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Rubens de Almeida Paulo 

IMPORTÂNCIA DA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE INSTRUÇÃO DE POLíCIA 

DO EXÉRCITO 

RESUMO 
O presente trabalho se propõe a estudar a importância de centralizar os Cursos e estágios de Polícia 
do Exército, por meio de um Centro de Instrução de Polícia do Exército (CIPE), visando aprimorar as 
concepções e conceitos operativos para o emprego da Polícia do Exército (PE) e assim, melhor 
capacitar seu efetivo, além de servir como base no seu processo de preparo, emprego e evolução da 
doutrina. Os diversos Cursos e estágios relativos a PE vem sendo realizados em diversas Organização 
Militares de Polícia do Exército (OMPE). Isto pode acarretar em uma falta de padronização nos 
procedimentos relativos à atividade de PE e assim desvirtuar a doutrina. O CIPE, vem nesse caso para 
ocupar esta lacuna, sob a ótica da Doutrina de PE, que resultará em uma maior eficiência na atuação 
dos militares de PE, além de motivar seus integrantes a revisar e atualizar a doutrina. Para Exército 
Brasileiro, uma conduta mal realizada por parte de um militar, em especial de um PE, poderá refletir no 
questionamento da legitimidade da operação desenvolvida, até mesmo uma desmoralização da Força, 
manchando a reputação de uma entidade que tem como atribuição precípua a exemplar condução das 
Operações e sempre feita baseados nas leis. Por fim, por meio de análise desenvolvida, pretende-se 
colher alguns ensinamentos para o Exército sobre a importância do CIPE, contribuindo para o bom 
cumprimento de missões e a preservação da imagem da Força Terrestre. 

Palavras-chave: Centro de Instrução de Polícia do Exército. Polícia do Exército. ensinamentos. 
atualizar a doutrina. 

ABSTRACT 
The present work proposes to study the relevance of centralizing the Army Police Courses towords an 
Army Police Instruction Center (APIC), aiming to better empower its effective. The various courses and 
internships related to MP have been carried out in several military police organization of the Army 
(OMPE), which carries in a lack of padronization in procedures related to the activity of the courses, the 
APIC, comes in this case to occupy this Gap, under the optics of the doctrine of PE, which will result in 
greater efficiency in the performance of the PE military, besides motivating its members to revise and 
update the doctrine of PE. For the Brazilian army, a misrepresented or poorly performed conduct on the 
part of a military, in particular a PE, may reflect in the questioning of the legitimacy of the operation 
developed, even a demoralization of the force, tarnishing the reputation of a Entity that has as attribution 
essential the exemplary conduct of operations and always made based on the laws. Finally, by means 
of a developed analysis, it is intended to reap some teachings for the army about the importance of the 
recipe, contributing to the good fulfillment of missions and the preservation of the image of the Earth 
Force. 

Keywords: Army Police Education Center. Army police. Teachings. Update the doctrine .. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Polícia do Exército (PE) é uma especialidade de tropa da Arma de Infantaria, 

vocacionada para a fiscalização e manutenção da ordem e disciplina no Exército 

Brasileiro (EB). Esse papel é desenvolvido, atuando em apoio aos elementos de 

combate, apoio ao combate, apoio logístico e em cooperação e coordenação com 

agências. 

Dessa forma, a PE atuando em conjunto aos elementos de manobra, 

combinado com a constante mutação dos conflitos armados, vem ganhando um 
destaque especial, especialmente nas Operações em áreas humanizadas. 

Neste contexto, o emprego das Forças Armadas na sua destinação 
constitucional, em especial nas Operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), 

vêm ganhando um crescente destaque nacional, principalmente pelo Brasil ter 

sediado diversos eventos de repercução internacional como a Jornada Mundial da 

Juventude (2011), a Copa do Mundo (2014), as Olimpíadas Rio 2016. Sendo todos 

estes, realizados com participação do Exército Brasileiro. A crescente demanda das 

Operações de GLO em diversos Estados brasileiros cresce de importância a 

preparação das tropas para atuarem nesse tipo de ambiente. Nestas ocasiões, as 

Forças Armadas recebem poder de polícia, podendo fazer revistas e prender 

suspeitos, em um espaço e período previamente estipulados. 

