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RESUMO 
 

 

 

O presente estudo procura avaliar a atual sistemática de ensino voltado para a 
atividade de polícia do exército (PE). A PE é uma especialidade de tropa de 
Infantaria que possui o terceiro maior efetivo da arma, vocacionada para a 
fiscalização e manutenção da ordem e da disciplina, com capacidades específicas. 
Nesse sentindo, é apta a realizar ações policiais em todos os campos de atuação da 
Força Terrestre. As crescentes transformações tecnológicas, ocorridas na Era do 
Conhecimento, impulsionam o Exército Brasileiro a galgar por uma transformação da 
Doutrina Militar Terrestre (DMT) de forma a acompanhar essas transformações. A 
nova realidade vivenciada pelo Exército Brasileiro orienta o Processo de 
Transformação, conduzindo à adoção da sistemática do Planejamento Baseado em 
Capacidades (PBC). Cada capacidade, adequada para fazer frente às ameaças 
visualizadas no estudo dos cenários prospectivos, deve atender a seus sete fatores 
determinantes – doutrina, organização, adestramento, material, educação, pessoal e 
infraestrutura (DOAMEPI). A revisão de literatura descreve as missões da polícia do 
exército e a atual situação e organização quanto as suas atribuições funcionais. Em 
seguida, evidencia como estão distribuídos e como são ministrados os cursos e 
estágios destinados às atividades de PE. Faz-se também uma análise e 
apresentação da organização e funcionamento de centros de instrução ou escolas 
similares em outras nações: Estados Unidos da América, Espanha e Colômbia. Após 
isso, expõe as capacidades operativas atribuídas à polícia do exército. A pesquisa 
reuniu, por meio de dois questionários, a experiência de militares, servindo 
atualmente em alguma OMPE, possuidores de cursos ou estágios de PE. 
Posteriormente, foram realizadas cinco entrevistas com comandantes e ex-
comandantes de Unidade, com o objetivo de levantar a opinião desses militares 
experientes à respeito do assunto. Todos os resultados obtidos corroboram a 
impressão granjeada da falta de padronização das táticas, técnicas e procedimentos, 
além da doutrina desatualizada. Como produto final do trabalho, foi elaborado um 
Apêndice (D) com uma possível solução que pudesse resolver este problema: a 
proposta de criação do Centro de Instrução de Polícia do Exército (CIPE) como 
forma de contribuir para a melhoria das especializações dos militares e ampliação 
das capacidades operativas das OMPE. 
 

 

Palavras-chave: Polícia do Exército. Capacidades Operativas. Planejamento 
Baseado em Capacidades. Sistema de Ensino do Exército. Centro de Instrução. 

 



 
 

ABSTRACT 
 

 

 

The present study aims at evaluating the current teaching systematic adopted for the 
activity from the Brazilian Military Police (BMP). The BMP is an Infantry troop 
specialty that is the third biggest weapon effective, vocated to the fiscalization and 
maintenance of order and discipline, with specific skills. Int his sense, it is capable of 
realizing police actions in all acting areas of the Terrestrial Force. The growing 
technological transformations, which happened in the Age of Knowledge, boosted the 
Brazilian Army to leap a transformation in the Terrestrial Military Doctrine (TMD) in a 
way to follow these transformations. The new realityived by the Brazilian Army, 
guides the the Process of Transformation, conducting the adoption of the systematic 
of Capacities Based Planning (CBP). Each skill, adequate for being in front of the 
threats seen in the study of prospective scenarios, should answer the seven 
determining factors - Doctrine, Organization, Dressage, Material, Education, Personel 
and Infrastructure (DODMEPI). The literature review describes the mission of the 
BMP and the current situation and organization as for their funcional attributions. 
Next, it evidences how the courses and stages of areas for the activities from the 
BMP are distributed and taught. It is also done an analysis and presentation of the 
organization and how the instruction centers or similar schools work in other nations: 
The United States of America, Spain and Colombia. After that, it exposes the 
Operative Skills attributed to the BMP. The research reunited, by using two 
questionnaries, the experience of militaries, currently in service in some APOM, who 
have studied or trainned for BMP. As follows, five interviews were done with Unity 
commanders and former commanders, with the objective of taking their opinion about 
the subject. All resultas obtained corroborate with the plowed inpression of the lack of 
pattern in Tactics, Techniques and Procedures, beyond the outdated doctrine. As a 
final product of this work, an appendix was elaborated, with a possible solution that 
could solve this problem: the proposal of Creation of an Army Police Instruction 
Center (APIC) as a way to contribute for the improvement of the military 
specializations and the expansion of the operational skills of the APOM. 
 

 

Key-words: Brazilian Military Police. Operational Skills. Capacities Based Planning. 
Army teaching system. Instruction Center.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, o Exército Brasileiro (EB) vem passando por uma 

transformação da Doutrina Militar Terrestre (DMT) para acompanhar as rápidas 

inovações tecnológicas ocorridas na Era do Conhecimento. Nesse ambiente de 

incertezas, o EB deve gerar forças com base no Planejamento Baseado em 

Capacidades (PBC). Cada capacidade deve ser adequada para fazer frente às 

ameaças visualizadas no estudo dos cenários prospectivos, deve atender a todos os 

seus fatores determinantes – doutrina, organização (e processos), adestramento, 

material, educação, pessoal e infraestrutura (DOAMEPI) (BRASIL, 2019b). 

As transformações atingem todas as armas, quadros e serviços, 

impulsionando uma mudança substancial na forma como são capacitados os 

recursos humanos nas diversas organizações militares (OM) de todas as naturezas. 

Nesse contexto, se visualiza a necessidade de mudança na capacitação dos efetivos 

das organizações militares de polícia do exército (OMPE).   

As OMPE tiveram sua origem na participação do Brasil na 2ª Guerra Mundial 

(1939 a 1945), quando o EB passou por uma profunda transformação na 

organização e na doutrina da Força Terrestre (F Ter). Naquela ocasião, a Força 

Expedicionária Brasileira (FEB) introduziu na constituição da estrutura organizacional 

da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária (1ª DIE), um pelotão de polícia do exército 

denominado military police platoon1, adotando o modelo do military police corps 2 do 

Exército Norte-Americano (BRASIL, 2018b). 

No decorrer do conflito, devido à grande demanda de missões de 

policiamento, balizamento de tráfego, reconhecimento de estradas e guarda de 

prisioneiros, o Pelotão de Polícia Militar foi transformado na Companhia de Polícia 

Militar (CPM) (BRASIL, 2018b). A atuação dos “soldados policiais” na Itália serviu de 

parâmetro para balizar a formação e a atuação das OMPE em tempos de paz. 

No retorno ao Brasil pós-guerra, a CPM passou a ser designada como 1ª 

Companhia de Polícia da 1ª Região Militar (RM), sendo sediada na guarnição do Rio 

de Janeiro. Posteriormente, em 6 de agosto de 1947, a mesma passou a ser 

denominada 1ª Companhia de Polícia do Exército (1ª Cia PE). Em 1951, foi 

 
1 Pelotão de Polícia Militar.   
2 Corpo da Polícia Militar. 
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transformada no 1º Batalhão de Polícia do Exército (1º BPE), agregando novos 

efetivos e materiais (NETO, 2015). 

Atualmente, o EB possui OMPE em todos os comandos militares de área (C 

Mil A), caracterizando sua abrangência nacional e sua importância para a F Ter, 

sendo empregadas em missões com variado escopo de atribuições, onde o contato 

direto com a população é uma característica marcante.  

Passados mais de 70 anos desde a criação do pelotão de  polícia militar, a 

complexidade do ambiente de emprego nas situações de guerra e de não guerra, e 

os novos paradigmas jurídicos têm exigido maior capacitação dos recursos 

humanos, sob pena de repercussões negativas para F Ter e consequências legais 

sobre os executantes de níveis mais elementares. 

Doutrinariamente, a polícia do exército pode ser organizada em cinco áreas 

funcionais: policiamento e investigação; apoio à mobilidade; custódia; segurança; e 

assessoramento; treinamento e estabilização (BRASIL, 2018b, 3-3).  

No tocante às capacidades operativas, as OMPE realizam as seguintes 

atividades: prontidão, combate individual, ação terrestre, proteção integrada, ações 

sob a égide de organismos internacionais, planejamento e condução, sistemas de 

comunicações, consciência situacional, apoio logístico para as forças desdobradas, 

gestão de recursos financeiros, interoperabilidade conjunta, interoperabilidade 

combinada, interoperabilidade interagência, proteção ao pessoal, proteção física, 

operações de apoio à informação, comunicação social e inteligência (BRASIL, 

2018b, p.3-9).  

A habilitação dos militares das OMPE ocorre por meio de cursos de 

especialização e de estágios de área conforme segue: cursos de Polícia do Exército 

(CPE) e de Perícia e Investigação Criminal Militar (CPICM); e os estágios de 

Segurança e Proteção de Autoridades (ESPA), Motociclista Militar e Batedor 

(EMMB), Adestrador de Cães de Guerra (EACG), Combate Corpo a Corpo (ECCC) e 

Armamento e Munição Menos Letal (EAMML). Os cursos e estágios são realizados 

de maneira descentralizada nas OMPE de todo o Brasil, com exceção do Curso de 

Perícia e Investigação Criminal Militar que é realizado na Escola de Instrução 

Especializada (EsIE).  

Em que pese a complexidade das atribuições das atividades relacionadas à 

PE, além das constantes transformações na Era do Conhecimento, não existe um 

centro de instrução para capacitar os efetivos, padronizar a doutrina e centralizar os 
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cursos e estágios. Tal estrutura contribuiria para a constante evolução e atualização 

das capacidades operativas da PE, além do interesse da F Ter em contar com 

recursos humanos aptos ao cumprimento das diversas missões na paz ou na guerra.  

Nesse contexto, os Planos Estratégicos do Exército (PEEx), nos triênios 2016-

2019 e 2020-2023 (BRASIL, 2019f), tratam de forma específica sobre a capacitação 

dos recursos humanos e da ampliação das OMPE com o intuito de aumentar a 

capacidade operacional e a presença de tropa de PE nos C Mil A.  

Portanto, esta pesquisa alinha-se ao PEEx e visa propor a criação do Centro 

de Instrução de Polícia do Exército (CIPE), de acordo com as vantagens e 

desvantagens da sua criação.  

Acredita-se que a criação do CIPE contribuirá para a especialização dos 

quadros das OMPE, resultando em significativo ganho para o preparo e o emprego 

dos efetivos, além de proporcionar o acompanhamento da evolução da doutrina e 

das técnicas específicas das atividades de polícia do exército. 

 

1.1 PROBLEMA 
 

Nesta seção serão apresentados os antecedentes e o problema motivadores 

da pesquisa de maneira a facilitar o entendimento do trabalho. 

 

1.1.1 Antecedentes do problema 
 

Aliado ao processo de transformação, nota-se o aumento das Operações de 

Cooperação e Coordenação com Agências (OCCA), em decorrência da previsão na 

Constituição Federal e dos dispositivos reguladores da Lei Complementar nº 

97/1999 e do Decreto nº 3.897/2001. Assim, nos últimos anos houve o emprego do 

EB em eventos como a Conferência das Nações Unidas Rio + 20 (2012); a visita do 

Papa Francisco, durante a Jornada Mundial da Juventude (2013); a Copa do Mundo 

(2014); as operações de varreduras nos presídios federais; os Jogos Olímpicos e 

Paraolímpicos Rio (2016); as operações de pacificação em diferentes comunidades 

da cidade do Rio de Janeiro; e, por fim, a Intervenção Federal no estado do Rio de 

Janeiro (2018).   
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Portanto, no contexto das operações terrestres, verifica-se a complexidade 

dos problemas enfrentados em ambiente de emprego instável e conflagrado, onde 

uma multiplicidade de atores e de interesses exige um elevado conhecimento 

técnico-profissional e a adoção de procedimentos previamente treinados nas frações 

das OMPE, buscando tropas cada vez mais adestradas. Além disso, devido à Era do 

Conhecimento e à transformação constante, a F Ter deve ser dotada de 

armamentos e de equipamentos com tecnologia agregada e sustentada por uma 

doutrina em constante evolução e integrada por recursos humanos altamente 

treinados e motivados (BRASIL, 2014a). 

 
Até 2022, o Processo de Transformação do Exército chegará a uma NOVA 
DOUTRINA -com o emprego de produtos de defesa tecnologicamente 
avançados, profissionais altamente capacitados e motivados -para que o 
Exército enfrente, com os meios adequados, os desafios do século XXI, 
respaldando as decisões soberanas do Brasil no cenário internacional  
(BRASIL, 2014a, p. 7-6). 
 

Por conseguinte, no amplo espectro dos conflitos armados, as tropas de PE 

devem estar aptas e bem adestradas, capazes de prover o suporte policial 

necessário às forças envolvidas como forma de aumentar o seu poder de combate. 

Para isso, sua organização deverá ser baseada em estruturas caracterizadas por 

flexibilidade, adaptabilidade, modularidade, elasticidade e sustentabilidade (FAMES), 

permitindo alcançar resultados decisivos nas operações de amplo espectro com 

prontidão operativa e com capacidade de emprego do poder militar de forma gradual 

e proporcional à ameaça (BRASIL, 2017a). 

Nessa direção, o processo de transformação que o EB prevê como vetores de 

transformação a doutrina, a educação e a cultura, buscando a aprimorar cada vez 

mais a capacitação dos recursos humanos para atender as suas missões 

constitucionais. 

 

1.1.2 Formulação do problema 
 

Baseado nos antecedentes do problema, foi estabelecido o seguinte 

questionamento: Como a criação do Centro de Instrução de Polícia do Exército 

influenciará nas capacidades operativas das OMPE? 

Esse questionamento tem por premissa que, a criação de um centro de 

instrução permitirá aumentar a capacitação dos militares das OMPE, além de buscar 
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o aprimoramento da doutrina e de novas capacidades, buscando um 

desenvolvimento e uma forma de aumentar as competências individuais e coletivas 

visando a eficiência e eficácia no cumprimento das missões. 

 

1.2 OBJETIVO 
 

Nesta seção são apresentados os objetivos - geral e específicos - que 

nortearam a pesquisa, visando responder ao questionamento elaborado como 

problema. 

 

1.2.1 Objetivo geral 
 

O objetivo geral do presente estudo é propor a criação do Centro de Instrução 

de Polícia do Exército (CIPE), como forma de ampliar as capacidades operativas das 

OMPE por meio da uniformização de procedimentos, da especialização e da 

capacitação de seus quadros. 

 

1.2.1.1 Objetivos específicos 
 

Para atingir o objetivo geral, a pesquisa buscará atingir os seguintes objetivos 

específicos: 

a) descrever as missões da polícia do exército e sua organização;  

b) apresentar como estão distribuídos e ministrados os cursos e estágios de 

área destinados à atividade de PE;  

c) apresentar a organização e o funcionamento de centros de instrução 

similares dos Estados Unidos da América, da Espanha e da Colômbia; 

d) expor as Capacidades Operativas atribuídas à polícia do exército; e  

e) propor a criação do Centro de Instrução de Polícia do Exército. 

 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 
 

Para alcançar o objetivo geral apresentado e as situações descritas 

anteriormente, foram elaboradas as questões de estudo subsequentes: 
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a) quais as missões atribuídas à polícia do exército? 

b) como estão distribuídos e são ministrados os cursos e estágios nas 

OMPE?  

c) como são realizados os cursos e os estágios voltados à especialização de 

PE nos Estados Unidos da América, na Espanha e na Colômbia? 

d) quais são as Capacidades Operativas atribuídas à PE? 

e) quais seriam as vantagens e desvantagens da criação do CIPE para a F 

Ter? 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 
 

Para acompanhar a dinâmica e as transformações do EB é necessário investir 

nas áreas de atualização e de modernização do ensino, aprendizagem e treinamento 

de pessoal, visando alcançar um melhor adestramento e minimizar cada vez mais os 

erros. Nessa direção de busca pela conscientização sobre a importância dos 

recursos humanos e da necessidade do gerenciamento contínuo dos processos de 

mudança na prática do adestramento militar, se faz necessário este estudo e 

justifica-se o tema escolhido. 

 
Tudo isso leva à necessidade de uma força com novas capacidades 
operativas, dotada de material com alta tecnologia agregada, sustentada por 
uma doutrina em constante evolução e integrada por recursos humanos 
altamente treinados e motivados. Sua organização 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, 2019b, p. 1-2). 
 

A polícia do exército está presente em uma parcela significativa do território 

nacional e “possui o 3º maior efetivo de militares dentro dos tipos de Infantaria, 

ficando atrás apenas da Infantaria de Selva e Motorizada” (ABREU, 2017, p. 48), 

com um efetivo previsto de cerca de 8.693 militares distribuídos em 9 batalhões, 5 

companhias, e 23 pelotões, totalizando 37 OMPE (BRASIL, 2018b). 

Por se tratar de uma tropa especializada, com missões específicas e 

peculiares, é de suma importância possuir um elevado grau de especialização e 

adestramento e uma constante atualização das táticas, técnicas e procedimentos 

(TTP), visando acompanhar as evoluções dos conflitos modernos. 
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Desta forma, por meio da realização de cursos e de estágios, os militares 

adquirem o conhecimento para desempenhar as atividades e tarefas pertinentes às 

OMPE. Contudo, ainda hoje não existe um centro de instrução (CI) voltado para a 

especialização dos militares nas OMPE, destinado a prestar essa formação 

específica e peculiar, com vistas a prover ferramentas e conhecimentos essenciais 

ao cumprimento das missões dessa natureza.  

Assim, as diversas OMPE distribuídas pelo território nacional têm conduzido 

os cursos e estágios contando com seus aquartelamentos e meios. No entanto, 

como já foi destacado em outros trabalhos, como Silveira (1996), Filter (2006), 

Souza (2017), é fato que a descentralização na especialização dos oficiais e praças 

de carreira acarreta problemas como a falta de padronização de procedimentos e a 

do acompanhamento e adensamento da doutrina. 

 
A consequente pulverização dos cursos e estágios pelas OMPE de todo o 
território nacional acaba por provocar mazelas que vão desde a falta de 
padronização de currículos, cargas horárias e conteúdo desses cursos, até 
a carência de meios provocada pela disseminação dos poucos recursos 
existentes (FILTER, 2006, p. 60). 
 

Nesse sentido, a realização desse trabalho justifica-se, uma vez que o recurso 

mais valioso do EB é o seu pessoal. Assim, a educação é vital para garantir que os 

oficiais e os praças sejam especialistas para cumprir as funções de um moderno 

exército tecnológico, quando inseridos em operações complexas e desafiadoras.  

No presente, a capacitação das efetivos de oficiais e de praças servindo nas 

OMPE é realizada de forma descentralizada, e limitada à disponibilidade estrutural; 

contando com poucos recursos financeiros e materiais, bem como militares mais 

antigos aptos e com habilitações necessárias para a formação dos novos 

especialistas.  

 A proposta dessa pesquisa está consoante com a Diretriz nº 5, do 

Comandante do Exército, que orienta sobre a capacitação dos recursos humanos.  

 
[...] capacitar os militares do Exército Brasileiro para os desafios da Era do 
Conhecimento por intermédio de cursos e estágios atualizados, conduzidos 
com técnicas de ensino modernas e pela modalidade de ensino a distância 
(PUJOL, 2019, p. 15). 
 

Portanto, para corroborar com o alcance da visão de futuro do EB, que busca 

profissionais altamente capacitados e motivados, infere-se que este trabalho 

contribuirá através da proposta de criação do Centro de Instrução de Polícia do 
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Exército, permitindo  ampliar as capacidades operativas da PE com a evolução da 

doutrina, organização, adestramento, material, educação, pessoal e infraestrutura e 

com a padronização das TTP, incluindo o apoio ao desenvolvimento profissional e a 

eficácia nas habilidades funcionais dos militares. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

Nesta seção são apresentados os conhecimentos sobre organização, as 

características e natureza da PE; os cursos e estágios voltados para a habilitação 

dos efetivos; as organizações similares em outros países; as capacidades operativas 

atribuídas a PE; e as vantagens da criação do CIPE e sua estruturação. 

 

2.1 A POLÍCIA DO EXÉRCITO 
 

A polícia do exército é uma tropa especializada, apta a realizar missões 

voltadas para o policiamento, segurança, balizamento e escolta, fiscalização de 

pessoas e veículos e manutenção da ordem e da disciplina. Eventualmente, poderá 

combater como tropa de infantaria (BRASIL, 1966).  

 
A PE é uma tropa de Infantaria de natureza especial, com a missão de 
fiscalização e manutenção da ordem e da disciplina nas áreas militares, nas 
situações de guerra, e, eventualmente, ser empregada em operações de 
garantia da lei e da ordem, em situações de não guerra (BRASIL, 2018b, p. 
1-1). 

 

2.1.1 Organização 
 

Atualmente, as OMPE estão presentes em todos os C Mil A, caracterizando a 

sua abrangência nacional, conforme verifica-se no Quadro 27 – As 37 OMPE e seus 

respectivos efetivos (Anexo A).  

As OMPE são constituídas por batalhões de polícia do exército (BPE), 

companhias de polícia do exército (Cia PE) e pelotões de polícia do exército (Pel 

PE). Já nos Grandes Comandos (G Cmdo) existe a Seção do Serviço de Polícia, 

orgânica do estado-maior especial, que atua assessorando o comandante (Cmt) nos 

assuntos pertinentes às atividades de polícia (BRASIL, 2018b). 

A dosagem orgânica desejável por comando enquadrante é a existência de 

pelo menos um pelotão de polícia do exército (Pel PE) por brigada (Bda); uma 

companhia de polícia do exército (Cia PE) por divisão de exército (DE); e um 

batalhão de polícia do exército por C Mil A, conforme a Figura 1 a seguir (BRASIL, 

2018b). 
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FIGURA 1 – Dosagem orgânica mínima desejável de OMPE por comando 
Fonte: Brasil (2018b) 
 

Diante da importância da polícia do exército para a F Ter, o Objetivo 

Estratégico do Exército (OEE) nº 3 do PEEx 2020-2023 refere-se a diversas 

atividades relacionadas à PE, como adequar a infraestrutura do 6º Batalhão de 

Polícia do Exército, do 11º Batalhão de Polícia do Exército e do 4º Batalhão de 

Polícia do Exército; propor a implantação do 15º Pelotão de Polícia do Exército, em 

Cascavel - PR; implantar o 7º Batalhão de Polícia do Exército, em Manaus - AM; 

implantar, por reestruturação da 9ª Cia Gd e da 14ª Cia PE, o 9º Batalhão de Polícia 

do Exército, em Campo Grande – MS; e modernizar as OMPE, conforme o Quadro 

1. Com isso, aumentará ainda mais o efetivo de militares em OMPE (BRASIL, 

2019f). 

 

Estratégia Ação 
Estratégica 

Atividades Capacidade 
Militar Terrestre 

 
 
 
 
 

 
3.2 Aperfeiçoamento 
da estrutura de apoio 
às operações de 
cooperação e 
coordenação com 
agências 

 
 
 

3.2.1 Ampliar 

a capacidade 
operacional 

do Exército 
para atuar na 
proteção da 

sociedade. 

3.2.1.1 Adequar a infraestrutura    do 6º Batalhão de 

Polícia do Exército. (2020-2022) 

 
 
 
 
 
 
 

Apoio a órgãos 

governamentais 

3.2.1.2 Adequar a infraestrutura do 11º Batalhão 

de Polícia do Exército. (2020-2023) 

3.2.1.3 Adequar a    infraestrutura do 4º   Batalhão 

de Polícia do Exército. (2020-2023) 

3.2.1.4 Propor a implantação do 15º Pelotão de 

Polícia do Exército, em Cascavel-PR. (2022-2023) 

3.2.1.5 Implantar, por reestruturação da 9ª Cia 

Gd e da 14ª Cia PE, o 9º Batalhão de Polícia do 

Exército em Campo Grande - MS. (2021-2023) 

3.2.1.6 Modernizar as OMPE (obter/modernizar 

SMEM). (2020-2023) 

 

3.2.1.7 Implantar o 7º Batalhão de Polícia do Exército 

em Manaus-AM. (2020-2023) 

 

 QUADRO 1 – Atividades do Plano Estratégico do Exército relacionadas a PE 
 Fonte: Brasil (2019f) 
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2.1.1.1 Batalhões de Polícia do Exército 
 

Os BPE são organizações militares diretamente subordinadas (OMDS) ao C 

Mil A, à RM ou a DE e estão organizados em estado-maior, duas ou três Cia PE, 

uma Subunidade de escolta e guarda (Cia Esct Gd) e uma Subunidade de comando 

e serviços (BRASIL, 1966), conforme o Organograma 1. 

 
ORGANOGRAMA 1 - Estrutura organizacional de um BPE 
Fonte: BRASIL (2019e)  
 

A companhia de comando e serviços (CCSv) do BPE difere das OM de 

Infantaria por possuir um pelotão de investigações criminais (PIC), um pelotão de 

segurança e uma seção de cães de guerra, além dos outros pelotões previstos nas 

CCSv.  

Já a companhia de escolta e guarda (Cia Esct Gd) é uma SU orgânica dos 

batalhões de polícia do exército, composta por um pelotão de escolta e três pelotões 

de guarda. O pelotão de escolta está apto e equipado para realizar escolta com 

motocicletas e realizar a manutenção desses meios. 
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2.1.1.2 Companhias de Polícia do Exército orgânicos da Divisão de Exército ou 
Região Militar 

 

As Cia PE orgânicas da DE ou RM estão organizadas em seção de comando, 

dois ou três pelotões de polícia do exército e um pelotão de escolta e guarda 

(BRASIL, 1966) (ver Organograma 2). 

 

 
ORGANOGRAMA 2 - Estrutura organizacional de uma Cia PE 
Fonte: Abreu (2017) 
 

2.1.1.3 Pelotões de Polícia do Exército orgânicos das Brigadas 
 

Os pelotões de polícia do exército orgânicos das Bda estão organizados em 

grupo de comando, um grupo de chefia de polícia, um grupo de segurança, um 

grupo de trânsito e um grupo de escolta e guarda (BRASIL, 1966) (ver Organograma 

3). 

 

 
ORGANOGRAMA 3 - Estrutura organizacional de um Pel PE 
Fonte: Abreu (2017) 
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Cabe ressaltar que, em algumas funções do QCP das OMPE, determinados 

cargos exigem habilitações obrigatórias ou habilitações desejáveis para sua 

ocupação, como apresentado no Quadro 2. Já para cabos e soldados, existe a 

Qualificação Militar Geral (QMG)/ Qualificação Militar Particular (QMP) 07 29 - 

Infante Policial. 

 

Código  Habilitação 

639 Investigação Policial 

640 Perícia Criminal 

641 Polícia do Exército 

642 Adestramento de cães 

747 Motociclista 

QUADRO 2 – Habilitações relacionadas a PE 
 Fonte: Brasil (2007) 

 

2.1.2 Missões  
 

Dentre outras missões, as OMPE são responsáveis pela condução de 

operações tipo polícia que visam a apoiar a atuação dos elementos de combate, de 

apoio ao combate e de apoio logístico em todas as dimensões do ambiente 

operacional. As tropas de PE podem atuar como polícia administrativa e como 

polícia judiciária. Como polícia administrativa, desempenha atividades para a 

prevenção de delitos, enquanto que como polícia judiciária, auxilia a Justiça Militar 

da União na apuração de delitos (BRASIL, 2018b). 

No que se refere ao fornecimento do suporte policial ao EB, as tropas de PE 

atuam nas seguintes áreas funcionais: policiamento e investigação; apoio à 

mobilidade; custódia; segurança; e assessoramento, treinamento e estabilização. 

