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RESUMO 
 
 
 
 
 
 

O presente estudo buscou verificar a situação atual da doutrina e das publicações de 
Polícia do Exército, observando as técnicas, táticas e procedimentos empregados na 
realização das atividades peculiares às áreas funcionais dessa especialidade da arma 
de Infantaria do Exército Brasileiro. A pesquisa foi focada em analisar as publicações 
atuais relativas à Polícia do Exército, sua possibilidade de uso como fonte de consulta 
doutrinária, sua abrangência e o seu ritmo de atualização. O estudo buscou 
apresentar a realidade de todas as publicações do Exército com enfoque nas tarefas 
e atividades da Polícia do Exército que a diferenciam de outras tropas, representando 
a essência do trabalho do Infante Policial. Foi abordada a situação atual de outras 
doutrinas específicas e como é feita a atualização destas por meio de Centros de 
Instrução vocacionados para o ensino e a atualização e experimentação doutrinárias. 
Na conclusão, houve a ratificação das ideias apresentadas e uma sugestão de como 
dar início à criação do Centro de Instrução de Polícia do Exército. 
 
 
 
 
Palavras-chave: Polícia do Exército, Centro de Instrução, Doutrina, Padronização  



ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 

The present study aimed to verify the current situation of the Military Police publications 
and doctrine, observing the techniques, tactics and procedures used in the realization 
of the activities aligned to the functional areas of this specialty of the Infantry branch in 
the Brazilian Army. The research was focused in analyzing the current publications 
related to the Military Police, its uses as doctrinal basis, its reach and the pace of 
update. The study aimed to present the reality of all Army publications focused on the 
tasks and activities of the Military Police that distinguishes it from other troops, 
representing the work essence of the Police infantryman. The study analyzed the 
current situation of specifics doctrines and how they are developed through Instruction 
Centers inclined to instructing and doctrine updating and experimenting. In the 
conclusion, the ideas throughout the work were concatenated and it was shown a 
suggestion of how to start the creation of the Military Police Instruction Center. 
 
 
 
 
Keywords: Military Police, Instruction Center, Doctrine, Standardization.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Dentro da natureza atual dos conflitos armados, caracterizada pela mudança 

rápida e constante, os agentes combatentes são forçados a manter uma constante 

evolução e modernização de suas técnicas, táticas, procedimentos e materiais. 

Nesse escopo, o Exército Brasileiro (EB) publicou, em 2019, o EB10-P-01.007 

PLANO ESTRATÉGICO DO EXÉRCITO 2020-2023, com o objetivo de dar 

“prosseguimento ao processo de TRANSFORMAÇÃO do Exército rumo à Era do 

Conhecimento” (Brasil, 2019c).  

A atividade de PE no Exército Brasileiro tem sua origem na 2ª Guerra Mundial. 

O Pelotão de Polícia Militar (PPM), criado em 6 de dezembro de 1943, integrava “a 

Tropa Especial da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária (1ª DIE), semelhante ao 

Military Police Platoon (MPP) do Exército Americano” (Brasil, 2018b). 

Suas missões principais eram policiamento, balizamento de tráfego, 

reconhecimento de estradas e guarda de prisioneiros, e devido à grande demanda 

delas, o PPM foi transformado, em 26 de março de 1945, em Companhia de Polícia 

do Exército (CPM) (Brasil, 2018b).  

Ao fim da guerra, a CPM foi transformada em 1ª Companhia de Polícia Militar 

da 1ª RM e, finalmente, em 1947, passou a ser denominada 1ª Companhia de Polícia 

do Exército (1ª Cia PE), finalizando o ciclo de criação da PE no EB (Brasil, 2018b). 

Desde sua concepção, as atividades dessa especialidade da Arma de Infantaria 

têm ganhado mais importância, e as Organizações Militares de Polícia do Exército 

(OMPE) somam hoje 37 (trinta e sete), sendo 9 (nove) Batalhões de Polícia do 

Exército (BPE), 5 (cinco) Companhias de Polícia do Exército (Cia PE) e 23 (vinte e 

três) Pelotões de Polícia do Exército (Pel PE) (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2021b) 

Atualmente, a PE atua exercendo as funções de Polícia Administrativa e Polícia 

Judiciária, englobando as seguintes áreas funcionais: “Policiamento e Investigação; 

Apoio à Mobilidade; Custódia; Segurança; e Assessoramento, Treinamento e 

Estabilização” (Brasil, 2018b). 

Essas funções são cumpridas através de atividades de patrulhamento 

ostensivo; perícia e investigação criminal e de trânsito; emprego policial de cão de 

guerra, controle de trânsito de pessoas e viaturas, escolta de autoridades com 

batedores; custódia e escolta de presos; administração de presídios militares; 
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segurança e proteção de autoridades; escolta de comboios; inteligência policial; 

dentre outras. 

Atualmente, a formação dos peritos e investigadores criminais militares é feita 

na Escola de Instrução Especializada (EsIE), na cidade do Rio de Janeiro-RJ, e todas 

as outras especializações são responsabilidade das OMPE de nível Unidade (U), os 

Batalhões de Polícia do Exército (BPE), e Subunidade (SU), as Companhias de Polícia 

do Exército (Cia PE).  

 

1.1 PROBLEMA 

 

1.1.1 Antecedentes do problema 

 

Segundo Brasil (2019c), “A Doutrina Militar Terrestre deve ser 

permanentemente atualizada em função da evolução da natureza dos conflitos, 

resultado das mudanças da sociedade e da evolução tecnológica.”  

