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Resumo: 
 

A Defesa Nacional tem recebido novo impulso no cenário político brasileiro. As edições de 
documentos como a Política Nacional de Defesa, a Estratégia de Defesa Nacional e o 
Livro Branco de Defesa Nacional podem ser consideradas uma pequena demonstração 
desse fato. Ao lado do lançamento desses diplomas, encontra-se a condução de projetos 
estratégicos de vulto nas três Forças Armadas, tais como: o Programa de Construção do 
Submarino Nuclear, o Sistema de Vigilância de Fronteiras e a aquisição do caça Gripen 
NG, dentre vários outros. Já existem cursos de graduação e de pós-graduação, em 
estabelecimentos de ensino civis e militares, dedicados aos temas de Defesa, ao mesmo 
tempo em que as carreiras civis na área se difundem, tanto no âmbito do Poder 
Legislativo, quanto no do Poder Executivo. Laços institucionais entre as Forças e o 
Judiciário são cada vez mais relevantes, na medida que as relações jurídicas 
relacionadas à Defesa são decididas, em última instância, por esse Poder. Alterações 
legislativas, acontecidas no final do século passado e ao longo deste século, tiveram 
papel indutor desse novo impulso. Nesse cenário, destaca-se a Lei Complementar n. 97, 
de 1999, e suas alterações ocorridas em 2004 e 2010, que trouxeram inovações, no plano 
da organização, do preparo e do emprego das Forças Armadas, capazes de remodelar as 
relações entre civis e militares no Brasil. Ganha relevo também a Lei n. 12.598, de 2012, 
que, dentre outras medidas, fomentou o desenvolvimento da Base Industrial de Defesa do 
País. Nesse contexto, a presente pesquisa visa debater o papel do Poder Legislativo 
diante de todo esse quadro de retomada dos assuntos de Defesa pela sociedade 
brasileira, de modo especial, em função das limitações constitucionais e reais à função 
principal do Poder Legislativo, que é a de editar leis acerca de todos os temas da vida dos 
brasileiros, a incluir, por óbvio, os ligados à área de Defesa. Nesse passo, serão 
realizadas discussões temáticas e pesquisadas as nuances das normas jurídicas 
elaboradas no período em tela com reflexos sobre a Defesa. Será também analisado o 
papel desempenhado pelas Comissões de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da 
Câmara dos Deputados e do Senado nesse contexto. A participação de pesquisadora do 
Executivo e de Membro do Judiciário Federal no grupo de pesquisa garantirá uma 
perspectiva equilibrada quanto à relação dos Poderes envolvidos na questão. Espera-se, 
ao fim da condução dos trabalhos do grupo de pesquisa, contribuir para a elucidação da 
função do Legislativo nesse mister, bem como fomentar o interesse de Parlamentares, de 
servidores e da sociedade como um todo para a importância do tema de Defesa, não só 
para os militares, mas, de modo especial, para os civis. 

 
 

2. APRESENTAÇÃO 
 

A Defesa Nacional não é tema exclusivo de determinado setor da sociedade ou 

do Estado Brasileiro. Todos têm responsabilidade no pensamento, na concepção das 

políticas públicas voltadas para a área. Certamente, políticos, militares, diplomatas e civis 

em geral vinculados a carreiras afins ligadas à Defesa têm dever funcional de pensar o 

tema, mas não detém, individualmente, a supremacia ou a preponderância nas definições 

das prioridades e nos estudos das nuances que compõem essa área temática. 

Por isso, quando se volta a atenção para o Estado Brasileiro e seus três 
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Poderes, há que se inquirir, nos termos da Constituição, qual a delimitação de papéis 

entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário no tema.  

Na presente pesquisa, o foco será concentrado mais no papel do Legislativo. 

Entretanto não se perderá de vista sua interação com os demais Poderes. A presença, 

dentre os integrantes do grupo, de um Juiz Federal e de uma pesquisadora do Poder 

Executivo contribuirá para esse objetivo. 