Dentro de cada área funcional, a PE desempenha as seguintes atividades e tarefas, 

conforme apresenta a Figura 2 a seguir: 
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FIGURA 2 – Atividades desempenhadas pela PE por área funcional 
Fonte: Silveira (2019) 
 

Com definição ampla e missões das mais diversas naturezas, a PE vem, 

desde os tempos de pelotão de polícia militar da FEB, durante a Segunda Guerra 

Mundial, constituindo-se em uma valiosa tropa dos C Mil A, dos G Cmdo e das 

grandes unidades (GU) (ROCHA, 2011).  

Em situação de guerra, as OMPE mantêm a sua atuação de forma similar à 

situação de não-guerra, realizando as seguintes missões: operação de campos de 

prisioneiros e internados; condução de prisioneiros, internados, extraviados e 

desertores; controle de trânsito de viaturas e pessoas; orientação do fluxo de tropas 

das áreas de retaguarda para linha de frente; operação dos postos de controle que 

sinalizam as linhas de escurecimento total (LET) e linha de escurecimento parcial 

(LEP), além de investigações de ilícitos (BRASIL, 1966).  

 
A tropa de Polícia do Exército, na imensa maioria das vezes estará 
cumprindo missão real, quer seja em situação de garantia da lei e da ordem, 
realizando um controle de distúrbios, quer seja em suas atividades diárias 
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como controle de trânsito, patrulhamento, segurança de autoridades e 
instalações e escoltas (RIBEIRO, 2015, p. 74).  

   

2.1.3 Operações 
 

Nos últimos anos, as OMPE têm atuado em um amplo leque de operações, 

onde tem sido exigido conhecimentos e capacidades adequados aos tempos 

modernos e consoantes ao arcabouço jurídico-normativo, a fim de preservar os seus 

integrantes e a imagem da Força Terrestre. 

 
A atuação da PE em operações ocorre no sentido de assegurar, dentre 
outros aspectos, a manutenção da disciplina e o cumprimento das leis, 
ordens e regulamentos; controle de trânsito de veículos e de pessoas; e 
escolta e guarda dos prisioneiros de guerra, internados civis e presos 
militares. Assim, pode proporcionar segurança física às autoridades, 
instalações e propriedades, prevenindo e investigando crimes e participando 
de medidas de proteção de área de retaguarda das tropas da F Ter, 
presentes no Teatro de Operações/Área de Operações (TO/A Op) (BRASIL, 
2018b, p.5-1). 
 

Dentre as operações de cooperação e coordenação com agências (OCCA), a 

série histórica registrou a participação efetiva de tropas de polícia do exército 

predominantemente em: operações de garantia da lei e da ordem (Op GLO); 

atribuições subsidiárias (sob a forma de instrução para outros órgãos do poder 

público); operações de paz; segurança de grandes eventos e de chefes de Estado; e 

operações de garantia da votação e apuração (GVA) (BRASIL, 2017a), conforme 

exemplificado na Figura 3.  
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FIGURA 3 – Atividades desempenhadas pela PE  
Fonte: Brasil (2018b) 

 

Estas atividades especializadas foram empregadas em operações recentes 

de grande complexidade, sem a necessidade de adaptações na instrução e do 

material, em que destaca-se: a força de manutenção de paz no Timor Leste e no 

Haiti; a Operação Arcanjo, nos complexos da Penha e do  Alemão; a Operação São 

Francisco, no Complexo da Maré; os Jogos Mundiais Militares (2011); a Conferência 

das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável Rio + 20; a Jornada 

Mundial da Juventude (2013); a Copa do Mundo (2014); os Jogos Olímpicos Rio 

(2016); a Intervenção Federal (2018); as operações de varredura nos presídios; e a 

Força Tarefa Logística Humanitária, no Estado de Roraima (BRASIL, 2018e).  

 
Ao participar dessas atividades, a PE desempenha tarefas próprias, quais 
sejam, ações policiais. Enquanto tropas de outra natureza precisam adaptar 
suas estruturas, chegando a abrir mão de alguns meios, os policiais do 
Exército não se afastam de sua atividade-fim quando empregados em 
situação de não guerra. Além disso, algumas tarefas não permitem 
adaptação, devido a sua especificidade, e são atribuídas exclusivamente à 
PE, como a escolta de batedores motociclistas, o emprego do cão de 
trabalho policial e a perícia criminal (FARIA, 2019, p. 69). 
 



41 
 

2.2 OS CURSOS E ESTÁGIOS 
 

Em razão das necessidades específicas para o cumprimento das suas 

missões e da exigência de conhecimentos técnicos, os oficiais e praças integrantes 

das OMPE são capacitados por meio de cursos e estágios diversos para que 

cumpram missões específicas (FILTER, 2006), conforme apresentado no Quadro 3.  

 

Ord Curso/Estágio de área Duração 

          
1 

Curso de Perícia e Investigação 
Criminal Militar para oficiais 
(CPICM) 

20 semanas na modalidade EAD 
20 semanas em atividades presenciais 

2 Curso de Perícia e Investigação 
Criminal Militar para Sargentos 
(CPICM) 

12 semanas EAD 
 20 semanas em atividades presenciais 

3 Curso de Polícia do Exército 
para Oficiais (CPE) 

Até 10 semanas 

4 Curso de Polícia do Exército 
para Sargentos (CPE) 

Até 10 semanas 

5 Estágio de Segurança e 
Proteção de Autoridades 
(ESPA) 

Até 4 semanas 

6 Estágio de Motociclista Militar e 
Batedor (EMMB) 

Até 8 semanas 

7 Estágio de Combate Corpo a 
Corpo (Lutas e Uso Progressivo 
da Força) 

Até 2 semanas 

8 Estágio de Adestrador de Cães 
de Guerra (EACG) 

Até 10 semanas 

9 Estágio de Armamento e 
Munição Menos Letal (EAMML) 

 1 semana 

QUADRO 3 – Cursos e estágios voltados para as atividades de PE 
Fonte: O autor 
 

2.2.1 Curso de Perícia e Investigação Criminal Militar para oficiais e sargentos 
 

O CPICM para oficiais é realizado na Escola de Instrução Especializada 

(EsIE), de maneira centralizada, com grau superior e modalidade de especialização, 

com periodicidade de um curso a cada dois anos (anos pares), possibilitando a 

matrícula de no máximo, 20 alunos por curso, não incluídos os militares das outras 

Forças Armadas (FA) e das nações amigas. O curso tem como universo de seleção 

os tenentes de carreira da Arma de Infantaria servindo em OMPE e concede o grau 

de especialista em perícia e investigação criminal no nível de pós-graduação lato 
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sensu, estando assim o militar apto a chefiar os trabalhos periciais realizados pela 

Subseção de Perícia do Pelotão de Investigação Criminal (BRASIL, 2016b). 

Já o Curso de Perícia e Investigação Criminal Militar para sargentos, também 

é realizado na EsIE, com grau médio e modalidade de especialização e 

periodicidade de um curso a cada dois anos (anos ímpares). Tem como universo de 

seleção os segundos-sargentos (2º Sgt) e os terceiros-sargentos (3º Sgt) de carreira 

de Infantaria servindo em OMPE, possibilitando a matrícula de, no máximo, 20 

alunos por curso, não incluídos os militares de outras FA e das nações amigas 

(BRASIL, 2016c). 

Ambos os cursos habilitam o militar a exercer a função de perito criminal 

militar e investigador criminal militar, assessorando os Cmt na elucidação de ilícitos 

no âmbito do  C Mil A: solucionando crimes envolvendo militares em atividades de 

guerra e de não-guerra; produzindo provas técnicas para atender a Justiça Militar da 

União; e como investigador criminal, assessorando os encarregados de Inquérito 

Policial Militar (IPM), quando solicitado (BRASIL, 2016a).  

Os Cursos de Perícia e Investigação Criminal Militar são conduzidos por 

instrutores e monitores da Seção de Criminalística (Seç Crim) da EsIE. Esta seção é 

prevista no Quadro de Cargos Previstos (QCP), com um Major (Maj) na função de 

instrutor-chefe, além de um Capitão (Cap) instrutor, três 1º Sargentos (1º Sgt) e um 

2º Sgt, todos monitores, totalizando seis militares. 

 

Posto/Grad Função Quantidade 

Maj Chefe da Seção de criminalística 1 

Cap Adjunto 1 

1º Sgt  Adjunto 3 

2º Sgt Auxiliar de ensino 1 

Total 6 

  QUADRO 4 – Seção de criminalística da EsIE 
  Fonte: O autor 

 

Uma parcela do curso é realizada na modalidade de ensino a distância (EAD), 

através do Portal de Educação do Exército, sendo 12 semanas para os sargentos e 

20 semanas no curso para os oficiais. Os oficiais que realizam o curso apresentam 

um trabalho de conclusão de curso (TCC), voltado à atividade de perícia ou 

investigação criminal (BRASIL, 2017d).  
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No âmbito do EB, as OMPE são as unidades mais aptas a realizar perícia 

criminal e de trânsito, dispondo em suas organizações de um pelotão de 

investigação criminal (PIC) ou um grupo de perícia e investigações criminais. 

 

2.2.2 Curso de Polícia do Exército para oficiais e sargentos 
 

O CPE é realizado em cinco OMPE valor batalhão (Btl): no Batalhão de 

Polícia do Exército de Brasília (BPEB), no 1º BPE, no 2º BPE, no 3 º BPE e no 4º 

BPE (BRASIL, 2020b). O curso tem duração de até 10 semanas e destina-se a 

formar oficiais e sargentos especializados, capacitando-os às missões inerentes às 

OMPE: operações de guerra e de não guerra, segurança e proteção de autoridades, 

posto de bloqueio e controle de vias urbanas, controle de distúrbios e operações tipo 

polícia (BRASIL, 2013).  

Os Núcleos de Ensino existentes nos Batalhões de PE são responsáveis pela 

condução do curso sob a supervisão da Diretoria de Educação Técnica Militar 

(DETMil) e a orientação técnico-pedagógica do Departamento de Educação e 

Cultura do Exército (DECEx). Abaixo tem-se a estrutura organizacional do Núcleo de 

ensino do BPE (ver Quadro 5). 

 

Posto/Grad Função Quantidade 

Cap Chefe do Núcleo de Ensino 1 

1º Ten Adjunto 1 

2º Ten  Adjunto 1 

ST Auxiliar de ensino 1 

3º Sgt Auxiliar 1 

Cb Operador de micro 2 

Sd Serviços Gerais 10 

TOTAL 17 

QUADRO 5 – Núcleo de ensino do BPEB 
Fonte: O autor 
 

O CPE, para oficiais, tem o objetivo de habilitá-los para a ocupação de cargos 

e para desempenhar funções de comandantes de companhia de polícia do exército 

(Cmt Cia PE) e de pelotão de polícia do exército  (Cmt Pel PE) e, para sargentos, 
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tem o objetivo de habilitá-los a ocupar cargos e desempenhar funções de 

comandantes de grupo de polícia do exército (GPE) e de adjunto de pelotão (Adj 

Pel), nas OMPE (BRASIL, 2013). 

As disciplinas que compõem a grade curricular são combate corpo a corpo; 

tiro de combate policial; operações tipo polícia; proteção e segurança de 

autoridades; armamento, munição e tiro; noções básicas de direito; investigação 

policial; operações de garantia da lei e da ordem; PE em campanha; operações 

policiais; defesa pessoal; e treinamento físico militar (BRASIL, 2017e). 

 

2.2.3 Estágio de Segurança e Proteção de Autoridades (ESPA) 
 

O ESPA é um estágio de área (1° nível), com duração de até quatro semanas, 

vinculado diretamente ao C Mil A e tem como finalidade capacitar os oficiais e os 

praças a realizar a segurança e proteção de autoridades civis e militares. 

 
As matérias que compõem a grade curricular são: Fundamentos Jurídicos, 
Armamento, Munição e Tiro; Eventos; Atividades de Inteligência; Escoltas; 
Prevenção contra Atentados e Ameaças; Combate a Incêndio; Defesa 
Pessoal; e Doutrina de Segurança de Autoridades (BRASIL, 2019d). 
 

Atualmente, o ESPA é realizado de maneira descentralizada nas OMPE valor 

unidade (U) e valor subunidade (SU). O serviço de segurança e proteção de 

autoridades requer militares formalmente capacitados em cursos e estágios, 

organizados em prol da missão, mantidos em constante adestramento, dotados de 

meios apropriados e de infraestrutura adequada ao desenvolvimento das ações de 

preparo e emprego (BRASIL, 2020c). 

 

2.2.4 Estágio de Motociclista Militar e Batedor (EMMB) 
 

O EMMB tem duração de até oito semanas e consiste em um estágio de área 

(1° nível) vinculado diretamente ao C Mil A com a finalidade de habilitar oficiais e 

praças para o desempenho das funções de “batedores” na escolta de motocicletas. 

Durante o estágio, são ministradas instruções de tiro embarcado, legislação de 

trânsito, mecânica de motocicleta, segurança na pilotagem, técnica de pilotagem e 

técnica de escolta (BRASIL, 2019c). O EMMB fornece o embasamento teórico e 

http://www.bpeb.eb.mil.br/index.php/nu-ens/cpe
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prático para o desempenho das funções atinentes ao motociclista militar e batedor e 

pertencer ao pelotão de motos das OMPE. 

Atualmente o EMMB é realizado de maneira descentralizada nas OMPE valor 

U e SU. 

O motociclista militar e batedor deve ser, devido à natureza de sua atividade, 
um combatente dotado de qualidades específicas que lhe permitirão cumprir 
sua missão, tornando-se o elemento central da atividade de escolta. É 
essencial que seja dotado, em elevado grau, de muito boa condição física, 
moral e psíquica, além de possuir acurada e sólida técnica, capaz de deixá-
lo em condições de responder, de forma eficaz, às diferentes situações 
apresentadas no trânsito (BRASIL, 2018f, p. 1-1). 
 
 

 
FIGURA 4 – Pelotão de Escolta em escolta de comboio 
Fonte: Brasil (2018b) 
 

 

2.2.5 Estágio de Combate Corpo a Corpo (ECCC)/ Estágio de Lutas e Uso 
Progressivo da Força 

 

O ECCC, também reconhecido como Estágio de Lutas e Uso Progressivo da 

Força, é um estágio de área (1° nível) com duração de até duas semanas. Sua 

finalidade é habilitar os militares a desenvolver as funções de instrutor, monitor e 

auxiliar do monitor nas TTP utilizados no combate corpo a corpo, tornando-os 

multiplicadores de conhecimentos em suas respectivas OMPE. 

Atualmente, o ECCC é realizado de maneira descentralizada nas OMPE valor 

U e SU. 
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2.2.6 Estágio de Adestrador de Cães de Guerra (EACG) 
 

O EACG é um estágio de área (1° nível) com duração de até 10  semanas 

que visa capacitar os concludentes a executar o adestramento dos cães de guerra 

das respectivas OMPE; desenvolver as habilidades e atributos necessários à 

atividade militar; e atuar na detecção de explosivos e  de entorpecentes, bem como 

no emprego das missões operacionais. 

Nas OMPE, o cão pode atuar em atividades de patrulha, operações de 

controle de distúrbios, detecção de entorpecentes, explosivos e evidências (BRASIL. 

2019i). 

Atualmente o EACG é realizado de maneira descentralizada nas OMPE valor 

U e SU.  

 

2.2.7 Estágio de Armamento e Munição Menos Letal (EAMML) 
 

O EAMML é um estágio de área (1° nível) com duração de uma semana que 

visa capacitar os estagiários ao manuseio correto dos armamentos e munições com 

tecnologia menos letal utilizados pelo EB, como granadas de mão, espingarda 

calibre 12, espargidores de pimenta e outros. Também é um estágio realizado de 

maneira descentralizada nas OMPE valor U e SU. 

 

2.3 A POLÍCIA DO EXÉRCITO DE OUTRAS NAÇÕES 
 

Grande parte das FA de nações amigas apresentam tropas semelhantes à PE 

brasileira. A tropa de PE é valorizada nos diversos exércitos do mundo devido à 

importância das missões e das atividades especializadas, sendo considerada, em 

alguns casos, uma arma do próprio exército. 

Quanto à formação ou à especialização, existem escolas e centros de 

instrução voltados à atividade de PE de suas FA que visam a melhoria contínua da 

especialização, da padronização das TTP e uma constante atualização doutrinária 

para gerar organizações operativas capazes de se ajustar à evolução constante dos 

conflitos. O Quadro 6 – Forças armadas que possuem escola ou centros de 

formação na área de polícia do exército a seguir apresenta uma amostra de alguns 
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países que possuem centros ou escolas voltados ao ensino e ao desenvolvimento 

doutrinário de PE. 

 

País Centro de ensino e desenvolvimento doutrinário de PE3 

EUA Military Police School – Fort Leonard Wood 

Colômbia Escuela de Policia Militar de Bogotá 

Espanha Academia de Logistica de Zaragoza 

Canadá Canadian Forces Military Police Academy 

Reino Unido Defence College of Policing and Guarding 

Paquistão Corps of Military Police School 

Índia Corps of Military Police Centre and School 

Alemanha Schule für Feldjäger und Stabsdienst der Bundeswehr 

Israel Bahad 13 – Camp Mota Gur 

OTAN Military Police Centre of Excellence 

Bolívia Regimento Escuela de Policia Militar 

Sri Lanka Sri Lanka Corps of Military Police School 

QUADRO 6 – Forças armadas que possuem escola ou centros de formação na área de Polícia do   
Exército 

Fonte: Abreu (2017) 

 

A seguir apresenta-se informações levantadas a respeito de aspectos básicos 

das tropas de PE de outras nações, apresentando as missões que estas tropas 

desempenham, a organização, os cursos e os estágios voltados à atividade de PE, 

assim como a forma que são realizados esses cursos. Foram analisadas as tropas 

de PE dos Estados Unidos da América (United States Army Military Police- 

USAMP4), Espanha (Policía Militar del Ejercito de Terra5) e Colômbia (Policía Militar 

del Ejercito Colombiano6). 

 

 
3 Escola de Polícia Militar - Fort Leonard Wood; Escola de Policia Militar de Bogotá; Academia de 

Logistica de Zaragoza; Academia da Polícia Militar das Forças Canadenses; Escola de Defesa de 
Policiamento e Guarda; Escola do Corpo de Polícia Militar; Centro e Escola do Corpo de Polícia 
Militar; Escola de Polícia Militar e Serviço de pessoal do Bundeswehr; Bahad 13 - Acampamento 
Mota Gur; Centro de Excelência da Polícia Militar; Regimento Escola de Policia Militar; Escola do 
Corpo de Polícia Militar do Sri Lanka (tradução nossa). 

4 Polícia Militar do Exército dos Estados Unidos. 
5 Polícia Militar do Exército da Espanha. 
6 Polícia Militar do Exército Colombiano. 
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2.3.1 Polícia do Exército dos Estados Unidos – Military Police 
 

O exército norte-americano é dotado de sólida tropa de polícia do exército 

com experiências em combate. Prioriza 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 (PG), civis detidos e investigações militares, missões 

típicas de polícia do exército (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2019).  

Diferentemente da estrutura existente no EB, a Polícia do Exército dos 

Estados Unidos  (USAMP) é um ramo específico do Exército dos EUA, sendo 

enquadrada como elemento de apoio ao combate tal qual a intendência e as 

comunicações, por exemplo. Possui organização própria, assim como a formação, a 

especialização, o adestramento, o material, o pessoal e a infraestrutura (ROCHA, 

2013).  

 
A USAMP é um comando independente, liderado por um Provost Marshall, 
Oficial-General de 3 estrelas, que envia frações para o cumprimento de 
suas missões nos EUA e no exterior. O militar, ao ingressar na Military 
Police (MP), permanece todo o período da carreira até a reserva. A 
formação do USAMP, bem como o seu desenvolvimento doutrinário, é 
responsabilidade da Military Police School (USAMPS), localizada no Fort 
Leonard Wood (FLW), no estado de Missouri (BEZERRA, 2016, p. 2). 
 

O MP apoia os comandantes, policiando e salvaguardando as comunidades, 

mantendo boa ordem e disciplina, reduzindo a criminalidade, protegendo os direitos 

e liberdades individuais e possibilitando o estado de direito. A experiência em 

investigações é empregada de várias formas, desde acidentes de trânsito e 

investigações comuns até investigações em toda a gama de operações militares 

(ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2013, tradução nossa). 

 

2.3.1.1 Cursos da Military Police 
 

A USAMPS é o estabelecimento de ensino responsável pela formação, 

padronização, treinamento, difusão de conhecimentos e pelas experimentações 

doutrinárias de PE. Este estabelecimento de ensino ministra os seguintes cursos 

(Figura 5): 
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FIGURA 5 – Formação dos Military Police 
Fonte: Junior (2020) 
 
 

2.3.1.1.1 Military Police Pre-Command 
 

O curso Military Police Pre-Command7 é realizado na USAMPS, situada no 

Fort Leonard Wood (FLW) e tem duração de duas semanas. O número de alunos 

por curso é de 20 militares oficiais do posto de tenente-coronel ou coronel, e 

command sergeant major8 selecionados, que estejam no comando ou tenham sido 

designados para comandar um batalhão, brigada ou grupo do tamanho de unidade 

(JUNIOR, 2020). 

O objetivo do curso é o de propiciar ao oficial que foi designado para o 

comando um currículo relacionado as suas atribuições de comando atuais ou futuras 

como comandantes de brigada ou batalhão, diretores de segurança pública, funções 

de policiamento do exército. E para os sargentos, visa a função de adjunto de 

comando e brigada e líderes sêniores da polícia militar (JUNIOR, 2020). 

 

2.3.1.1.2 Basic Military Police Course 
 

O curso Basic Military Police9 é realizado na USAMPS e tem duração de 19 

semanas. O número de alunos por curso é de 200 militares. Para ingressar os 

requisitos são ser militar da ativa do Exército Norte-Americano, da Guarda Nacional, 

ou componente da reserva, e possuir carteira de habilitação válida. O curso é 

voltado para os soldados. 

 
7 Curso da Polícia Militar Pré-Comando. 
8 Sargento-Comandante.  
9 Curso Básico da Polícia Militar. 
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Este é um curso de treinamento, sendo que a fase de treinamento básico 

fornece uma progressão lógica da transição de civis para soldados através da 

apresentação de habilidades e de tarefas individuais selecionadas para desenvolver 

um soldado bem disciplinado e motivado, bem como proficiente em tarefas comuns 

de policiais militares. Este curso desenvolve autodisciplina, motivação, prontidão 

física e proficiência em capacidade de sobrevivência básica em combate, técnicas 

de combate e armamento. A fase de treinamento básico também apresenta a 

história e as tradições da MP. 

O foco do curso volta-se ao desenvolvimento do caráter e da liderança dentro 

do Exército e baseia-se em valores. A fase de treinamento individual avançado 

consiste em treinamento técnico e tático específico militar e comum para executar as 

disciplinas da MP: Operações de Polícia, Operações de Detenção, Suporte de 

Segurança e Mobilidade e Operações de Inteligência da Polícia (JUNIOR, 2020). 

 

2.3.1.1.3 Military Police Basic Officer Leader Course (MPBOLC) 
 

O Military Police Basic Officer Leader Course10 é realizado na USAMPS, tem 

duração de 17 semanas. O número de alunos por curso é de até 48 militares. 

O treinamento é focado no combate e enfatiza habilidades técnicas, táticas, 

policiais e de liderança; ética militar; e costumes e tradições do serviço - valores e 

princípios que aprimoram o desenvolvimento profissional de combate dos oficiais. 

Este curso treina as quatro competências essenciais da polícia militar: a 

combatividade, o policiamento, as investigações e as ações corretivas. Os alunos 

são proficientes nas três disciplinas do Corpo de Polícia Militar e são treinados nas 

tarefas mais críticas exigidas ao líder de pelotão. Estes oficiais demonstram um 

profundo entendimento e vontade de viver de acordo com os valores do Exército, 

assim como uma firme compreensão dos atributos, das habilidades e das ações que 

formam a base de um líder competente e confiante. Os alunos aprendem todas as 

tarefas críticas de aplicação da lei para poderem assumir imediatamente uma função 

de supervisão para o Departamento da Polícia Civil do Exército (JUNIOR, 2020). 

 

 

 
10 Curso de Líder de Polícia Militar. 
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2.3.1.1.4 Military Police Captains Career Course (MPCCC) 
 

O curso Military Police Captains Career11 é realizado na USAMP e tem 

duração de 21 semanas. O número de alunos por curso é de 48 militares. Para 

ingressar nesse curso os pré-requisitos são ser oficial comissionado no grau de 

capitão ou primeiro-tenente; ser membro do Exército ativo, da reserva nível nacional, 

ou ser oficial comissionado estrangeiro, cujo ramo seja o Corpo de Polícia Militar (ou 

equivalente) e ter concluído o Curso Básico de Oficial de Polícia Militar ou um curso 

de qualificação equivalente. 

O curso oferece treinamento focado, relevante, desafiador, doutrinariamente 

sólido e em conformidade com as normas dos líderes de nível intermediário que se 

preparam para servir como comandantes de companhia e oficiais de estado-maior. 

Este curso inclui o novo currículo básico comum do Comando de Doutrina e 

Treinamento do Exército dos EUA - U.S. Army Training and Doctrine Command12 

(TRADOC), com 320 horas de material considerado comum para todos os capitães 

do Exército dos EUA (JUNIOR, 2020). 

A parte técnica ensina os aspectos técnicos e táticos das três disciplinas da 

Polícia Militar por meio de palestra, discussão, requisitos escritos e orais, exercícios 

práticos e exercícios táticos sem tropas. Os planos da lição refletem a ênfase 

contínua nas mudanças e nos desafios apresentados no ambiente operacional, nos 

requisitos e referências estabelecidos no Modelo de Aprendizagem do Exército e nos 

requisitos específicos do comandante da Escola de Polícia Militar do Exército dos 

EUA para garantir que o curso seja desafiador, rigoroso e que enfatize como pensar, 

não o que pensar.  

 

2.3.1.1.5 Military Police Investigator Course 
 

O curso Military Police Investigator13 tem duração de oito semanas. O número 

de alunos, por curso, é 30 militares. Para realizá-lo é necessário ser sargento das FA 

ou civil.  

 
11 Curso da Polícia Militar para Capitão. 
12 Comando de Treinamento e Doutrina do Exército dos EUA. 
13  Curso de Investigador da Polícia Militar. 
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Esse curso treina militares recrutados pelo Exército, Força Aérea, Marinha, 

Fuzileiros Navais e por pessoal civil selecionado para investigar crimes por meio de 

lições sobre direito penal, processamento da cena do crime, evidência de 

depoimento, investigações de crimes contra pessoas e propriedade, evidências 

físicas, investigações sobre drogas, relatórios investigativos, técnicas especiais de 

investigação e crimes econômicos (JUNIOR, 2020). 

Do exposto acima, pode-se inferir que a experiência em missões de combate 

da MP dos EUA é o retrato fiel do que há de mais atual para a evolução da doutrina 

militar terrestre brasileira voltada para o emprego da PE. Verifica-se que a MP vem 

cumprindo diversas missões no TO do Oriente Médio ao longo dos últimos quinze 

anos, quais sejam: segurança e proteção de autoridades, segurança de instalações 

(inclusive de suprimentos), transporte e guarda de prisioneiros de guerra, PCTran e 

postos de bloqueio e controle de estradas, patrulhamento motorizado e a pé, escolta 

e segurança de unidades militares e escolta de comboios de suprimentos e 

comboios militares. 

Assim, comparando estas missões da MP com as que a PE cumpre na 

atualidade, guardadas as devidas proporções, conclui-se parcialmente que há 

necessidade de reformular o manual de campanha da PE, a fim de que sejam 

incluídas missões mais atuais, complementando as já previstas. 