Da mesma maneira, a organização de uma Força “deve possuir estruturas que 

permitam alcançar resultados decisivos, com prontidão operativa e com capacidade 

de emprego do poder militar de forma gradual e proporcional à ameaça” (Brasil, 

2019c). 

Sendo assim, se a doutrina está defasada ou, ainda, se não existe um órgão 

cuja atividade precípua seja mantê-la atualizada, seus usuários, ora representados 

pelas OMPE e seus militares, encontrar-se-ão com adestramento aquém do 

necessário para enfrentar a realidade do combate atual e futuro.  

Como comparativo, a doutrina atual da Military Police (MP) (que é, conforme 

apresentado na Introdução deste trabalho, a “PE americana”) tem como base os 

conflitos da década de 80 e 90, e é atualizada constantemente. 

A série 39 das ARMY TECHNIQUES PUBLICATIONS (Publicações de técnicas 

do Exército – tradução do autor), que é aquela que abrange os manuais da MP, possui 

atualmente 10 manuais, sendo que o mais velho deles é de 2013, a saber, ATP 3-

39.35 PROTECTIVE SERVICES (Serviços de Proteção – tradução do autor). 

Inclusive, o manual base da MP é de 2019 (FM 3-39 MILITARY POLICE 

OPERATIONS – Operações de Polícia do Exército, tradução do autor), o que mostra 

a importância dada a este serviço pelo Exército Americano (U.S. Army, 2021). 
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Essa necessidade de manter a atualização doutrinária é vista como 

extremamente importante, pois “embora a natureza da guerra permaneça constante 

através da história, as características e condutas de guerra mudam continuadamente 

em resposta a novos conceitos, tecnologias e requerimentos”1 (United States of 

America, 2019 – tradução do autor) 

 

1.1.2 Formulação do problema 

 

Diante disso, e no sentido de colaborar para o aperfeiçoamento doutrinário do 

tema, o presente trabalho busca analisar o seguinte problema: A implantação de 

núcleo ou centro de instrução, como órgão doutrinador e formador, possibilitaria a 

atualização constante da doutrina de PE? 

 

1.2 OBJETIVO 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

O presente trabalho tem por objetivo integrar os conhecimentos adquiridos a 

partir dos estudos realizados, e, por fim, concluir se há a necessidade de criação de 

um núcleo de instrução de Polícia do Exército. 

Havendo esta necessidade, apresentar uma proposta, com a função precípua 

de atualizar e manter atualizada a doutrina de PE, bem como padronizar e nivelar a 

formação dos especialistas de PE. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Com o desígnio final de cumprir o Objetivo Geral acima, foram elencados 

objetivos intermediários, cujas soluções, quando concatenadas, conduziram ao 

cumprimento do estudo deste trabalho, listados abaixo: 

a. Verificar o estado atual das publicações e doutrina de PE no EB; e 

 

1 Texto original: “While the nature of war remains constant throughout history, the character and 
conduct of war is continually changing in response to new concepts, technologies, and requirements.” 
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b. Identificar as vantagens da existência de um Centro ou Núcleo de Instrução 

centralizado. 

 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 

 

No entorno do problema, as seguintes questões podem ser elencadas: 

a. Quais as vantagens da criação de um centro doutrinador para a Polícia do 

Exército? 

b. Como se daria a criação desse núcleo de instrução? 

c. Como funcionaria o trabalho do núcleo de instrução? 

 

1.4 METODOLOGIA 

 

Este subcapítulo aborda a trajetória desenvolvida para responder, por meio de 

um método científico, as questões de estudo e atingir o objetivo da pesquisa. 

 

1.4.1 Objeto formal de estudo 

 

Esta pesquisa busca analisar a necessidade da criação de um núcleo ou centro 

de instrução de Polícia do Exército através da análise das publicações do Exército 

Brasileiro em questão de abrangência e atualização, e da verificação das capacidades 

de ensino das OMPE com este encargo. 

A partir da verificação das publicações do EB em relação à especialidade de 

PE, é possível inferir sua efetividade como base doutrinária nas atividades executadas 

pelos especialistas de PE, e seu nível de atualização. 

Analisando, em um segundo momento, de que maneira esse conhecimento é 

gerido e como é feita a formação dos militares especialistas, é possível concluir sobre 

a efetividade desses métodos. 

 

1.4.2 Delineamento da pesquisa 

 

Trata-se de pesquisa aplicada, baseada no estudo bibliográfico e documental 

das fontes de consulta, em sua maioria manuais e cadernos de instrução do Exército 

Brasileiro que tratam dos assuntos atinentes à atividade de Polícia do Exército. 
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Além disso, procura traçar um paralelo entre o Núcleo de Ensino de Polícia do 

Exército e outros centros de instrução do EB, e verificar se haveria ganho com a 

criação daquele em situação similar a estes. 

 

1.4.3 Procedimentos para revisão da literatura 

 

Foram utilizados como fonte de pesquisa manuais vigentes do Ministério da 

Defesa e do Exército Brasileiro, bem como fontes de consulta de exércitos 

estrangeiros, todos vigentes, sempre em canais oficiais de publicação, como por 

exemplo os sítios na internet da Biblioteca Digital do Exército e do Portal da Doutrina 

no caso do EB, ou do Army Publishing Directorate (Diretório de Publicações do 

Exército – tradução do autor), no caso do Exército Americano. 