Sendo assim, atuar como PE exige o desenvolvimento de habilidades e estado 

mental capazes de proporcionar segurança para operar com os mais altos padrões 

pessoais e profissionais em algumas das condições mais austeras, exigentes e 
desafiadoras. 

Para um bom emprego dos meios de PE, que são recursos especializados e 
limitados, devem ser otimizados e acompanhados por militares altamente 
especializados, responsaveis e apoiados por comandantes do mais alto escalão. 

Sempre amparados de acordo com os preceitos estabelecidos em diplomas legais e 

compromissos assumidos pelo Estado, além da fiel observância aos princípios e 
valores que fundamentam as normas de conduta do Exército. Assim, o planejamento 

aliado a uma execução bem feita, possibilita maior flexibilidade para que as Forças 
atuem com liberdade na resolução de problemas que possam surgir, alcançando 
resultados esperados pela PE em operações. 

Dessa análise, a Dimensão Humana no Ambiente Operacional, também 
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envolve a busca e a manutenção da legitimidade das operações perante a opinião 

pública, que é o Termômetro da sociedade sobre o emprego da Força. A ação firme e 

serena do Policial do Exército, que leva consigo os pilares fundamentais dos valores 

da PE na imposição da disciplina e de limites ao direito de outrem, aliada a conduta 

ilibada são a chave para o sucesso das missões policiais. 

Inevitavelmente, para atingir esse nível de preparo, o Policial PE deve atuar 

com uma atitude proativa com disposição para tomar decisões acertadas em 
situações críticas, antecipando a solução de problemas, sempre de forma adequada, 

oportuna e sabendo empregar os meios de forma mais eficiente e correta, de acordo 
com a doutrina. 

Os conflitos no Amplo Esplecto vem tornando o emprego da PE cada vez mais 

atuante e necessário, devendo tornar-se cada vez mais relevante. A peculiaridade do 
emprego da PE exige o desenvolvimento singular do preparo dessa tropa com uma 

doutrina atualizada tendo como base desse processo o Centro de Instrução de Polícia 

do Exército (CIPE). 

Recentemente, as Forças Armadas atuaram, por diversas vezes, em diversas 

Operações, e por varias situações os militares tiveram dificuldades de atuarem para 

solucionar o problema, principalmente pelo desconhecimento das legislações que 

amparam o emprego das tropas e também pela falta de padronização de 

procedimentos. Diante dessa situação, o Exército preparou-se de forma a 

acompanhar as novas doutrinas no emprego de tropas em Operações de GLO, 

buscando inclusive compartilhar conhecimentos com Órgãos de Segurança publica e 

experiências vividas em Missões da ONU, em especial no Haiti. 

O Exército americano, possuidor de sólida tropa de Polícia do Exército (US 
Military Police), observando suas experiências nos combates no Iraque e Afeganistão, 

conferiu grande atenção ao emprego de tropas habituadas a serem empregadas em 

atividades de Patrulhamento Ostensivo e outras medidas para a manutenção da lei e 
da ordem em cidades ocupadas, além do trato com Prisioneiros de Guerra, civis 

detidos e investigações militares, missões típicas de Polícia do Exército. (WOELLNER 
JUNIOR, 2008). 
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1.1 PROBLEMA 

Dentro desse contexto, a tropa de Polícia do Exército (PE) a qual tem por 

atribuição, principalmente, realizar Operações de GLO, segurança e escolta de 

autoridades, investigação criminal, controle de área de calamidades pública, 

Evacuação, controle e guarda de prisioneiro, dentre outros. E para bem cumprir essas 

missões, os integrantes da tropa de PE devem ser habilitados e capazes de cumprirem 

as missões forma interoperável. 

Embora grande parte dos militares de PE receberem instruções relativas as 
atividades inerentes ao policial, muitas das vezes as condutas e procedimentos não 

são padronizados o que acarreta em danos colaterais na população. Daí a 
necessidade da implantação de um Centro de Instrução de Polícia do Exército (CIPE), 

visando principalmente, melhor capacitar os militares em atividades de PE, mas 

também ser um polo de desenvolvimento de doutrina e um centro de intercâmbio com 

outros países. 

