresso somente poderá autorizar a 

decretação do estado de sítio por maioria absoluta da Câmara dos Deputados e do Senado 

Federal. Após a autorização do Congresso, o Presidente poderá decretá-lo. 

 

O estado de sítio poderá ter âmbito nacional, devendo o Presidente especificar as 

medidas e as áreas abrangidas em seu decreto. (Art. 138, caput, CF). 

 



Nos casos do inciso I, do artigo 137 da CF, o estado de sítio poderá ser decretado 

por no máximo 30 dias, de cada vez, podendo o decreto presidencial restringir os seguintes 

direitos e garantias individuais, previstos no artigo 139 da CF: a primeira restrição que o 

cidadão poderá sofrer por ocasião da decretação do estado de sítio é o previsto no inciso I, 

do citado artigo (I – obrigação de permanência em localidade determinada). Tal restrição 

atinge o inciso XV do art. 5º da CF, que permite a liberdade de locomoção. Por este 

dispositivo, o indivíduo ficará limitado a permanecer em uma localidade da sua escolha não 

podendo sair dela, durante a vigência do estado de sítio; no inciso II, do artigo 139, 

verifica-se outra medida restritiva (II – detenção em edifício não destinado a acusados ou 

condenados por crimes comuns). Por esse inciso, poderá ser realizada a prisão de qualquer 

pessoa por determinação do executor da medida, porém deverá ser tomado o cuidado de 

não se colocar estes presos em estabelecimentos prisionais destinados a presos que foram 

condenados por crimes comuns. 

 

Outra restrição está no inciso III (III – restrições relativas à inviolabilidade, ao sigilo 

das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e 

televisão, na forma da lei). 

 

No estudo do estado de defesa já foram abordadas as restrições impostas ao sigilo 

das comunicações, porém aqui houve uma ampliação das restrições, já que foram incluídas 

as restrições aos órgãos de comunicação de massa que são os grandes formadores de 

opinião e que em períodos de grave comprometimento da ordem devem ser controlados, na 

forma da lei. Outro dispositivo deste artigo que já foi comentado no estudo do estado de 

defesa é o inciso IV (IV – suspensão da liberdade de reunião); a busca e apreensão em 

domicílio, constante do inciso V, é outra restrição imposta. Como já visto, a casa é o asilo 

inviolável (Art. 5º, inciso XI da CF). Porém, durante o estado de sítio esta regra 

constitucional não terá aplicação, tornando-se legal a violação do domicílio, pela busca e 

apreensão tanto de coisas como de pessoas, desde que sejam relacionados com os fatos que 

deram origem ao estado de emergência; no inciso VI verifica-se a possibilidade de ocorrer 

uma intervenção nas empresas de serviços públicos por parte do Estado, visando atender as 

necessidades mais urgentes, tanto da população como dos órgãos envolvidos na resolução 



da crise; o inciso VII nos traz a requisição de bens. Este instituto representa a intervenção 

do Estado na propriedade privada que deverá indenizar posteriormente, se houver dano; por 

fim, o parágrafo único do artigo supra mencionado faz uma ressalva, dizendo que os 

pronunciamentos realizados pelos parlamentares em suas Casas Legislativas não sofrerão 

restrições, desde que sejam liberados por suas respectivas Mesas. 

 

No caso de ser decretado o estado de sítio, com base no inciso II, do artigo 137 da 

CF, as medidas restritivas adotadas permaneceram em vigor pelo tempo necessário para 

repelir a agressão armada estrangeira ou para pôr fim a guerra. Pela leitura dos artigos 138 

e 139 da CF, conclui-se que o decreto de instauração poderá, em tese, restringir todas as 

garantias constitucionais, desde que estejam presentes os seguintes requisitos: necessidade 

de efetivação da medida; deliberação por parte do Congresso Nacional, durante a 

apreciação do decreto que instituiu o estado de sítio; devem estar expressamente previstas 

no decreto presidencial. 