De um lado, é preciso atentar para o fato de que o Executivo detém a primazia 

constitucional sobre o controle das Forças Armadas, em função, particularmente, de (1) 

possuir a iniciativa de leis que (a) fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas, 

em vista do art. 61, §1º, I, CF, e de leis que (b) disponham sobre militares das Forças 

Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, 

remuneração, reforma e transferência para a reserva, nos termos do art. 61, §1º, II, “f”, 

CF; e (2) seu Chefe exerce o comando supremo das Forças Singulares, conforme art. 84, 

XIII, e art. 142, caput, ambos da CF. 

De outro lado, há que se verificar que o Executivo possui organizadas e 

eficientes assessorias parlamentares lotadas no interior do Legislativo. Tais assessorias 

exercem influência no processo legislativo, dentro de uma perspectiva informacional, 

justamente no sentido de proporcionar segurança ao Parlamentar na tomada de posição 

no contexto do processo decisório. 

Outro dado do problema pode ser verificado na labuta diária das áreas de 

Defesa das Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados e do Senado. Esse 

conjunto de Consultores cuida, dentre outras tantas matérias, de dois campos temáticos 

bem distintos, mas que possuem alguma ligação em pontos de conexão correlatos: a 

Segurança Pública e a Defesa Nacional.  

Ocorre que a quantidade de trabalhos solicitados que tratam da Segurança 

Pública supera em muito a que se refere à Defesa Nacional. Isso se dá, em parte, porque 

o primeiro assunto está verdadeiramente na pauta das discussões diuturnas da sociedade 

brasileira e, noutra parte, naquilo que mais interessa à presente pesquisa, ao 

desinteresse pelos assuntos de Defesa que ainda é, infelizmente, sintomático no seio da 

população nacional.  

 

3. PROBLEMA 
 

Diante desse quadro, especialmente, a partir das limitações à iniciativa de Leis 

que impactam diretamente o Poder Legislativo quanto ao tema de Defesa, surge o 
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seguinte problema: 

Qual o papel do Poder Legislativo na definição dos rumos das políticas de 

Defesa do Brasil? 

 
 

4. OBJETIVOS 
 
O objetivo geral da pesquisa é analisar o papel do Poder Legislativo no campo 

temático da Defesa Nacional, concluindo sobre oportunidades a serem exploradas e 

desafios a serem suplantados no desempenhar de suas funções. 

Os objetivos específicos iniciais1 são: 

a) analisar as principais leis que afetam a Defesa Nacional, mormente, as 

editadas no presente século; 

b) analisar o texto constitucional, naquilo que condiciona diretamente a 

Defesa Nacional, a fim de delimitar os papéis de cada Poder no campo da Defesa 

Nacional; 

c) discutir acerca das limitações à iniciativa de leis que afetem a Defesa, 

procurando estabelecer seus reais contornos e dimensões; 

d) estimular o interesse por temas de Defesa no seio da sociedade 

brasileira; 

e) analisar os textos dos principais diplomas legais e informativos ligados ao 

tema da Defesa do País, destacando seus respectivos processos de elaboração e a 

participação do Legislativo nas discussões que lhes deram origem ou que lhes serviram 

de fundamentação; 

f) realizar estudos de caso acerca de situações correlatas, numa perspectiva 

comparada, sobre o papel do Legislativo na Defesa Nacional em outros países;  

g) pesquisar quais medidas poderiam ser adotadas, no âmbito do Poder 

Legislativo, para conscientizar a sociedade brasileira acerca da importância do tema; 

h) definir pontos interdisciplinares entre a Defesa Nacional e outros campos 

temáticos que podem ser tratados na legislação nacional; e 

i) concluir sobre o papel do Poder Legislativo no campo da Defesa Nacional 

e qual sua real capacidade de influência na matéria. 