Diante do assunto apresentado o seguinte problema foi levantado: Um Centro 

de Polícia do Exército estará capacitado para atender ao Exército Brasileiro na 
formação de militares aptos a desempenharem suas funções de PE e desenvolverem 

doutrinas modernas na área de Polícia do Exército? Outras opções de estudo ainda 

podem ser levantadas sobre este tema: 

a) Quais são as demandas do CIPE? 

b) Quais as vantagens do Exército Brasileiro possuir o CIPE? 

1.2 OBJETIVOS 

A fim de determinar a aplicabilidade do CIPE temos como objetivo compreender 
a necessidade do CIPE em ser um centro de desenvolvimento de doutrina na área de 
PE, frente a modernização do combate tanto em tempos de paz como em conflitos 
internacionais 

Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados os 
objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento lógico do 

raciocínio descritivo apresentado neste estudo: 

a) Descrever alguns elementos da doutrina de PE; 

b) Analisar o crescente emprego do Exército Brasileiro em Operações de GLO e 

a necessidade de uma maior operacionalidade na atividade de PE; 
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c) Descrever a importância da padronização e nivelamento do conhecimento das 

atividades de PE; 

d) Descrever alguns desafios do CIPE para a defesa nacional. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUiÇÕES 

O atual emprego das Forças Armadas, especialmente em Operações de 

Pacificação, demonstrou a necessidade da preparação do pessoal para o 
cumprimento de missões atípicas às operações militares nos campos de batalha. 

As ações de GLO colocaram os soldados, principalmente da tropa de PE, em 
contato direto com a população, agências de imprensa e do governo. Cenário que 

exige uma maior preparação técnico-profissional, a fim de interagir com os diversos 
interesses existentes nesse ambiente operacional. É necessário, assim, de um local 

onde os militares de PE possam desenvolver e padronizar procedimentos e condutas 

principalmente no que se refere a escolta de materiais e de presos, segurança de 

autoridades, segurança de pontos sensíveis ou na realização de uma Operação de 
Busca e Apreensão (OBA). 

Silveira (1996), Rocha (2013) e Silva Abreu (2017), já citavam que as OMPE 

não possuem uma orientação metodológica para condução das atividades de 

reciclagem e de aprimoramento das técnicas, táticas e procedimentos (TTP), o que 

contribuem sobremaneira para o não alcance da prontidão operativa e as instruções 

são executadas baseadas no empirismo. Além destes, Woelher Junior (2008) concluiu 

que o adestramento da PE necessita ser atualizado e padronizado. Dessa forma, 

podemos identificar que um CIPE seria essencial para a condução dessas atividades. 

Para suprir essa deficiência no preparo dos Oficiais e Sargentos no que tange 

as atividades de PE, tendo em vista que a abordagem desse tema não é ensinado 
nas escolas de formação (AMAN e ESA), o Exército têm conduzido, através de suas 
OMPE, cursos e estágios, o que acarreta um acumulo de missões para essas OMPE, 

pois elas não possuem uma estrutura de ensino adequada para tal, como diz Souza 

Abreu (2017), os cursos da PE são os únicos do Sistema de Ensino do Exército que 
não são conduzidos em Estabelecimento de Ensino ou Centro de Instrução. 

Dessa forma, podemos identificar que esses cursos e estágios são conduzidos 
de forma não padronizada, não havendo uma normatização no âmbito da PE quanto 

as TTP a serem adotados, principalmente pela falta de produtos doutrinários que as 
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orientam (RIBEIRO, 2015). 

Outro viés que vem crescendo nos últimos anos e que acaba determinado as 

condutas nos conflitos de amplo espectro, são as aplicabilidades do Direito 

Internacional dos Conflitos Armados (DICA). E algumas unidades de PE do Exército 

Brasileiro, fazendo valer da portaria nO 029, de 10 de fevereiro de 2016, do Estado 

Maior do Exército que aprovou uma diretriz para a integração do DICA às atividades 

do Exército Brasileiro, principalmente as de preparo e de emprego da Força Terrestre, 
já vêm ministrando para seus Quadros, instruções relativas a esses assuntos, 

contribuindo para que seus integrantes se aperfeiçoem e estejam preparados para os 

desafios que possam vir a se apresentar. 