  

2.3.2 A Polícia do Exército da Espanha 
 

A Policía Militar (PM) Del Ejército de Tierra14 é considerada um elemento de 

apoio ao combate que facilita a ação de comando e multiplica as capacidades de 

combate das demais unidades. É uma especialidade formada por militares de todas 

as armas do Exército Espanhol que realizaram os cursos de especialização na área 

e servem nas unidades policiais atuando em cinco grandes áreas funcionais: apoio à 

mobilidade; segurança; funções policiais; detenção; e polícia de estabilização 

(ESPANHA, 2018c). 

 
Se entenderá por Policía Militar, el militar que teniendo la formación y 
titulación adecuadas, haciendo uso de los distintos acreditativos, preste 
servicios legamente encomendados en Unidades de Policía Militar, y cumpla 

 
14 Polícia Militar do Exército da Espanha. 
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los cometidos específicos que por ley le vengan atribuidos (ESPANHA, 
2009, p. 65)15. 

 

Quanto ao apoio à mobilidade, possui as missões de facilitar o movimento por 

meio de escoltas, investigar acidentes de tráfego, controlar refugiados nas zonas de 

operações, escoltar materiais pesados e auxiliar as polícias locais. 

Quanto à segurança, a PM participa de operações de segurança de área, 

operações de inteligência dentro da zona de operação, patrulhamento com cães e 

proteção de autoridades militares (ESPANHA, 2018c). 

 Na área das funções policiais são desempenhadas missões de manutenção 

da ordem e da disciplina do Exército, manutenção da lei, apoio às autoridades 

judiciais militares e patrulhamento com cães (ESPANHA, 2018c). 

Quanto à detenção e controle dos prisioneiros de guerra, a PM é responsável 

pela custódia e pela detenção dos membros das FA. E nas operações realiza o 

controle das instalações de tratamento de PG, sua escolta e seu transporte. 

Já na área da polícia de estabilização consiste em um conjunto de atividades 

policiais com o objetivo de substituir temporariamente a polícia local para contribuir 

com a restauração da ordem pública, com a segurança e com a garantia da lei e 

proteção dos direitos humanos (ESPANHA, 2018c). 

A estrutura orgânica da PM del Ejército de Tierra da Espanha é composta por: 

a) um Batalhão de PM (Batallón de Policía Militar I16), localizado em Valência; 

b) Seção de PM em cada comando DE; 

c) Seção de PM em cada Bda; 

d) Seção de PM no Comando Geral do Exército; 

e) Seção de PM em cada estabelecimento disciplinar militar; 

f) Unidades de proteção (ESPANHA, 2018c). 

O Batallón de Policía Militar está organizado em duas companhias de polícia, 

uma companhia de comando e serviço e uma companhia de especialidades de 

polícia militar. O Btl possui capacidades policiais para apoiar uma divisão ou corpo 

de exército, tanto em território nacional como em operações (ESPANHA, 2013).   

Houve uma evolução quanto à especialização dos militares para atuar na 

Polícia Militar. Até o ano de 2002 esta era semelhante ao procedimento adotado no 

 
15 Se entende por Polícia Militar, o militar que, tendo a formação e especialização adequada e 

fazendo uso dos distintivos, presta serviçoS legalmente nas unidades de PM e cumprem as missões 
específicas na lei (tradução nossa). 

16 Batalhão de Polícia Militar I.  
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Brasil, onde os cursos eram realizados dentro de suas próprias unidades policiais. 

Porém, devido à dispersão e à falta de uma referência bem definida e única, ocorreu 

uma disparidade nas instruções e no adestramento dentro da Policía Militar, gerando 

uma falta de homogeneidade nos procedimentos de emprego das unidades.  

Em 2002, foi criada a Academia de Logística, em Zaragoza, a qual tem o 

Departamento de Policía Militar como responsável por proporcionar a formação dos 

militares das diferentes unidades de Policía Militar (ESPANHA, 2013). 

 

2.3.2.1 Os Cursos da Polícia Militar da Espanha  
 

A formação dos militares da PM ocorre na Academia de Logística, que 

consiste em um centro de ensino do Exército Espanhol cuja missão é potencializar o 

ensino da logística, assegurar a continuidade das especialidades técnicas, de 

tecnologias da informação e comunicação, assim como dos policiais militares 

(ESPANHA, 2018a).  

A organização da Escola de Logística é composta pela direção; pelo estado-

maior; pela habilitação geral; pela seção de ensino; pela subseção de ensino a 

distância e pela seção de apoio e serviços. Dentro da seção de ensino existe o 

Departamento de Polícia Militar, responsável por ministrar os cursos aos militares 

que atuam na Polícia Militar (ESPANHA, 2018d).  

O Departamento de Policía Militar é responsável por conduzir os três cursos 

voltados à atividade: Curso Avanzado de Mando de Unidades de Policía Militar; 

Curso Avanzado de Policía Militar e Curso de Protección de Autoridades17. 

 
La extensión y profundidad de las nuevas capacidades que se iban a exigir 
al Policía Militar impusieron que el estudio de las necesidades formativas 
correspondientes diesen como resultado el diseño de cursos extensos, 
exigentes y con un componente práctico muy elevado, confiando a una fase 
a distancia, para acortar su fase presencial [...] (ESPANHA, 2013, p. 57)18 
 
 
 
 
 
 

 
17 Curso Avançado de Comando de Unidades de Polícia Militar; Curso Avançado de Polícia Militar e 

Curso de Proteção de Autoridades. 
18 A extensão e profundidade das novas capacidades da Polícia Militar impuseram que o estudo das 

necessidades formativas correspondentes desse como resultado cursos extensos, exigentes e com 
componente prático muito elevado, realizando uma fase a distância para diminuir sua fase 
presencial [...] (tradução nossa). 
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2.3.2.1.1 Curso Avançado de Polícia Militar 
 

O Curso Avançado de Polícia Militar para tropa e para os comandantes de 

unidade são bastante semelhantes, tendo como diferenças o módulo de informação, 

a maior carga horária em cada módulo e a maior ênfase no planejamento para o 

Curso Avançado de Comandante de Unidade. O Curso Avançado para comandante 

tem duração de 1.312 horas, sendo 328 horas na fase EAD e 14 semanas 

presenciais. Já o Curso Avançado para tropa tem duração de 780 horas, sendo 178 

horas a distância e 9 semanas presenciais (ESPANHA, 2013). 

O curso é dividido nos seguintes módulos: organização, legislação, técnica 

policial, tática policial, controle de trânsito, contraterrorismo, informação, missões 

especiais, investigação, segurança das instalações, atividades civis, tiro policial, 

combate corpo a corpo e intervenção não letal (ESPANHA, 2013). 

O Curso Avançado de PM é bem semelhante ao CPE do Brasil, o qual aborda 

todas as missões desempenhadas pelas tropas de PM da Espanha, ensinando todos 

os assuntos, atividades, tarefas e TTP. 

 

2.3.2.1.2 Curso de Proteção de Autoridades  
 

O Curso de Proteção de Autoridades é voltado para as atividades de escolta e 

proteção de autoridades. O curso é composto por uma fase a distância de cinco 

semanas de duração e uma fase presencial de quatro semanas. Porém, para o 

militar realizar o curso de proteção de autoridades, é obrigatório que já tenha 

realizado o Curso Avançado de PM devido à importância e à responsabilidade da 

missão de escolta e segurança de autoridades (ESPANHA, 2018b).  

 

2.3.3 A Polícia do Exército da Colômbia 
 

A polícia do exército Colombiano é denominada Policía Militar (PM), sendo 

uma tropa especializada do Exército Nacional com capacitação, treinamento e 

equipamento para apoiar e restabelecer a lei e a ordem (COLÔMBIA, 2018a). 

As missões da PM da Colômbia consistem em zelar pela disciplina, pela lei, 

pela ordem, pelos bons costumes, pela moral e pelo prestígio do Exército, além de, 
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quando solicitado pelas autoridades, proteger a população civil e os bens públicos 

nos distúrbios civis de caráter violento, sempre atuando dentro dos direitos humanos 

e do direito internacional dos conflitos armados (DICA) (COLÔMBIA, 2018a). 

A PM é uma especialidade voltada à função de combate e proteção, 

realizando missões semelhantes às da tropa de PE do Brasil, como operações de 

controle de distúrbios, segurança de autoridades, controle da lei e manutenção da 

ordem, dentro e fora das instalações militares.   

Fruto das relevantes atividades desempenhadas pelas unidades de Polícia 

Militar e do momento histórico que o governo da Colômbia enfrentava contra as 

Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), viu-se a necessidade de 

criar uma Escola voltada para essa tropa. A Escuela de Policía Militar19 (ESPOM) foi 

criada em 1996 e desempenha um papel importante no Exército Nacional da 

Colômbia através da constante atualização, das capacidades e do treinamento que 

permitem a racionalização de suas funções, adaptação, profissionalização e 

planejamento adequado (COLÔMBIA, 2018a). 

 

2.3.3.1 Os Cursos da Polícia do Exército da Colômbia 
 

A Escuela de Policía Militar (ESPOM) tem como objetivo capacitar, treinar e 

especializar o pessoal das forças militares da Colômbia nas atividades da polícia 

militar, tendo como lema a disciplina, a lei e a ordem; atualizar a doutrina própria da 

especialidade; fortalecer a educação institucional através do melhoramento contínuo 

dos processos acadêmicos; atualizar os programas acadêmicos de acordo com as 

políticas governamentais e institucionais; e treinar o pessoal das unidades de PM. É 

uma Escola de capacitação para os oficiais, suboficiais e soldados, voltada para a 

especialidade da polícia militar, combate urbano, segurança e proteção (COLÔMBIA, 

2019c).  

De acordo com o Organograma 4, destaca-se o Departamento de 

Desenvolvimento Humano (Departamento Desarrollo Humano), a Divisão de Cursos 

(Agrupación de Cursos) e a Inspeção de Estudos e Coordenação Acadêmica 

(Inspección de Estúdios y Coordinación Acadêmica)20. 

 
19 Escola de Polícia Militar. 
20 Departamento de Desenvolvimento Humano, a Divisão de Cursos e a Inspeção de Estudos e 

Coordenação Acadêmica. 
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ORGANOGRAMA 4 – Estrutura organizacional da ESPOM, Colômbia 
Fonte: Colômbia (2018b) 

 

A ESPOM realiza três cursos: Curso de Procedimientos de Policía Militar, 

Curso de Escolta, Seguridad y Protección e Curso Virtual Lineamientos de 

Funcionamiento de Centro Militar Penitenciario21. Além dos cursos, realiza-se 

treinamento para atualizar os militares acerca dos conhecimentos específicos e 

relativos aos procedimentos da PM, escolta, segurança de autoridade e proteção. 

 

2.3.3.1.1 Curso de Procedimientos de Policía Militar  
 

O Curso de Procedimientos de Policía Militar tem duração de até  dois meses, 

tendo como finalidade capacitar os oficiais, suboficiais e soldados das forças 

militares nos procedimentos da PM, ensinando conhecimentos específicos das 

atividades e das funções próprias dos militares da PM, treinando para garantir a 

disciplina, a lei e a ordem dentro e fora das instalações militares. O curso é 

semelhante ao Curso de Polícia do Exército realizado no Brasil (COLÔMBIA, 2019b). 

 

2.3.3.1.2 Curso de Escolta, Seguridad y Protección 
 

O Curso de Escolta, Seguridad y Protección tem duração de um mês, tendo 

como objetivo capacitar os oficiais, suboficiais e soldados para conhecimentos 

 
21 Curso de Procedimentos da Polícia Militar, Curso de Escolta, Segurança e Proteção e Diretrizes do 

Curso Virtual de Funcionamento do Centro Penitenciário Militar. 
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específicos de escolta, segurança e proteção a dignitários, atuando com equilíbrio 

em suas tomadas de decisões. O curso é semelhante ao Estágio de Segurança e 

Autoridade realizado no Brasil (COLÔMBIA, 2019a). 

 

2.3.3.1.3 Curso Virtual Lineamentos de Funcionamiento de Estabelecimentos de 
Reclusión Militar 

 

O Curso tem como objetivo capacitar os oficiais e suboficiais, além de fazer 

com que conheçam e interpretem as normas que regem um centro militar 

penitenciário, buscando a recuperação das pessoas que transgrediram e sua 

reinserção na sociedade. É realizado virtualmente através da plataforma educativa 

do Exército Colombiano (COLÔMBIA, 2020).  

Por fim, pode-se perceber a importância da ESPOM pela quantidade de 

militares formados nos cursos, de acordo com a Figura 6, que apresenta o total de 

especializados no ano de 2018. 

 

 
FIGURA 6 – Quantidade de militares formados nos cursos da ESPOM, em 2018 
Fonte: Colômbia (2018a) 
 

2.4 AS CAPACIDADES OPERATIVAS DAS OMPE 
 

Com base no conceito operativo do Exército, definido pela forma de atuação 

da F Ter no amplo espectro dos conflitos, a PE desempenha seu papel singular, com 

missões específicas no EB.  
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Até 2022, o Processo de Transformação do Exército chegará a uma Nova 
Doutrina, com o emprego de produtos de defesa tecnologicamente 
avançados, profissionais altamente capacitados e motivados para que o 
Exército enfrente, com os meios adequados, os desafios do século XXI, 
respaldando as decisões soberanas do Brasil no cenário internacional 
(BRASIL, 2014a, p. 7-6).  

 

2.4.1 A Transformação do Exército  
 

As características do cenário atual e dos conflitos de hoje e de amanhã 

impõem novos desafios para as Forças Armadas de todo o mundo: a necessidade 

da evolução de estruturas e do modo de emprego típicos da Era Industrial ajustados 

aos imperativos da Era do Conhecimento (BRASIL, 2011). 

As novas capacidades a serem desenvolvidas e as estratégias a serem 

adotadas devem ser consolidadas em um projeto de Força que estabeleça requisitos 

militares e proponha arranjos (estrutura organizacional, articulação, equipamento, 

logística e preparo) que considerem as limitações orçamentárias (BRASIL, 2011). 

Os conflitos atuais tendem a ser limitados, não declarados, não convencionais 

e de duração imprevisível. As ameaças são fluidas, difusas e também imprevisíveis. 

Tudo isto exige que o preparo do EB seja baseado em capacidades.  

Para estar apta a conduzir operações no amplo espectro, a F Ter gera 

capacidades em seus elementos de emprego, dispondo de forças militares capazes 

de atuar de forma conjunta, dotadas de flexibilidade, adaptabilidade, modularidade, 

elasticidade e sustentabilidade (FAMES), características das FA da Era do 

Conhecimento (BRASIL, 2011). 

 

2.4.2 O Planejamento Baseado em Capacidades (PBC) 
 

Alinhado com a Política Nacional de Defesa (PND), a Estratégia Nacional de 

Defesa (END) e a necessidade premente de desenvolver capacidades completas, o 

Exército Brasileiro passou a adotar a geração de forças por meio do Planejamento 

Baseado em Capacidades (PBC). Deste modo, o desenvolvimento de capacidades 

orientado pelos diplomas legais brasileiros baseia-se na análise da conjuntura e em 

cenários prospectivos com o objetivo de identificar as ameaças concretas e 

potenciais ao Estado e aos interesses nacionais. 
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 Já a Capacidade é a aptidão requerida a uma força ou organização militar 

(OM) para que possa cumprir determinada missão ou tarefa.  

 
É obtida a partir de um conjunto de sete fatores determinantes, inter-
relacionados e indissociáveis: Doutrina, Organização (e/ou processos), 
Adestramento, Material, Educação, Pessoal e Infraestrutura – que formam o 
acrônimo DOAMEPI. Para que as unidades atinjam o nível máximo de 
prontidão operativa, é necessário que possuam as capacidades que lhes 
são requeridas na sua plenitude (BRASIL, 2019b, p. 3-3). 
 

2.4.2.1 Fatores Determinantes para a Geração de Capacidades – DOAMEPI 
 

A obtenção de uma capacidade é evidenciada pelos seguintes fatores 

determinantes, interligados e indissociáveis: doutrina, organização (ou processos), 

adestramento, material, educação, pessoal e infraestrutura (DOAMEPI) (BRASIL, 

2019b).  

Capacidade operativa (CO), por sua vez, consiste na “[...] aptidão requerida a 

uma força ou organização militar, para que possam [sic] obter um efeito estratégico, 

operacional ou tático”. A fim de se obter esta capacidade é necessário reunir “sete 

fatores determinantes, inter-relacionados e indissociáveis: DOAMEPI” (BRASIL, 

2015b, p. 7) (ver Figura 7). 

 

 
FIGURA 7 – Fatores determinantes das capacidades 
Fonte: BRASIL (2019b) 
 

A Doutrina representa o alicerce do “DOAMEPI”. Não é possível estabelecer 

uma capacidade operativa sem a formulação de uma Base Doutrinária (BRASIL, 

2019b), o que só é possível pela permanente observação das experiências colhidas, 

dentro e fora do EB, e de uma análise crítica, permitindo extrair as ideias centrais 

que irão orientar o raciocínio lógico nos planejamentos de atuação. 
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A geração de capacidades exige o atendimento dos seguintes fatores 

determinantes: 

 

2.4.2.1.1 Doutrina 
 

Este fator é base para os demais, estando materializado nos produtos 

doutrinários. Por exemplo, a geração de capacidades de uma unidade inicia-se com 

a formulação de sua Base Doutrinária, que considera a gama de missões, atividades 

e tarefas que essa unidade irá cumprir em operações (BRASIL, 2019b, p. 3-3). 

 

2.4.2.1.2 Organização 
 

A Organização é expressa por intermédio da estrutura organizacional dos 

elementos de emprego da F Ter. Algumas capacidades são obtidas por processos, 

com vistas a evitar competências redundantes, quando essas já tenham sido 

contempladas em outras estruturas (BRASIL, 2019b, p. 3-3). 

 

2.4.2.1.3 Adestramento 
 

O adestramento compreende as atividades de preparo obedecendo a 

programas e ciclos específicos, incluindo a utilização de simulação em todas as suas 

modalidades: virtual, construtiva e viva. (BRASIL, 2019b, p. 3-3). 

 

2.4.2.1.4 Material 
 

Esse fator compreende todos os materiais e sistemas para uso na F Ter, 

acompanhando a evolução de tecnologias de emprego militar e com base na 

prospecção tecnológica. É expresso pelo quadro de distribuição de material (QDM) 

dos elementos de emprego e inclui as necessidades decorrentes da permanência e 

sustentação das funcionalidades desses materiais e sistemas, durante todo o seu 

ciclo de vida, ou seja, a permanência no inventário da F Ter (BRASIL, 2019b, p. 3-3). 
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2.4.2.1.5 Educação 
 

A educação compreende todas as atividades continuadas de capacitação e 

habilitação, formais e não formais, destinadas ao desenvolvimento do integrante da 

F Ter quanto à sua competência individual requerida. Essa competência deve ser 

entendida como a capacidade de mobilizar, ao mesmo tempo e de maneira inter-

relacionada, conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e experiências, para 

decidir e atuar em situações diversas. Dentre essas competências, ressalta-se o 

desenvolvimento da liderança Militar, fator fundamental na geração das capacidades 

(BRASIL, 2019b, p. 3-3). 

 

2.4.2.1.6 Pessoal 
 

Esse fator abrange todas as atividades relacionadas aos integrantes da força, 

nas funcionalidades: plano de carreira, movimentação, dotação e preenchimento de 

cargos, serviço militar, higidez física, avaliação, valorização profissional e moral. É 

uma abordagem sistêmica voltada para a geração de capacidades, que considera 

todas as ações relacionadas com o planejamento, a organização, a direção, o 

controle e a coordenação das competências necessárias à dimensão humana da 

Força (BRASIL, 2019b, p. 3-3). 

 

2.4.2.1.7 Infraestrutura 
 

Esse fator engloba todos os elementos estruturais como instalações físicas, 

equipamentos e serviços necessários, que proporcionam suporte à utilização e ao 

preparo dos elementos de emprego, de acordo com a especificidade de cada um e o 

atendimento a requisitos de exercício funcional (BRASIL, 2019b, p. 3-3). 

 

2.4.3 As capacidades operativas das OMPE 
 

A nova realidade vivenciada pelo Exército Brasileiro (EB) por meio da 

Concepção de Transformação do Exército 2013-2022, que orienta o Processo de 

Transformação do EB, conduziu à adoção da sistemática do Planejamento Baseado 
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em Capacidades (PBC). Este é desenvolvido a partir da observância constante dos 

cenários nacional e internacional, buscando novas necessidades operativas que 

geram uma grande quantidade de atualizações da doutrina de emprego do EB 

(BRASIL, 2019b).  

A partir do nível político são determinadas quais capacidades são requeridas 

à Força Terrestre (F Ter), denominadas Capacidades Militares Terrestres (CMT). Na 

sequência, são definidas as CO necessárias às forças, estas que serão empregadas 

para que possam cumprir as tarefas e as missões que lhes forem atribuídas 

(BRASIL, 2015b). 

Dentre as CO listadas e constantes do Catálogo de Capacidades do Exército, 

destacam-se aquelas que são imprescindíveis e desejáveis que sejam 

desenvolvidas pelas OMPE para o cumprimento das missões de guerra, de não 

guerra e mesmo sob a égide dos organismos de segurança regional e internacional, 

cujo entendimento deve ser mensurado com o escalão enquadrante, conforme o 

Quadro 7 – Quadro de Capacidades Operativas, que segue: 
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CAPACIDADE 
MILITAR 
TERRESTRE 

CAPACIDADE OPERATIVA DETALHAMENTO 

Pronta Resposta 
Estratégica 
 

Prontidão 
(CO 01) 

Estar em condições de empregar uma 
força no cumprimento das missões, 
valendo-se de seus próprios recursos 
orgânicos. 

Superioridade no 
Enfrentamento 

Combate Individual 
(CO 04) 

Sobrepujar o oponente, sobreviver, 
deslocar-se e combater em todos os 
ambientes operacionais e sob 
quaisquer condições climáticas. 

Ação Terrestre 
(CO 06) 

Executar atividades e tarefas com o 
objetivo de dissuadir, prevenir ou 
enfrentar uma ameaça potencial ou 
real, impondo a vontade da força. 

Apoio aos Órgãos 
Governamentais 

Proteção Integrada (CO 11) 

Proteger a sociedade, realizando a 
garantia dos Poderes Constitucionais, 
a garantia da Lei e da Ordem, a 
proteção de Estruturas Estratégicas, 
com ampla colaboração do setor de 
segurança pública. 

Ações sob a égide de organismos 
internacionais (CO 14) 

Empregar força em defesa dos 
interesses nacionais, operando e 
cumprindo missão de acordo com os 
mandatos dos organismos 
internacionais. 

Comando e Controle 

Planejamento e Condução 
(CO 15) 

Realizar planejamento, preparação, 
execução e avaliação contínua de 
Operações no Amplo Espectro dos 
Conflitos, empregando meios e 
armamentos modernos, baseados em 
tecnologias de informações e 
comunicações, com adequada 
proteção. 

Sistemas de Comunicações 
(CO 16) 

Estabelecer e operar estruturas de 
comunicações para suportar toda 
necessidade de transmissão para a 
condução dos processos de apoio à 
decisão. 

Consciência Situacional (CO 17) 
Proporcionar em todos os níveis de 
decisão, em tempo real, a 
compreensão, a interação do ambiente 
operacional e a percepção sobre a 
situação das tropas amigas e dos 
oponentes. 

Sustentação Logística 

Apoio Logístico para Forças 
Desdobradas 

(CO 21) 

Sustentar as forças d es do bra d as , 
com os recursos necessários para 
manter seu poder de combate, 
contribuindo para o seu sucesso. 

Gestão de Recursos Financeiros 
Executar a gestão dos recursos 
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(CO 25) financeiros da força empregada. 

Interoperabilidade 
 

Interoperabilidade Conjunta 
(CO 26) 

Operar com uma força constituída de 
maneira integrada, coordenada, 
harmônica e complementar com as 
demais Forças Armadas envolvidas 
em operações conjuntas. 

Interoperabilidade Combinada (CO 
27) 

Operar com uma força constituída de 
maneira integrada, coordenada, 
harmônica e complementar com as 
demais Forças Armadas envolvidas e 
Forças de outras Nações, sob a égide 
de organismo internacional. 

Interoperabilidade Interagência 
(CO 28) 

Atuar com força constituída de 
maneira integrada, coordenada, 
harmônica e complementar, em 
ambiente interagências, para o 
cumprimento das missões 
estabelecidas. 

Proteção 
 

Proteção ao Pessoal (CO 29) Proteger o pessoal (militar e civil) 
contra os efeitos das ações próprias, 
inimigas e naturais. 

Proteção Física (CO 30) 
Proteger o material, as instalações e o 
território de qualquer ameaça à sua 
integridade em áreas definidas. 

Superioridade de 
Informações 
 

Operações de Apoio à Informação 
(CO 33) 

Apoiar ou desenvolver processos e 
ações para influenciar os diversos 
públicos existentes, a fim de obter 
uma atitude positiva de nossas ações 
e inibir as percepções contrárias à 
nossa atuação. 

Comunicação Social (CO 34) Proporcionar ao Comandante, em 
todos os níveis de decisão, melhores 
condições de interatividade com as 
autoridades, a sociedade, a imprensa 
e o público interno para informar e 
obter liberdade de ação no emprego 
dos seus meios, enquanto atrai, 
motiva e mantém capital humano 
para a Força Terrestre. 

Inteligência (CO 35) 
Proporcionar os conhecimentos 
necessários para apoiar os processos 
decisórios e para a proteção dos ativos 
da Força. 

QUADRO 7 – Quadro de Capacidades Operativas 
Fonte: Brasil (2015b) 
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2.5 ESPECIALIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS COMO GERAÇÃO DE 
CAPACIDADES 

 

Esta Seção aborda a estrutura de especialização dos recursos humanos por 

meio da educação e o papel das organizações responsáveis pela sua gestão e 

execução, particularizando e caracterizando as atribuições das OM que realizam os 

cursos e estágios no âmbito do EB. 

O Sistema de Ensino do Exército (SEE) destina a qualificação dos recursos 

humanos para a ocupação de cargos e para o desempenho de funções previstas, na 

paz ou na guerra, na estrutura organizacional do Exército Brasileiro (BRASIL, 2016d, 

p. 6). 

Por sua vez, o ensino e o preparo são realizados por meio de dois sistemas 

distintos, porém, integrados: o Sistema de Educação e Cultura do Exército (SECEx) 

e o Sistema de Instrução Militar do Exército Brasileiro (SIMEB) (BRASIL,2019g, 

p.16). 

O SIMEB é voltado para o adestramento da F Ter como instrumento de 

combate, para a formação dos praças temporários e para a adaptação de técnicos 

civis à vida militar. Esse sistema é coordenado pelo Comando de Operações 

Terrestres (COTer) (BRASIL, 2019h, p. 2-2). 

Já o SECEx é o Sistema voltado para o ensino de formação, extensão, 

especialização, aperfeiçoamento para os quadros e de altos estudos militares para 

oficiais, buscando atingir um alto nível de capacitação operacional e tecnológica. No 

mais alto nível do sistema, o Departamento de Educação e Cultura do Exército 

(DECEx) é o  responsável pelas atividades de educação referentes à Linha de 

Ensino Militar Bélico, de Saúde e Complementar; e o Departamento de Ciência e 

Tecnologia (DCT) é responsável pela Linha de Ensino Militar Científico-Tecnológico 

(BRASIL, 2016d, p. 7). 

Dentro da estrutura do SECEx, subordinada ao DECEx, a Diretoria de 

Educação Técnica Militar (DETMil), tem por missão: exercer ação de comando, 

coordenar, controlar e supervisionar a execução e a avaliação do processo ensino-

aprendizagem nos estabelecimentos de ensino (Estb Ens) subordinados, voltados 

para especialização, extensão, formação e aperfeiçoamento, bem como estabelecer 

a ligação técnica com as organizações militares (OM) com encargos de ensino que 

lhe forem determinadas para essas atividades (BRASIL, 2015a). 
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Atualmente, a DETMil possui 10 estabelecimentos de ensino subordinados e 

24 organizações militares com vinculação técnico-pedagógica, o que demonstra a 

complexidade da gestão do ensino, como descreve o Quadro 8 – OM subordinadas 

e vinculadas à DETMil. 