 

Assim como no estado de defesa, o controle jurisdicional é realizado durante a 

execução do estado sítio, sendo amplo em relação aos limites de aplicação das restrições 

autorizadas. Qualquer abuso ou excesso de poder praticado pelos agentes do estado fica 

sujeito à correção por via judicial. Depois de cessado o estado de sítio e seus efeitos, poderá 

ocorrer a responsabilização dos executores das medidas por atos ilícitos praticados no 

decorrer da crise.  

 

O estado de sítio, também, sofre o controle político que é realizado pelo Congresso 

Nacional em três momentos distintos, conforme exposto a seguir: 

 

Num primeiro momento será realizado o controle prévio, pois a decretação fica 

subordinada a prévia autorização, conforme artigo 137 da CF. O decreto que institui o 

estado de sítio deve ser encaminhado ao CN, antes de entrar em vigor, para que seja 

verificada a necessidade ou não de sua adoção. Desta forma, o Presidente da República só 

poderá decretar o estado de sítio com a autorização do Congresso, por isso o nome controle 

prévio.  



 

A outra forma de controle exercido pelo Congresso é o controle concomitante, 

previsto no artigo 140 da CF e a terceira forma de controle é o sucessivo realizado depois 

de cessado o estado de sítio, de acordo com o artigo 141, parágrafo único da CF. O controle 

concomitante e o controle sucessivo já foram abordados por ocasião do estudo do estado de 

defesa.  

 

O estado de sítio e o estado de defesa são medidas emergenciais para serem 

adotadas em momentos de crise, podendo acarretar na suspensão de garantias 

constitucionais. Estes institutos estão previstos nos artigos 136 e 137 da Constituição 

Federal de 1988. Embora sejam medidas excepcionais e tenham por característica principal 

a restrição aos direitos do cidadão torna-se importante lembrar que estes dispositivos visam 

à proteção do Estado Democrático de Direito, sendo assim, não fogem da fiscalização do 

Poder Judiciário, pois estão subordinados às normas legais. Eles geram uma legalidade 

extraordinária, mas não podem se tornar uma arbitrariedade. 

 

2.6 NORMALIDADE CONSTITUCIONAL 

 

O amparo legal para o emprego das Forças Armadas nas operações de garantia da 

lei e da ordem em situação de normalidade constitucional encontra-se distribuída em 

diversas legislações que compreendem a Constituição Federal, Leis Ordinárias, Leis 

Complementares e Decretos.  

 

2.7 A Constituição Federal 

 

A Constituição Federal, quando define a missão constitucional das Forças Armadas, 

especifica tais instituições como instrumento de defesa do Estado, seja para a defesa 

externa, seja para a segurança interna. Como já abordado, a missão primeira das Forças 

Armadas está voltada para a defesa externa, a garantia da Soberania nacional. No entanto, 

de forma subsidiária, as Forças Armadas também têm a missão de garantir os poderes 

constitucionais, a lei e a ordem. Destacando o importante papel constitucional das Forças 



Armadas, caracterizando suas missões, principal e secundária, o constitucionalista José 

Afonso da Silva faz o seguinte comentário. A propósito a Constituição Federal estabelece que: 
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“As Forças Armadas são instituições nacionais permanentes e regulares que se destinam à defesa da Pátria, à garantia dos poderes 
constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem (art. 142). 

Constituem, assim, elemento fundamental da organização coercitiva a   
serviço do Direito e da paz social. Esta nelas repousa pela afirmação da 
ordem na órbita interna e do prestígio estatal na sociedade das nações. 
São, portanto, os garantes materiais da subsistência do Estado e da 
perfeita realização de seus fins. Em função da consciência que tenham da 
sua missão está a tranqüilidade interna pela estabilidade das instituições. 
É em função de seu poderio que se afirmam, nos momentos críticos da 
vida internacional, o prestígio do Estado e a sua própria soberania. 
 A Constituição vigente abre a elas um capítulo do Título V sobre a 
defesa    do Estado e das instituições democráticas com a destinação 
acima referida, de tal sorte que sua missão essencial é a da defesa da 
Pátria e a garantia dos poderes constitucionais, o que vale dizer defesa, 
por um lado, contra agressões estrangeiras em caso de guerra externa e, 
por outro lado, defesa das instituições democráticas, pois a isso 
corresponde a garantia dos poderes constitucionais, que, nos termos da 
Constituição, emanam do povo (art. 1º, parágrafo único). Só subsidiária e 
eventualmente lhes incumbe a defesa da lei e da ordem, porque essa 
defesa é de competência primária das forças de segurança pública, que 
compreendem a polícia federal e as polícias civil e militar dos Estados e 
do Distrito Federal (SILVA, 2 001, p. 749, 750)”. 