Vale ressaltar que os trabalhos de Filter Junior (2005), Souza Abreu (2017), 

Silveira (2005) e Ribeiro (2015), já apresentaram pesquisas que mostram a deficiência 

nas TTP acerca da PE. Ou seja, o problema é analisado há mais de 10 anos sem que 

qualquer produto tenha sido apresentado como uma solução para resolver esse 

problema. 

Assim, a relevância de um CIPE é fundamental para a tropa de PE, pois 

proporcionará uma maior integração com agências da área de segurança e 

proporcionará intercâmbios com outros países, o que certamente desenvolverá uma 

maior operacionalidade na atividade de PE, atualizando assim as doutrinas atuais, e 
tornando seu efetivo mais capacitado. 

Portando, vale ressaltar que o então 1° Ten Marco Antônio Resende Soares da 

Rocha (ROCHA 2006), foi o primeiro militar do Exército Brasileiro a realizar o Curso 

Básico de Polícia do Exército para Oficiais do Exército das EUA (Milítary Police 
Comíssíoned Offícer Basic Couser), realizado em 2006 e em seu relatório abordou 

que o curso que durou quase 5 meses deveria ser replicado no Brasil, como não havia 

um centro de instrução no EB que fosse referência no assunto, solicitou que fosse 
passado algumas instruções para o BPEB, com objetivo de passar o conhecimento. 

Assim como, o presente trabalho trará grandes benefícios para a tropa, 

principalmente pelo fato do CIPE desenvolver doutrinas atuais que acarretará num 
maior preparo do efetivo de PE no trato com a população do ambiente operacional, o 
que trará menos danos colaterais a sociedade. 
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2 METODOLOGIA 

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução para o 

problema, o delineamento desta pesquisa contemplou leitura analítica e fichamento 

das fontes, questionários, argumentação e discussão de resultados. 

Quanto à forma de abordagem do problema, utilizaram-se, principalmente, os 

conceitos de pesquisa quantitativa e qualitativa, pois a tabulação dos resultados 

obtidos através dos questionários foi fundamental para a compreensão do 

entendimento que os militares possuem acerca da implantação do CIPE e sobre os 
reflexos que terá nas operações, bem como a interpretação das diversas respostas 

obtidas para a compreensão do grau de importância que o CIPE terá para o Exército 
Brasileiro. 

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade exploratória, tendo em 

vista a que mais se adequa ao produto final desejado e ao moderado conhecimento 

disponível publicado sobre a temática, fato que demandou uma familiarização inicial. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

Inicialmente, para nortear a pesquisa proposta, procurou-se definir termos e 

conceitos, a fim de viabilizar a solução do problema de pesquisa, sendo baseada em 

uma revisão de literatura disponível sobre o tema, principalmente no ano de 2015. 

Essa delimitação foi utilizada por englobar o período de realização do primeiro curso 

centralizado de PE, no BPEB (Brasilia - DF), embora ainda não ter sido efetivado, 

ainda, fornece um bom universo de oficiais e sargentos formados nesse ano. O limite 

anterior foi determinado almejando incluir as análises sobre diversos conflitos com 
emprego de tropas tipo PE, com referência em combate urbano e pela exploração de 
lições aprendidas. 

Foram utilizadas as palavras-chave Centro de Instrução de Polícia do Exército, 
aplicação, Direito Internacional dos Conflitos Armados, imposição da paz e ONU e, de 

igual forma, os seus correspondentes em outros idiomas, em sítios eletrônicos de 
procura na internet, biblioteca de trabalhos e publicações da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), sendo selecionados apenas os artigos em 

português e inglês. O sistema de busca foi complementado pela coleta manual de 
relatórios de exercícios militares, bem como de manuais de campanha referentes ao 
tema, do EB e matérias relacionadas ao exército dos EUA. 
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Quanto ao tipo de operação militar, conforme o título do presente artigo já deixa 

bem explícito, a revisão de literatura limitou-se a operações do tipo PE e paz, sob a 

égide das Nações Unidas, com ênfase majoritária naquelas com características de 

imposição da paz. 

a. Critério de inclusão: 
- trabalhos publicados em português e inglês relacionados à atuação de Polícia 

do Exército em operações, à criação do CIPE; e 
- manuais e publicações do Exército Brasileiro que tratam do assunto de PE. 

b. Critério de exclusão: 
- publicações que não relacionam tropas do tipo PE em emprego de missões 

reais; e 
- trabalhos que tenham como enfoque o DICA em situações diversas das 

missões de paz da ONU. 