 

ORGANIZAÇÕES MILITARES SUBORDINADAS 

Escola de Sargentos das Armas (ESA) 

Escola de Sargentos de Logística (EsSLog) 

Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos das Armas (EASA) 

Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea (EsACosAAe) 

Escola de Instrução Especializada (EsIE) 

Centro de Estudos de Pessoal e Forte Duque de Caxias (CEP) 

Centro de Educação a Distância do Exército (CEADEx) 

Centro de Psicologia Aplicada do Exército (CPAEx) 

Centro de Idiomas do Exército (CIDEx) 

Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil (CCOPAB) 

ORGANIZAÇÕES MILITARES VINCULADAS PARA FINS TÉCNICO-
PEDAGÓGICOS 

1º Batalhão de Operações Psicológicas (1º B Op Psc) 

1º Batalhão de Polícia do Exército (1ºBPE) 

2º Batalhão de Polícia do Exército (2ºBPE) 

3º Batalhão de Polícia do Exército (3º BPE) 

4º Batalhão de Polícia do Exército (4º BPE) 

Batalhão de Polícia do Exército de Brasília (BPEB) 

6º Grupo de Lançadores Múltiplos de Foguetes e Campo de Instrução de Formosa 
(6º GLMF/CIF) / Centro de Instrução de Artilharia de Mísseis e Foguetes (CI Art Msl 
Fgt) 

Centro de Instrução de Aviação do Exército (CIAvEx) 

Centro de Instrução de Blindados General Walter Pires (CIBld GWP) 

Centro de Instrução de Embarcações do Comando Militar da Amazônia (CECMA) 

2º Batalhão Ferroviário / Centro de Instrução de Engenharia (CIEng) 

Centro de Instrução de Guerra Eletrônica (CIGE) 

Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS) 

28º Batalhão de Infantaria Leve (28º BIL) / Centro de Instrução de Operações de 
Garantia da Lei e da Ordem (CIOpGLO) 

11º Batalhão de Infantaria de Montanha / Centro de Instrução de Operações em 
Montanha (CIOpMth) 

Centro de Instrução de Operações Especiais (CIOpEsp) 

17º Batalhão de Fronteira (17º B Fron) / Centro de Instrução de Operações no 
Pantanal (CIOPan) 

72º Batalhão de Infantaria Motorizado (72º BIMtz) / Centro de Instrução e Operações 
na Caatinga (CIOpC) 

Centro De Instrução Paraquedista General Penha Brasil (CIPqdt GPB) 

Escola de Comunicações (EsCom) 

Escola de Inteligência Militar do Exército (EsIMEx) 

9º Batalhão de Manutenção (9º B Mnt) 
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2º Centro de Geoinformação (2º CGEO) 

Escola Nacional de Defesa Cibernética (ENaDCiber) 
QUADRO 8 – OM subordinadas e vinculadas à DETMIL 
Fonte: DETMil, adaptado pelo autor (2020) 

 

Neste conjunto, os estabelecimentos de ensino (EE), os centros de instrução 

(CI) e as organizações militares com encargos de ensino têm a incumbência de 

planejar, executar e avaliar as atividades ligadas ao ensino e à aprendizagem, 

ministrando cursos e estágios de acordo com sua destinação específica (BRASIL, 

2000), além de buscar o aprimoramento contínuo do processo e de desenvolver 

pesquisas e desenvolver experimentação nas suas áreas de atuação. Essas 

organizações possuem estruturas com diferentes níveis de complexidade, 

especialidade e composição. 

A estrutura mínima dos estabelecimentos de ensino (EE), voltada para a 

atividade-fim, além da direção, abriga uma divisão de ensino (Div Ens), dentro da 

qual temos: seção técnica de ensino (STE), seção psicopedagógica (Sec Psc), 

seção de ensino e outros órgãos em função das características do Estb Ens 

(BRASIL, 2000, p.2). 

A STE tem como responsabilidade elaborar e atualizar os documentos 

básicos de ensino; planejar, coordenar, controlar e avaliar as atividades de ensino-

aprendizagem; compatibilizar as atividades de ensino e instrução com a 

disponibilidade financeira; e realizar a coordenação pedagógica (BRASIL, 2000, p.4). 

Desta forma, é uma estrutura capital e que requer especialistas para o 

desenvolvimento das atividades ligadas diretamente ao ensino. 

Os CI, por sua vez, são estabelecimentos de ensino com a missão de 

capacitar os recursos humanos, especializar o conhecimento do 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, 2019g). 

 
Essas Organizações Militares vêm contribuindo para atender as 
necessidades da Força no que tange à capacitação dos recursos humanos, 
à elaboração de doutrinas próprias e voltadas para aumentar a capacidade 
operacional da Força Terrestre. São polos difusores de importantes 
conhecimentos técnicos e táticos que, buscando sempre o alto nível das 
instruções e do quadro de instrutores, realiza intercâmbios com as mais 
avançadas forças armadas do mundo, atingindo o reconhecimento 
internacional quanto a capacidade desses centros de excelência da Força 
Terrestre (BRASIL, 2020a). 
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Os CI estão ligados com o COTER para fins de planejamento, orientação, 

coordenação e controle das atividades ligadas à instrução militar e à doutrina. Já a 

orientação técnico-pedagógica dos cursos e estágios está sob a gestão do DECEx, 

por meio da DETMil. 

Nesse sentido, os centros de instrução de Instrução são importantes 

elementos para validação e experimentação da Doutrina Militar Terrestre ligados à 

área de conhecimento militar, contribuindo para aumentar a capacidade operacional 

da Força, e do desenvolvimento contínuo de novas capacidades através do 

DOAMEPI (BRASIL, 2015c). 

 

 
FIGURA 8 – Os Centros de Instrução da F Ter 
Fonte: Brasil (2020a) 

 

Por fim, as OM com encargo de ensino realizam as suas missões normais 

concomitantemente com a condução de cursos de especialização e estágios de 

área, contando com seus próprios meios e sem um corpo de instrutores dedicados 

exclusivamente a esta atividade. Em alguns casos, possuem um núcleo de ensino 

cuja composição é reduzida e sem a imposição de que os cargos sejam ocupados 

por especialistas. 

São OM com encargos de ensino o 1º Btl Op Psc,1º BPE, 2º BPE, 3º BPE, 4º 

BPE e BPEB. O 1º Btl Op Psc é responsável por ministrar o Curso de Operações 
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Psicológicas para oficiais e sargentos. Esses BPE são responsáveis por conduzir o 

CPE, além dos estágios de área voltados para a atividade das OMPE. 

 

2.5.1 Os Cursos e Estágios 
 

O Exército realiza cursos e estágios no âmbito do SEE, por meio dos diversos 

Estb Ens, CI e OM com encargos de ensino, buscando capacitar os militares; 

desenvolver as competências individuais profissionais e coletivas para atingir as 

capacidades desejadas pelo EB; e proporcionar educação continuada aos 

profissionais militares em conformidade com o plano de carreira específico (BRASIL, 

2016d).  

Curso é uma atividade didático-pedagógica planejada e organizada de 
modo sistemático por meio de documentos básicos de ensino, que tem o 
objetivo de qualificar o aluno para a ocupação de cargos e para o 
desempenho de funções previstas nos QCP das OM do EB (BRASIL, 
2016d, p. 7). 
 

Os cursos no SEE são distribuídos nas seguintes modalidades: 

a) Curso de Formação: são os cursos de qualificação inicial básica para a 

ocupação de cargos e para o desempenho de funções de menor complexidade, em 

cada segmento da carreira militar (BRASIL, 2016d). 

b)  Curso de Graduação: visa a qualificar os recursos humanos em profissões 

de nível superior, para ocupação de cargos e para o desempenho de funções na  

estrutura organizacional do EB (BRASIL, 2016d). 

c) Curso de Preparação: visa a ampliar, sedimentar e uniformizar 

conhecimentos, bem como qualificar recursos humanos para o ingresso em 

determinado curso (BRASIL, 2016d). 

d) Curso de Extensão: visa ampliar as técnicas e os conhecimentos 

adquiridos em cursos anteriores, necessários para a ocupação dos cargos e para o 

desempenho das funções existentes na estrutura organizacional do Exército 

(BRASIL, 2016d). 

e) Curso de Especialização: qualifica os recursos humanos para ocupação de 

cargos e para o desempenho de funções que exijam conhecimentos e práticas 

especializadas (BRASIL, 2016d). 

f) Curso de Aperfeiçoamento: atualiza e amplia os conhecimentos obtidos na 

formação ou na graduação e são necessários para a ocupação de cargos e para o   
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desempenho de funções de maior complexidade, existentes na estrutura 

organizacional do EB (BRASIL, 2016d). 

g) Curso de Altos Estudos Militares: visa a qualificar recursos humanos para a 

ocupação de cargos e para as funções privativas do Quadro de Estado-Maior da 

Ativa (QEMA), bem como atualiza, amplia e estrutura conhecimentos em Ciências 

Militares, Ciências Políticas e Estratégia, Defesa e Relações Internacionais (BRASIL, 

2016d). 

h) Pós-Graduação (PG): são cursos que complementa a graduação e a 

formação de nível superior, por meio de cursos específicos, com a finalidade 

principal de desenvolver o espírito crítico e inovador, bem como a pesquisa científica 

em áreas de Ciência e Tecnologia, Defesa Nacional, Ciências Militares, Segurança e 

Estratégia, que sejam do interesse do EB (BRASIL, 2016d). 

Já o estágio é “uma atividade didático-pedagógica, de pequena duração, 

destinado a complementar a qualificação dos militares para o desempenho de 

funções com exigências de habilidades operacionais diferenciadas” (BRASIL, 

2016d). 

Os estágios do SEE são distribuídos nas seguintes modalidades: 

a) Estágio Geral: é a atividade didático-pedagógica de interesse geral do 

Exército, sendo criado e gerenciado pelo Estado-Maior do Exército (EME) (BRASIL, 

2016d).  

b) Estágio Setorial: é a atividade didático-pedagógica de interesse do(s) 

órgãos de assistência direta e imediata (OADI)/órgãos de direção setorial 

(ODS)/Órgão de Direção Operacional (ODOp) para atender aos seus interesses e às 

necessidades específicas dos elementos por ele(s) apoiado(s) (BRASIL, 2016d). 

c) Estágio de Área: O Estágio de Área é a atividade didático-pedagógica de 

interesse de um C Mil A, com o objetivo de atender às necessidades do preparo da 

tropa e de difusão de técnicas, com vistas ao aprimoramento do desempenho 

profissional dos seus quadros. Os estágios de área devem ser criados e conduzidos 

pelo próprio C Mil A (BRASIL, 2016d). 

Desta forma, os conceitos elementares para compreensão da estrutura de 

ensino e capacitação dos recursos humanos pelo SEE foram abarcados e a  

exposição foi direcionada para os cursos de especialização e estágios de área 

relativos de interesse da polícia do exército, pois são estes os focos do presente 

estudo. 
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Considerando as modalidades e características dos cursos e estágios do 

SEE, o Quadro 9, sintetiza aqueles voltados para a atividade de PE. 

 

Ord Curso/Estágio Modalidade 

          
1 

Curso de Perícia e Investigação 
Criminal Militar para oficiais 
(CPICM) 

Curso de Especialização 

2 Curso de Perícia e Investigação 
Criminal Militar para Sargentos 
(CPICM) 

Curso de Especialização 

3 Curso de Polícia do Exército para 
Oficiais (CPE) 

Curso de Especialização 

4 Curso de Polícia do Exército para 
sargentos (CPE) 

Curso de Especialização 

5 Estágio de Segurança e Proteção 
de Autoridades (ESPA) 

Estágio de Área 

6 Estágio de Motociclista Militar e 
Batedor (EMMB) 

Estágio de Área 

7 Estágio de Combate Corpo a 
Corpo (ECCC) /Lutas e Uso 
Progressivo da Força 

Estágio de Área 

8 Estágio de Adestrador de Cães de 
Guerra (EACG) 

Estágio de Área 

9 Estágio de Armamento e Munição 
Menos Letal (EAMML) 

Estágio de Área 

QUADRO 9 - Cursos e estágios voltados para a atividade de PE e suas modalidades 
Fonte: O autor 
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3 METODOLOGIA  
 

Nesta seção é detalhada a metodologia empregada para a realização da 

presente pesquisa obedecendo um processo científico baseado em procedimentos 

metodológicos. Assim, procura-se demonstrar de maneira clara como se almejou 

solucionar o problema de pesquisa.  

 

3.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 

 

A presente pesquisa teve como objeto formal de estudo a ampliação e 

fortalecimento das capacidades das OMPE, obtendo maior eficiência e eficácia no 

emprego.  

Nesse caminho, podemos identificar outras finalidades, como a apresentação 

das características das atividades específicas das OMPE, quanto ao emprego; a 

descrição dos cursos e os estágios voltados para a capacitação dos seus quadros; e 

a apresentação das capacidades previstas para as OMPE. 

O contexto estudado tratou das dimensões que influenciam diretamente nas 

variáveis envolvidas na pesquisa. A “habilitação dos militares de PE” apresentou-se 

como variável independente, uma vez que sua manipulação exerce efeitos sobre a 

variável dependente, “ as Capacidades Operativas da Polícia do Exército”. 

 A fim de viabilizar o processo de investigação científico, foi necessária a 

definição conceitual e operacional das variáveis supracitadas.  

 

3.1.1 Definição conceitual das variáveis 
 

A definição conceitual das variáveis permitiu a delimitação do objeto do 

estudo, a partir das dimensões e dos indicadores que as operacionalizam. 

Nesta pesquisa a variável independente (VI) é a “habilitação dos militares de 

PE“ por ser o fator responsável pelas modificações no fenômeno (causa) da variável 

dependente. Desta maneira supõe-se que as alterações nos parâmetros da variável 

independente implicarão em consequências para o aprimoramento das Capacidades 

Operativas das organizações militares de polícia do exército. 
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Já a variável dependente (VD) é “as Capacidades Operativas da Polícia do 

Exército”, visto que é o fator que será alterado pelo efeito e que depende 

diretamente do Centro de Instrução de Polícia do Exército. Assim, para alcançar 

novas capacidades verificou os sete fatores determinantes e inter-relacionados como 

as dimensões da VD:  

- Doutrina: verificar quais são os produtos doutrinários, os manuais e os 

cadernos de instrução existentes; 

- Organização: verificar os quadros organizacionais das OMPE; 

- Adestramento: verificar as atividades de adestramento e as Táticas, 

Técnicas e Procedimentos das atividades desempenhadas pelas OMPE; 

- Material: verificar os materiais necessários para atender as OMPE; 

- Educação: analisar como os cursos e estágios são realizados; 

- Pessoal: verificar a capacitação dos militares para o desempenho das 

atividades de PE;  

- Infraestrutura: verificar a infraestrutura das OMPE para o cumprimento das 

atribuições.  

 

3.1.2 Definição operacional das variáveis 
 

As variáveis dependente e independente foram operacionalizadas a partir das 

dimensões escolhidas e da mensuração dos respectivos indicadores, de forma a 

transformar os dados obtidos pelos instrumentos de pesquisa em valores ou 

parâmetros. Os instrumentos utilizados na coleta foram os conhecimentos extraídos 

das fontes bibliográficas, as entrevistas com especialistas e os questionários 1 e 2. 

O Quadro 10 a seguir apresenta a operacionalização da variável 

independente, “proposta de criação do Centro de Instrução de Polícia do Exército”: 

 

VARIÁVEL 
INDEPENDENTE 

DIMENSÃO 
INDICADORES FORMA DE MEDIÇÃO 

Habilitação dos 
militares de PE 

 
 
 
 
Modificações 
esperadas 
com a criação 
do CIPE 

Missão  

-Revisão de literatura;  
- Questionário nº 1 
(questões 9 e 10); 
- Questionário nº 2 
(questões 10 e 11); 
- Entrevista (questão 6). 

TTP 
-Revisão de literatura; 
- Questionário nº 1 
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(questões 6, 7 e 8); 
- Questionário nº 2 
(questões 7, 8 e 9). 

Organização  
-Revisão de literatura;  
-Entrevista (questões 15 e 
16). 

Atividades 
desenvolvidas 
pelo Centro de 
Instrução 

-Revisão de literatura;  
- Questionário nº 1 
(questões 9 e 18); 
- Questionário nº 2 
(questões 10,11,12); 
- Entrevista (questões 7 e 
17). 

QUADRO 10 – Definição operacional da variável independente 
Fonte: O autor 
 

 
 O Quadro 11 que segue apresenta a operacionalização da variável 

dependente, “as Capacidades Operativas da Polícia do Exército”: 

 

VARIÁVEL 
DEPENDENTE 

DIMENSÃO INDICADORES 
FORMA DE MEDIÇÃO 

As 
Capacidades 
Operativas da 
Polícia do 
Exército 

Doutrina 

-Base doutrinária,  
- Manuais e 
cadernos de 
instrução 

-Revisão de literatura;  
- Questionário nº 1 (questões 
11 e 18); 
- Questionário nº 2 (questões 
5, 6, 13 e 20); 
- Entrevista (questão 8). 

Organização 
-Quadro 
Organizacional 

- Questionário nº 1 (questões 
12 e 18); 
- Questionário nº 2 (questões 
14 e 20); 
- Entrevista (questões 9 e 
17). 

Adestramento 
- Atividades de 
adestramento 
- TTP 

-Revisão de literatura; 
- Questionário nº 1 (questões 
16 e 20); 
- Questionário nº 2 (questões 
15 e 20); 
- Entrevista (questões 10 e 
17). 

Material 
QDM necessário 
para atender às 
OMPE 

-Revisão de literatura; 
- Questionário nº 1 (questões 
14 e 18); 
- Questionário nº 2 (questões 
16 e 20); 
- Entrevista (questões 11 e 
17). 

Educação - cursos e estágios -Revisão de literatura;  
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realizados 
- Programa-padrão 
de qualificação  

- Questionário nº 1 (questões 
2, 4, 15 e 18); 
- Questionário nº 2 (questões 
3, 17 e 20); 
- Entrevista (questões 12 e 
17). 
 

Pessoal 
- Capacitação 
-Habilitação  

-Revisão de literatura;  
- Questionário nº 1 (questões 
5, 16 e 18); 
- Questionário nº 2 (questões 
4, 18 e 20); 
- Entrevista (questões13 e 
17). 
 

Infraestrutura 

-Infraestrutura 
para o 
cumprimento das 
atribuições  

-Revisão de literatura. 
- Questionário nº 1 (questões 
17 e 18). 
- Questionário nº 2 (questões 
19 e 20). 
- Entrevista (questões 14 e 
17). 
 

QUADRO 11 – Definição operacional da variável dependente 
Fonte: O autor 
 

3.2 AMOSTRA 
 

As amostras foram definidas e dividas em três grupos sobre os quais foram 

aplicados os instrumentos de coleta, considerando como critério geral de inclusão a 

condição de ser militar de carreira, servindo em OMPE valor U ou SU, ou que 

exercido o cargo de comandante.  

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas de maneira a dar liberdade de 

resposta aos entrevistados. Foram aplicados dois tipos de questionários, sendo que 

a população considerada para a aplicação desses foi composta por militares que 

estão servindo nas 14 OMPE valor SU e U no ano vigente de 2020. A amostra 

escolhida foi intencional por tipicidade, onde selecionou-se a partir de um subgrupo 

da população uma amostra que pudesse ser considerada representativa (GIL, 2002). 

O Questionário nº 1 (Apêndice A) foi dirigido e aplicado na população de 

oficiais e sargentos, totalizando 88 militares colaboradores, escolhidos 

aleatoriamente, possuidor de algum curso e/ou estágio voltados à atividade de PE. 
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O Questionário nº 2 (Apêndice B) foi limitado à população de 14 oficiais 

responsáveis pela coordenação dos cursos e estágios nas OMPE valor SU e U. 

As entrevistas semiestruturadas (APÊNDICE C) foram dirigidas aos oficiais 

comandantes e antigos comandantes de OMPE, que tenham participaram das 

operações recentes ou de grande vulto, por se tratarem de “indivíduos sociais que 

tenham uma vinculação significativa com o objeto de estudo. Podem participar 

também, como fontes de informação, profissionais de notório saber na área de 

conhecimento em questão que puderem de alguma forma, contribuir” (NEVES; 

DOMINGUES, 2007, p. 57). Assim, os entrevistados especialistas foram definidos 

como dois comandantes de OMPE (1º BPE e 2º BPE) e três ex-comandantes 

(1ºBPE e BPEB), totalizando 5 oficiais.  

 

3.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 
 

A obtenção dos dados constituiu-se pela coleta documental e pela pesquisa 

bibliográfica. Em seguida, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 

Comandantes e ex-Comandantes de algumas OMPE. Além disto, houve aplicação 

de questionários em uma população de oficiais e sargentos de carreira para dar 

maior profundidade, precisão e permitir a tabulação e interpretação dos dados. 

No que diz respeito à sua natureza, a pesquisa foi do tipo aplicada, uma vez 

que gerou conhecimento, objetivando a aplicação prática e específica em uma 

atividade finalística da F Ter. As proposições teóricas da proposta de criação do 

CIPE foram desenvolvidas alinhadas à ideia da teoria embasada. Este método 

propõe-se a ser uma estratégia indutiva que tem por objetivo desenvolver teorias à 

medida que o trabalho de campo avança, suportando a construção de um método 

que substanciasse a criação do Centro de Instrução de Polícia do Exército. 

(GLASER; STRAUSS, 1967). 

Quanto à forma de abordagem, a pesquisa classifica-se como qualitativa, em 

que pese sugerir uma abordagem quantitativa no resultado da tabulação de dados, 

pois esteve lastreada em percepções subjetivas da realidade colhidas na densa 

bibliografia e na coleta de dados fornecidos pelos colaboradores. 

Quanto aos objetivos gerais, a pesquisa foi descritiva, pois aproveitou-se do 

conhecimento do pesquisador para estabelecer a relação entre variáveis, utilizando 
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técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como questionários e entrevistas. 

Segundo Triviños (1996), a pesquisa descritiva permite descrever os fatos e 

fenômenos de uma determinada realidade (ver Quadro 12). 

 

Pesquisa Classificação Modalidade 

Método De abordagem Indutivo 

Tipo 

Quanto à natureza Aplicada 

Quanto à forma de abordagem Qualitativa 

Quanto ao objetivo geral Descritiva 

Quanto aos procedimentos técnicos 
Bibliográfica 

Documental 

Técnica Quanto à obtenção de dados 

Coleta documental 

Questionário 

Entrevista 

QUADRO 12 – Delineamento da pesquisa 
Fonte: O autor 
 

3.3.1 Procedimentos Metodológicos 
 

Os procedimentos metodológicos para a realização deste trabalho seguiram 

os passos descritos a seguir: 

 

3.3.1.1 Ações realizadas até a coleta de dados 
 

Prosseguimento na revisão da literatura por meio da contínua busca de dados 

e fontes de pesquisa, com fichamento dessas fontes e pré-teste dos instrumentos de 

pesquisa. 

 

3.3.1.2 Fontes de dados 
 

- Manuais, instruções provisórias e cadernos de instrução do EB; 

- Livros e monografias da Biblioteca da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais 

(EsAO) e da Biblioteca da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército 

(ECEME); 

- Monografias do Sistema de Monografias e Teses do Exército Brasileiro; 
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- Relatórios de missão de Plano de Visitas e Outras Atividades em Nações 

Amigas (PVANA); 

- Questionários e entrevistas nos critérios de amostragem. 

 

3.3.1.3 Critérios de inclusão 
 

- Estudos publicados em português, espanhol ou inglês; 

- Estudos qualitativos dos exércitos de nação amiga; 

- Contextualização de uma abordagem comparativa de como é a 

especialização dos efetivos de polícia do exército; 

- Estudos acerca do Planejamento Baseado em Capacidades; e 

- Estudos de tropas de PE de outras nações, publicados a partir do ano 2000 

até 2020. 

 

3.3.1.4 Critérios de exclusão 
 

- Estudos e documentos que não estejam alinhados com a situação atual da 

polícia do exército; e 

- Documentos, artigos ou relatos sem fundamentação comprovada, sem 

credibilidade avaliável ou sem a triangulação das várias fontes de evidências. 

Ainda, à medida que os dados foram obtidos, foram submetidos aos critérios 

de inclusão e exclusão. As fontes válidas foram tabuladas, organizadas e fichadas 

em uma lista de assuntos de documentos. 

 

3.3.2 Instrumentos 
 

3.3.2.1 Coleta documental 
 

A fim de dar maior profundidade e suporte informacional, foi realizada 

pesquisa bibliográfica em outras FA e outros exércitos de nação amiga de forma a 

contribuir com as variáveis identificadas. 
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3.3.2.2 Entrevista (Apêndice C) 
 

Foram realizadas com militares especializados que desempenham ou já 

desempenharam a função de comandantes e de antigos comandantes de OMPE, 

com o objetivo de colher dados acerca das suas experiências e percepções quanto 

às consequências do atual estado das capacidades operativas da PE no 

cumprimento das suas atribuições funcionais, identificando as dimensões que 

influenciam os resultados das variáveis. Além disso, por meio deste instrumento foi 

possível contribuir no aspecto qualitativo da pesquisa, além de dar suporte à 

identificação das dimensões. 

 

3.3.2.3 Questionário nº 1 (Apêndice A) 
 

Foi aplicado em 88 militares, oficiais e sargentos, de OMPE valor SU e U que 

tenham realizado algum curso e/ou estágio voltados à atividade PE. 

 

3.3.2.4 Questionário nº 2 (Apêndice B) 
 

Foi aplicado aos oficiais responsáveis pela coordenação dos cursos e 

estágios em OMPE, valor SU e U. 

 

3.3.2.5 Procedimento experimental 
 

No decorrer do trabalho, à medida que as estratégias de pesquisas foram 

realizadas, foram aplicados procedimentos experimentais no confronto dos 

resultados das evidências empíricas com os dados obtidos nas pesquisas 

bibliográficas, documental, entrevistas com especialistas. 

 

3.3.3 Análise dos dados  
 

A análise e a interpretação dos dados da pesquisa foram realizadas por meio 

da análise de conteúdo. As entrevistas e os questionários foram utilizados como 
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ferramenta da validação das variáveis que influenciam diretamente a criação do 

CIPE. Por meio dos questionários, as variáveis receberam dados que foram 

tabelados e apresentados de forma numérica. Após isso, receberam tratamento 

analítico e, estatístico, exibido em forma de gráficos. Os procedimentos 

experimentais passaram por um estudo comparativo. 

Quanto ao instrumento de coleta de dados, para realizar a pesquisa de acordo 

com os padrões técnicos desejáveis, optou-se por um instrumento estruturado não 

disfarçado, que, segundo Mattar (1999), é conhecido como questionário, devido à 

simplicidade na aplicação e a facilidade da tabulação, da análise e da interpretação. 

Este apresentou perguntas fixas de forma clara e completa a todos os respondentes. 

O questionário deste estudo foi composto por questões fechadas e abertas. 

Conforme afirma Rudio (1998), entende-se por questões fechadas as que alguém 

responde assinalando apenas um sim ou um não ou, ainda, marcando uma das 

alternativas já anteriormente fixadas no formulário. Já as perguntas abertas são as 

que permitem a livre resposta do informante.  

Posteriormente foi utilizada a análise de dados por categorias. Para Gil (2002, 

p.134), “a categorização consiste na organização dos dados de forma que o 

pesquisador consiga tomar decisões e tirar conclusões a partir deles”. Desta forma, 

a construção do conjunto de categorias descritivas foi fundamentada no referencial 

teórico da pesquisa a fim de avaliar o grau de eficiência do objetivo do estudo. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos por meio da aplicação 

dos questionários e das entrevistas, com intuito de analisar a atual sistemática de 

ensino dos cursos e dos estágios das tropas de PE, bem como a proposta de 

criação do Centro de Instrução de Polícia do Exército. Em seguida, foi realizada a 

discussão dos resultados, devidamente alinhada com os objetivos do trabalho, a fim 

de responder às questões de estudo e solucionar o problema de pesquisa.   