 

1.4.4 Instrumentos 

 

A coleta e análise documental foram os instrumentos utilizados, com o objetivo 

de buscar a visão mais objetiva possível da Força Terrestre em relação à PE, bem 

como em relação ao funcionamento de seus Centros de Instrução como um todo. 

 

1.4.5 Análise dos dados 

 

Os dados levantados pela pesquisa bibliográfica foram tratados analítica e 

qualitativamente, com o objetivo de permitir a análise crítica de seus resultados reais 

e possíveis, buscando-se ao máximo evitar parcialidade na pesquisa e em seus 

resultados. 

 

1.5 JUSTIFICATIVA 

 

Apesar das restrições orçamentárias previstas até 2023, a Polícia do Exército 

(PE) está inclusa nos Objetivos Estratégicos do Exército (OOE), inclusive com 

modernização e obtenção de Meios de Emprego Militar (MEM) (Brasil, 2019b). 

Todavia, para que haja tal modernização, é importante que a doutrina esteja 

atualizada, de forma que as compras sejam o mais acertado possível. 
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Em 1966, os manuais C 19-5 – POLÍCIA DO EXÉRCITO e C 19-10 – 

EMPREGO DA POLÍCIA DO EXÉRCITO foram publicados, dando início à base 

doutrinária da PE no Brasil. 

Após mais de meio século, em 2018, o C 19-5 foi atualizado para EB70-MC-

10.239 POLÍCIA DO EXÉRCITO, o que caracterizou uma atualização importante para 

a PE, embora parcial. 

As publicações que atualmente norteiam as atividades de PE, além das duas 

mencionadas, são: 

a. EB70-CI-11.002 – CADERNO DE INSTRUÇÃO DE EMPREGO DE CÃO DE 

GUERRA, de 2013; 

b. EB60-MT-20.401 – MANUAL TÉCNICO DE CONDUTAS EM LOCAIS DE 

CRIME, de 2018; 

c. EB70-CI-11.419 – CADERNO DE INSTRUÇÃO DE MOTOCICLISTA E 

BATEDOR MILITAR, de 2018; 

d. EB70-CI-11.426 – CADERNO DE INSTRUÇÃO DE ADESTRAMENTO DE 

CÃES DE POLÍCIA DO EXÉRCITO, de 2019;  

e. EB70-CI-11.436 – CADERNO DE INSTRUÇÃO DE SEGURANÇA DE 

AUTORIDADES, de 2020; e 

f. EB70-PPQ-11.031 – PROGRAMA-PADRÃO DE INSTRUÇÃO DE 

QUALIFICAÇÃO DO CABO E DO SOLDADO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO, de 2021. 

Como apresentado, existe uma gama relativamente pequena de publicações 

acerca da PE, e o seu emprego como especialidade no campo de batalha ainda é 

regido por um manual da década de 60, o que serve como indicativo da desatualização 

doutrinária atual da PE. 

O Programa-Padrão2 de Qualificação (PPQ) para a Qualificação Militar (QM) 

07-29 (Cabos e Soldados Infantes Policiais), documento básico para a formação do 

Cabo e do Soldado especialista, teve sua edição experimental emitida pelo Comando 

de Operações Terrestres (COTER) em 2021. 

Tal fato demonstra o interesse da Força Terrestre em padronizar e organizar 

esta especialidade do EB, mas também indica a defasagem da formalização e 

padronização do conhecimento de PE dentro do Exército. 

 

2 Programa-padrão é o documento que rege a formação característica de uma Qualificação 
Militar – que por sua vez, pode ser definida como a “especialidade” (arma, quadro ou serviço) do militar 
(Brasil, 2018c). 
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Além disso, uma leitura aprofundada destes manuais indica que muitas vezes 

a abordagem dos assuntos se mostra insuficiente ou desatualizada, e não há hoje um 

órgão com o objetivo central de estudar, testar e atualizar as publicações e doutrinas 

relativas à PE.  

Dessa forma, o núcleo de instrução de Polícia do Exército poderia ter tal 

responsabilidade, bem como adaptar as publicações de PE para mantê-las coerentes 

com as constantes atualizações do Exército Brasileiro como um todo, tanto em 

terminologia quanto em conteúdo. 

O núcleo também poderia, também, funcionar como padronizador para as 

atividades dos especialistas de PE, e como pacificador em situações que fujam à 

normalidade das ações. 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Buscando o que há de mais atualizado relacionado ao tema do trabalho, foram 

pesquisadas publicações relacionadas às atividades de Polícia do Exército, sua atual 

configuração e o nível de atualização de suas práticas e doutrina, bem como aquelas 

que abarcassem a criação e o trabalho dos Centros de Instrução no âmbito do Exército 

Brasileiro. 

 

2.1 SITUAÇÃO ATUAL DAS PUBLICAÇÕES DE POLÍCIA DO EXÉRCITO 

 

Como já apresentado na introdução, existem poucos manuais que tratam da 

atividade de PE, o que por si já é um complicador quando se busca base doutrinária 

adequada, e, além disso, é importante verificar se aquilo que existe é suficiente como 

apoio e fonte de consulta para o especialista de PE, oficial ou sargento, bem como 

para os cabos e soldados das OMPE, infantes policiais. 

Segundo Brasil (2018b), “A PE, para fornecer o suporte policial ao EB, pode ser 

organizada em cinco áreas funcionais - Policiamento e Investigação; Apoio à 

Mobilidade; Custódia; Segurança; e Assessoramento, Treinamento e Estabilização.” 