 

A Segurança Pública e a manutenção da lei e da ordem são missões dos órgãos de 

segurança pública, que são bem definidos na Constituição Federal em seu TÍTULO V, 

sobre a Defesa do Estado e das Instituições Democráticas, no art.144. 

 

A Carta Magna ainda especifica com clareza, no mesmo art. 144, em seus 

parágrafos subseqüentes, as competências específicas e privativas de cada um dos órgãos 

incumbidos da segurança pública e, destacadamente, em seu parágrafo 5º, que às Polícias 

Militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Praticamente 

caracterizando esta missão como exclusividade das Polícias Militares dos Estados e do 

Distrito Federal. Somente na incapacidade desses órgãos públicos cumprirem suas missões 
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constitucionais é que as Forças Armadas exerceriam a missão de defender e garantir a lei e 

a ordem.  

 

Sintetizando, pode-se concluir que a Constituição determina às Forças Armadas, 

paralelamente a sua missão essencial, a de também defender a lei e a ordem. Sendo o art. 

142 da Lei Maior, o primeiro respaldo legal para o emprego do Exército nas operações de 

garantia da lei e da ordem em situação de normalidade constitucional.  

 

CAPÍTULO 3 

ASPECTOS JURÍDICOS DO EMPREGO DO EXÉRCITO BRASILEIRO NA 

SEGURANÇA PÚBLICA 

 

Conforme demonstrado anteriormente, o emprego das Forças Armadas na 

garantia da lei e da ordem encontra assento na Constituição Federal, podendo se dar em 

situação de normalidade ou anormalidade constitucional. 

 

No que tange a situação de anormalidade constitucional são necessários estarem 

preenchidos os requisitos formais e materiais ensejadores da intervenção federal, estado 

de defesa ou estado de sítio.Interessante ressaltar que o legislador constituinte teve muito 

cuidado ao disciplinar essas situações, com a finalidade de reduzir ao mínimo a 

possibilidade de participação das Forças Armadas fora do seu objetivo precípuo.  

 

Não é obrigatório, porém, que o país, ou parte dele, esteja vivendo uma situação 

de anormalidade institucional para que a tropa federal possa ser empregada em 

operações de garantia da lei e da ordem. Esse é um dos pontos que mais causa dúvidas a 

respeito da legalidade ou não desse emprego.  

 

Portanto, neste capítulo buscar-se-á responder o questionamento principal desse 

trabalho, a possibilidade do emprego do Exército Brasileiro em ações de segurança 



pública, apresentando inicialmente antecedentes do problema, para após realizar uma 

análise, diante da Constituição Federal de 1988 e da Lei Complementar nº 97, de 09 de 

junho de 1999, alterada pela Lei Complementar nº117, de 02 de setembro de 2004, dos 

principais aspectos legais concernentes. 

 

3.1 Antecedentes do Problema 

 

O emprego das Forças Armadas do início do último decênio do século XX até os 

dias atuais vem sendo bastante efetivo, houve uma tendência a chamar o Exército Brasileiro 

para atuar em operações nas ruas dos grandes centros urbanos, principalmente no Rio de 

Janeiro, a fim de garantir o cumprimento da lei.  

 

Uma operação de grande envergadura e de caráter preventivo foi a realizada, em 

1992, na cidade do Rio de Janeiro, por ocasião da Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, na qual a segurança de mais de centena de comitivas 

estrangeiras, cada qual com seu Chefe de Estado ou de Governo, ficou a cargo das Forças 

Armadas, com o esforço principal sobre o pessoal do Exército Brasileiro.  