 

 

                                                 
1 Outros objetivos específicos, ligados ao grande tema da Defesa Nacional e o Parlamento, poderão ser 
alcançados ao longo da pesquisa.  
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5. JUSTIFICATIVA 
 

O presente estudo se justifica em função do atual quadro de instabilidade do 

cenário internacional em que o Brasil se insere nos dias atuais. Esse cenário vislumbra 

conflitos com grupos terroristas internacionais, dentro e fora do território nacional; 

questões fronteiriças mal resolvidas entre vizinhos sul-americanos; atuação das Forças no 

contexto da Organização das Nações Unidas em áreas conflagradas, dentre outros. 

A participação mais ativa da sociedade brasileira nos temas de Defesa 

Nacional, diretamente ou por meio de seus representantes no Poder Legislativo, 

contribuirá para que o Brasil se apresente mais forte para enfrentar os desafios 

internacionais que sua inserção no mundo globalizado, cada vez mais percebida por 

todos, poderá vir a lhe impor. 

Como investir bilhões de reais em equipamentos militares e projetos de defesa, 

sem que a sociedade brasileira entenda, estimule e aprove, conscientemente, os 

mencionados investimentos? 

Como garantir um amplo debate sobre temas sensíveis à Defesa Nacional, 

sem que o Poder Legislativo esteja envolvido diretamente nas discussões? 

Como desenvolver a base industrial de defesa do País, sem que as discussões 

acerca do tema sejam amplamente realizadas no Parlamento Nacional, permitindo-se que 

os interesses reais em jogo se acomodem pelo embate franco e direto de ideias? 

As respostas a essas e a outras perguntas justificam a realização da presente 

pesquisa. 

 
6. REVISÃO DA LITERATURA 

 
Huntignton (1967, p. 163-164) aborda um fato curioso: a ausência, na 

Constituição dos Estados Unidos da América (EUA), de um dispositivo impondo o controle 

civil sobre as Forças Armadas. Esse fato se daria: (1) dentro do sistema federal de 

governo, porque o poder de controlar a “milícia” estaria dividido entre estados e governo 

nacional; (2) no nível federal, poder dividido entre o Congresso e o Presidente; (3) dentro 

do Executivo, divisão de poder entre o Comandante-em-Chefe (o Presidente da 

República) e os secretários de departamentos.  

Entretanto, o mesmo autor norte-americano informa que, nos discursos e 

escritos dos Framers of the Constitucion, havia menção a que os militares fossem 

subordinados ao poder civil. A falta de taxatividade na Constituição dos EUA se daria, na 
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visão do autor, pelo fato de não se reconhecer ainda, àquela época, o militar como um 

profissional do Estado. Houvesse a Constituição sido escrita 25 anos depois, o texto, 

segundo Huntignton (1967, p. 165), seria mais claro quanto a essa subordinação. 

No Brasil, desde a Constituição de 1824, é cristalina a questão do controle civil 

sobre as Forças, expressa, sobretudo, pela preponderância do Executivo no tema: 

 
Art. 147. A Força Militar é essencialmente obediente; jamais se poderá reunir, sem 
que lhe seja ordenado pela Autoridade legítima. 
Art. 148. Ao Poder Executivo compete privativamente empregar a Força Armada 
de Mar, e Terra, como bem lhe parecer conveniente à Segurança, e defesa do 
Império. 

 

O Texto Constitucional de 1988 também não deixou dúvidas. O Comando 

Supremo cabe ao Poder Executivo. Daí se comprova certa primazia do Executivo nos 

temas ligados às Forças Armadas: 

Art. 84. 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; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
23, de 02/09/99). 
[...] 
Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela 
Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com 
base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da 
República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes 
constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. 

 

Nesse diapasão, com o nível de maturidade constitucional brasileira já 

alcançado no século XXI, foi possível que o Poder Executivo do Brasil editasse três 

documentos de grande relevo para todo o País, mas que precisam ser estudados a fundo 

e criticados no intuito de aperfeiçoá-los por meio de discussões embasadas: 

- a Política Nacional de Defesa: em sua segunda versão neste século2, seu 

texto atual apresenta, dentre outras análises e informações, os Objetivos Nacionais de 

Defesa e algumas orientações, não só para os militares, mas para todo o Executivo 