O manual, ainda apresenta quais atividades e tarefas podem ser cumpridas 

dentro de cada uma dessas cinco vertentes, conforme a tabela 1: 
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ÁREA FUNCIONAL ATIVIDADE / TAREFA 

Policiamento e Investigação 

Manter a disciplina e o cumprimento das leis, ordens e regulamentos 

Realizar patrulhamento ostensivo 

Atuar como polícia judiciária militar 

Realizar perícia criminal e de trânsito 

Realizar investigação criminal 

Prevenir o crime 

Realizar busca e apreensão 

Realizar o controle de distúrbios 

Empregar o cão de trabalho policial 

Apoio à Mobilidade 

Realizar o controle do trânsito e da circulação de pessoas 

Estabelecer e coordenar uma Central de Batedores 

Realizar a escolta de autoridades 

Custódia 

Realizar a coleta, prisão, processamento e evacuação de pessoas. 

Escoltar e guardar/custodiar presos 

Administrar postos de coleta, prisões e presídios militares 

Segurança 

Realizar a segurança de pontos sensíveis 

Participar da coordenação de segurança de área 

Realizar a segurança e a proteção de autoridades 

Realizar a escolta de comboios 

Participar das medidas de segurança da área de retaguarda 

Assessoramento, 
Treinamento e Estabilização 

Contribuir com outras Forças, nacionais e estrangeiras, na aquisição 
de capacidades requeridas ao desenvolvimento da ação policial 

 

Tabela 1: Funções e tarefas da Polícia do Exército 

Fonte: Brasil, 2018b. 

 

É possível verificar, pelo apresentado acima, que a PE pode realizar muitas 

atividades e tarefas, e algumas delas são abordadas em publicações do EB não 

direcionadas especificamente para a PE, como por exemplo Controle de Distúrbios, 

Busca e Apreensão e Patrulhamento Ostensivo.  

Essas publicações suprem as necessidades da PE, e possuem inclusive 

centros de instrução responsáveis por sua atualização e experimentação, como é o 

caso do Centro de Instrução de Garantia da Lei e da Ordem (CIOpGLO). 

Como esses assuntos já são abordados pela sua capilaridade dentro das 

atividades do EB, o estudo aqui apresentado preferiu analisar as publicações, dentro 

do apresentado na tabela, que abranjam atividades que não só fazem parte do escopo 

da PE, mas que a definem e diferenciam de outras tropas: perícia criminal e de 

trânsito; investigação criminal; emprego de cão policial; escoltas de batedores; 

segurança e proteção de autoridades; a formação dos cabos e soldados infantes 

policiais, e o emprego da Polícia do Exército como um todo. 

 



15 

 

2.1.1 Perícia criminal e de trânsito 

 

Apesar do Código Penal Militar (CPM) e do Código de Processo Penal Militar 

(CPPM), ambas legislações com mais de meio século de vigência, já legitimarem a 

atividade do perito militar, cabendo-lhe inclusive o crime de falsa perícia, nos moldes 

dos peritos oficiais civis, a normatização da atividade é praticamente inexistente. 

A IG 10-44 (Brasil, 2010) apenas cita que o laudo pericial como um documento 

a ser confeccionado por OMPE, “caso haja condições de realização da perícia militar 

pela mesma”, e o EB60-MT-20.401 (Brasil, 2018a) está voltado principalmente para a 

manutenção da idoneidade de um possível local de crime, a ser conduzida por 

qualquer militar que se depare “com uma cena de crime, devendo proceder de forma 

correta no tocante à sua preservação”, com a finalidade de criar “condições favoráveis 

para o trabalho dos peritos criminais militares” e contribuir “para o esclarecimento dos 

fatos delituosos.” 

Não existe, entretanto, atualmente, qualquer publicação do EB acerca de 

técnicas, táticas e procedimentos (TTP) a serem realizadas pelos peritos militares em 

suas atividades, nem tampouco formatações padrão para a apresentação de seu 

trabalho final: o laudo pericial. 

 

2.1.2 Investigação criminal 

 

Não existe qualquer publicação do EB que normatize a atividade de 

investigação criminal a ser realizada por OMPE. 

 

2.1.3 Emprego de cão policial 

 

Atualmente o EB possui dois manuais tratando do cão policial, o EB70-CI-

11.426 (2019), que trata do adestramento dos caninos em grande detalhe e de 

maneira simples e facilmente reproduzível, e o EB70-CI-11.002 (2013), que além de 

tratar especificamente do emprego dos cães de PE em diversas situações de combate 

em operações de guerra e não-guerra, trata também da organização das Seções de 

Cães de Guerra (SCG) das OMPE, das habilitações dos militares dessas frações e do 

material a ser utilizado durante o emprego do binômio homem-cão. 
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2.1.4 Escoltas de batedores 

 

Criado em 2018, o Caderno de Instrução EB70-CI-11.419 é a única publicação 

acerca da atividade, e a publicação engloba, além da base para técnicas de escolta, 

primeiros socorros, mecânica básica, uniforme e equipamento para os motociclistas 

militares e batedores e tipos de escolta. 

 

2.1.5 Segurança e proteção de autoridades 

 

O Caderno de Instrução EB70-CI-11.436, de 2020, é a única publicação do 

tema do Exército, e, semelhantemente ao que ocorre com a atividade de batedor e 

motociclista militar, “a escassez de doutrina anterior implica em apresentar, também, 

concepções e conceitos operativos fundamentais à compreensão dessa tarefa.” 