Todo o conhecimento advindo da pesquisa foi consolidado em um documento 

com a proposta de criação do Centro de Instrução de Polícia do Exército (Apêndice 

D), com as atribuições, o organograma, localização e seu calendário geral (Anexo 

B), visando a visualização do ano de instrução. 

 

4.1 TABULAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

Nesta subseção serão apresentadas as formas como cada instrumento de 

pesquisa foi tabulado visando a obtenção dos resultados deste trabalho.  

Após reunir os conhecimentos bibliográficos sobre o assunto, foram aplicados 

dois tipos de questionários (Apêndices A e B) e entrevistas com especialistas em PE 

(Apêndice C). 

 

4.1.1 Resultados obtidos nos Questionários 
 

Os questionários foram aplicados a duas amostras distintas, com o objetivo de 

colher as percepções dos militares que realizaram cursos e estágios nas 

organizações militares de polícia do exército, assim como militares que realizam a 

coordenação e o planejamento dos cursos e estágios em suas respectivas unidades.  

O Questionário nº 1 (Apêndice A) foi enviado aos militares possuidores de 

cursos e estágios voltados à PE e que servem atualmente em OMPE nível U ou SU, 

totalizando 88 respostas de 14 OMPE distintas. Assim, a amostra para o 

Questionário nº 1 foi de 88 militares, distribuídos nas OMPE conforme o Quadro 13 a 

seguir: 
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OMPE Quantidade de questionários da 
amostra nº 1 que foram 
respondidos em cada OMPE 

1º BPE 5 

2º BPE 11 

3º BPE 5 

4º BPE 6 

6º BPE 8 

7º BPE 6 

8º BPE 6 

11º BPE 5 

BPEB 5 

4ª Cia PE 6 

5ª Cia PE 5 

14ª Cia PE 7 

15ª Cia PE 7 

16ª Cia PE 6 

Total de questionários 
respondidos 88 

QUADRO 13 – Quantidade de questionários nº1 respondidos por OMPE. Resposta ao item 1 do   
Questionário 

Fonte: O autor 

 

O Questionário nº 2 foi aplicado aos militares responsáveis pela coordenação 

dos cursos ou estágios ministrados em suas respectivas OMPE. A amostra foi de 14 

militares. As OMPE que ministram algum curso ou estágio voltado à atividade de PE 

são: 1º BPE, 2º BPE, 3º BPE, 4º BPE, 6º BPE, 7º BPE, 8º BPE, 11º BPE, BPEB, 4ª 

Cia PE, 5ª Cia PE,14ª Cia PE,15ª Cia PE e 16ª Cia PE. Através da aplicação deste 

instrumento de coleta de dados foram recebidas as14 respostas. 

 

4.1.1.1 Caracterização da amostra 
 

Inicialmente buscou-se identificar a OMPE de cada militar e quais cursos e 

estágios a OMPE ministra ou realiza, obtendo-se as respostas demonstradas no 

Quadro 14: 

 

OMPE Cursos Estágios 

1º BPE CPE ESPA, EACG, EMMB, ECCC, EAMML 

2º BPE CPE ESPA, EACG, EMMB, ECCC 

3º BPE 
CPE ESPA, EACG, EMMB, ECCC 

4º BPE 
CPE ESPA, EACG, EMMB, ECCC 
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6º BPE 
 
- 

ESPA, EACG, EMMB, ECCC, EAMML, Estágio de 
Negociador, Estágio de adaptação à OMPE 

7º BPE 
 
- 

ESPA, EACG, EMMB, ECCC, Estágio de Adaptação 
de Atividade de Perícia em Ambiente Amazônico 

8º BPE - ESPA, ECCC 

11º BPE - EACG 

BPEB 
CPE ESPA, EACG, EMMB, ECCC, EAMML, Estágio de 

Carceragem 

4ª Cia PE - ESPA, EACG, EMMB 

5ª Cia PE 
- EACG, EMMB 

14ª Cia PE 
- ESPA, EACG, EMMB 

15ª Cia PE 
- ESPA, EACG, EMMB, ECCC 

16ª Cia PE 
- ESPA, EMMB 

QUADRO 14 – Cursos e estágios realizados nas OMPE 
Fonte: O autor 

 

Assim, observa-se que são 14 as OMPE que ministram algum tipo de curso 

ou estágio, e estas estão presentes em todos os C Mil A. Apenas 5 OMPE ministram 

o Curso de Polícia do Exército. Além dos cursos e dos estágios apresentados na 

seção 2 desse trabalho, nota-se que existem outros estágios ministrados, como o 

Estágio de Negociador (6º BPE), o Estágio de Adaptação de Perícia em Ambiente 

Amazônico (7º BPE), o Estágio de Carceragem (BPEB) e o Estágio de adaptação à 

OMPE (ver Quadro 14). 

Pelos dados apresentados no Gráfico 1, vale ressaltar  que todos os militares 

da amostra, que responderam o Questionário nº 1, realizaram algum curso ou 

estágio na área de PE e servem atualmente em alguma OMPE, demonstrando 

possuir experiência para apresentar considerações a respeito do tema e das 

capacidades operativas das tropas de polícia do exército (ver Gráfico 1).  

 
GRÁFICO 1 – Cursos e estágios realizados pelos militares da amostra do Questionário nº 1. 

Resposta ao item 4 do Questionário 
Fonte: O autor 
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Finalizando a caracterização das amostras, o Questionário nº 2 foi enviado 

para os militares responsáveis pela coordenação dos cursos e estágios na suas 

respectivas OMPE. Estes militares desempenham as seguintes funções, de acordo 

com as respostas ao item 2 desse questionário, conforme Gráfico 2.  

 

 
GRÁFICO 2 – Funções exercidas pelos responsáveis pela coordenação dos Cursos e Estágios nas 

OMPE 
Fonte: O autor 
 

Pela distribuição apresentada no Gráfico 2, observa-se, que a amostra 

selecionada, além de desempenhar as funções voltadas à coordenação dos cursos e 

estágios, desempenha outras funções dentro das suas OMPE. 

 

4.1.2 Resultados obtidos nas Entrevistas 
 

As entrevistas foram realizadas no intuito de complementar as respostas dos 

questionários, principalmente devido às experiências dos referidos militares em 

relação ao tema e por todos terem desempenhado a função de comandante de uma 

OMPE. 

O roteiro de entrevistas contou com 15 questões acerca do assunto, além de 

permitir, ao seu final, que o entrevistado realizasse contribuições a respeito do tema. 

Por tratar-se de uma pesquisa qualitativa, as entrevistas contribuíram para chegar as 
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conclusões do trabalho, principalmente pela experiência profissional dos 

entrevistados.  

As entrevistas tiveram suas informações extraídas, analisadas e expostas de 

acordo com cada dimensão das Variáveis Dependentes e Independentes, o que é 

apresentado a partir da próxima Subseção. 

 

4.2 INFLUÊNCIA DA VARIÁVEL INDEPENDENTE – CRIAÇÃO DO CENTRO DE 
INSTRUÇÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO 

 

Após a caracterização das amostras dos questionários e dos entrevistados, 

passa-se a apontar os resultados relacionados à Variável Independente – Criação do 

Centro de Instrução de Polícia do Exército. 

Para facilitar a apresentação dos dados, esta subseção será descrita de 

acordo com a dimensão da Variável Independente “habilitação dos militares de PE”, 

conforme apresentado no Quadro 10 – Definição Operacional da Variável 

Independente, constante na seção 3 deste trabalho. 

 

4.2.1 Dimensão “Modificações esperadas com a criação do CIPE” 
 

A dimensão “Modificações esperadas com a criação do CIPE” teve por 

objetivo levantar a importância da criação do Centro de Instrução de Polícia do 

Exército, além de verificar como estão distribuídos, realizados e conduzidos os 

cursos e estágios para a habilitação dos militares nas OMPE. 

 

4.2.1.1 Cursos e estágios na Polícia do Exército 
 

Considerando-se o que foi apresentado na seção 2 dessa pesquisa, o Curso 

de Perícia e Investigação Criminal Militar é realizado de maneira centralizada na 

EsIE. Já o Curso de Polícia do Exército e os estágios são realizados de forma 

descentralizada nas OMPE, conforme destacado no Quadro 14. 

Para a condução destes cursos e estágios nas OMPE, observa-se no Gráfico 

3 que estas atividades são conduzidas por: militares do núcleo de ensino; 

integrantes de outros órgãos; e, principalmente, pelos militares da própria OM que já 

possuem a especialização.  
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GRÁFICO 3 – Militares responsáveis pela condução das instruções nos cursos e estágios nas OMPE. 

Resposta ao item 3 do Questionário nº 1 
Fonte: O autor 

 

Pontua-se no item 4 do Questionário nº 2, que a única OMPE que possui um 

núcleo de ensino previsto em QCP é o BPEB, conforme apresentado no Quadro 5. 

Esta estrutura do núcleo de ensino do BPEB é composta por um chefe do núcleo de 

ensino (capitão ou major), dois tenentes instrutores, dois sargentos monitores, dois 

cabos e 10 soldados, conforme o QCP do núcleo de ensino do BPEB, apresentado 

na Seção 2 (Quadro 5).  

Ressalta-se que as OMPE que possuem um núcleo de ensino não previsto 

em QCP são: 1º BPE, 2º BPE, 4º BPE, 7º BPE e a 14ª Cia PE. As demais OMPE 

não possuem o núcleo de ensino e a coordenação fica a cargo da 3ª Seção. 

De forma a complementar o estudo sobre as missões e as atividades 

desempenhadas pelas tropas de PE, as duas amostras foram questionadas sobre a 

padronização da doutrina e das táticas, técnicas e procedimentos específicos das 

atividades de PE. Os resultados obtidos são apresentados nos Gráficos 4 e 5 a 

seguir, onde observa-se que mais de 50% das duas amostras consideram a 

padronização insuficiente ou nenhuma padronização nas missões desempenhadas 

pela PE.  
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GRÁFICOS 4 e 5 – Nível de padronização das atividades e missões desempenhadas pelas OMPE, 

no que diz respeito a Doutrina e as TTP. Respostas ao item 6 do Questionário nº 1 e 
ao item 7 do Questionário nº 2 

Fonte: O autor 
 

Destaca-se, que, ao ser questionado em entrevista sobre a condução dos 

cursos e estágios voltados para a atividade de PE, o antigo Dir Ens Tec Mil enfatizou 

que estes carecem de padronização e de evolução.  

 

4.2.1.2 Atividades e missões do CIPE 
 

Fruto da revisão de literatura, ficou constatado que as tropas típicas de PE 

necessitam de padronização nas TTP e de uma evolução da doutrina. A fim de 

solucionar esta questão, foi perguntado aos colaboradores da amostra nº 1 sobre 

uma possível centralização dos cursos de especialização e dos estágios de área 

típicos de PE. Conforme as respostas tabuladas, cerca de 97% avalia como válida a 

centralização dos cursos e estágios (ver Gráfico 6).  

 

 
GRÁFICO 6 – Centralização dos cursos e estágios típicos de PE. Respostas ao item 8 do 

Questionário nº 1 
Fonte: O autor 
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Averiguou-se que a centralização através de um centro de instrução 

contribuirá para a padronização e para a melhoria do preparo e do emprego. Na 

amostra nº 1, 98,9% aprovam a criação do CI (ver Gráfico 7) e 85,7% dos 

colaboradores do Questionário nº 2 confirmam isto (ver Gráfico 8). 

  

 
GRÁFICO 7 – Importância da criação do Centro de Instrução de Polícia do Exército e a consequente 

especialização centralizada. Respostas ao item 9 do Questionário nº 1 
Fonte: O autor 

 

 
GRÁFICO 8 – Criação do Centro de Instrução de Polícia do Exército e a consequente especialização 

centralizada. Respostas ao item 11 do Questionário nº 2 
Fonte: O autor 
 

As respostas da amostra nº 2 foram unânimes quando questionados sobre a 

criação do CIPE ser adstrita a uma OMPE, tendo em vista o baixo custo pelo 

reaproveitamento das instalações e de pessoal já existentes (ver Gráfico 9).  
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GRÁFICO 9 – Criação do Centro de Instrução de Polícia do Exército adstrita a uma OMPE. 

Respostas ao item 30 do Questionário nº 2 
Fonte: O autor 

 

4.3 VARIÁVEL DEPENDENTE – AS CAPACIDADES OPERATIVAS DA POLÍCIA 
DO EXÉRCITO 

 

A partir desta subseção, passa-se a avaliar a Variável Dependente – as 

Capacidades Operativas da Polícia do Exército. 

Conforme apontado no Quadro 11 da Seção 3, a VD apresenta sete 

dimensões que coincidem com os fatores condicionantes para a obtenção das 

capacidades, sendo estes: doutrina, organização, adestramento, material, educação, 

pessoal e infraestrutura.  

É importante considerar que as capacidades operativas somente serão 

alcançadas quando satisfizerem os sete fatores condicionantes – DOAMEPI.  

A partir do item 4.3.1, será averiguado como a Criação do Centro de 

Instrução de Polícia do Exército poderá influenciar nas capacidades operativas da 

PE. 

 

4.3.1 Dimensão Doutrina 
 

Sobre a dimensão Doutrina foram realizadas perguntas nos dois questionários 

e em todas as entrevistas, tendo em vista que esta é a base para os demais fatores 

determinantes das capacidades, estando materializada nos produtos doutrinários 

(BRASIL, 2019b, p. 3-3). 
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No Questionário nº 1 foi perguntado sobre quais atividades desenvolvidas 

pela PE necessitariam que os militares realizassem algum tipo de especialização. As 

respostas são representadas pelo Gráfico 10. Os dados demonstram a importância 

das especializações para cumprir as missões da polícia do exército.  

Dentre as atividades mais importantes, pode-se citar as “escoltas de 

batedores militares”, “segurança e proteção de autoridades”, “perícia e investigação 

criminal”, “escolta e custódia de presos” e “operações com cães”.  

 

 
GRÁFICO 10 – Atividades essenciais que necessitam especialização para que o   militar cumpra as 

missões com segurança e eficácia 
Fonte: O autor 

 

No Questionário nº 2 foi indagado sobre as fontes de consulta utilizadas para 

ministrar as instruções na formação e no adestramento dos militares. Evidenciou-se 

que, das 14 OMPE, 10 utilizam predominantemente instruções/apostilas/manuais de 

órgãos de segurança pública (GRÁFICO 11), por falta de conteúdo doutrinário e 

padronização das TTP.  
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GRÁFICO 11 – Fontes de consulta utilizadas nas OMPE para formação e adestramento. Respostas 

ao item 5 do Questionário nº 2 
Fonte: O autor 

 

Os principais motivos da utilização de fontes de consultas externas foram 

abordados no item 6 do Questionário nº 2, sendo eles: “Atualização constante das 

táticas, técnicas e procedimentos dos órgãos de segurança pública (OSP)”, “Falta de 

padronização no âmbito do EB acerca das instruções/manuais/apostilas de PE”, 

“Desatualização das instruções/apostilas/manuais do EB” e 

“Inexistência/insuficiência das instruções/apostilas/manuais que versem sobre 

determinadas atividades de PE” (ver Gráfico 12). Portanto, há o distanciamento e o 

enfraquecimento da doutrina militar. 

 

 
GRÁFICO 12 – Motivos da utilização de fontes de consultas externas ao Exército para a formação e 

adestramento dos militares. Respostas ao item 6 do Questionário nº 2 
Fonte: O autor 
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Finalizando os questionamentos referentes à dimensão “Doutrina”, as 

amostras foram questionadas sobre a contribuição do CIPE para o desenvolvimento 

da Doutrina relativa à PE. Constatou-se que 98,9% da amostra nº 1 e 100% da 

amostra nº 2 mostraram-se favoráveis à contribuição (ver Gráficos 13 e 14).  

 

 
GRÁFICOS 13 e 14 – Contribuição do CIPE para o desenvolvimento da doutrina relativa à PE. 

Respostas ao item 11 do Questionário nº 1 e ao item 14 do Questionário nº 
2 

Fonte: O autor 

 

No Quadro 15 destaca-se as principais ideias levantadas pelos colaboradores 

da amostra nº 2 relativas à contribuição do CIPE para doutrina da PE. 

 
Ordem Ideias levantadas pela amostra relativas à contribuição do CIPE com a 

“Doutrina” para a PE 

 
 1 

Realizando a padronização da doutrina a fim de criar uma base sobre a qual os BPE 
poderiam ajustar de acordo com as especificidades de seus respectivos ambientes 
operacionais. 

 
     2 

A maior contribuição de um CIPE, seria obter a capacidade de desenvolver a doutrina, 
através de estudos doutrinários. A maioria das OMPE não possuem estrutura e 
capacidade para isso, pois os militares envolvidos no sistema de ensino, 
desempenham outras funções concomitantes. 

3 Padronização de conhecimento. 

4 Padronizando procedimentos e atualizando os conhecimentos técnicos e táticos. 

5 Padronização da doutrina de atuação das atividades de OMPE dentro do cenário de 
operações. 

6 Com a criação de uma seção de pesquisa. 

7 Atualizando os manuais, realizando intercâmbios com Forças Armadas de outras 
nações e OSP. 

8 Haverá uma uniformidade dos conhecimentos transmitidos, assim como no padrão de 
desempenho. 

9 Padronização das Táticas, Técnicas e Procedimentos (TTP) das missões específicas 
de uma OMPE. 

 
 

10 

A centralização da formação das atividades de PE evitará a duplicidade no ensino de 
atividades de PE. Exemplo: uma PE ensina um procedimento de uma forma e outra 
ensina de outra maneira. Adequando o ensino das atividades de PE com o restante do 
ensino do Exército. Como já acontece com o CIGS, CIGLO, CIOpEsp e os demais 
centros de instrução. 

11 Acredito que um Centro de Instrução totalmente voltado para a atividade possa estar 
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em tempo integral estudando, testando e desenvolvendo novas Táticas, Técnicas e 
Procedimentos diversos, pois contará com um corpo docente especializado e reunido, 
de forma a facilitar a produção de conhecimento. Além disso, poderá surgir a 
possibilidade de intercâmbios com outras OSP nacionais e internacionais. Por fim, a 
união de alunos de diversos lugares do Brasil também pode contribuir sobre maneira 
com o desenvolvimento da doutrina. 

QUADRO 15 – Contribuições do CIPE para a “Doutrina” da PE. Respostas ao item 15 do 
Questionário nº 2 

Fonte: O autor 
 

Os entrevistados foram unânimes em afirmar que o CIPE contribuirá com o 

desenvolvimento da Doutrina relativa à PE. Ao serem questionados sobre de que 

maneira poderia ocorrer esta contribuição, as respostas foram as seguintes: 

“Reunindo militares de PE oriundos de diversos C Mil; Englobando experiências 

distintas”; “O CIPE estará relacionado à ampliação das capacidades, devido à 

necessidade de se desenvolver a doutrina de emprego das OMPE de forma 

centralizada”; “Através da coordenação, juntamente com o COTer, na produção dos 

manuais e cadernos de instrução”; “Através de estudos para atualização de 

Doutrina”; e “Reunindo experiências de militares de PE capacitados no Brasil e no 

exterior, que normalmente ficam restritas às OM onde servem e, via de regra, não 

são registradas e difundidas”. 

 

4.3.2 Dimensão Organização 
 

Organização (e/ou processos) é “expressa por intermédio da Estrutura 

Organizacional dos elementos de emprego da F Ter” (BRASIL, 2019b, p. 3-3). 

Na dimensão organização, foram realizadas 2 perguntas, sendo a primeira 

delas para ambas as amostras e a segunda aberta apenas no Questionário nº 2. 

A primeira pergunta foi relacionada à contribuição do CIPE para o 

desenvolvimento da Organização relativa à PE. A amostra nº 1 foi completamente 

favorável e 85,7% da amostra nº 2 concordaram com o resultado positivo.  
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GRÁFICOS 15 e 16 – Contribuição do CIPE para o fator “organização” relativa à PE. Respostas ao 

item 12 do Questionário nº 1 e ao item 16 do Questionário nº 2 
Fonte: O autor 
 

Finalizando os questionamentos referentes à dimensão Organização, foi 

questionado à amostra nº 2, sobre como o CIPE poderia contribuir com este fator 

para as tropas de PE, obtendo as seguintes respostas (ver Quadro 16): 

 

QUADRO 16 – Respostas do item 17 do Questionário nº 2 sobre as contribuições do CIPE para a 
“Organização” da PE 

Fonte: O autor 
 

Através das entrevistas realizadas, constatou-se que há divergências entre os 

colaboradores sobre a dimensão Organização. Dois entrevistados acreditam que o 

CIPE não poderá contribuir com esse fator do DOAMEPI, pois cada C Mil A possui 

demandas específicas.  

Entretanto, os outros três entrevistados mostraram-se favoráveis, 

apresentando as seguintes respostas, respectivamente: “Porque ficará vinculado à 

DETMIL, que supervisionará e orientará a sua execução, garantindo recursos 

financeiros sistemáticos em apoio à evolução do DOAMEPI”; “A partir de estudos 

doutrinários para verificar se o QCP das OMPE são adequados”; e “As lições 

aprendidas podem ser repassadas ao COTer”.  

 

 

 Ideias levantadas pela amostra relativas à contribuição do CIPE com a 
“Organização” das tropas de PE 

 1 Verificando as necessidades, melhores práticas e lições aprendidas das OMPE 

 2 Padronização de QCP. 

 3 Desonerando as OMPE no que diz respeito a parte de ensino. 

 4 Esclarecer a estrutura, composição e modo de operação. 

 5 Com a atualização da doutrina, a organização como um todo irá melhorar. 
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4.3.3 Dimensão Adestramento 
 

O fator Adestramento “compreende as atividades de preparo, obedecendo a 

programas e ciclos específicos, incluindo a utilização de simulação em todas as suas 

modalidades” (BRASIL, 2019b, p. 3-3). 

Na dimensão adestramento, foram realizadas duas perguntas, sendo a 

primeira delas para ambas as amostras e a segunda questão aberta apenas no 

Questionário nº 2.  

A primeira pergunta foi relacionada à contribuição do CIPE para o 

desenvolvimento do Adestramento relativo à PE. A partir disso, 95,5% referente à 

amostra nº 1 foi favorável a este fator do DOAMEPI. Já na amostra nº 2, 92,9% 

mostraram-se favoráveis. 

 

 
GRÁFICOS 17 e 18 – Contribuição do CIPE para o fator “Adestramento” relativo à PE. Respostas ao 

item 13 do Questionário nº 1 e ao item 18 do Questionário nº 2 
Fonte: O autor 
 

Finalizando os questionamentos referentes à dimensão adestramento, foi 

perguntado à amostra nº 2 sobre como o CIPE poderia contribuir com este fator para 

as tropas de PE, obtendo as seguintes respostas (ver Quadro 17): 

 

Ordem  Ideias levantadas pela amostra relativas à contribuição do CIPE com o 
“Adestramento” para a PE 

1 O CIPE se estabeleceria como referência no adestramento de tropas de PE através 
das metodologias empregadas nos Cursos e Estágios Gerais aplicados. 

2 Melhorando a formação dos militares das OMPE e avaliação das unidades. 

3 Manutenção dos padrões de doutrina das atividades PE. 

4 Melhor Capacitação dos cabos e soldados. 

5 Padronizações das instruções. 

6 Desenvolvendo Programas de Instrução para os quadros e Cb/Sd e realizando VOT22 
nas OMPE. 

 
22 Visita de Orientação Técnica. 
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7 Normatização das TTP de todas as OMPE. 

8 Os padrões de desempenho serão os mesmos e as TTP transmitidas serão 
padronizadas. Atualmente, há distinção na formação dos especialistas. 

9 Hoje não existe a fase de adestramento consolidada nas PE.  O CIPE poderia criar e 
normatizar essa fase. 

10 Uma possível preparação de pelotões ou SU PE para emprego real em missões, 
como são realizadas com as tropas de força de paz ou empregadas na intervenção 
federal, por exemplo. 

11 Com militares mais capacitados e com a doutrina sendo difundida pelo Centro de 
Instrução PE, o adestramento será parecido no âmbito EB, sendo assim, não haverá 
tanta diferença entre as OMPE. 

QUADRO 17 – Respostas do item 19 do Questionário nº 2 sobre as contribuições do CIPE para o 
“Adestramento” da PE 

Fonte: O autor 
 

A partir das entrevistas realizadas, constatou-se que na dimensão 

adestramento apenas um entrevistado discorda de que o CIPE não poderá contribuir 

com este fator do DOAMEPI. Enquanto os demais entrevistados mostraram-se 

favoráveis ao apresentarem as seguintes respostas: “Por meio do aumento da 

qualidade da capacitação dos militares, contribuindo para a liderança das frações 

nas atividades de adestramento”; “Através da padronização das instruções e das 

TTP”; “Através da realização de avaliações de adestramento”; e, por último, 

“Corroborando com o ensino de novas TTP”. 

 

4.3.4 Dimensão Material 
 

O fator Material compreende “todos os materiais e sistemas para uso na F 

Ter, acompanhando a evolução de tecnologias de emprego militar e com base na 

prospecção tecnológica. É expresso pelo Quadro de Distribuição de Material” 

(BRASIL, 2019b, p. 3-3). 

Na dimensão material, foram realizadas duas perguntas, sendo a primeira 

delas para ambas as amostras e a segunda questão aberta apenas no Questionário 

nº 2. 

As amostras foram questionadas quanto a contribuição do CIPE para a 

evolução dos diversos tipos de materiais (equipamentos, armamentos e viaturas) 

utilizados nas OMPE. Majoritariamente, 94,3% da amostra nº 1 considera favorável 

esse fator. A amostra nº 2 foi unânime em se dizer favorável, como demostram os 

Gráficos 19 e 20 a seguir: 
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GRÁFICOS 19 e 20 – Contribuição do CIPE para a evolução do fator “Material” utilizados na PE. 

Respostas ao item 14 do Questionário nº 1 e ao item 20 do Questionário nº 2 
Fonte: O autor 
 

Finalizando os questionamentos referentes à dimensão “Material”, foi 

perguntado à amostra nº 2 sobre como o CIPE poderia contribuir com este fator para 

as tropas de PE, obtendo as seguintes respostas (ver Quadro 18). 

 
Ordem Ideias levantadas pela amostra relativas à contribuição do CIPE com o “Material” 

para a PE 

1 Sendo referência em doutrina policial e acompanhando a evolução da arte da guerra, o 
CIPE se estabeleceria como referência junto aos Órgãos de Direção do Exército, 
centralizando as demandas operacionais dos BPE e permitindo a constante atualização 
padronizada dos QDM dos BPE. 

2 Um Centro de Instrução permitirá melhor estudo e teste de materiais que podem ser 
empregados em atividades de PE. 

3 Atualização, modernização e aquisição de material adequado para operações tipo Polícia. 

4 Poderia ajudar na aquisição de materiais bem específicos para a PE. 

5 Padronizar os materiais no âmbito do Exército a serem empregados pelas tropas PE. 

6 Através de experimentações doutrinárias. 

7 Intercâmbio e troca de informações com OSP e Forças Armadas de outras nações. Além 
disso, realizando testes de materiais de emprego militar de fornecedores de Empresa. 

8 Os Centros de Instrução possuem uma Seção de Doutrina e Pesquisa que facilitaria o 
processo de desenvolvimento e avaliação dos eventuais produtos de defesa a serem 
utilizados. 