 

Essa operação, conhecida como ECO-92, foi viabilizada por intermédio de um 

“Memorandum de Entendimento, Cooperação e Boa Vontade”, assinado entre os Governos 

Federal e Estadual. Por esse documento, as Forças Armadas seriam empregadas em missões 

de segurança pública e de proteção às autoridades estrangeiras. 

 

Nos últimos meses de 1994, em função do crescimento das ações do crime 

organizado, em particular na cidade do Rio de Janeiro, a União e o Governo do Estado do 

Rio de Janeiro assinaram um convênio estabelecendo a cooperação a ser prestada pelas 

Forças Armadas. Essa operação, conhecida como Operação Rio, foi realizada nos anos de 

1994/95 e teve a atuação de tropas do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, além da 

participação de órgãos federais e estaduais. A coordenação da operação ficou a cargo do 

Comando Militar do Leste.  



 

Entre abril de 1996 a maio de 1997, o Exército Brasileiro realizou diversas 

operações no sul do Estado do Pará, em apoio aos órgãos estaduais de segurança pública, 

realizando a pacificação de áreas, proporcionando segurança, realizando desarmamento, 

garantindo o livre funcionamento e a integridade da hidrelétrica de Tucuruí e da 

Companhia Vale do Rio Doce, esta na Serra de Carajás.  

 

 Entre 1997 e 2001, as Polícias Militares de vários estados da federação entraram 

em greve, necessitando que o Exército assumisse o policiamento desses estados, fato que 

ensejou mandado de segurança contra a ilegalidade desse emprego, do Procurador Federal 

com atribuição sobre o Estado de Tocantins. 

 

Em 2003, novamente a tropa federal foi empregada no Rio de Janeiro, motivada por 

uma onda de saques e vandalismos em vários pontos da cidade. 

 

 E o mais recente emprego foi o ocorrido em decorrência dos diversos confrontos 

ocorridos no morro do Alemão no Rio de Janeiro, Segundo o Jornal o EXPRESSO de 

Quinta-Feira, de 8 de Setembro de 2011. “O Alemão ficará ocupado pelo Exército 

Brasileiro até junho, quando o complexo ganhará Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs). 

O Exército Brasileiro esta realizando diversas operações, em apoio aos órgãos estaduais de 

segurança pública do Estado Rio de Janeiro, proporcionando segurança, realizando o 

desarmamento e garantindo a integridade da população.  

 

 Do acima exposto, percebe-se que as Forças Armadas constituem um forte 

instrumento nas mãos da União para manter a ordem pública e a incolumidade das 

pessoas, no entanto tal emprego deve ter como balizas a Constituição Federal e a Lei 

Complementar nº97, de 09 de junho de 1999, pois do contrário afetará cláusula pétrea 

do Estado Brasileiro, a de ser um estado democrático de direito. 

 

3.2 Amparo Legal 

 



O emprego recente do Exército, pelo Governo Federal, nas operações de garantia da 

lei e da ordem tem suscitado discussões acerca da legalidade ou não desse emprego, em 

especial pela necessidade de a tropa federal realizar ações privativas da Polícia Militar, sem 

que haja um ato formal que lhe atribua o poder de polícia.  

 

A Constituição Federal determina a garantia da lei e da ordem como destinação 

constitucional das Forças Armadas, aí incluído o Exército Brasileiro. Estabelece, porém, 

como competências exclusivas das Polícias Militares o policiamento ostensivo e a 

preservação da ordem pública, aí incluída, segundo o entendimento dominante, também o 

seu pronto restabelecimento.  

 

A Lei Complementar Nº 97 trata da organização, do preparo e do emprego das 

Forças Armadas. Determina, porém, no § 2° de seu artigo 15, que a atuação das Forças 

Armadas na garantia da lei e da ordem ocorrerá de acordo com diretrizes baixadas em ato 

do Presidente da República, após esgotados os instrumentos relacionados no artigo 144 da 

Constituição Federal, a seguir parcialmente transcrito: 39 

 

“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; e 

V – polícias militares e corpos de bombeiros militares”. 