(Brasil, 2020).  

Em busca de cumprir essa tarefa, a publicação abrange, além das técnicas, 

táticas e procedimentos da atividade de segurança e proteção de autoridades, toda a 

parte de material, uniforme e doutrina de emprego dos especialistas da área. 

 

2.1.6 Formação dos cabos e soldados infantes policiais. 

 

O Programa-Padrão EB70-PPQ-11.031, de 2021, é a publicação que “define 

objetivos que permitam qualificar o Combatente, isto é, o Cabo e o Soldado de Polícia 

do Exército (PE), aptos a ocupar cargos correspondentes às suas funções” (Brasil, 

2021a). 

É a publicação mais recente do EB que trata do assunto de PE (sua validade 

se deu a partir de 1º de julho de 2021), e ainda está em sua edição experimental 

(Brasil, 2021a), carecendo de teste para verificação de suas limitações em utilização 

pelas OMPE. 

 

2.1.7 Emprego da Polícia do Exército 

 

O emprego da PE como uma especialidade da arma de infantaria é regido pelo 

Manual de Campanha C 19-10 – EMPREGO DA POLÍCIA DO EXÉRCITO, publicado 
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em 1966 e ainda em validade, conforme a Relação de Publicações do Exército – 

Edição 2021 (Brasil, 2021b). 

Embora válida, a publicação mencionada está ausente da Biblioteca Digital do 

Exército, o que torna inviável a verificação de seu conteúdo. Entretanto, por se tratar 

de uma publicação com mais de cinquenta anos de idade, é razoável assumir que se 

encontra desatualizada, visto que a Força Terrestre já passou por uma série de 

atualizações doutrinárias desde meados do século XX. 

 

2.2 NORMATIZAÇÃO DOS CENTROS DE INSTRUÇÃO NO EXÉRCITO 

BRASILEIRO 

 

Os Centros de Instrução do EB são regidos, em seu funcionamento, pela 

publicação EB10-IG-06.002 – INSTRUÇÕES GERAIS PARA O FUNCIONAMENTO 

DOS CENTROS DE INSTRUÇÃO, DOS CENTROS DE ADESTRAMENTO E DAS 

ORGANIZAÇÕES MILITARES DE EMPREGO PECULIAR COM ENCARGO DE 

ENSINO DO EXÉRCITO BRASILEIRO (Brasil, 2019a).  

Essas Instruções Gerais (IG) tratam de todas as OM do EB com encargo de 

ensino e adestramento, dividindo-as em Centros de Instrução (CI), Centros de 

Adestramento (CA) e Organizações Militares de Emprego Peculiar com Encargo de 

Ensino (OM Emp Pec). 

Apesar das diferenças apresentadas nas IG, tanto os CI quanto as OM Emp 

Pec têm “a missão de capacitar o pessoal militar, habilitando-o a ocupar determinados 

cargos e funções previstos em Quadros de Organização (QO) e que exijam 

competências específicas para seu correto desempenho” (Brasil, 2019a). 

 Essa mesma publicação relaciona as Seções de Instrução dos BPE na lista de 

CI, CA e OM Emp Pec, dando-lhes inclusive as mesmas atribuições que as demais 

OM abarcadas neste escopo, quando em ligação operacional com o COTER e ligação 

técnico-pedagógica com a DETMil/DECEx. 

Como exemplo do funcionamento de um CI, foi analisada a DIRETRIZ PARA 

IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INSTRUÇÃO DE OPERAÇÕES NO PANTANAL 

(BRASIL, 2011), que dá uma série de determinações e definições para o 

funcionamento do Centro de Instrução de Operações no Pantanal (CIOP). 

Essa publicação vai ao encontro do apresentado nas EB10-IG-06.002, 

identificando que “As atividades do CIOP estarão voltadas para atender ao preparo 
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operacional e à pesquisa, ao desenvolvimento e à validação da doutrina de emprego 

em ambiente de pantanal.” (BRASIL, 2011). 

Além disso, elenca as missões do CIOP: 

 

1) Contribuir para a pesquisa, para o desenvolvimento e para a validação da 
doutrina de emprego da F Ter, no tocante às técnicas, as táticas e aos 
procedimentos peculiares ao ambiente de pantanal.  
2) Planejar e conduzir estágios gerais, visando à especialização de militares 
(oficiais e sargentos), de todos os comandos militares de área, nas técnicas, 
nas táticas e nos procedimentos específicos de emprego em ambiente 
operacional de pantanal, conforme o previsto na Port nº 135-EME, de 8 NOV 
05.  
3) Cooperar com os estabelecimentos de ensino do Exército.  
4) Cooperar com o adestramento de militares e frações das OM do Exército 
(particularmente das FAR Estrt), dos cursos operacionais e das escolas de 
formação, nas técnicas, nas táticas e nos procedimentos de combate 
específicos de emprego em ambiente operacional de pantanal.  
5) Cooperar com as demais Forças Armadas, com os órgãos públicos e as 
entidades afins, no tocante à adaptação ao ambiente de pantanal. (BRASIL, 
2011). 