9 Criação de um QDM comum a todas as PE. 

10 Da mesma maneira que o desenvolvimento da doutrina, através de estudo em tempo 
integral, testes e intercâmbios. 

11 Uma vez centralizado, será padronizado todo material para o emprego da PE. 

QUADRO 18 – Respostas do item 21 do Questionário nº 2 sobre as contribuições do CIPE para o 
“MATERIAL” para a PE 

Fonte: O autor 
 

Os entrevistados concordam quando a dimensão refere-se ao Material e 

apontam alguns fatores favoráveis onde o CIPE poderá contribuir positivamente para 

a evolução dos mesmos. 
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Ao serem questionados sobre de que maneira poderia se dar essa 

contribuição, as respostas foram as seguintes: “Através da realização de PVANA23”; 

“Na execução de reuniões anuais com os Cmt OMPE e oficiais de operações para 

fins de verificação de lições aprendidas e melhores práticas”; “Testando material de 

interesse”; “Por meio de compras centralizadas”; e, para finalizar, “Na medida em 

que a seção de doutrina e pesquisa apresente projetos e propostas de aquisição de 

novos meios, fruto do trabalho permanente de busca da evolução”. 

 

4.3.5 Dimensão Educação 
 

O fator Educação refere-se às “atividades continuadas de capacitação e 

habilitação, formais ou não formais, destinadas ao desenvolvimento dos integrantes 

da Força Terrestre quanto à sua competência individual requerida” (BRASIL, 2019b, 

p. 3-3).  

Nesta subseção, foram realizados questionamentos sobre a atual situação 

dos cursos e estágios voltados à atividade de PE, com foco sobre as dificuldades 

encontradas para a realização destas atividades.  

Posteriormente, questionou-se a respeito da criação do CIPE como uma 

possível melhora dos cursos e estágios, levantando ainda sobre quais cursos e 

estágios deveriam ser centralizados no CIPE, incluindo o Curso de Perícia e 

Investigação Criminal Militar.  

Conforme representado no Gráficos 21 e 22 a seguir, 67% da amostra nº 1 e 

71,4% da amostra nº 2 consideram que a formação descentralizada não tem sido 

eficiente, principalmente no que diz respeito à padronização de conhecimento 

doutrinário e das TTP. 

 
23 Plano de Visitas e outras Atividades em Nações Amigas. 
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GRÁFICOS 21 e 22 – Eficiência na formação descentralizada dos cursos e estágios voltados para a 

PE. Respostas ao item 7 do Questionário nº 1 e ao item 8 do Questionário nº 2 
Fonte: O autor 
 

Ao questionar a amostra nº 2 sobre as principais dificuldades encontradas 

para a realização dos cursos e estágios, pode-se observar diversas situações (ver 

Gráfico 23), dentre elas: a ausência de Programa-Padrão Especial para os estágios 

aprovado pelo COTer,  o PLADIS desatualizado, as poucas fontes de consulta para 

ministrar a instrução, a restrição de recursos, a dificuldade de pessoal, as demais 

missões e atribuições desempenhadas pela OMPE, as instalações inadequadas e a 

dificuldade para conseguir material para as instruções.  

 

 
GRÁFICO 23 – Dificuldades encontras para a realização dos cursos e estágios nas OMPE. 

Respostas ao item 9 do Questionário nº 2 
Fonte: O autor 
 

 Acredita-se que por meio da criação do CIPE a realização das 

especializações seriam centralizadas e, como consequência, haveria uma melhoria 

na formação, no preparo e no emprego das missões nas OMPE. As repostas da 

amostra nº 1 são apresentadas no Gráfico 24 que segue, o qual demonstra 98,9% 

da amostra favorável à criação do CIPE.   
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GRÁFICO 24 – Criação do Centro de Instrução de Polícia do Exército para centralização dos cursos e 

estágios e para melhoria do preparo e emprego das OMPE. Respostas ao item 9 do 
Questionário nº 1  

Fonte: O autor 
 

Averiguou-se que, mesmo com a criação do CIPE, as OMPE dos Cmdo Mil A 

devem continuar realizando estágios de especialização, aplicados pelos militares 

formados pelo CIPE, com a finalidade de difundir ao máximo os conhecimentos 

estabelecidos, principalmente para os soldados. Respectivamente 89,8%, da 

amostra nº1, e 92,9%, da amostra nº 2, opinam que alguns estágios deverão 

permanecer sendo ministrados nas OMPE, conforme indicam os Gráficos 25 e 26:  

 

 
GRÁFICOS 25 e 26 – Realização de estágios nas OMPE, mesmo com a criação do CIPE. Respostas 

ao item 7 do Questionário nº 1 e ao item 8 do Questionário nº 2 
Fonte: O autor 
 

Fruto das respostas favoráveis a continuação de estágios nas OMPE, foi 

perguntado para a amostra nº 2 quais cursos e estágios deveriam ser mantidos nas 

OMPE. As repostas foram consolidadas no Quadro 19 a seguir representado. 
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Amostra Estágios que deveriam permanecer sendo ministrados nas OMPE 

1° BPE  Todos os Estágios de Área da Polícia do Exército ministrados atualmente 
deveriam continuar nas OMPE, haja vista a necessidade de adaptação da 
doutrina genérica (ministrada pelo CIPE) às especificidades de cada C Mil A. 

2° BPE ESPA e EMMB. 

3º BPE EMMB e EACG. 

4º BPE ESPA, ECCC, EMMB e EACG. 

6° BPE ESPA, EMMB e EACG. 

7º BPE 
Nenhum. Se for criado um Centro de Instrução as outras capacitações devem 
ser a já existentes nos planos padrão de qualificação. 

8º BPE ESPA, EMMB, ECCC e EACG 

11º BPE 
 

Todos os estágios realizados nas OMPE devem ser mantidos e geridos pelos 
C Mil A. É uma forma econômica e eficiente de se transmitir conhecimentos 
com bom nível técnico. 
Já os cursos deveriam ser centralizados. 

BPEB EMMB e EACG. 

4ª Cia PE ESPA, EMMB e EACG. 

5ª Cia PE EACG e EMMB (ambos voltados para os Cb/Sd). 

14ª Cia PE EACG, ECCC e EMMB. 

15ª Cia PE Todos os estágios que são ministramos atualmente. 

16ª Cia PE ESPA, EMMB e ECCC. 

QUADRO 19 – Estágios que deveriam permanecer sendo ministrados nas OMPE, recebendo 
orientações e padronizações do CIPE. Resposta ao item 12 do Questionário nº 2 

Fonte: O autor 
 

Ressalta-se que 97,7% da amostra nº 1 e 100% da amostra nº 2 acreditam 

que a criação do CIPE poderá contribuir com o fator “Educação” para as OMPE, 

conforme representado nos Gráficos 27 e 28 a seguir. 

 

 
GRÁFICOS 27 e 28 – Contribuição do CIPE para a evolução do fator “Educação” voltada para a PE. 

Respostas ao item 15 do Questionário nº 1 e ao item 22 do Questionário nº 2 
Fonte: O autor 
 

Finalizando os questionamentos referentes à dimensão “Educação”, foi 

perguntado à amostra nº 2 sobre como o CIPE poderia contribuir com este fator para 

as tropas de PE, obtendo as seguintes respostas, apresentadas no Quadro 20. 
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Ordem Ideias levantadas pela amostra relativas à contribuição do CIPE com a 
“Educação” para a PE 

1 O CIPE seria referência para as unidades de PE na aplicação de metodologias 
modernas ao ensino e adestramento desse gênero. Poderia, ainda, servir como centro 
de estudo e pesquisa aplicado à doutrina PE. 

2 Centralizando instrutores mais capacitados para disseminar os conhecimentos. 
Padronizando conhecimentos e desenvolvendo doutrinas que, hoje, são baseadas em 
empirismo. 

3 Desenvolvendo Programas de Instrução, atualizando Planos de disciplina dos 
estágios. 

4 Acredito que essa seja a principal mudança que possa ocorrer com a criação do 
Centro. A vantagem de padronizar os procedimentos, aumentar o aproveitamento dos 
cursos e criação de um plano de disciplinas mais específico, tanto para cursos como 
até para formação da qualificação de PE (07/29). Entretanto, isso pode gerar um custo 
maior ao EB e talvez uma dificuldade logística de realizar tantos cursos como são 
realizados atualmente. 

5 Evolução do grau de entendimento, capacitação e padronização no emprego. 

6 Através de atualização de PP, manuais e CI. 

7 Proporcionando uma melhor oportunidade de autoaperfeiçoamento para o corpo 
docente e consequentemente uma maior qualidade do ensino. 

8 Com o nivelamento e padronização do conhecimento da equipe de instrução a teoria 
repassada em todas OMPE, os militares ao realizarem a difusão do conhecimento em 
suas OM de origem terão um ganho considerável no adestramento da tropa de PE. 

9 Uniformidade no desenvolvimento do conhecimento de PE, assim como na 
capacitação do corpo docente. 

QUADRO 20 – Respostas do item 23 do Questionário nº 2 sobre as contribuições do CIPE para a 
“Educação” para a PE 

Fonte: O autor 
 

Corroborando com os questionários, todos os especialistas que foram 

entrevistados consideram válida a contribuição do CIPE para o fator “Educação”. 

Ao serem questionados sobre de que maneira poderia ocorrer esta 

contribuição, as respostas foram as seguintes: “por meio do processo de 

massificação de ensinamentos básicos”; “a partir de estudos doutrinários”; “Através 

da proposta de novos cursos e estágios; atualização da doutrina, realização de 

simpósios anuais e EstAP24”; “Atualização da documentação de ensino”; “Através da 

melhora nos cursos e estágios” e, para finalizar, “uma vez que padronizará condutas 

dos militares, concorrendo para a disseminação uniforme de aspectos da cultura PE 

– disciplina, higidez física, correção de atitudes e respeito à lei – em todos os 

Comandos Militares de Área.” 

Por fim, foi perguntado para a amostra nº 2 e para todos os entrevistados 

sobre o Curso de Perícia e Investigação Criminal Militar passar a ser ministrado no 

CIPE, questão com a qual todos concordaram. As respostas foram condensadas no 

Gráfico 29 abaixo apresentado.   

 
24 Estágio de Atualização Pedagógica. 



104 
 

 
GRÁFICO 29 – Centralização do Curso de Perícia e Investigação Criminal no CIPE. Respostas ao 

item 29 do Questionário nº 2 
Fonte: O autor 
 

Sobre isso, os entrevistados concordaram que o CPICM deverá ser ministrado 

pelo CIPE. O ex Cmt do BPEB acrescentou que: 

 
[...] como cada estado da federação tem um tipo de organização da polícia 
civil, os ensinamentos militares aprendidos terão que se harmonizar aos 
procedimentos das polícias civis, de modo que haja sinergia e efetividade 
nas investigações.  
 

Já  o ex Cmt do 1º BPE acredita que: 

[...] seja um ponto fundamental, pois verifica-se que o Curso está se 
afastando de sua finalidade precípua, que é o emprego de militares em 
atividades de perícia no EB. Atualmente os militares estão sendo formados 
com uma visão técnica e acadêmica, na atividade de perícia, por isso, em 
alguns casos, depende da personalidade do perito para que o trabalho seja 
concluído da forma que se espera.  
A realização do curso em uma OMPE, dentro do espírito do Policial do 
Exército, irá ser determinante para o aumento da eficiência dos trabalhos. 
 

Por fim, o atual Cmt do 1º BPE acrescenta que “a Perícia e Investigação 

Criminal é uma capacidade das tropas de PE, devendo ser centralizadas nesse 

Centro de Instrução”. 

 

4.3.6 Dimensão Pessoal 
 

O fator Pessoal compreende “todas as atividades relacionadas aos 

integrantes da força, nas funcionalidades: plano de carreira, movimentação, dotação 

e preenchimento de cargos, serviço militar, higidez física, avaliação, valorização 

profissional e moral” (BRASIL, 2019b, p. 3-3). 
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Na dimensão Pessoal, foram realizadas duas perguntas. A primeira delas 

para ambas as amostras e uma segunda questão aberta apenas no Questionário nº 

2. 

As amostras foram questionadas quanto a contribuição do CIPE no que se 

refere ao Pessoal para as OMPE. Para 93,2% da amostra nº 1 esse fator é 

considerado favorável. Entre a amostra nº 2, 85,7% também mostra-se favorável, 

mesmo com um percentual um pouco mais baixo como apontado nos Gráficos 30 e 

31: 

 

 
GRÁFICOS 30 e 31 – Contribuição do CIPE referente ao fator “Pessoal” para a PE. Respostas ao 

item 16 do Questionário nº 1 e ao item 24 do Questionário nº 2 
Fonte: O autor 
 

Finalizando os questionamentos referentes à dimensão “Pessoal”, foi 

questionado à amostra nº 2, como o CIPE poderia contribuir com este fator para as 

tropas de PE, obtendo as seguintes respostas (ver Quadro 21). 

 

Ordem  Ideias levantadas pela amostra relativas à contribuição do CIPE com o 
“Pessoal” para a PE 

1 A criação de um Centro de Instrução de PE se mostraria como uma valorização 
profissional aos militares que servem ou desejam servir em tropas de PE, seja os 
motivando a serem instrutores dessa atividade (com a respectiva valorização do 
mérito, o que não ocorre com os instrutores do CPE atualmente), seja enobrecendo 
a atividade policial em si, dado o enriquecimento profissional que tal Centro traria. 

2 Valorizando as habilitações dos militares da polícia do exército, propondo a criação 
de condecorações por tempo de serviço em OMPE e compensação orgânica para a 
atividade de Batedor. 

3 Melhorando a capacitação do pessoal. 

4 Os militares mais capacitados e especializados em PE poderiam ser reunidos em 
uma única OM de forma a alavancar a qualidade do corpo docente. 

5 Aumento da capacitação e do grau de conhecimento específico de habilidades de 
PE, valorização do conhecimento técnico. 

6 Através de buscar capacitar cada vez mais os militares da PE. 

7 Criação de um sistema de gestão de pessoal voltado para os militares possuidores 
do curso de PE, assim como acontece hoje com a inteligência ou as tropas de forças 
especiais. 
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8 As OMPE ganharão com a divulgação e com o aumento de pessoal capacitado para 
difundir o conhecimento dentro da OMPE integrante. 

QUADRO 21 – Respostas do item 25 do Questionário nº 2 sobre as contribuições do CIPE quanto   
ao “Pessoal”  

Fonte: O autor 

 

Na entrevista, todos os interrogados consideram válida a contribuição do 

CIPE para o fator Pessoal e apontam alguns aspectos favoráveis a respeito do 

assunto. 

Ao serem questionados sobre de que maneira poderia ocorrer esta 

contribuição, as respostas foram as seguintes: “Um dos aspectos que pode ser 

avaliado é o QCP”; “A melhor capacitação dos recursos humanos”; “Cursos no 

exterior e nomeação”; “Valorização do pessoal, como nomeação de instrutores”; e, 

para finalizar, “À medida que os oficiais e praças formados nos cursos e estágios 

poderão ser designados para comando em diversos níveis de OMPE já preparados 

para exercerem a função com conhecimento inicial, a ser aprofundado com a 

experiência”. 

 

4.3.7 Dimensão Infraestrutura 
 

O fator Infraestrutura compreende “todos os elementos estruturais 

(instalações físicas, equipamentos e serviços necessários) que dão suporte ao 

preparo e ao emprego dos elementos da F Ter” (BRASIL, 2019b, p. 3-3). 

Na dimensão infraestrutura, foram realizadas três perguntas. A primeira delas 

voltada para a amostra nº 2, através da qual estes entrevistados evidenciam que as 

estruturas não estão em plenas condições para realização dos cursos e estágios 

ministrados nas OMPE (ver Gráfico 24). 
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GRÁFICO 32 – Adequação das instalações das OMPE para a realização dos cursos e estágios. 

Respostas ao item 28 do Questionário nº 2 
Fonte: O autor 
 

 Já a segunda pergunta foi realizada para ambas as amostras e tratou sobre a 

contribuição do CIPE para a Infraestrutura das OMPE. Para 87,5% da amostra nº 1 

este fator é considerado conveniente. Quanto a amostra nº 2, tem-se que para 

78,6%, tal contribuição também seria benéfica, como demonstram os Gráficos 33 e 

34. 

 

 
GRÁFICOS 33 e 34 – Contribuição do CIPE referente ao fator “Infraestrutura” das OMPE. Respostas 

ao item 17 do Questionário nº 1 e ao item 26 do Questionário nº 2 
Fonte: O autor 
 

Finalizando os questionamentos referentes à dimensão Infraestrutura, foi 

questionado à amostra nº 2 sobre como o CIPE poderia contribuir com esse fator 

para a PE, obtendo as seguintes respostas (ver Quadro 22). 
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Ordem Ideais levantadas pela amostra relativas à contribuição do CIPE com a 
“Infraestrutura” para a PE 

1 Adequação das estruturas físicas e das necessidades que uma OMPE exige. 

2 Sendo órgão dedicado ao aprimoramento, modernização e melhoria da infraestrutura de 
preparo da PE. 

3 Aprimorar os equipamentos inerentes a PE. 

4 Haveria um emprego judicioso dos recursos financeiros em prol da formação dos militares 
nas especialidades de PE. 

5 Um Centro de Instrução totalmente voltado para a atividade de ensino pode conter meios 
e instalações que uma OMPE “tradicional” não possa ter e com isso melhore a 
preparação da tropa e dos militares em curso, além de poder sugerir evoluções em 
relação a mudanças dentro das OMPE. 

6 Várias possibilidades que seriam orientadas pelo CIPE. 

7 [...] oportunidade de oferecer aos alunos a infraestrutura necessária para a aplicação de 
todas as técnicas de ensino. 

8 Elaborando propostas de atualização de QDM das OMPE, bem como implementando 
novos MEM de interesse das atividades de Polícia do Exército. 

QUADRO 22 – Respostas do item 27 do Questionário nº 2 sobre as contribuições do CIPE para a 
“Infraestrutura” para a PE 

Fonte: O autor 
 

Por meio das entrevistas realizadas, ressaltou-se que sobre a dimensão 

Infraestrutura existem divergências entre os entrevistados. Dois deles acreditam que 

o CIPE não poderá contribuir com este fator do DOAMEPI. Já os outros três 

entrevistados são favoráveis, apresentando as seguintes respostas, 

respectivamente: “À medida que a seção de doutrina proponha novos meios, a partir 

de pesquisa no Brasil e no exterior, mantendo atualizados a capacitação e os meios 

para aplicá-la, em consonância com a doutrina”; “A partir de estudos doutrinários” e 

“Sugerir instalações para realização das atividades de PE”. 

 

4.3.8 Considerações finais sobre o DOAMEPI e o CIPE 
 

Nesta subseção, serão apresentadas as considerações finais dos 

respondentes dos questionários acerca das vantagens e das desvantagens de uma 

eventual criação do CIPE e sobre a consequente ampliação das capacidades 

operativas da polícia do exército. 

 Dos 102 questionários respondidos entre as amostras nº 1 e nº 2, foram 

obtidos 24 comentários livres (20 da amostra nº 1 e 4 da amostra nº 2). Para melhor 

facilitar a análise, as ideias gerais dos comentários foram agrupadas nos Quadros 25 

e 26 que seguem. 

Os comentários apresentaram detalhes que corroboraram com os 

conhecimentos levantados na revisão de literatura e nesta seção. 
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O Quadro 23 apresenta, na íntegra, os comentários realizados pela amostra 

nº 1. Ideias como o aprimoramento da doutrina de PE, confecção de manuais e de 

cadernos de instrução, padronização das instruções e aquisição de materiais, serão 

aproveitadas na apresentação das soluções ao problema desta pesquisa. 

O Quadro 24 aponta os comentários realizados pela amostra nº 2. Durante 

todos os questionários, os colaboradores tiveram a oportunidade de citar as 

considerações que cabiam a cada fator, ficando esses comentários apenas para 

considerações finais. 

O Quadro 25 registra na íntegra as considerações finais dos entrevistados. 

Mais uma vez, ressalta-se que as duas amostras são favoráveis à criação do 

CIPE, mesmo com algumas desvantagens apontadas.  

 
Considerações sobre aspectos da criação do CIPE e da ampliação das 
capacidades operativas relativas à PE 

Fatores 

Acredito que mesmo com um CIPE, deve ser levado em consideração o ambiente 
operacional de cada OMPE, com as peculiaridades da população e possíveis 
problemas encontrados nos diversos ambientes. 

Doutrina 

O CIPE seria interessante para criação de manuais de doutrina das atividades de 
PE. 

Doutrina 

O CIPE deve formar os of/sgt e capacitá-los para difundir os conhecimentos em 
estágios setoriais para Cb/Sd. 

Doutrina 
Educação 

Tenho 14 anos servindo em tropas da Polícia do Exército e torço muito pra que 
isso se torne realidade. Para mim que sou instrutor, um Centro de Instrução de 
Polícia do Exército seria de grande valia pois a padronização seria um fator 
primordial pra boa instrução de polícia do exército e todos ganhariam. 

Doutrina 
Educação 

É de suma importância a criação do CIPE, pela grande necessidade de 
padronização. Concentrar os conhecimentos para os oficiais e sargentos e 
difundir o conhecimento para cabos e soldados por meio de estágios de área. Há 
uma necessidade da criação e atualização de manuais, exemplo: OCD, Entradas 
táticas, segurança de autoridades, cães de guerra, batedor, negociador e outros. 
De forma a acompanhar e se adaptar as mudanças principalmente nos 
procedimentos, táticas e equipamentos. 

Doutrina 
Educação 

Creio que o único ponto negativo da criação do CIPE seria a quantidade reduzida 
de militares especializados, tendo em vista a quantidade de vagas disponíveis 
para os cursos e estágios que seriam de ampla concorrência entre todas as 
OMPE 

Doutrina 

Utilizar o contato com outras forças para padronização de procedimentos, como a 
polícia especializada em controle de distúrbios, patrulhamento motorizado, a fim 
de aprimorar e enriquecer os manuais existentes no Exército. 

Doutrina 
Adestramento 
Educação 

A principal vantagem de um futuro CIPE é o desenvolvimento e o aprimoramento 
de doutrina de PE. 

Doutrina 

Um Centro de Instrução contribuiria com um aprimoramento da doutrina voltada 
para a atividade PE. Hoje temos muita dificuldade com manuais e fontes de 
consultas relativos as missões, emprego, organização e material. 

Doutrina 

Temos que analisar o fato negativo de ter uma centralização de conhecimento. 
Primeiramente seria a dificuldade doutrinária, tendo em vista que até a atividade 
de Segurança de Autoridades do GSI tem muitas lacunas; depois, há a dificuldade 
logística e orçamentária, vide o curso de perícia, que agora são apenas 20 alunos 
por ano, em questão de 10 anos a força não terá nem 80% do efetivo atual de 
peritos, o qual já  é insuficiente, ou seja, centralizar diminui vagas e aumenta os 
custos para a força. 

Doutrina 
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Creio que ter um centro de pesquisa da doutrina PE é muito mais válido, mas 
centralizar a formação é um aspecto negativo. 

A criação do CIPE seria fundamental para padronizar os procedimentos e 
entendimentos relativos à doutrina da PE. O CIPE poderia centralizar os cursos 
de Polícia do Exército, Seg Aut, Adestrador de cães e o único estágio que deveria 
continuar sendo ministrado nas OMPE dos C Mil A seria o Estágio de Batedor 
devido às peculiaridades da sistemática do trânsito de cada região. Na minha 
opinião, o CIPE deveria ser em Brasília com um núcleo de ensino dentro do 
BPEB, devido à localização estratégica e a tradição histórica daquela OMPE.  
Atualmente falta padronização e interatividade entre as diferentes OMPE no 
tocante a procedimentos e ações doutrinárias. Nos dias atuais, com o emprego 
recorrente das Forças Armadas nas Op GLO, se faz necessário também incluir 
dentro das cargas horárias dos cursos de Polícia noções básicas de direito, 
principalmente no que diz respeito ao Poder de Polícia. Para finalizar, acredito 
que a criação do CIPE seria de grande valia, pois teríamos uma melhor 
padronização dos procedimentos e técnicas além da ampla divulgação da 
doutrina da PE, tendo em vista, muitas vezes quando é solicitado o apoio da PE 
em operações os Cmt não saberem empregar com eficácia e eficiência a tropa 
PE. 

Doutrina 
 
Educação 

O CIPE pode ajudar, principalmente na parte logística, aquisição de materiais e 
maior divulgação das atribuições específicas da PE. Porém existem algumas 
especificidades em algumas áreas, por exemplo para os batedores, onde escolta 
não ocorre da mesma maneira em todas as cidades, em cada local é preciso 
adaptar a teoria para sua própria realidade. E a perícia pode evoluir muito no EB, 
poucos sabem como usar de maneira adequada, é por isso não é dada a devida 
importância em algumas Guarnições. 

Material 
 
Doutrina 

O CIPE trará uma mesma “linguagem” para todas as OMPE, acabando assim com 
as divergências de conhecimentos e técnicas que existem atualmente. E exemplo 
que o CIPE tem tudo para dar certo é o curso de Perícia e Investigação Criminal 
Militar, que antes era descentralizado e havia uma discrepância enorme de 
conhecimento entre os peritos e com a centralização na ESIE o nível dos peritos 
melhorou sensivelmente. 

Doutrina 
 
Educação 

A centralização traria padronização inclusive na formação dos Cb/Sd das OMPE, 
haja vista que os Cmt/Instr seriam formados no CIPE. 

Doutrina 
Adestramento 
Educação 

O CIPE trará uma melhor padronização quanto às doutrinas e às técnicas 
utilizadas principalmente nas missões mais sensíveis orgânicas de uma OMPE e 
o melhor entendimento de leis de trânsito e constitucionais. 

Doutrina 
Educação 

O CIPE teria condições de padronizar equipamentos, procedimentos e a 
organizações da tropa PE, que hoje variam conforme a região. Poderia criar a 
Doutrina do emprego da PE em situações de guerra regular, o manual atual é 
genérico. 

Material 
Doutrina 
Organização 

A centralização do CIPE em uma única OM será fundamental para o 
desenvolvimento da doutrina PE, pois fomentará estudos voltados para o 
emprego das áreas funcionais destas tropas.  
Além disso, os cursos e estágios em uma mesma OM serão motivo de 
padronização do emprego das tropas PE, melhorando desta forma o 
adestramento das tropas.  
Esta centralização também trará melhoramentos para a organização, o material e 
a infraestrutura destas OM. 

Doutrina 
Organização 
Adestramento 
Material 
Educação 
Infraestrutura 

Padronização de táticas e doutrinas, tendo em vista que as especializações 
seriam conduzidas unicamente pelo CIPE, evitando assim controvérsias no 
ensino. 

Doutrina 
Educação 

A criação do CIPE seria muito positiva na questão de padronizar os 
conhecimentos transmitidos, as TTP aos oficiais e sargentos de carreira. Porém, 
ainda há a necessidade de continuar alguns cursos e estágios (ex.: Batedor e Seg 
Aut) para poder capacitar os oficiais e sargentos temporários, inclusive os Cb e Sd 
que executam missões relativas à PE. 

Doutrina 
Educação 

Vantagens no que tange a destacar as doutrinas, leis, portarias que embasam o 
trabalho do militar da PE, atividade que é peculiar em relação a outras OM. 

Doutrina 
Educação 
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Ainda, é válido manter a difusão, por meio dos militares de carreira, dos 
conhecimentos adquiridos no CIPE para que ao chegar na OMPE, o militar recém 
formado possa difundir aos militares temporários que concorrem ao mesmo 
serviço/missão. 

Adestramento 

         QUADRO 23 – Respostas do item 18 do Questionário nº 1  
Fonte: O autor 

 

Considerações sobre aspectos da criação do CIPE e da ampliação 
das capacidades operativas relativas à PE 

Fatores relacionados 

É de importância um órgão que seja centralizador da abordagem PE 
dentro do Exército, servindo de elo para assessoramento, direção, 
padronização e aplicação da doutrina PE nos diversos cenários de 
atuação da força. 