 

Essas discussões, a crença de que havia um vácuo legal a ser preenchido e a 

ocorrência de fatos crescentes em gravidade no campo da segurança pública fizeram com 

que o Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional mandasse elaborar um 

projeto de Decreto Presidencial, cuja ementa é a seguinte: “Fixa diretrizes para o emprego 

das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, e dá outras providências”. 
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O projeto explicitava o conteúdo e a missão das Forças Armadas quando 

empregadas na garantia da lei e da ordem, objetivando a preservação da ordem pública, às 

quais compete, sempre que necessário, desenvolver ações de polícia ostensiva, assim como 

as demais, de natureza preventiva ou repressiva, que se incluem na competência 

constitucional das Polícias Militares, observados os termos e limites impostos, a estas 

últimas, pelo ordenamento jurídico.  

 

O Decreto 3897, de 24 de agosto de 2001, foi o embrião das recentes normas 

acrescentadas pela Lei Complementar nº 117, de 02 de setembro de 2004, à Lei 

Complementar nº 97, de 09 de junho de 1999, cuja leitura conjunta permitiu chegar às 

seguintes conclusões: 

 

a) A decisão de emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem é de 

competência exclusiva do Presidente da República, o qual comunica sua decisão ao 

Ministro da Defesa em documento oficial, indicando a missão, os órgãos envolvidos e 

outras informações (art 6º do Dec 3897, de 24/08/01 c/c art 15 da LC 97, de 09/06/99).As 

Forças Armadas são instituições nacionais calcadas na hierarquia e disciplina, cujo 

comandante supremo é o Presidente da República, portanto o seu emprego só se perfaz com 

ato deste. 

 

b) Incumbe às Forças Armadas, na hipótese de seu emprego para a garantia da 

lei e da ordem, quando esgotados os meios constitucionais de segurança pública (artigo 144 

da CF), a atribuição, sempre que se faça necessário, de realizar ações de polícia ostensiva e 

as demais, de natureza preventiva ou repressiva, que se incluem na competência 

constitucional e legal das Polícias Militares, observados os termos e limites impostos, a 

estas, pelo ordenamento jurídico (art 3º Dec 3897, de 24/08/01 c/c art 15 § 4º da LC 97, de 

09/06/99, acrescentado pela LC 117, de 02 de setembro de 2004). 

 

Observa-se que tanto o poder executivo como o legislador federal 

entenderam ser constitucional o emprego das Forças Armadas, no entanto este deve ocorrer 



de maneira subsidiária, ou seja quando esgotados os órgãos instituídos primordialmente 

para atender o dever do Estado de prover a segurança pública 

 

Consoante a este entendimento, foi criada pelo Decreto 5289, de 29 de 

novembro de 2004, a Força Nacional de Segurança Pública, órgão vinculado ao Ministério 

da Justiça constituído por membros dos diversos órgãos de segurança pública estaduais. 

Sua aplicação terá por objetivo auxiliar o aparelhamento estadual de segurança pública 

quando esgotado, assim como se dá com as Forças Armadas, no entanto não requererá as 

formalidades exigidas quando da aplicação destas, bastando anuência do chefe do executivo 

estadual à cooperação federal de segurança pública, bem como sua solicitação expressa ao 

Ministério da Justiça, órgão competente para a aplicação da Força Nacional. 

 

Sua aplicação deve ocorrer antes do emprego das Forças Armadas, segundo 

o entendimento esposado acima, portanto no esgotamento dos órgãos estaduais de 

segurança pública, o chefe do executivo estadual, caso tenha anuído ao convênio federal, 

deverá primeiro solicitar ao Ministério da Justiça o emprego da Força nacional, e após, se 

for o caso, o emprego da Forças Armadas ao Presidente da República; 

 

c) O texto do decreto definiu no parágrafo único do artigo 3º o que são meios 

esgotados, consoante a este, o novel § 3º do art 15 da LC 97, acrescentado pela LC 117, 

assim o positivou: 

“Consideram-se esgotados os instrumentos relacionados no art 144 da Constituição Federal quando 
em determinado momento, forem formalmente reconhecidos pelo Chefe do Poder Executivo Federal 
ou Estadual como indisponíveis, inexistentes ou insuficientes ao desempenho regular de sua missão 
constitucional”. 