 

Ao longo de toda a Diretriz, é clara a interligação entre o CIOP e o 

desenvolvimento doutrinário daquilo que é particular do pantanal, conforme citado 

acima. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Esse capítulo apresenta os resultados obtidos na pesquisa bibliográfica, a 

análise crítica desses dados, tanto de caráter objetivo quanto subjetivo, bem como a 

análise do desenvolvimento doutrinário com Centros de Instrução, visando atingir o 

objetivo do trabalho, e concluir pela importância ou não da implantação do Núcleo de 

Instrução de Polícia do Exército como um órgão doutrinador e formador dos 

especialistas de PE. 

 

3.1 ANÁLISE DAS PUBLICAÇÕES DE POLÍCIA DO EXÉRCITO 

 

Conforme apresentado no subcapítulo 1.5, existem hoje oito publicações que 

tratam exclusivamente de atividades específicas da Polícia do Exército, a primeira 

observação seria que, com exceção do C 19-10 – abordado de maneira mais 

aprofundada abaixo – todas as outras publicações são recentes, sendo o Caderno de 
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Instrução EB70-CI-11.002 o mais antigo, datando de 2013, e as outras seis 

publicações com 3 anos ou menos. 

A conclusão aparentemente mais correta seria que tal situação serve como 

prova de que a atividade de PE está sendo mantida atualizada de maneira suficiente, 

o que tornaria desnecessária a mudança do status quo do desenvolvimento 

doutrinário desta especialidade da arma de Infantaria. 

Todavia, a cadência de atualização também é algo a ser verificado, 

principalmente porque o Exército Brasileiro, por meio de suas várias atualizações e 

adequações de doutrina, material e pessoal, busca dar “prosseguimento ao processo 

de TRANSFORMAÇÃO do Exército rumo à Era do Conhecimento” (BRASIL, 2019c), 

e nesse escopo, manter publicações antiquadas ou obsoletas não seria uma boa 

maneira de seguir essa visão de futuro. 

Ao fazer essa verificação, no entanto, observa-se que cinco das oito 

publicações (62,5%) não revogam publicações mais antigas, sendo primárias em sua 

concepção. Dessas cinco, quatro (80%) ainda se encontram em edição experimental 

e, portanto, ainda não configuram ordenação doutrinária pacificada, total ou 

parcialmente. 

Além disso, o Manual de Campanha EB70-MC-10.239 é o substituto do C 19-

5, conforme já discutido nesse trabalho, caracterizando mais de meio século sem 

qualquer desenvolvimento doutrinário da PE em sua totalidade. 

As atividades de perícia criminal e de trânsito e investigação criminal 

encontram-se em situação mais crítica ainda, não havendo qualquer regramento 

relacionado ao emprego doutrinário, táticas, técnicas, procedimentos, material de 

apoio ou práticas consideradas válidas pela Força Terrestre.  

E embora haja essa ausência, são formados anualmente peritos e 

investigadores criminais militares pela EsIE, e esses militares são meios utilizados 

pela Justiça Militar e Comum, cabendo-lhes, principalmente aos peritos, crimes 

especificamente ligados à atividade, conforme abordado no subcapítulo 2.1.1. 

A situação do Emprego da Polícia do Exército é similar a essa, pois o C 19-10 

é uma publicação de 1966 e não pode ser acessado por meio da Biblioteca Digital do 

Exército, ainda que continue válido. 

É de extrema importância salientar que este manual foi publicado sob a égide 

da Constituição Brasileira de 1946, o que traz uma perspectiva ainda mais 

emergencial sobre sua obsolescência.  
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3.2 CAPACIDADE DAS OMPE E RELAÇÃO COM DEMAIS CENTROS DE 

INSTRUÇÃO 

 

As EB10-IG-06.002, já apresentadas no subcapítulo 2.2, caracterizam as 

seções de instrução dos BPE no mesmo nível dos demais CI, CA e OM Emp Pec, 

inclusive dando-lhes as mesmas atribuições que a estes, de uma maneira geral. 

 

CI, CA e  

OM Emp Pec 

Adm e Seg  

(OM enquadrante) 

Ligação Operacional 

(COTER) 

Ligação Técnico-Pedagógica 

(DETMil/DECEx) 

Ligação 

Técnica/Especial com 

CIGS CMA 

- Orientação doutrinária 

- Experimentação Doutrinária 

(Dout Mil Ter) 

- Planejamento, conteúdo e 

objetivos da IM 

- Orientação técnico-pedagógica 

- Orientação psicopedagógica 

- Supervisão escolar 

- EME para fins de 

coordenação do Curso 

Internacional de 

Operações na Selva 

(CIOS) 

- COLOG para fins de 

pesquisa de material de 

emprego militar (MEM) 

CI Pqdt GPB Bda Inf Pqdt 

- Orientação doutrinária 

- Experimentação Doutrinária 

(Dout Mil Ter) 

- Planejamento, conteúdo e 

objetivos da IM 

- Orientação técnico-pedagógica 

- Orientação psicopedagógica 

- Supervisão escolar 

NÃO É O CASO 

CIGE CCOMGEx 
- Planejamento, conteúdo e 

objetivos da IM 

- Orientação técnico-pedagógica 

- Orientação psicopedagógica 

- Supervisão escolar 

DCT 

CIAvEx CAvEx 

- Orientação doutrinária 

- Experimentação Doutrinária 

(Dout Mil Ter) 