Doutrina 
Educação 

Apesar da ideia de criação de um CIPE já ser antiga, o problema 
encontrado é que com a centralização, muitos militares deixarão de ser 
capacitados devido às restrições orçamentárias para pagamento de 
ajudas de custo, principalmente os Cb/Sd Batedores e Adestradores, 
ocasionando em manter essa atribuição na OMPE. Além disso, os 
diversos cursos e estágios ministrados nas OMPE são excelentes 
oportunidades de estreitar laços com os OSP estaduais. 

Educação 

Acredito que um curso centralizado irá aumentar o custo do Exército, 
pois muitos daqueles militares que realizam o curso são da guarnição.  
Além disso, o curso PE não parece um curso que é “essencial”, já que 
mesmo um militar não possuidor do curso pode servir nessas OM em 
funções chave.  
Por isso, para criação do Centro, acredito que primeiramente deveria 
haver uma mudança de pensamento do Exército em relação a real 
importância e emprego da Polícia do Exército, para que, dessa forma, o 
Centro fosse realmente importante, ou então, será apenas mais um local 
fazendo a mesma coisa que as OMPE já faziam.  
Por fim, a manutenção dos cursos de forma centralizada também 
possibilita à várias OMPE, a oportunidade de prepararem cursos, 
estimularem seus quadros (inclusive temporários) e receberem recursos 
importantes para isso e possível aquisição de material. 

Educação 

É visível a disparidade da forma em que o CPE está sendo ministrado, 
sendo que a DETMil está ciente disso e padronizou a quantidade de 
semanas para o CPE. O EB só tem a ganhar com a criação do CIPE, 
pois terá uma doutrina única para toda as OMPE. 

Doutrina 
Educação 

         QUADRO 24 – Respostas do item 31 do Questionário nº 2  
Fonte: O autor 

 
 

Observação e contribuições julgadas pertinentes dos entrevistados 

Como toda ideia importante, é preciso estar sempre aberto a novas considerações, 
ouvindo com atenção várias opiniões. Descrevi somente uma experiência. 
Acredito que “o BOM, possível de se realizar, é sempre melhor do que o 
EXCELENTE que nunca é alcançado.”  
Nesse contexto, orçamento para criar e manter em funcionamento o CIPE são 
fatores críticos de sucesso do projeto. Outro fator fundamental é não aumentar 
efetivos (criação de cargos). Outro aspecto a considerar é a subordinação do CIPE 
(ao BPEB ou ao CMP). 

Pontuação como instrutor de estabelecimento de ensino, valorização de pessoal. 
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Realização de forma centralizada de cursos para Of e Sgt irá contribuir para além da 
padronização, a diminuição nos gastos e em médio prazo, as OMPE passarão a 
empregar de forma mais racional os seus meios. Fomento e desenvolvimento da 
Doutrina. 
Cursos para Oficiais e Sargentos. 
Adequação dos QO das OMPE. 

Criação de um órgão Central, no nível estratégico, para discutir sobre PE no COTer. 
Se adaptar na modernização de ensino e ensino por competência. Criação de 
estágios como Estágio de Chefe de Polícia, estágio de Coordenador de Segurança 
de Área e Estágio para Cmt OMPE. Todo BPE deveria ter um núcleo de ensino com 
três Oficiais e cinco Sargentos. 

       QUADRO 25 – Considerações finais dos entrevistados  
Fonte: O autor 

 

Neste contexto, a criação do Centro de Instrução de Polícia do Exército 

permitiria aumentar a capacitação dos militares das OMPE, além de buscar o 

aprimoramento da doutrina e a obtenção de novas capacidades, buscando o 

desenvolvimento e uma forma de aumentar as competências individuais e coletivas, 

visando, assim, a eficiência e  a  eficácia no cumprimento das missões. 
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5 CONCLUSÃO 
 

Ao concluir esse trabalho, constata-se que os objetivos propostos foram 

atingidos, as questões de estudo foram respondidas e que se resolveu o problema 

de pesquisa. A metodologia norteou o presente trabalho, de modo a permitir se 

chegar ao resultado da pesquisa com base na revisão de literatura, nos 

questionários e nas entrevistas.  

Este trabalhou possibilitou entender o funcionamento dos cursos e estágios 

voltados para a PE e realizar um estudo sobre uma proposta de criação de um 

Centro de Instrução de Polícia do Exército para ampliar as capacidades operativas 

das OMPE. 

O marco inicial da presente pesquisa foi estabelecido a partir do seguinte 

problema científico: Como a criação de um Centro de Instrução de Polícia do 

Exército influenciará nas capacidades operativas das OMPE? 

Para responder ao referido problema, foram aplicados questionários aos 

militares que servem atualmente nas OMPE (Apêndice A), bem como aos militares 

responsáveis pela coordenação dos cursos e dos estágios nas OMPE (Apêndice B). 

Além disto, a fim de levantar mais opiniões sobre o tema, foram entrevistados cinco 

militares com experiência no assunto.  

Neste sentido, foram elencadas questões de estudo que responderiam a esta 

indagação: 

a) quais as missões atribuídas à Polícia do Exército? 

b) como estão distribuídos e são ministrados os cursos e estágios nas 

OMPE?  

c) como são realizados os cursos e os estágios voltados à especialização de 

PE nos Estados Unidos da América, na Espanha e na Colômbia? 

d) quais são as Capacidades Operativas atribuídas à PE?  

As quatro questões de estudo propostas inicialmente foram solucionadas, 

tendo-se por base os resultados alcançados. Durante este processo, conduziu-se 

um detalhado exame das variáveis dependente e independente em todas as suas 

dimensões.  

A quinta e última questão de estudo elencada foi solucionada a partir do 

entendimento construído nas quatro questões anteriores:  
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e) quais seriam as vantagens e desvantagens da criação do CIPE para a F 

Ter?  

A resposta a esta questão coincide com a conclusão da pesquisa, na medida 

em que agrupou todos os conhecimentos da revisão de literatura e todo o 

conhecimento obtido através da aplicação dos questionários e realização das 

entrevistas.  

Para se atingir uma compreensão desses aspectos, definiu-se o objetivo geral 

deste trabalho no sentido de analisar sobre a criação de um Centro de Instrução de 

Polícia do Exército (CIPE) como forma de ampliar as capacidades operativas das 

OMPE, por meio da uniformização, especialização e capacitação, resultando no 

aprimoramento dos seus quadros. Com base no exposto anteriormente e em todo o 

arcabouço de resultados obtidos ao longo da pesquisa, percebeu-se que foi atingido. 

Em consonância com o objetivo geral elencado, foram estabelecidos objetivos 

específicos, traçados como etapas naturais e que foram vencidas no decurso do 

processo de averiguação do presente tema de pesquisa, conforme exposto ao longo 

desta conclusão, a saber: 

a) descrever as missões da Polícia do Exército e sua organização;  

b) apresentar como estão distribuídos e ministrados os cursos e estágios de 

área destinados para a atividade de PE;  

c) apresentar a organização e funcionamento de centros de instrução 

similares nos Estados Unidos da América, Espanha e Colômbia; 

d) expor as capacidades operativas atribuídas à Polícia do Exército; e 

e) propor a criação de um Centro de Instrução de Polícia do Exército. 

Após avaliar a atual estrutura das OMPE, bem como as missões específicas 

desempenhas por esta tropa, conclui-se sobre a importância da PE para o Exército 

Brasileiro, haja vista o grande número de organizações militares dessa natureza,  a 

quantidade de militares servindo nas OMPE e a proposta de criação de novas 

unidades de polícia do exército incluídas no PEEx 2020-23.  

Revela-se ainda, que, fruto das ações especializadas, existem diversos 

cursos e estágios voltados à atividade de polícia do exército, realizados nas diversas 

OMPE do Brasil. Contudo, não existe um Centro de Instrução ou Organização Militar 

destinados à formação específica e peculiar para as atividades de ensino da PE. E 

isto reflete diretamente em algumas conclusões desse trabalho, como: 
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1. Falta de padronização nas diversas táticas, técnicas e procedimentos, em 

virtude de incorporar conhecimentos absorvidos de uma diversidade de OSP. 

2. Doutrina desatualizada, particularmente sobre o emprego em operações 

militares nas situações de guerra. 

3. Manuais desatualizados e sem inspirar o interesse e confiança dos 

instrutores, que recorrem ao material produzido em OSP. 

4. Grande demanda de missões desempenhadas pelas OMPE, que faz com 

que as atividades de ensino não sejam priorizadas; 

5. Documentação de ensino desatualizada; 

6. As OMPE, com exceção do BPEB, não apresentam um núcleo de ensino 

previsto em QCP, implicando em soluções improvisadas e com o desvio de pessoal 

de outras estruturas da organização, reduzindo o seu estado de prontidão. 

7. Ausência de Programa – Padrão Especial para os estágios de área; 

8. Instalações inadequadas para a realização de alguns estágios. 

Como solução a esta gama de problemas, a criação de um Centro de 

Instrução de Polícia do Exército, estrutura de ensino voltada especificamente para a 

educação, permitirá a evolução do modelo que data da criação das OMPE. Essa 

certeza é corroborada pelo estágio atual das estruturas de ensino identificadas em 

outros exércitos, que já abandonaram a especialização dos seus profissionais em 

OM isoladas.  

Quanto ao Processo de Transformação do Exército Brasileiro, foi evidenciado 

o Planejamento Baseado em Capacidades e as atuais capacidades operativas da 

polícia do exército. E para que se alcance determinada capacidade, é preciso obter 

um conjunto de sete fatores determinantes, que são a doutrina, organização, 

adestramento, material, educação, pessoal e infraestrutura. 

Os resultados obtidos permitem afirmar que o problema foi solucionado, tendo 

por base todos os aspectos encontrados na revisão da literatura e nos questionários, 

além das percepções e das experiências colhidas de militares especialistas ao longo 

das entrevistas. Constatou-se que a Criação do Centro de Instrução de Polícia do 

Exército poderá contribuir com as capacidades operativas da OMPE, a ser 

destacado a seguir.  

Desta forma é inegável que a criação do CIPE trará como impactos positivos 

para o EB na solução ao problema inicial da pesquisa, visto que a doutrina, as TTP e 

todo conhecimento gerado será padronizado, testado e difundido segundo a missão 
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e os valores do EB e poderá ampliar as capacidades operativas da PE através do 

estudo constante do DOAMEPI. 

Porém, ao longo do trabalho foi levantada uma desvantagem da criação do 

CIPE devido ao grande efetivo de militares servindo em OMPE. Iso Tode levar à 

diminuição de oficiais e sargentos especializados devido a menor quantidade de 

militares que poderão realizar os cursos e estágios. 

Para que pudesse chegar à proposta de criação de um Centro de Instrução 

de Polícia do Exército, houve uma análise criteriosa da revisão de literatura, dos 

questionários e entrevistas, chegando ao seguinte resultado: 

1. O modelo proposto, visando a racionalização das organizações e recursos, 

é o da vinculação à estrutura de OMPE, semelhante ao que existe em outros CI, 

como o CIBld, CIEng, CIOPan, entre outros; 

2. Como sugestão, o BPEB oferece estruturas física e pessoal e onde já 

existe um núcleo de ensino previsto em seu QCP; 

3. Já que a perícia e a investigação criminal são atividades vocacionadas para 

as tropas de PE, conclui-se que o Curso de Perícia e Investigação Criminal deverá 

ser ministrado no CIPE; 

4. Os novos cargos poderão ser criados mediante remanejamento das OMPE; 

5. Certamente ocorrerá uma valorização do pessoal e uma melhoria no grau 

das instruções; 

6. Com a criação do CIPE, os Estg A destinados aos Of e Sgt de carreira 

devem ser centralizados no CIPE. Já os estágios para os militares temporários 

permaneceriam nas OMPE. 

Como contribuição para a ampliação das capacidades operativas, destaca-se 

que o CIPE, além de ministrar os cursos e os estágios, terá as seguintes atribuições: 

1. Buscar o aprimoramento contínuo do processo ensino-aprendizagem, com 

a modernização do ensino e ensino por competência; 

2. Desenvolver pesquisas e realizar experimentação doutrinária na área de 

PE; 

3. Elaborar propostas de criação, revisão e atualização dos manuais e 

cadernos de instrução; 

4. Atualizar a documentação de ensino; 

5. Centralizar as necessidades, melhores práticas e lições aprendidas; 

6. Criar o programa-padrão de adestramento para os soldados da PE; 
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7. Realizar estágio de atualização pedagógica; e 

8. Realizar testes de materiais e padronização; 

Por fim, como produto final do trabalho, foi elaborada uma proposta de criação 

do Centro de Instrução de Polícia do Exército (Apêndice D) que consolida as 

principais atribuições, atividades, organização desse Centro e uma proposta de 

Calendário anual para o CIPE. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO nº 1 - Para militares que servem em OMPE e 
que possuem cursos/estágios voltados para a atividade de PE 

 

O presente instrumento de coleta de dados é parte integrante da Dissertação 

de Mestrado em Operações Militares do Cap Raphael Henrique Rocha da Costa, 

aluno da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais.  

A pesquisa versa sobre o tema “A criação do Centro de Instrução de Polícia 

do Exército como contribuição para a ampliação das Capacidades Operativas das 

Organizações Militares de Polícia do Exército – uma proposta”, cujo problema de 

pesquisa é “Como a criação de um Centro de Instrução de Polícia do Exército 

influenciará nas Capacidades Operativas das OMPE?” 

 De modo a procurar solucionar o problema de pesquisa por meio do 

levantamento de dados, a sua Organização Militar de Polícia do Exército (OMPE) foi 

selecionada para responder a este questionário. 

Trata-se de perguntas abertas e fechadas, que o Senhor responderá baseado 

em vossa experiência na PE e nas informações do banco de dados da sua OM. A 

identificação da OMPE não constará na compilação dos dados, sendo solicitada 

somente para fins de controle. 

As informações prestadas contribuirão para o embasamento teórico sobre a 

criação de um Centro de Instrução de Polícia do Exército, visando o 

desenvolvimento da doutrina e a padronização das técnicas e táticas específicas. 

Certo de sua atenção, desde já agradeço a colaboração e me coloco à 

disposição para o esclarecimento de eventuais dúvidas acerca do assunto em tela, 

por meio dos seguintes contatos: 

Raphael Henrique Rocha da Costa – Capitão de Infantaria – AMAN 2011   

 Tel: (21)965013240. 

E-mail: raphael.hrc@gmail.com 
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1. Qual a OMPE que o Senhor serve atualmente? 

 
 
2. Qual (ais) cursos/ estágios são realizados na OMPE em que o Senhor 

está servindo atualmente? Poderá ser assinalada mais de uma opção. 

(  ) Curso de Perícia e Investigação Criminal 

(  ) Curso de Polícia do Exército 

(  ) Estágio de Segurança e Proteção de Autoridades  

(  ) Estágio de Adestrador de Cães de Guerra 

(  ) Estágio de Motociclista Militar e Batedor  

(  ) Estágio de Combate Corpo a Corpo (Lutas e uso progressivo da Força) 

(  ) Estágio de Armamento e Munição Menos Letal 

(  ) Nenhum 

(  ) Outros: ______________________________________________ 

 

3. Caso seja ministrado cursos/estágios em sua OMPE, quem são os 

responsáveis pela condução das instruções? Poderá ser assinalada mais de 

uma opção. 

(  ) Militares do Núcleo de Ensino 

( ) Militares das Subunidades/Pelotões/Grupos/Seções especializados nos 

respectivos cursos e estágios, previamente escalados. 

( ) Integrantes de outros órgãos, por meio de Pedido de Cooperação de 

Instrução. 

(  ) Outros: ___________________________________________________ 

 

4. Qual (ais) cursos/ estágios relativos à PE o Senhor possui? Poderá ser 

assinalada mais de uma opção. 

(  ) Curso de Perícia e Investigação Criminal 

(  ) Curso de Polícia do Exército 

(  ) Estágio de Segurança e Proteção de Autoridades  

(  ) Estágio de Adestrador de Cães de Guerra 

(  ) Estágio de Motociclista Militar e Batedor  

QUESTÕES 
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(  ) Estágio de Combate Corpo a Corpo (Lutas e uso progressivo da Força) 

(  ) Estágio de Armamento e Munição Menos Letal 

(  ) Outros: _____________________________________________ 

 

5. Para quais atividades o senhor avalia como essencial o executante 

(Of/ST/Sgt/Cb/Sd) possuir especialização/habilitação por meio de curso ou 

estágio de área específico, visando o cumprimento da missão com segurança 

e eficácia? 

(   ) Atividades de Perícia e Investigação Criminal 

(   ) Operação de Controle de Distúrbios 

(   ) Operações de Patrulhamento Ostensivo                

(   ) Operações de Controle de Trânsito  

(   ) Operações de Segurança, Escolta e Guarda de Prisioneiros                

(   ) Atividades de Segurança e Proteção de Autoridades 

(   ) Operações com Cães 

( ) Atividades de Escoltas de Batedores Militares de Comboio e/ou 

Autoridades                     

(   ) Nenhuma 

(   ) Outra:________________________________________________  

 

6. Em relação às atividades e missões desempenhadas pela PE, o 

Senhor pode observar uma padronização no planejamento e execução das 

mesmas, no que diz respeito a Doutrina, Táticas, Técnicas e Procedimentos 

específicos da atividade de PE? 

(   ) Padronização completa 

(   ) Padronização suficiente 

(   ) Padronização insuficiente  

(   ) Nenhuma padronização 

 

7. Atualmente os militares que realizam especialização na área de PE, na 

sua maioria, o fazem de forma descentralizada no âmbito dos Comandos 

Militares de Área, por meio das OMPE. Considerando sua experiência em 

OMPE o Senhor considera eficiente a formação descentralizada, 
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principalmente no que se diz respeito à padronização de conhecimento 

doutrinário e das TTP na execução das missões peculiares a PE? 

(   ) Sim  

(   ) Não 

 

Capacidades Operativas da PE 

Capacidade operativa é definida como aptidão requerida a uma Força ou 

Organização Militar, para que se possa obter um efeito estratégico, operacional ou 

tático. E para se obter esta capacidade, qualquer que seja, é necessário reunir sete 

fatores determinantes, inter-relacionados e indissociáveis que são: Doutrina, 

Organização (e/ou processos), Adestramento, Material, Educação, Pessoal e 

Infraestrutura (DOAMEPI). De acordo com o Manual de Campanha da Polícia do 

Exército (EB70-MC-10.239), as Capacidades Operativas da PE são: prontidão, 

combate individual, ação terrestre, proteção integrada, ações sob a égide de 

organismos internacionais, planejamento e condução, sistemas de comunicações, 

consciência situacional, apoio logístico para as forças desdobradas, gestão de 

recursos financeiros, interoperabilidade conjunta, interoperabilidade combinada, 

interoperabilidade interagência, proteção ao pessoal, proteção física, operações de 

apoio à informação, comunicação social e inteligência.   

 

8. O Senhor avalia que a centralização dos cursos de especialização e os 

estágios de área típicos de PE aumentaria a qualidade e a padronização dos 

conhecimentos doutrinários e técnicos e táticas e procedimentos no âmbito do 

Exército Brasileiro?  

(   ) Sim. 

(   ) Não. 

 

9. O Senhor avalia que com a criação do Centro de Instrução de Polícia 

do Exército, e a consequente especialização centralizada dos recursos 

humanos, contribuirá para a melhoria do preparo e do emprego das OMPE? 

(   ) Sim.  

(   ) Não. 
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10. O Senhor avalia que mesmo com a criação do Centro de Instrução de 

Polícia do Exército (CIPE), as OMPE dos Cmdo Mil A devem continuar 

realizando estágios de especialização, aplicados pelos militares formados pelo 

CIPE, com a finalidade de difundir ao máximo os conhecimentos estabelecidos 

naquele centro e especializar ao máximo os militares das OMPE? 

(   ) Sim. 

(   ) Não. 

 

11. O Senhor avalia que o CIPE poderá contribuir com o 

desenvolvimento da doutrina relativa à PE? (DOAMEPI) 

(   ) Sim. 

(   ) Não. 

 

12. O Senhor avalia que o CIPE poderá contribuir com a organização da 

PE? (DOAMEPI) 

(   ) Sim. 

(   ) Não. 

 

13. O Senhor avalia que o CIPE poderá contribuir com o adestramento da 

PE? (DOAMEPI) 

(   ) Sim. 

(   ) Não. 

 

14. O Senhor avalia que o CIPE poderá contribuir com a evolução dos 

diversos tipos de materiais (equipamentos, armamentos, viaturas) utilizados 

na PE? (DOAMEPI) 

(   ) Sim. 

(   ) Não. 

 

15. O Senhor avalia que o CIPE poderá contribuir com a educação 

voltada para a PE? (DOAMEPI) 

(   ) Sim. 

(   ) Não. 
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16. O Senhor avalia que o CIPE poderá contribuir no que se refere a 

pessoal para a PE? (DOAMEPI) 

(   ) Sim. 

(   ) Não. 

 

17. O Senhor avalia que o CIPE poderá contribuir no que se refere a 

infraestrutura das OMPE? (DOAMEPI) 

(   ) Sim. 

(   ) Não. 

 

Caso o Senhor deseje apresentar quais as contribuições, vantagens ou 

desvantagens que o CIPE poderá trazer para a doutrina, organização, 

adestramento, material, educação, pessoal e infraestrutura (DOAMEPI) 

relativos à PE, favor utilizar o espaço abaixo.  

 

 

 

Muito obrigado pela sua colaboração! 

Uma vez PE, sempre PE! 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO nº 2 - Para militares responsáveis pela 
coordenação dos cursos e estágios nas OMPE 

 

O presente instrumento de coleta de dados é parte integrante da Dissertação 

de Mestrado em Operações Militares do Cap Raphael Henrique Rocha da Costa, 

aluno da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais.  

A pesquisa versa sobre o tema “A criação do Centro de Instrução de Polícia 

do Exército como contribuição para a ampliação das Capacidades Operativas das 

Organizações Militares de Polícia do Exército – uma proposta”, cujo problema de 

pesquisa é “Como a criação de um Centro de Instrução de Polícia do Exército 

influenciará nas Capacidades Operativas das OMPE?” 

 De modo a procurar solucionar o problema de pesquisa por meio do 

levantamento de dados, a sua Organização Militar de Polícia do Exército (OMPE) foi 

selecionada para responder a este questionário. 

Trata-se de perguntas abertas e fechadas, que o Senhor responderá baseado 

em sua experiência na PE e nas informações do banco de dados da sua OM. A 

identificação da OMPE não constará na compilação dos dados, sendo solicitada 

somente para fins de controle. 

As informações prestadas contribuirão para o embasamento teórico sobre a 

criação de um Centro de Instrução de Polícia do Exército, visando o 

desenvolvimento da doutrina e a padronização das técnicas e táticas específicas. 

Certo de sua atenção, desde já agradeço a colaboração e me coloco à 

disposição para o esclarecimento de eventuais dúvidas acerca do assunto em tela, 

por meio dos seguintes contatos: 

Raphael Henrique Rocha da Costa – Capitão de Infantaria – AMAN 2011   

Tel: (21)965013240. 

E-mail: raphael.hrc@gmail.com 
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1. Qual a OMPE que o Senhor serve atualmente? 

__________________________________________________________________ 

 

2. Qual função o Senhor desempenha atualmente?  

(   ) Integrante de EM 

(   ) Instrutor-chefe do Núcleo de Ensino  

(   ) Comandante de Companhia 

(   ) Outro: _____________________________________________________ 

 

3. Qual (ais) cursos/estágios são ministrados na OMPE que o Senhor 

está servindo atualmente? Poderá ser assinalada mais de uma opção. 

(  ) Curso de Perícia e Investigação Criminal 

(  ) Curso de Polícia do Exército 

(  ) Estágio de Segurança e Proteção de Autoridades 

(  ) Estágio de Adestrador de Cães de Guerra 

(  ) Estágio de Motociclista Militar e Batedor  

(  ) Estágio de Combate Corpo a Corpo (Lutas e uso progressivo da força) 

(  ) Estágio de Armamento e Munição Menos Letal 

(  ) Nenhum 

(  ) Outro: ______________________________________________________ 

  

4. Quem são os responsáveis por conduzir os cursos e estágios em sua 

OMPE? Poderá ser assinalada mais de uma opção.  

(  ) Militares da Seção/Núcleo de Ensino existente na OM, previstos em QCP 

(  ) Militares da Seção/Núcleo de Ensino existente na OM, não previstos em 

QCP 

(  ) Militares das Subunidades/Pelotões/Grupos/Seções especializados nos 

respectivos cursos e estágios, previamente escalados 

(  ) Integrantes de outros órgãos, por meio de Pedido de Cooperação de 

Instrução 

(  ) Professores contratados 

QUESTÕES 
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(  ) A OMPE não conduz cursos e estágios. 

(  ) Outro: _____________________________________________________ 

 

5. Assinale, abaixo, quais fontes de consulta são utilizadas na sua OMPE 

para a formação e adestramento dos militares da sua OMPE. Poderá ser 

assinalada mais de uma opção. 

(  ) A OMPE utiliza somente instruções/apostilas/manuais do Exército 

Brasileiro 

(  ) A OMPE utiliza instruções/apostilas/manuais de Órgãos de Segurança 

Pública (OSP) 

(  ) A OMPE utiliza instruções/apostilas/manuais da Marinha e/ou da 

Aeronáutica 

(  ) A OMPE utiliza instruções/apostilas/manuais de Forças Armadas de 

nações amigas 

(   ) A OMPE não utiliza conhecimentos externos nas atividades de preparo 

 

6. Qual o principal motivo da utilização de conhecimentos externos ao 

Exército na formação e adestramento dos militares da sua OMPE? Poderá ser 

assinalada mais de uma opção. 

( ) Inexistência/Insuficiência de instruções/apostilas/manuais que versem 

sobre determinadas atividades de PE no EB 

(  ) Desatualização das instruções/apostilas/manuais do Exército Brasileiro 

(  ) Dificuldade para acesso às instruções/apostilas/manuais de PE no EB 

(  ) Falta de padronização no âmbito do EB acerca das instruções/apostilas de 

PE 

( ) Atualização constante das Táticas, Técnicas e Procedimentos dos OSP, 

que podem ser aproveitadas. 

(  ) A OMPE utiliza somente instruções/apostilas/manuais do Exército 

Brasileiro 

(  ) Outro: ______________________________________________________ 

 

7. Em relação às atividades e missões desempenhadas pelas OMPE, o 

Senhor pode observar uma padronização no planejamento e execução das 
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mesmas, no que diz respeito a Doutrina, Táticas, Técnicas e Procedimentos 

específicos da atividade de PE? 

(   ) Padronização completa               

(   ) Padronização suficiente 

(   ) Padronização insuficiente           

(   ) Nenhuma padronização 

 

8. Atualmente, os militares que realizam especialização na área de PE, na 

sua maioria, o fazem de forma descentralizada no âmbito dos Comandos 

Militares de Área, por meio das OMPE. Considerando sua experiência em 

OMPE, o Senhor considera eficiente a formação descentralizada, 

principalmente no que se diz respeito à padronização de conhecimento 

doutrinário, Táticas, Técnicas e Procedimentos na execução das missões 

peculiares à PE? 

(   ) Sim. 

(   ) Não. 

 

9. Na visão do Senhor, quais as maiores dificuldades encontradas para 

realização dos cursos e estágios na sua OMPE? Poderá ser assinalada mais de 

uma opção. 

(   ) Ausência de Programa-Padrão Especial para os estágios aprovado pelo 

COTer 

(   ) Pladis desatualizado 

(   ) Pouca fonte de consulta (manuais e cadernos de instrução) 

(  ) Restrição de recursos 

(  ) Dificuldade de pessoal (militares capacitados para desempenhar a função 

instrutores ou monitores) 

(   ) As demais missões e atribuições desempenhadas pela OMPE. 