   

  Da inteligência desse dispositivo, depreende-se que a anuência do chefe do 

executivo estadual é fundamental, pois do contrário caracterizará intervenção, estado de 

defesa ou estado de sítio, situações extremas totalmente opostas ao “socorro legal” da 

União permitido.O decreto e a Lei Complementar tutelam a possibilidade de emprego em 

situação de normalidade constitucional. Empregar as Forças Armadas sem a tutela do chefe 

do executivo estadual seria, como recentemente o STF se pronunciou no caso da saúde no 

município do Rio de Janeiro, uma intervenção dissimulada. 



 

d)  O art 4º do Decreto 3897 e o § 5ºdo art 15 da LC97, alterado pela LC 117, 

estabelecem que a autoridade competente, mediante ato formal, passará o controle 

operacional dos órgãos de segurança pública necessárias ao desenvolvimento das ações 

para autoridade encarregada das ações.O primeiro limitou-se aos órgãos de segurança 

pública estaduais, enquanto a segunda foi mais abrangente, ou seja, tanto o chefe do 

executivo federal como o chefe do poder executivo estadual poderão destinar meios de 

segurança pública para, conjuntamente, com as Forças Armadas debelar o problema. 

 

e)  Determina que o emprego das Forças Armadas, na garantia da lei e da ordem, 

é atribuição do Ministro da Defesa. Além disso, deve ser episódico, em área previamente 

definida e ter a menor duração possível (Art 5º do Decreto 3897/01 e §5º do art 15 da LC 

97, alterado pela LC 117/04. 

 

3.3 Problemas Jurídicos Levantados 

 

O cerne da discussão sobre a juridicidade ou não do emprego do Exército na 

Segurança Pública da Lei e da Ordem diz respeito à legalidade ou ilegalidade desse 

emprego.  

 

Um dos aspectos apontados para indicar a falta de legalidade desse emprego é o 

pressuposto, aceito pela maioria das pessoas, de que a Força Federal somente pode ser 

empregada em situações de perturbação da ordem em caso de decretação de Intervenção ou 

de alguma salvaguarda institucional – Estado de Defesa ou Estado de Sítio. Este 

pensamento encontra filiação de alguns políticos e juristas: 

 

[...] Militares não podem agir na linha de frente, diz Genoíno. 
 
[...] As Forças Armadas servem para defender o país externamente. Esta medida é um retrocesso, disse o 
advogado Plínio de Arruda Sampaio. 
 
[...] Dallari: Exército corre o risco de mudar seu foco (AGGEGE, 2005).  

 



Diante do que foi exposto, o entendimento contrário ao emprego da tropa federal em 

situação de normalidade constitucional esposado por alguns juristas e políticos, não 

encontra sustentação, em face da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 97(alterada 

pela LC117) e do Decreto 3897/01. 

 

Confirma essa assertiva o artigo 8° do Decreto acima, o qual determina, em uma 

norma de conteúdo indiscutivelmente programático, que o Presidente da República editará 

diretrizes específicas para o emprego das Forças Armadas nos termos dos artigos 

constitucionais: 34 (Intervenção), 136 (Estado de Defesa) e 137 (Estado de Sítio).  

Assim, não resta dúvida de que o Decreto 3897/01, cujo objeto serviu de fonte para 

a Lei Complementar nº 117, de 02 de setembro de 2004, trata do emprego das Forças 

Armadas na garantia da lei e da ordem em situação de normalidade.  

 

Outro aspecto, que visa ao atendimento de pressupostos também jurídicos, é o da 

capacitação do pessoal que atua nesse tipo de operação, em função da responsabilidade do 

Estado e da responsabilização ou não dos militares e de seus comandantes em diversos 

níveis.  

Nas operações com tropa, o Estado sempre é responsável pelos resultados obtidos, 

por ação ou por omissão de seus agentes, haja ou não dolo. É claro que havendo dolo, o 

agente será responsabilizado com mais rigor, restando nenhuma dúvida, portanto, da 

responsabilidade do Estado. Essa responsabilidade existe em função do entendimento 

doutrinário sobre o instituto da responsabilidade objetiva.  