Federal, além de sinalizar para a Nação que o Governo passaria a dar maior ênfase aos 

assuntos dessa natureza; 

- a Estratégia Nacional de Defesa: lançada em 2008 e atualizada em 2012, 

esse documento detalhou a visão do Governo Federal sobre a inserção brasileira no 

contexto internacional e seus reflexos para as Forças Armadas e para todo o Brasil, 

definindo, dentre outras ações, os eixos estruturantes sobre os quais a Defesa Nacional 

deveria ser edificada: à organização das Forças, a composição de seus efetivos e a 

                                                 
2 A primeira, de 2005, foi lançada como Política de Defesa Nacional. A segunda, de 2012, teve o nome 
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desenvolvimento da Base Industrial de Defesa; e 

- o Livro Branco de Defesa Nacional: uma publicação informativa, com 

públicos-alvo internos ao País e externo, capaz de apresentar à população brasileira e ao 

mundo as capacidades nacionais de Defesa, com ênfase nas Forças Armadas. 

Houve, também, a aprovação de textos legais que modificaram sobremaneira o 

horizonte da Defesa no Brasil. Apenas no intuito de exemplificar, citam-se duas: a Lei 

Complementar n. 97, de 1999 (alterada pelas de n. 117, de 2004, e 136, de 2010), que 

regulamentou o §1º do art. 142 da CF, tratando da organização, do preparo e do emprego 

das Forças Armadas e a Lei n. 12.598, de 2012, que trouxe inovações no campo jurídico 

quanto à Base Industrial de Defesa, definindo produtos de defesa, produtos estratégicos 

de defesa, regime tributário diferenciado para empresas estratégicas de defesa, dentre 

outras. 

Tais ações trataram de estruturar as bases para o lançamento de projetos 

estratégicos nas Forças, justificando investimentos bilionários em Defesa, extremamente 

necessários para um País de dimensões continentais como o Brasil e com 

responsabilidades crescentes no âmbito internacional. Dentre esses projetos, abordados 

com detalhes no Livro Branco de Defesa Nacional, podem ser citados: o Guarani, o Astros 

II, o Pro-Sub, o Sisfron, o SisGAAz, o FX-2, o KC-390 e muitos outros. 

O grande problema é que, conforme Andreski (1971, p. 1) já dizia há décadas, 

existe ainda certa resistência no tratamento acadêmico dos assuntos de Defesa, refletindo 

na realização de poucas discussões profundas sobre o tema na sociedade brasileira de 

modo geral e no Parlamento, de modo particular. O autor fala da falta de simpatia dos 

estudiosos com os temas do uso da violência por parte do Estado, em grande parte, 

decorrente de uma visão idealizada do mundo. 

Essa pequena atenção de pesquisadores dada aos temas de Defesa tem 

reflexos. Eles podem ser sentidos, no caso brasileiro atual: (1) na preponderância de 

temas ligados às Relações Exteriores e à Segurança Pública nas discussões nas 

Comissões Permanentes afins do Congresso; (2) na concentração de discussões sobre 

as Forças Armadas em temas não-estratégicos, muitas vezes de naturezas políticas 

diversas; (3) na completa inexistência de debate sobre o tema de Defesa nas últimas 

campanhas eleitorais, em todos os níveis, esferas e Poderes, dentre outros. 

A tendência, vislumbrada no horizonte acadêmico que se quer explorar, é a da 

existência de temas relacionados à Defesa Nacional em que o Parlamento pode e deve 

                                                                                                                                                                  
alterado para Política Nacional de Defesa. 
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se fazer presente: nas questões analisadas no âmbito do Conselho da República e do 

Conselho de Defesa Nacional; nos temas do orçamento de Defesa; nos assuntos ligados 

à mobilização nacional, às fronteiras, às terras indígenas, à inserção crescente das 

mulheres nas Forças Armadas e muitos outros que serão abordados ao longo dos 

trabalhos que, em breve, serão iniciados.  

