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Situação Respondido

Status da Situação Acesso Concedido (Resposta solicitada inserida no e-SIC)

Forma de Recebimento da Resposta Pelo sistema (com avisos por email)

Resumo Operações de garantia da lei e da ordem

Detalhamento 1ª PARTE

1 - Qual o total de efetivos desdobrados nos estados da federação em 
operações de garantia da lei e ordem nos anos de 1992, 1993, 1994, 
1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002?
2 - Em quais estados da federação essas forças foram empregadas em 
cada um dos anos citados acima?
3 - qual o efetivo empregado em cada estado durante em cada um dos 
anos citados acima?
4 - quais os valores empenhados e liquidados nas operações citadas 
acima divididas em cada um dos anos citados?
5 - Quantas prisões, revistas, apreensões de armas e empregos de 
munição letal que resultaram em morte ou ferimento em civis ocorreram 
nas operações realizadas em cada um daqueles anos?
6 - Quantos casos de resistência ou ataques com armas de fogo foram 
enfrentados pelas unidades militares empregas nas operações em cada 
um daqueles anos?
7 - Quantos militares foram feridos e quantos foram mortos em cada 
operação em cada um daqueles anos?

2ª PARTE

1 - Qual o total de efetivos desdobrados nos estados da federação em 
operações de garantia da lei e ordem nos anos de 2003, 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016?
2 - Em quais estados da federação essas forças foram empregadas em 
cada um dos anos citados acima?
3 - qual o efetivo empregado em cada estado durante em cada um dos 
anos citados acima?
4 - quais os valores empenhados e liquidados nas operações citadas 
acima divididas em cada um dos anos citados?
5 - Quantas prisões, revistas, apreensões de armas e empregos de 
munição letal que resultaram em morte ou ferimento em civis ocorreram 
nas operações  realizadas em cada um daqueles anos?
6 - Quantos casos de resistência ou ataques com armas de fogo foram 
enfrentados pelas unidades militares empregadas nas operações em 
cada um daqueles anos?
7 - Quantos militares foram feridos e quantos foram mortos em cada 
operação em cada um daqueles anos?
8 - Quais as unidades militares usadas nessas operações no Brasil, 
quantas vezes cada unidade foi empregada?



Dados da Resposta

Data de Resposta 31/03/2017 15:54

Tipo de Resposta Acesso Concedido

Classificação do Tipo de Resposta Resposta solicitada inserida no e-SIC

Resposta MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA AERONÁUTICA Centro de 
Comunicação Social da Aeronáutica Prezado Senhor, Agradecemos seu 
contato com o Comando da Aeronáutica (COMAER) pelo sistema e-SIC. 
Sobre a solicitação em comento, cumpre-nos informar a V.Sa. que o 
COMAER, com efetivo militar, atuou em Operações de Garantia da Lei e 
da Ordem de 2003 a 2016, com 1203 militares, sendo 820 empregados 
em operações no Rio de Janeiro, 232 no Rio Grande do Norte, 143 no 
Maranhão e 8 no Acre. Os Estados da Federação em que o COMAER 
atuou em GLO foram: Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Maranhão e 
Acre. Destaca-se que as Unidades Militares envolvidas nessas 
operações foram: Batalhão de Infantaria da Aeronáutica Especial dos 
Afonsos (RJ), por duas vezes; Batalhão de Infantaria da Aeronáutica 
Especial do Galeão (RJ), por duas vezes; Batalhão de Infantaria da 
Aeronáutica Especial do Rio de Janeiro (RJ), por duas vezes; Batalhão 
de Infantaria da Aeronáutica Especial de Belém (PA), por uma vez; 
Batalhão de Infantaria da Aeronáutica Especial de Recife (PE), por uma 
vez; Batalhão de Infantaria da Aeronáutica Especial de Manaus (AM), 
por uma vez; Batalhão de Infantaria da Aeronáutica Especial para 
Garantia da Lei e da Ordem, por uma vez; Base Aérea de Santa Cruz 
(RJ), por duas vezes; Base Aérea de Natal (RN), por duas vezes e 
Centro de Lançamento de Alcântara (MA), por uma vez. Quanto aos 
questionamentos formulados nos itens 4, 5, 6 e 7, cumpre-nos informar a 
V.Sa. que o COMAER não possui as informações consolidadas em seus 
bancos de dados. Por fim, cabe ressaltar que, nos termos do art. 21, do 
Decreto nº 7.724/2012, eventual recurso sobre esta resposta poderá ser 
dirigido ao Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica, no prazo de dez dias, 
a contar da data desta resposta. Serviço de Informações ao Cidadão 
COMANDO DA AERONÁUTICA Centro de Comunicação Social da 
Aeronáutica Esplanada dos Ministérios – Bloco M - 7º andar – Brasília – 
Distrito Federal CEP 70.045-900. 

Responsável pela Resposta RESPONDEDOR DO SICFAB.

Destinatário do Recurso de Primeira 
Instância:

CHEFE DO ESTADO-MAIOR DA AERONÁUTICA.

Prazo Limite para Recurso 12/04/2017

Classificação do Pedido

Categoria do Pedido Defesa e Segurança

Subcategoria do Pedido Segurança pública

Número de Perguntas 15

Histórico do Pedido

Data do evento Descrição do evento Responsável

25/02/2017 01:19 Pedido Registrado para para o Órgão COMAER 
– Comando da Aeronáutica

SOLICITANTE

21/03/2017 12:32 Pedido Prorrogado MD – Ministério da Defesa/COMAER – 
Comando da Aeronáutica

31/03/2017 15:54 Pedido Respondido MD – Ministério da Defesa/COMAER – 
Comando da Aeronáutica