- Planejamento, conteúdo e 

objetivos da IM 

- Planejamento, conteúdo e 

objetivos do ensino 

- Orientação técnico-pedagógica 

- Orientação psicopedagógica 

- Supervisão escolar 

COTER para fins de 

coordenação e emprego 

operacional 

CIOpEsp COpEsp 

- Orientação doutrinária 

- Experimentação Doutrinária 

(Dout Mil Ter) 

- Planejamento, conteúdo e 

objetivos da IM 

- Orientação técnico-pedagógica 

- Orientação psicopedagógica 

- Supervisão escolar 

NÃO É O CASO 

CECMA 12ª RM 

- Orientação doutrinária 

- Experimentação Doutrinária 

(Dout Mil Ter) 

- Planejamento, conteúdo e 

objetivos da IM 

- Orientação técnico-pedagógica 

- Orientação psicopedagógica 

- Supervisão escolar 

NÃO É O CASO 

CIOpC 72º BI Mtz 

- Orientação doutrinária 

- Experimentação Doutrinária 

(Dout Mil Ter) 

- Planejamento, conteúdo e 

objetivos da IM 

- Orientação técnico-pedagógica 

- Orientação psicopedagógica 

- Supervisão escolar 

NÃO É O CASO 
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CI, CA e  

OM Emp Pec 

Adm e Seg  

(OM enquadrante) 

Ligação Operacional 

(COTER) 

Ligação Técnico-Pedagógica 

(DETMil/DECEx) 

Ligação 

Técnica/Especial com 

CIBld CMS 

- Orientação doutrinária 

- Experimentação Doutrinária 

(Dout Mil Ter) 

- Planejamento, conteúdo e 

objetivos da IM 

- Orientação técnico-pedagógica 

- Orientação psicopedagógica 

- Supervisão escolar 

- EME (EPEX): Projeto 

GUARANI 

- D Mat: frota de 

blindados 

- DCT: avaliação de 

produtos de defesa 

CIEngEx 2º B Fv 

- Orientação doutrinária 

- Experimentação Doutrinária 

(Dout Mil Ter) 

- Planejamento, conteúdo e 

objetivos da IM 

- Orientação técnico-pedagógica 

- Orientação psicopedagógica 

- Supervisão escolar 

DEC 

CIOpGLO 28º BIL 

- Orientação doutrinária 

- Experimentação Doutrinária 

(Dout Mil Ter) 

- Planejamento, conteúdo e 

objetivos da IM 

- Orientação técnico-pedagógica 

- Orientação psicopedagógica 

- Supervisão escolar 

NÃO É O CASO 

CIArtMslFgt Cmdo Art Ex 

- Orientação doutrinária 

- Experimentação Doutrinária 

(Dout Mil Ter) 

- Planejamento, conteúdo e 

objetivos da IM 

- Orientação técnico-pedagógica 

- Orientação psicopedagógica 

- Supervisão escolar 

- EPEX: Programa Astros 

2020 

CIOPan 17º B Fron 

- Orientação doutrinária 

- Experimentação Doutrinária 

(Dout Mil Ter) 

- Planejamento, conteúdo e 

objetivos da IM 

- Orientação técnico-pedagógica 

- Orientação psicopedagógica 

- Supervisão escolar 

NÃO É O CASO 

CIOpMth 11º BI Mth 

- Orientação doutrinária 

- Experimentação Doutrinária 

(Dout Mil Ter) 

- Planejamento, conteúdo e 

objetivos da IM 

- Orientação técnico-pedagógica 

- Orientação psicopedagógica 

- Supervisão escolar 

NÃO É O CASO 

CA-L 1ª DE 

- Orientação doutrinária 

- Experimentação Doutrinária 

(Dout Mil Ter) 

- Coordenação e orientação 

para fins de adestramento da 

F Ter 

- Orientação técnico-pedagógica 

AMAN: para fins de 

coordenação e utilização 

dos meios do Simulador 

de Apoio de Fogo 

(SIMAF): adestramento 

da F Ter. 

CA-S CMS 

- Orientação doutrinária 

- Experimentação Doutrinária 

(Dout Mil Ter) 

- Coordenação e orientação 

para fins de adestramento da 

F Ter 

- Orientação técnico-pedagógica NÃO É O CASO 

CCOPAB 1ª DE 

- Orientação doutrinária 

- Experimentação Doutrinária 

(Dout Mil Ter) 

- Planejamento, conteúdo e 

objetivos da IM 

- Orientação técnico-pedagógica 

- Orientação psicopedagógica 

- Supervisão escolar 

MD 
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CI, CA e  

OM Emp Pec 

Adm e Seg  

(OM enquadrante) 

Ligação Operacional 

(COTER) 

Ligação Técnico-Pedagógica 

(DETMil/DECEx) 

Ligação 

Técnica/Especial com 

1º B Op Psc C Op Esp 

- Orientação doutrinária 

- Experimentação Doutrinária 

(Dout Mil Ter) 

- Planejamento, conteúdo e 

objetivos da IM 

- Orientação técnico-pedagógica 

- Orientação psicopedagógica 

- Supervisão escolar 

NÃO É O CASO 

Sec Instr dos 

BPE 
BPE 

- Orientação doutrinária 

- Experimentação Doutrinária 

(Dout Mil Ter) 

- Planejamento, conteúdo e 

objetivos da IM 

- Orientação técnico-pedagógica 

- Orientação psicopedagógica 

- Supervisão escolar 

NÃO É O CASO 

Tabela 2: Quadro de relações de comando dos centros de instrução, centros de adestramento e das 

OM de emprego peculiar com encargo de ensino.  