O grupo de pesquisa e extensão ora estruturado visa, no limite, estudar os 

meandros dessa tendência, abrindo caminho para que ela se expanda, na mesma 

proporção, espera-se, que se contribua para o aumento do interesse dos brasileiros pelos 

temas de Defesa. 

Não se quer justificar ou criar bases para qualquer alteração na arquitetura de 

freios e contrapesos que os constituintes impuseram ao Estado Brasileiro em 1988. Ao 

contrário, estudar seus contornos contribuirá para que os Poderes Constituídos se 

relacionem melhor no trato dos temas de Defesa e para que a sociedade brasileira possa 

participar mais das definições das políticas públicas nesse campo temático. 

 

7. METODOLOGIA 
 

A pesquisa a ser realizada pode ser classificada como: 

- aplicada: na medida em que buscará estudar a realidade jurídica e social das 

questões legislativas acerca da Defesa, sob um prisma pragmático, com vistas à 

aplicação imediata de suas conclusões; 

- teórica: tendo em vista que será revisada a produção literária, científica, 

doutrinária e documental acerca do tema; 

- explicativa: pois analisará e buscará correlações entre diversos aspectos da 

participação do Poder Legislativo na elaboração e na consolidação das políticas públicas 

brasileiras voltadas para a Defesa Nacional, ultrapassando os limites de uma simples 

pesquisa exploratória (que foi levada a cabo para a elaboração deste projeto); 

- qualitativa ou quantitativa: tendo em vista o fato de que os pesquisadores 

terão liberdade de se valerem de fontes estatísticas ou de comprovações 

numéricas/matemáticas ou apenas da compreensão e da interpretação dos textos, 

depoimentos, documentos e entrevistas escolhidos para estudo; e 

- bibliográfica e documental: porque serão utilizadas diversas fontes impressas 

e em mídia (internet), com a finalidade de melhor elucidar os fatos alvos do trabalho. 

 Nesse passo, poderão ser realizados grupos focais com pesquisadores do 

tema, mesas redondas, entrevistas, visitas a Instituições correlatas, estudos de caso, 
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dentre outras atividades, a fim de possibilitar o atingimento dos objetivos geral e 

específicos. 

A ideia é que se consiga publicar o máximo de artigos em revistas consagradas 

dentro da área temática da Ciência Política, do Direito, das Relações Internacionais, da 

Geopolítica, da Defesa, dentre outros. 

Serão percorridas as bases de dados disponibilizadas pela Câmara dos 

Deputados para pesquisa de artigos, jurisprudência e informações legislativas. Algumas 

bases disponíveis são: Capes, Vlex, Proquest, Gale, Revista dos Tribunais e outras mais. 

A participação em congressos e seminários, nacionais e internacionais, será 

sempre buscada, desde que algum pesquisador já possua pesquisa em fase de 

maturidade suficiente para apresentação, ainda que parcial, de resultados consistentes. 

 

8. CRONOGRAMA 
 

Para o ano de 2015: 
 

Atividade Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Planejamento detalhado  X X        

Revisão bibliográfica    X X X     

Coleta e análise de dados      X X    

Apresentação dos resultados 
preliminares em seminários  

     X X   

Produção de artigos        X X  

Relatório        X X 

  

Para  o ano de 2016: 
 

Atividade Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Avaliação dos objetivos já 
alcançados    

X X          

Ajustes no planejamento  X  X           

Revisão bibliográfica  
 

X X X X       

Coleta e análise de dados  
 

 
 

X X X      

Apresentação dos 
resultados em seminários  

 
 

 
 X X X X    

Produção de artigos  
 

 
 

   X X X X  
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Relatório 
 

 
 

      X X 

 
Para o ano de 2017: 
 

Atividade Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Avaliação dos objetivos 
já alcançados    

X X 
 

        

Ajustes no planejamento  X  
 

        

Revisão bibliográfica  
 

X X         

Coleta e análise de 
dados  

 
X  X X X       

Apresentação dos 
resultados em 
seminários  

 
 

 
X X X X X    

Produção de artigos  
 

 
 

 X X X X X X  

Relatório Final  
 

 
 

      X X 
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