2.2 COLETA DE DADOS 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o delineamento da 

pesquisa contemplou a coleta de dados pelo seguinte meio: questionário. 

2.2.1 Questionário 

A amplitude do universo foi estimada a partir do efetivo de oficiais e praças que 
servem ou já serviram em Organizações Militares (OM) tipo PE. O estudo foi limitado 

particularmente aos graduados que realizaram o urso de PE, bem como participaram 

de missões reais relacionadas a atividade de PE. 

A amostra selecionada para responder aos questionários também foi restrita a 
militares que realizaram o curso de PE no ano de 2015, momento em que o curso foi 

instituído de forma centralizada no BPEB. Com esta delimitação, buscou-se 
esquadrinhar um panorama do conhecimento acerca de atividades tipo PE em 

operações reais, já que representam uma parcela fundamental que poderiam estar 
envolvidos ou observar ações ou fatos da alçada do emprego efetivo dos 

conhecimentos e doutrina da atividade de PE. 

Portanto, valendo-se de dados obtidos nos relatórios das missões em consulta 
à internet, a população a ser estudada foi estimada em 80 militares. Com a intenção 
de atingir uma maior confiabilidade das análises realizadas, buscou-se atingir uma 
amostra significativa, utilizando como parâmetros o nível de confiança igual a 90% e 
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erro amostral de 10%. Nesse sentido, a amostra dimensionada como ideal (nideal) foi 

de 72. 

A amostra contemplou oficiais subalternos e intermediários (capitães) e praças 

(30, 2° e 1° Sargentos), já que todos que participaram de missões desta natureza ou 

já estavam no posto/graduação atual. Dessa feita, foram distribuídos questionários 

para 108. 

o efetivo acima foi obtido considerando 150% da amostra ideal prevista 

(nideal= 72), utilizando-se como N o valor de 72 militares. 

A amostra foi selecionada em diferentes Organizações Militares, de maneira a 
não haver interferência de respostas em massa ou influenciadas por episódios 

específicos. É importante que se deixe claro que tal ação facilitou bastante a pesquisa, 

já que os militares estavam servindo em Organizações Militares tipo PE (OMPE) 

diversas por todo o Brasil, integrando contingentes de missões de paz distintos e de 

GLO, em épocas igualmente diferentes. A distribuição dos questionários se deu de 

forma direta (pessoalmente) ou indireta (e-mail) para 108 militares que atendiam os 
requisitos. Entretanto, devido a diversos fatores, somente 69 foram obtidas, 

aproximando-se bastante do Nideal proposto inicialmente, sem prejudicar a pesquisa. 

A partir do nideal (161), depreende-se que o tamanho amostral obtido (n=113) 
foi inferior ao desejado para o tamanho populacional dos potenciais integrantes da 

amostra, no entanto não inviabiliza, tampouco reduz a relevância desta pesquisa, haja 

vista a especialização da amostra. 

Foi realizado um pré-teste com 8 militares de diversas unidades de PE do 

Exército Brasileiro, que atendiam aos pré-requisitos para integrar a amostra proposta 
no estudo, com o intuito de identificar possíveis erros no instrumento de coleta de 
dados. Ao final do pré-teste, não foram observadas falhas que justificassem alterações 

no questionário e, portanto, seguiram-se os demais de forma idêntica. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As pesquisas foram realizadas com o objetivo de se colher as percepções 

atuais das Organizações Militares de Polícia do Exército acerca da importância do 
Centro de Instrução de Polícia do Exército. Esse termômetro mostrará o grau de 

importância que esse CIPE tem para o Exército, face ao emprego das tropas nos 
conflitos atuais. 