Fonte: Brasil, 2019a. 

 

A partir dos dados da tabela acima, podemos inferir que: 

a. As únicas frações com encargo de ensino que não são OM valor 

batalhão ou CI/CA estruturados são as seções de instrução dos BPE; 

b. Apesar dessa diferença, as ligações operacionais e técnico-pedagógica, 

bem como todas as atribuições e atividades decorrentes dessas ligações 

são as mesmas para essas frações de BPE; 

c. A única formação descentralizada abordada na tabela, bem como em 

toda a publicação, é a de PE. 

As duas primeiras afirmações levam à conclusão de que os encargos de ensino 

com cursos, estágios e qualquer desenvolvimento doutrinário nos BPE não são tarefa 

precípua de uma OM ou de uma fração especificamente direcionada a essas 

atividades, principalmente porque o único BPE com Seção de Instrução em Quadro 

Organizacional é o Batalhão de Polícia do Exército de Brasília (BPEB). Nos outros 

BPE, as atribuições recaem sobre militares com outras funções, o que contribui para 

que não haja priorização da pesquisa ou do desenvolvimento doutrinários. 

A terceira afirmação leva à conclusão de que não há padronização das 

atividades e formações em cursos e estágios, tanto pela pequena bibliografia quanto 

pela descentralização das atividades de formação propriamente dita. 

A descentralização, além de tornar mais difícil a aquisição de materiais e a troca 

de experiências, dificulta a padronização de TTP e possíveis experimentações 

doutrinárias ou de ensino, além de ir de encontro à visão atual do EB, que tem buscado 

centralizar as formações e especializações, como já acontece com o Curso de Perícia 
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e Investigação Criminal Militar (CPICM) que foi migrado dos BPE para a EsIE e é o 

próximo passo da modernização do ensino dos sargentos, que hoje são formados em 

várias OM pelo Brasil, mas deve ser centralizada na futura Nova Escola de Sargentos 

de Carreira do Exército, com o objetivo de “concentrar a formação em uma única 

Escola” (DETMil, 2021). 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 

O presente trabalho, por meio da pesquisa realizada, contemplou objetivos 

geral e específicos, abordando as questões de estudo e ampliando o conhecimento 

sobre o estado atual das publicações doutrinárias de Polícia do Exército, sua 

empregabilidade, sua capacidade de atualização empregando os meios atuais com 

esse objetivo e se a criação de um núcleo de instrução seria viável e uma alternativa 

melhor ao sistema atual de trabalho e atualização doutrinária, por meio dos Batalhões 

de Polícia do Exército. 

A revisão bibliográfica possibilitou verificar as áreas funcionais, atividades e 

tarefas da Polícia do Exército. Além disso foi possível verificar o estado das 

publicações de Polícia do Exército, em quantidade, atualidade e quantidade. 

Nesse quesito, a ausência de produtos doutrinários atinentes às atividades de 

perícia criminal e de trânsito e de investigação criminal se mostra um ponto 

extremamente sensível. 

Além disso, a desatualização, visto que é uma publicação de 1966, e 

impossibilidade de encontrar na Biblioteca Digital do Exército o manual que trata do 

emprego da Polícia do Exército já é por si um argumento a favor da mudança do 

sistema de atualização de doutrina de Polícia do Exército. 

A segmentação das formações e especializações entre os Batalhões de Polícia 

do Exército, sem haver um órgão especificamente organizado para fazer a verificação 

da doutrina e padronizar as atividades dos especialistas de Polícia do Exército, ao 

contrário do que acontece com outras especializações dentro da Força Terrestre, que 

possuem centros de instruções e mantém suas doutrinas sempre em constante 

atualização e experimentação. 

Do exposto, é possível concluir que, ao centralizar os cursos e estágios, haveria 

a possibilidade de, em um pequeno ínterim, padronizar as atividades de PE, bem 
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como realizar experimentações e atualizações doutrinárias com uma capilaridade 

adequada à realidade de PE, especialidade existente em todos os Comandos Militares 

de Área da Força Terrestre. 

Verifica-se, também, que manter os estágios nos BPE seria adequado para 

manter a formação dos especialistas devido à grande demanda de militares 

especializados nas diversas missões de Polícia do Exército, principalmente no que se 

refere aos militares temporários, sejam eles oficiais, sargentos, cabos ou soldados. 

Por fim, para a criação desse possível Centro de Instrução de Polícia do 

Exército, sugere-se seguir as seguintes ideias: 

a. Realizar a criação do centro o mais rapidamente possível, inserindo-o 

em uma OMPE já consolidada, aos moldes de outros centros de instrução; 

b. Buscar utilizar o máximo possível estrutura e pessoal já existente em 

OMPE; 

c. Para cumprir os dois objetivos acima, o ideal seria vincular ao BPEB, 

único BPE com núcleo de ensino em seu Quadro Organizacional, além de possuir 

uma grande área de instrução em sua proximidade; 

d. Manter os BPE com seus encargos de ensino, com o objetivo de formar 

os militares temporários (oficiais, sargentos, cabos e soldados), vinculando-os 

tecnicamente ao Centro de Instrução do BPEB; 

e. Transferir o Curso de Perícia e Investigação Criminal Militar para o 

Centro de Instrução de Polícia do Exército, devido à vocação das tropas de Polícia do 

Exército para essas atividades; 

f. Remanejar militares das OMPE para os possíveis claros criados no 

Centro de Instrução. 
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