 

Esse entendimento foi acolhido em sede constitucional, por primeiro, em 1946, no 

artigo 194 e seu parágrafo único, que abraçaram a teoria objetiva do risco administrativo, 

revogando em parte o artigo 15 do Código Civil de 1916, o qual esposava, segundo 

entendimento majoritário, a doutrina subjetiva, segundo a qual o Estado somente poderia 

ser responsabilizado ao comprovar-se a culpa do agente, culpa essa em sentido amplo.  

 

Aquele entendimento continua válido, conforme o parágrafo 6° do artigo 37 da 

Constituição Federal de 1988, sendo mantido o princípio da responsabilidade civil objetiva 



da Administração, isto é, gerando a obrigação de indenizar, independentemente da prova de 

culpa no cometimento da lesão por seus agentes. O militar do Exército em serviço é, sem 

sombra de dúvida, agente do Estado.  

 

Essa responsabilidade objetiva existe mesmo que o agente “atue” fora ou além de 

sua competência administrativa.O abuso no exercício das funções não exclui a 

responsabilidade objetiva da Administração, antes a agrava, porque indica a presunção de 

má escolha do agente público para a missão.  

 

Um último aspecto, que via de regra confunde-se, é o de atribuição de poder de 

polícia às Forças Armadas. A fm de dirimir qualquer controvérsia sobre este poder inerente 

da administração pública, convém trazer ao presente trabalho alguns delineamentos desse 

instituto. 

 

Art. 78, CTN – Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou 

liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, 

aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou 

autorização do Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos (BRASIL, 

2001). 

 

Poder de polícia é a atribuição de que dispõe a Administração Pública para impor 

limites ao exercício de direitos e liberdades dos administrados. Logo, pode-se concluir que 

embora existam as liberdades individuais que são protegidas em nosso ordenamento 

jurídico, elas não podem estar acima do interesse coletivo. Sendo assim, o interesse 

particular será respeitado, desde que não entre em choque com o interesse coletivo. A 

proteção do interesse coletivo é de responsabilidade da Administração Pública que, para 

exercê-la, utiliza-se do poder de polícia. 

Poder de polícia é a faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e 
direitos individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado (MEIRELLES, 1995, p. 115). 

 
Poder de Polícia é o conjunto de atribuições concedidas à Administração para disciplinar e restringir, em favor do interesse público 
adequado, direitos e liberdades individuais (TÁCITO, 1975). 

 
A noção de poder de polícia permite expressar a realidade de um poder da Administração de limitar, de modo direto, com base legal, 
liberdades fundamentais, em prol do bem comum (MEDAUAR, 1999). 

 



Quando o Poder Público interfere na órbita do interesse privado para salvaguardar o interesse público, restringindo direitos 
individuais, atua no exercício do poder de polícia (CARVALHO, 2002). 

 

O administrado possuiu uma série de direitos, porém o exercício desses direitos não 

é ilimitado, devendo ser compatível com o bem-estar social e com o interesse do Poder 

Público. Assim, o exercício da liberdade, do uso e gozo por parte do particular devem ser 

condicionados a um interesse mais amplo, sendo ele o interesse coletivo. A Administração 

Pública dispõe do poder de polícia para restringir as atividades que afetam ou possam afetar 

a coletividade. 

 

Podemos dizer que o poder de polícia é o mecanismo de frenagem de que 
dispõe a Administração Pública para conter os abusos do direito 
individual. Por esse mecanismo, que faz parte de toda Administração, o 
Estado detém a atividade dos particulares que se revelar contrário, nociva 
ou inconveniente ao bem-estar social, ao desenvolvimento e à segurança 
nacional (MEIRELLES, 1995; p. 115). 
 