A análise Doutrinaria da PE vigente, teve por objetivo levantar os resultados 

práticos no emprego desta doutrina e como eles têm sido utilizados pelos integrantes 

das OMPE. Além disso, mostrou também o grau que estes militares buscam 

conhecimentos fora do Exército para suprir as suas necessidades. 

GRÁFICO 1 - Emprego de produtos doutrinários externos ao EB como fontes de consulta para 
exercer as atividades inerentes à OMPE. 

Fonte: o autor 

Observa-se, conforme consta no GRÁFICO 1, que 35 dos militares utilizam 
conhecimentos oriundos de Órgãos de Segurança Pública. Também houve incidência 

considerável no uso de produtos doutrinários de Exércitos de nações amigas (14), 

assim como militares que não utilizaram conhecimentos externos (14). Já o número 
de militares que utilizaram as doutrinas da MB ou FAB é muito pequeno (5). 

Esse resultado conforme dito anteriormente é fruto da insuficiência e 

desatualização dos conhecimentos materializados em doutrina por parte do Exército, 
no que diz respeito à Polícia do Exército. Dessa forma, foi perguntado os motivos para 

que se buscasse conhecimentos fora do Exército, como podemos observar no gráfico 
2. 
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GRÁFICO 2 - Opinião da amostra, em valores absolutos, acerca dos motivos que se buscasse 
conhecimentos fora do Exército Fonte: O autor 

Foi bastante destacado o fator "atualização constante das TTP de OSP", 

trazendo-nos o questionamento sobre a celeridade para a atualização destas mesmas 

técnicas no EB, observa-se também que 18 dos respondentes, afirmaram que a 

"desatualização" dos nossos produtos doutrinários era o principal motivo para a busca 

de conhecimentos externos e 48 ressaltaram a "falta de padronização entre as 
OMPE". 

Outro item procurou investigar seria quais os conhecimentos que necessitariam 

a criação ou atualização da doutrina. O resultado foi o seguinte: 

Nr Militares 

Controle de Transito 

Esct e Guarda de PG 

Escolta de Comboios 

Segurança de Autoridades 

Perícia Criminal 

Escolta e guarda de presos 

Nr Militares 

GRÁFICO 3 - Assuntos que deveriam ter produtos doutrinários criados ou atualizados 

Fonte: O autor 
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Das respostas, concluímos que a necessidade pelo conhecimento segue junto 

com as demandas de missões. Observa-se, ainda, que a busca para atualizar os 

conhecimentos sobre "Perícia Criminal" foi a única atribuição funcional que teve pouca 

indicação de necessidade de conhecimento. 

Em seguida, abordou-se a questão das especializações na PE. A amostra foi 

questionada sobre quais os Cursos e Estágios que eram conduzidos nas suas OMPE. 

Estágio de Adestrador de Cães de Guerra • Estágio de Motociclista Militar e Batedo 

Estágio de Segurança e Proteção de Autoridades Nenhum 

• Curso de PE 

GRAFICO 4 - Quais cursos e Estágios eram/é conduzido em suas OMPE. 
Fonte: O autor 

Neste item, observa-se que 21 das OMPE não conduzem quaisquer cursos e 

estágios. sendo dependentes do envio de militares para outras OMPE para se 
especializarem. Concluímos também que, os Estágios de Segurança e Proteção de 
Autoridades, de Motociclista Militar e Batedor e o de Adestrador de Cães de Guerra 

são mais comuns e constantes. 

Vale ressaltar que nenhuma OMPE realiza o Curso de Perícia e Investigação 

Criminal, pois este é a cargo da Escola de Instrução Especializada. Finalmente, 

observa-se que o Curso de Polícia do Exército é conduzido por 5 OMPE. 

Concluímos, dessa forma que, havendo grande número de OMPE conduzindo 
diversas especializações, há uma tendência para a falta de padronização de 

procedimentos, levando em consideração que elas possuem subordinações distintas 



e que não estão orientadas pelo mesmo comando. 

As amostras foram, ainda, consultadas sobre eventual criação de um Centro 

de Instrução de Polícia do Exército (CIPE) 

consideração sobre a importância da criação de um ClPE . 