Desta forma, não há que se confundir poder de polícia com o órgão Polícia Militar, 

Civil ou Federal, estas tem sua s missões específicas, assim como as Forças Armadas, e 

para a consecução das metas com que foram criadas, exercem indistintamente, conforme a 

lei, o poder da administração que restringe o interesse de particulares em detrimento da 

coletividade.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho, elaborado para cumprir exigência curricular do Centro 

Universitário UNIABEU e do Ministério da Educação, tem o objetivo de verificar a 

existência ou não de respaldo jurídico para a realização das operações de garantia da lei e 

da ordem pelas Forças Armadas, em particular pelo Exército Brasileiro. 

 

Conforme ficou demonstrado no primeiro capítulo deste trabalho, a garantia da lei e 

da ordem insere-se entre as missões constitucionais das Forças Armadas e para 

compreender a abrangência dessa expressão, separou-se a possibilidade do emprego da 

Força Federal em condições de anormalidade e normalidade constitucionais. 

 

Considerando a missão de garantia da lei e da ordem consubstanciada em uma 

grande circunferência, onde a atuação das Forças Armada insere-se em toda a sua área, 

pode-se dizer que parte dessa figura geométrica compreende o emprego em situação de 

anormalidade e a outra parte abrange a situação de normalidade.  

 

À parte da circunferência correspondente as situações de anormalidade não 

apresenta maiores divergências jurídicas, pois as hipóteses de emprego estão muito bem 

definidas nos art 34(Intervenção Federal), 136(Estado de Defesa) ou 137(Estado de 

Sítio).Presentes os requisitos formais e materiais ensejadores dessas situações excepcionais, 

o estado pode e deve empregar a força federal para restabelecer a lei e a ordem. A 

possibilidade de ocorrência dessas situações é remota, no entanto encontram-se positivadas 

na lei maior, para se necessário serem empregadas. 

 



A outra parte da circunferência da garantia da lei e da ordem não se encontra entre 

as atribuições primárias as Forças Armadas, são precipuamente destinadas as forças 

elencadas no art 144 da Constituição, onde o legislador constituinte além de definir 

segurança publica estabeleceu com que órgãos deve executá-la. 

  Percebe-se que houve uma interposição de atribuições, onde órgãos distintos 

poderão atuar com o mesmo objetivo. Esta simbiose há de ser muito bem interpretada, para 

que não se firam cláusulas pétreas da nossa Carta Maior e por conseguinte fracasse 

condição sine qua non do estado brasileiro, a de ser um estado democrático de direito. 

 

Com a finalidade de positivar essa possibilidade de emprego, sem ferir os princípios 

constitucionais supracitados, foi sancionada a lei complementar nº 97, de 09 de junho de 

1999, posteriormente alterada pela lei complementar nº 117, de 02 de setembro de 2004 

com supedâneo no Decreto 3897, de 24 de agosto de 2001. Estas normas estabelecem com 

clareza quando e como o braço armado da União poderá ser empregado na Segurança 

Pública, que sinteticamente ocorrem quando esgotados os meios precipuamente destinados 

a efetivá-la.  

 

Da literalidade da expressão “esgotados” acima utilizada, depreende-se o caráter 

subsidiário, emergencial e temporário desse emprego, devendo a autoridade competente 

nortear o seu ato, considerando esses parâmetros.   

 

O Brasil é um país de grandes dimensões, onde ainda existem diversidades e 

dificuldades sociais latentes. Tanto no interior como nos grandes centros urbanos o 

aparelhamento estatal de segurança pública, seja federal ou estadual, encontra 

vicissitudes para o cumprimento de sua missão constitucional, revelando, ainda, 

necessidade de, em determinados momentos, serem apoiados. 

 

O legislador legitimou emprego das Forças Armadas nesse sentido, funcionando 

como a “mão amiga das polícias”, em situação de normalidade constitucional, desde que 

aquiesçam os chefes do executivo federal e estadual. 

 



Assim, pode-se concluir pela existência de respaldo jurídico para a atuação das 

Forças Armadas na segurança pública, em função do texto constitucional, da Lei 

Complementar Nº 97, alterada pela Lei Complementar nº 117, de 02 de setembro de 2004 e 

do Decreto N° 3.897/2001, dentro dos limites legais e constitucionais cabíveis as Polícias 

Militares, e aos quais é obrigatório que a tropa respeite. 
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