• sim • não 

Gráfico 5: Verificação da importância da criação do Centro de Instrução de Polícia do Exército 
Fonte: O Autor 

Esta última resposta apresentada reflete que 97% da amostra acha necessária 
a criação de um Centro de Instrução de Polícia do Exército. Observa-se, dessa forma, 

que a indicação da falta de padronização da doutrina, representa uma expressiva 

necessidade de criação de um centro de instrução de PE para o desenvolvimento 

dessa doutrina e padronização das técnicas, táticas e procedimentos. 

No caso da criação de um CIPE, foi questionado quanto capacidades funcionais 
que ela teria. As respostas foram as seguintes: 

12 
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Contribuição do CI PE 

Realização de simpósios 

Maior operacionalidade da tropa de PE 

Constante desenvolvimento doutrinário 

Atualização de Manuais 

Possibilidade de curso no exterior 

• Contribuição do CIPE 

GRÁFICO 6 - Contribuições do CIPE. 
Fonte: O autor 

o resultado desse item segue de acordo com apresentado na Revisão da 
Literatura, que comprova haver uma necessidade de aprimoramento da doutrina de 

PE, além de abrir oportunidades para os militares de realizarem intercâmbios no 
exterior. Além de contribuir, sobre maneira, no aprimoramento das capacidades dos 

militares de PE de cumprirem suas missões. 

Observa-se que, os militares das OMPE apontam para os problemas 

levantados na Revisão de Literatura, que é fundamental destacar a ausência de um 
órgão formulador da doutrina de PE, que se criação poderia desenvolver a Doutrina, 

além de modernizar e aperfeiçoar as capacidades da prontidão operativa das OMPE, 

obtendo, dessa forma, uma melhor formação de seus militares, principalmente no que 
tange as técnicas, táticas e procedimentos, além de colher informações nas lições 
aprendidas. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que a presente investigação atendeu ao pretendido, sendo as fontes 

de consulta suficientes e a metodologia foi totalmente adequada. Ampliando, dessa 
forma, a compreensão sobre a importância do CIPE para o EB e mostrando a 

importância do desenvolvimento da doutrina para que se obtenha mais capacidades 
e obtenção da prontidão operativa. 

Apresentada a importância da criação do Centro de Instrução de Polícia do 
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Exército, buscou-se observar qual o grau de importância da Doutrina de Polícia do 

Exército, a qual está bastante ultrapassada, levando em consideração a atual 

realidade brasileira e os conflitos modernos no mundo. 

A revisão de literatura possibilitou concluir que as OMPE precisam de um amplo 

desenvolvimento quanto ao adestramento, infraestrutura, educação e aquisição de 
material. 

Dessa forma, entende-se que com a evolução da doutrina de PE, aliada a 
criação de um CIPE, poderiam, futuramente, suprir as atuais deficiências que as 

OMPE passam, principalmente nas TTPs, e poderia levar a tropa de PE a outro 
patamar, assim como é nos Exércitos dos EUA e Reino Unido, por exemplo. Além 

disso, o CIPE poderia ser um difusor de conhecimentos e poderia criar oportunidades 

para seus militares à realizarem cursos, relativos à PE, em outros países. 

Para se chegar à proposta de um Centro de Instrução de Polícia do Exército, 

teve uma análise de como os exércitos dos Estados Unidos e Reino Unido, tratam a 

tropa de PE como grande importância. E isso leva à uma constante modernização da 
doutrina, principalmente por eles possuírem centros de instrução, que desenvolve 

pesquisa e aprimora a doutrina da tropa de PE. 

Conclui-se, portanto, que o Centro de Instrução de PE no Brasil, poderia servir, 

com o passar do tempo, de referência nacional no Brasil assim como acontece em 

outros exércitos como nos EUA, na MP School, podendo também ter uma maior 

interação com os Orgãos de Segurança Publica e com as Polícias da Marinha e da 
Aeronáutica, fazendo do CIPE como acontece no Centro de Instrução de Guerra na 

Selva, que desenvolve doutrina e realiza experimentação nos Cursos de Operações 
na Selva, sendo um laboratório no desenvolvimento da doutrina de Operações na 

Selva. 
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