(   ) Instalações inadequadas.  

(   ) Dificuldade de material para as instruções 

(   ) Nenhuma dificuldade 

(   ) Outro: _________________________________________  

 

Capacidades Operativas da PE 
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Capacidade operativa é definida como aptidão requerida a uma Força ou 

Organização Militar, para que se possa obter um efeito estratégico, operacional ou 

tático. E para se obter esta capacidade, qualquer que seja, é necessário reunir sete 

fatores determinantes, inter-relacionados e indissociáveis que são: Doutrina, 

Organização (e/ou processos), Adestramento, Material, Educação, Pessoal e 

Infraestrutura (DOAMEPI). De acordo com o Manual de Campanha da Polícia do 

Exército (EB70-MC-10.239), as Capacidades Operativas da PE são: prontidão, 

combate individual, ação terrestre, proteção integrada, ações sob a égide de 

organismos internacionais, planejamento e condução, sistemas de comunicações, 

consciência situacional, apoio logístico para as forças desdobradas, gestão de 

recursos financeiros, interoperabilidade conjunta, interoperabilidade combinada, 

interoperabilidade interagência, proteção ao pessoal, proteção física, operações de 

apoio à informação, comunicação social e inteligência.   

 

10. O Senhor avalia que a centralização dos cursos de especialização e 

os estágios de área típicos de PE aumentaria a qualidade e a padronização dos 

conhecimentos doutrinários e técnicos e táticas e procedimentos no âmbito do 

Exército Brasileiro?  

(   ) Sim. 

(   ) Não. 

 

11. O Senhor julga importante a criação de um Centro de Instrução de 

Polícia do Exército (CIPE) a fim de ampliar as capacidades operativas da PE?  

(   ) Sim. 

(   ) Não. 

 

12. O Senhor avalia que mesmo com a criação do Centro de Instrução de 

Polícia do Exército (CIPE), as OMPE dos Cmdo Mil A devem continuar 

realizando estágios de especialização, aplicados pelos militares formados pelo 

CIPE, com a finalidade de difundir ao máximo os conhecimentos estabelecidos 

naquele centro e especializar ao máximo os militares das OMPE? 

(   ) Sim. 

(   ) Não. 
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13. Na opinião do Senhor, quais cursos/estágios continuariam sendo 

ministrados nas OMPE, recebendo orientações e padronizações do CIPE.  

 

14. O Senhor avalia que o CIPE poderá contribuir com o 

desenvolvimento da Doutrina (D-OAMEPI) relativa à PE? (Doutrina é a base 

para os demais, estando materializado nos produtos doutrinários) 

(   ) Sim. 

(   ) Não. 

 

15. Como o Senhor avalia que o CIPE poderá contribuir com a “Doutrina” 

para PE? 

 

16. O Senhor avalia que o CIPE poderá contribuir com a Organização (D-

O-AMEPI) da PE? (Organização é expressa por intermédio da Estrutura 

Organizacional dos elementos de emprego da F Ter) 

(   ) Sim. 

(   ) Não. 

 

17. Como o Senhor avalia que o CIPE poderá contribuir com a 

“Organização” para a PE? 

 

18. O Senhor avalia que o CIPE poderá contribuir com o Adestramento 

(DO-A-MEPI) da PE? (Adestramento compreende as atividades de preparo, 

obedecendo a programas e ciclos específicos, incluindo a utilização de 

simulação em todas as suas modalidades: virtual, construtiva e viva) 

(   ) Sim. 

(   ) Não. 

 

19. Como o Senhor avalia que o CIPE poderá contribuir com o 

“Adestramento” para a PE? 

 

20. O Senhor avalia que o CIPE poderá contribuir para a evolução dos 

diversos tipos de Materiais (DOA-M-EPI) utilizados na PE? (Material 

compreende todos os matérias e sistemas para uso na F Ter, acompanhando a 
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evolução de tecnologias de emprego militar com base na prospecção 

tecnológica. É expresso pelo Quadro de Distribuição de Material dos 

elementos de emprego e inclui as necessidades decorrentes da permanência e 

sustentação das funcionalidades desses materiais)  

(   ) Sim. 

(   ) Não. 

 

21. Como o Senhor avalia que o CIPE poderá contribuir com o “Material” 

para a PE? 

 

22. O Senhor avalia que o CIPE poderá contribuir com a Educação 

(DOAM-E-PI) voltada para à PE? (Educação compreende todas as atividades 

continuadas de capacitação e habilitação, formais e não formais, destinadas 

ao desenvolvimento do integrante da F Ter quanto à sua competência 

individual requerida) 

(   ) Sim. 

(   ) Não. 

 

23.Como o Senhor avalia que o CIPE poderá contribuir com a 

“Educação” para à PE? 

 

24. O Senhor avalia que o CIPE poderá contribuir no que se refere a 

Pessoal (DOAME-P-I) para as OMPE? (Pessoal abrange todas as atividades 

relacionadas aos integrantes da força, nas funcionalidades: plano de carreira, 

movimentação, dotação e preenchimento de cargos, serviço militar, higidez 

física, avaliação, valorização profissional e moral) 

(   ) Sim. 

(   ) Não. 

 

25. Como o Senhor avalia que o CIPE poderá contribuir com o “Pessoal” 

para a PE? 

 

26. O Senhor avalia que o CIPE poderá contribuir no que se refere a 

Infraestrutura (DOAMEP-I) das OMPE? (Infraestrutura engloba todos os 
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elementos estruturais (instalações físicas, equipamentos e serviços 

necessários) que dão suporte ao preparo e emprego dos elementos da F Ter, 

de acordo com a especificidade de cada um e o atendimento aos requisitos do 

exercício funcional) 

(   ) Sim. 

(   ) Não. 

 

27. Como o Senhor avalia que o CIPE poderá contribuir com a 

“Infraestrutura” para a PE? 

 

28. Com relação à infraestrutura da OMPE que trabalha atualmente, o 

Senhor avalia que as instalações são adequadas para realização dos cursos e 

estágios ministrados? 

(  ) Sim. 

(  ) Não. 

 

29. O Senhor avalia que o Curso de Perícia e Investigação Criminal 

Militar deverá ser ministrado no CIPE? 

(   ) Sim. 

(   ) Não. 

 

30. Tendo em vista a economicidade, o Senhor avalia que a criação do 

CIPE poderia ser adstrita a uma OMPE, conforme o modelo já adotado com o 

CIBld, CIAVEx, CIEng entre outros? 

(   ) Sim. 

(   ) Não. 

 

31. Caso o Senhor deseje apresentar vantagens ou desvantagens que o 

CIPE poderá trazer para a doutrina, organização, adestramento, material, 

educação, pessoal e infraestrutura (DOAMEPI) relativos à PE, favor utilizar o 

espaço abaixo.  

 

Muito obrigado pela sua colaboração! 

Uma vez PE, sempre PE! 
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APÊNDICE C – Entrevista com especialistas em polícia do exército 
 

O presente instrumento de coleta de dados é parte integrante da Dissertação 

de Mestrado em Operações Militares do Cap Raphael Henrique Rocha da Costa, 

aluno da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais.  

A pesquisa versa sobre o tema “A criação do Centro de Instrução de Polícia 

do Exército como contribuição para a ampliação das Capacidades Operativas das 

Organizações Militares de Polícia do Exército – uma proposta”, cujo problema de 

pesquisa é “Como a criação de um Centro de Instrução de Polícia do Exército 

influenciará nas Capacidades Operativas das OMPE?” 

Trata-se de perguntas abertas, que o Senhor responderá baseado em vossa 

experiência na PE e nas informações do banco de dados da sua OM. A identificação 

da OMPE não constará na compilação dos dados, sendo solicitada somente para 

fins de controle. 

As informações prestadas contribuirão para o embasamento teórico sobre a 

criação de um Centro de Instrução de Polícia do Exército, visando o 

desenvolvimento da doutrina e a padronização das técnicas e táticas específicas. 

Certo de sua atenção, desde já agradeço a colaboração e me coloco à 

disposição para o esclarecimento de eventuais dúvidas acerca do assunto em tela, 

por meio dos seguintes contatos: 

Raphael Henrique Rocha da Costa – Capitão de Infantaria – AMAN 2011   

Tel: (21)965013240. 

E-mail: raphael.hrc@gmail.com 
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Quesitos 

1. Qual o nome completo do Senhor? 

 

2. Qual o posto e cargo atual?  

 

3. Quais as experiências profissionais relevantes relacionadas ao tema? 

 

4. Como estão distribuídos e como são realizados os cursos e estágios 

voltados para a atividade de PE na sua Unidade? 

  

5. Na visão do Senhor, quais as maiores dificuldades encontradas para 

realização dos cursos e estágios na sua OMPE? 

 

6. Como o Senhor avalia a condução dos cursos e estágios na sua 

OMPE? 

 

7. Sabemos que o Exército vem passando por uma transformação fruto 

da Era do Conhecimento. Com isso, o Exército passou a realizar o 

planejamento baseado em Capacidades (PBC). O PBC concentra-se em 

atender a uma ampla gama de desafios, em vez de focar um adversário 

específico e, dessa forma, alcançar uma configuração de força robusta para 

uma gama de Possibilidades de Atuação. E para se obter esta capacidade, 

qualquer que seja, é necessário reunir sete fatores determinantes, inter-

relacionados e indissociáveis que são: Doutrina, Organização (e/ou 

processos), Adestramento, Material, Educação, Pessoal e Infraestrutura 

(DOAMEPI). De acordo com o Manual de Campanha da Polícia do Exército 

(EB70-MC-10.239), publicado em 2018, as Capacidades Operativas da PE são: 

prontidão, combate individual, ação terrestre, proteção integrada, ações sob a 

égide de organismos internacionais, planejamento e condução, sistemas de 

comunicações, consciência situacional, apoio logístico para as forças 

desdobradas, gestão de recursos financeiros, interoperabilidade conjunta, 

interoperabilidade combinada, interoperabilidade interagência, proteção ao 

pessoal, proteção física, operações de apoio à informação, comunicação 

social e inteligência.  Considerando o q foi exposto, o Senhor acredita que a 
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criação de um Centro de Instrução de Polícia do Exército (CIPE) poderá 

ampliar as capacidades operativas das tropas de Polícia do Exército? 

 

8. O Senhor avalia que mesmo com a criação do Centro de Instrução de 

Polícia do Exército (CIPE), as OMPE dos Cmdo Mil A devem continuar 

realizando estágios de especialização, aplicados pelos militares formados pelo 

CIPE, com a finalidade de difundir ao máximo os conhecimentos estabelecidos 

naquele centro e especializar ao máximo os militares das OMPE? 

 

9. O Senhor avalia que o Curso de Perícia e Investigação Criminal Militar 

deverá ser ministrado no CIPE? 

 

10. Analisando o DOAMEPI para atingir capacidades, o Senhor avalia 

que o CIPE poderá contribuir com o desenvolvimento da doutrina relativa à 

PE? Como? 

 

11. O Senhor avalia que o CIPE poderá contribuir com a organização da 

PE? Como? 

 

12. O Senhor avalia que o CIPE poderá contribuir com o adestramento da 

PE? Como? 

 

13. O Senhor considera que o CIPE poderá contribuir com a evolução 

dos diversos tipos de materiais (equipamentos, armamentos, viaturas) 

utilizados na PE? Como? 

 

14. O Senhor avalia que o CIPE poderá contribuir com a educação 

voltada para a PE? Como? 

 

15. O Senhor avalia que o CIPE poderá contribuir no que se refere a 

pessoal para a PE? Como? 

 

16. O Senhor avalia que o CIPE poderá contribuir no que se refere a 

infraestrutura das OMPE? Como? 
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17. Tendo em vista a economicidade, o Senhor avalia que a criação do 

CIPE poderia ser adstrita a uma OMPE, conforme o modelo já adotado com o 

CIBld, CIAVEx, CIEng entre outros? 

 

18. Fruto da sua experiência, onde o Senhor avalia como melhor 

localização para a implantação do CIPE? E quanto ao organograma? 

 

19. Espaço reservado para observação e contribuições que o Senhor 

julgar pertinente. 

 

 

 

Muito obrigado pela sua colaboração! 

Uma vez PE, sempre PE! 
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APÊNDICE D – Proposta de Criação do Centro de Instrução de Polícia do 
Exército (CIPE) 

 

 

1 FINALIDADE 

a. Apresentar a proposta de criação do Centro de Instrução de Polícia do 

Exército (CIPE). 

b. Regular as medidas necessárias à implantação do Centro de Instrução de 

Polícia do Exército (CIPE). 

 

2 REFERÊNCIA 

a. Lei nº 9.786, de 08 Jun 99 – Lei de Ensino no Exército Brasileiro. 

b. Decreto nº 3.182, de 23 Set 99 – Regulamento da Lei de Ensino no 

Exército Brasileiro. 

c. Portaria nº 549- Gab Cmt Ex, de 06 Out 00 – Regulamentos de Preceitos 

Comuns aos Estabelecimentos de Ensino do Exército (R- 126). 

d.  Portaria nº 372-EME, de 17 Ago 16 - Diretriz para Planejamento de Cursos 

e Estágios Gerais (EB20-D-01.037). 

 

3 OBJETIVOS 

a. Orientar a concepção geral da criação do CIPE. 

b. Definir as principais responsabilidades e atribuições do CIPE. 

 

4 JUSTIFICATIVA 

a. A atividade de Polícia do Exército é composta de diversas ações 

especializadas que necessitam de planejamento, preparo e emprego específico;  

b. A tropas de PE possuem diversos cursos e estágios voltados para a 

atividade e emprego;  

c. A criação do Centro de Instrução de Polícia do Exército visa padronizar as 

condutas, as táticas, técnicas e procedimentos da polícia do exército. 

d.  Este centro de instrução deverá ter capacidade de ministrar os cursos e 

estágios voltados para as atividades de polícia do exército, visando padronizar 

condutas e procedimentos no âmbito do Exército. 

e. Possibilidade de desenvolver e aperfeiçoar a doutrina relativa à PE. 
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f. Possibilidade de ampliar as capacidades operativas da PE. 

 

5 CONCEPÇÃO GERAL 

a. Premissas básicas 

1) A implantação do CIPE não deverá implicar em construir novas instalações. 

2) O CIPE será criado como parte da estrutura organizacional de uma OMPE, 

compartilhando as estruturas e pessoal do núcleo de ensino existente. 

3) O comandante da OMPE será o Diretor de Ensino. 

4) As atividades do CIPE estarão voltadas para atender ao preparo 

operacional da Polícia do Exército, à pesquisa e a validação da doutrina da PE.  

 

b. Missões do CIPE 

1) Especializar os recursos humanos de acordo com as diretrizes de ensino 

emanadas pelo DECEx, a fim de fornecer os conhecimentos necessários à 

ocupação de cargos específicos no QCP das OMPE; 

2) Planejar e conduzir o Curso de Polícia do Exército de maneira centralizada; 

3) Planejar e conduzir o Curso de Perícia e Investigação Criminal Militar de 

maneira centralizada; 

4) Planejar e conduzir os estágios de área, visando à especialização de 

militares das OMPE nas táticas, técnicas e procedimentos específicos da Polícia do 

Exército; 

5) Contribuir com a pesquisa, para o desenvolvimento e para a validação da 

doutrina de emprego da F Ter;  

6) Realizar o Estágio de Atualização Pedagógica com os responsáveis pelas 

instruções de outras OMPE; 

7) Cooperar com as demais OMPE no tocante ao Ensino; 

8) Cooperar com os estabelecimentos de ensino do Exército; 

9) Cooperar com o Sistema de Doutrina Militar Terrestre; 

10) Cooperar com as demais Forças Armadas, órgãos de segurança pública, 

exércitos de nações amigas, no tocante à Polícia do Exército; 

11) Racionalizar o emprego dos meios de instrução de PE; 

12) Estabelecer o sistema de ensino à distância para o Curso de Polícia do 

Exército. 
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13) Adotar métodos que possibilitem a constante retroalimentação do sistema 

de ensino voltado para atividade de Polícia do Exército e seu constante 

aperfeiçoamento. 

 

c. Visão de futuro do CIPE 

- Ser um estabelecimento de ensino de referência nacional na capacitação de 

recursos humanos da  polícia do exército e reconhecido pela excelência em todos os 

processos de ensino. 

d. Implantação 

1) O CIPE será vinculado ao C Mil A, para efeito de planejamento, orientação 

e supervisão das atividades de instrução e adestramento, e ao DECEx, para efeito 

de orientação técnico-pedagógica.  

2) O CIPE, inicialmente, deverá  ocupar as instalações já existentes na OMPE 

que estará vinculado, devendo possuir auditório, alojamento e sala de instrução. 

3) Além das instalações voltadas para o ensino, o CIPE deverá possuir: uma 

seção de cães de guerra que poderá ser utilizado para apoiar os estágios de 

Adestrador de Cães de Guerra; um complexo de lutas; um pelotão de investigação 

criminal com estrutura para a realização de perícias e um pelotão de escolta com 

estrutura para apoiar os estágios de Motociclista Militar e Batedor. 

 

e. Organização 

1) Generalidades: 

a) O CIPE funcionará inicialmente com os militares pertencentes ao núcleo de 

ensino. Posteriormente, deverá ser proposta uma alteração do QCP, incorporando 

os Cargos da seção de Criminalística da EsIE. 

2) Organização do CIPE 

a) Estrutura Organizacional 
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b) Quadro de Cargos Previstos 

 

DISCRIMINAÇÃO DO CARGO OCUPANTE 
Referenciação 

POSTO QM Habilitações 

Comando 

Instrutor-Chefe Maj/ Cap 13/15 8107 000 641 

Seção Técnica de Ensino 

Chefe  Cap 15 8107 128 000 

Auxiliar - Monitor 1º Sgt/2º Sgt 22/23 5207 000 000 

Operador de Micro Cb 42 0729 000 000 

Seção de Alunos 

Chefe  17/16 8107 000 000 

Auxiliar 2º Sgt/ 3º Sgt 23/24 5207 000 000 

Operador de Micro Cb 42 0729 000 000 

Seção de Ensino 

Instrutor-Chefe Cap 15 8107 000 641 

Professor de idiomas Cap/Ten 15/16 7420 000 000 

Instrutor Ten 17/16 8107 000 640/747 

Instrutor Ten 17/16 8107 000 136 

Instrutor Ten 17/16 8107 000 122 

Instrutor Ten 17/16 8107 000 642 

Monitor  1º Sgt/2º Sgt 22/23 5207 000 639/ 641 

Monitor 1º Sgt/2º Sgt 22/23 5207 000 639/ 641 

Monitor 2º Sgt/3º Sgt 23/24 5207 000 639/ 641 
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Monitor 2º Sgt/3º Sgt 23/24 5207 000 642/641 

Monitor 2º Sgt/3º Sgt 23/24 5207 000 642/641 

Auxiliar Cb 42 0729 000 642 

Auxiliar Cb 42 0729 000 642 

Auxiliar Sd 44 0729 000 642 

Seção de Doutrina e Pesquisa   

Chefe  Cap 15 8107 129 000 

Auxiliar - Monitor 1º Sgt/2º Sgt 22/23 5207 000 000 

Operador de Micro Cb 42 0729 000 000 

Seção de Comando e Apoio 

Encarregado de Material ST 21 5207 000 000 

Sargenteante 1º Sgt 22 5207 000 000 

Serviços Gerais Cb 42 0729 000 000 

Serviços Gerais Sd 44 0729 000 000 

Serviços Gerais Sd 44 0729 000 000 

Serviços Gerais Sd 44 0729 000 000 

Serviços Gerais Sd 44 0729 000 000 

Serviços Gerais Sd 44 0729 000 000 

Serviços Gerais Sd 44 0729 000 000 

Serviços Gerais Sd 44 0729 000 000 

Serviços Gerais Sd 44 0729 000 000 

Serviços Gerais Sd 44 0729 000 000 

Serviços Gerais Sd 44 0729 000 000 

 

3) Atribuições 

a) Compete ao Diretor de Ensino  

I - planejar, administrar e avaliar o ensino e a aprendizagem, fornecendo 

informações aos escalões superiores sobre a execução do processo com o objetivo 

de aperfeiçoá-lo constantemente; 

II - dar cumprimento ao determinado pela documentação básica constante no 

Regulamento de Preceitos Comuns aos Estabelecimentos de Ensino do Exército (R-

126); 
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III - promover a elaboração e a atualização dos documentos básicos de 

ensino sob sua responsabilidade, quando necessária ou determinada, submetendo-

as à consideração do escalão superior; 

IV - incentivar e propiciar a realização do aperfeiçoamento do corpo docente, 

seguindo normas do órgão gestor da linha de ensino, sem prejuízo das funções 

escolares; e 

V - apreciar e decidir sobre os pareceres emitidos pelo Conselho de Ensino. 

Parágrafo único. O Diretor de Ensino poderá delegar atribuições ao Subdiretor 

de Ensino. 

 

b) Compete ao Subdiretor de ensino 

I - substituir, quando for o caso, o Diretor de Ensino no exercício de suas 

atribuições; e 

II - exercer as atribuições inerentes ao Diretor de Ensino que lhe forem, por 

este, delegadas. 

 

c) Compete ao Instrutor-Chefe do CIPE 

I-  assistir o Diretor de Ensino nas atividades de planejamento, programação, 

coordenação, execução, controle e avaliação do ensino, da pesquisa e da 

aprendizagem, assim como na seleção e orientação educacional ou profissional dos 

alunos. 

 

d) Compete a Seção de Alunos 

I-    apoiar os alunos durante a realização dos diversos cursos; e 

II- providenciar toda a documentação referente aos alunos durante a 

realização dos diversos cursos e estágios. 

 

e) Compete a Seção Técnica de Ensino 

I - elaborar e atualizar os documentos básicos de ensino de responsabilidade 

do CIPE; 

II- planejar, coordenar, controlar e avaliar as atividades do ensino-

aprendizagem no CIPE, aplicando e atualizando os instrumentos necessários; 

III - compatibilizar as atividades de ensino e instrução com as disponibilidades 

financeiras e materiais a elas destinadas; e 



151 
 

IV - realizar a coordenação pedagógica, em apoio ao trabalho dos docentes. 

 

f) Compete a Seção de Doutrina e Pesquisa 

I- atualizar e produzir manuais e cadernos de instrução que forem designados; 

II- realizar simpósios doutrinários acerca da Polícia do Exército; 

III- realizar pedidos de Plano de Visitas e outras Atividades em Nações 

Amigas (PVANA); 

IV- testar materiais de Emprego Militar nas atividades de Polícia do Exército; e 

V- realizar experimentações doutrinárias acerca do tema de polícia do 

exército. 

 

g) Compete a Seção de Ensino: 

I- executar o apoio técnico-pedagógico do ensino, cumprindo os planos de 

disciplinas; 

II- apresentar, ao término de cada curso ou estágio, de sugestões quanto à 

atualização da doutrina; 

III- cooperar com o adestramento de militares nas OMPE, relativo as táticas, 

técnicas e procedimentos das atividades desempenhadas pela Polícia do Exército; e 

 IV- conduzir os Cursos e Estágios da Polícia do Exército.  

 

f. Cursos e Estágios ministrados no CIPE: 

1) Curso de Polícia do Exército para oficiais de carreira; 

2) Curso de Polícia do Exército para sargentos de carreira; 

3) Curso de Perícia e Investigação Criminal Militar para oficias de carreira; 

4) Curso de Perícia e Investigação Criminal Militar para sargentos de carreira; 

5) Estágio de Segurança e Proteção de Autoridades; 

6) Estágio de Motociclista Militar e Batedor; 

7)  Estágio de Combate Corpo a Corpo; 

8) Estágio de Adestrador de Cães de Guerra; 

9) Estágio de Armamento e Munição Menos Letal; 

10) Estágio de Adaptação à PE; 

11) Estágio para os Cmt de OMPE valor SU e U. 
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g. Cursos e estágios que permanecem nas OMPE, destinados aos militares 

temporários: 

1) Estágio de Segurança e Proteção de Autoridades; 

2) Estágio de Motociclista Militar e Batedor; 

3)  Estágio de Combate Corpo a Corpo; 

4) Estágio de Adestrador de Cães de Guerra; 

5) Estágio de Armamento e Munição Menos Letal. 

 

6 PRESCRIÇÕES DIVERSAS 

a. Devido à complexidade dos trabalhos a serem desenvolvidos no CIPE, 

deverá ser realizado um estudo de viabilidades para a implantação do mesmo.  

b. A criação do CIPE deverá ser realizada em fases que contemplem um 

cronograma de execução físico-financeiro atinente a construção das instalações e 

aquisição de material pertinente. 

c. Deverá ser elaborado um QCP cuja ocupação dos cargos deverá priorizar a 

seção de ensino. 

7 ANEXOS 

Anexo “B” – Proposta de Calendário Geral  do Centro de Instrução de Polícia 

do Exército. 
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ANEXO A – as OMPE e seus respectivos efetivos 
 

OMPE CIDADE SUBORDINAÇÃO 

DIRETA 

C Mil A Efetivo 

Existente 

Efetivo 

Previsto 

7º BPE Manaus Organização militar 

diretamente subordinada 

(OMDS) ao CMA 

 

 

Comando 

Militar da 

Amazônia 

(CMA) 

322 514 

22º Pel PE São Gabriel 

da 

Cachoeira 

2ª Bda Inf Sl 

34 43 

34º Pel PE Tefé 16ª Bda Inf Sl 34 43 

32º Pel PE Boa Vista 1ª Bda Inf Sl 45 53 

17º Pel PE Porto Velho 17ª Bda Inf Sl 38 44 

1º BPE Rio de 

Janeiro 
OMDS do CML 

 

 

Comando 

Militar do 

Leste 

(CML) 

666 819 

11º BPE Rio de 

Janeiro 
1ª DE 

395 501 

4ª Cia PE Belo 

Horizonte 
4ª RM 

134 174 

9º Pel PE Rio de 

Janeiro 
9ª Bda Inf Mtz (Es) 

34 43 

36º Pel PE 

Pqdt 

Rio de 

Janeiro 
Bda Inf Pqdt 

34 43 

35º Pel PE Juiz de Fora 4ª Bda Inf L (Mth) 33 43 

6º BPE Salvador 6ª RM  

Comando 

Militar do 

Nordeste 

(CMNE) 

375 534 

4ª BPE Recife OMDS do CMNE 565 841 

16ª Cia PE Fortaleza 10ª RM 173 228 

10º Pel PE Recife 10ª Bda Inf Mtz 32 47 

7º Pel PE Natal 7ª Bda Inf Mtz 31 48 

33º Pel PE Marabá 23ª Bda Inf Sl Comando 

Militar do 

Norte 

(CMN) 

33 47 

15ª Cia PE Belém OMDS do CMN 203 250 

14º Cia PE  Campo 

Grande 
OMDS do CMO 

Comando 

Militar do 

Oeste 

153 208 

4º Pel PE  Dourados 4ª Bda C Mec 39 43 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Manaus
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Gabriel_da_Cachoeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Gabriel_da_Cachoeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Gabriel_da_Cachoeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tef%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Boa_Vista_%28Roraima%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Velho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_%28cidade%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_%28cidade%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/Belo_Horizonte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Belo_Horizonte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Juiz_de_Fora
https://pt.wikipedia.org/wiki/Salvador_%28Bahia%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/Recife
https://pt.wikipedia.org/wiki/Natal_%28Rio_Grande_do_Norte%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marab%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bel%C3%A9m_%28Par%C3%A1%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/14%C2%BA_Companhia_de_Pol%C3%ADcia_do_Ex%C3%A9rcito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_Grande_%28Mato_Grosso_do_Sul%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_Grande_%28Mato_Grosso_do_Sul%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/4%C2%BA_Pelot%C3%A3o_de_Pol%C3%ADcia_do_Ex%C3%A9rcito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dourados
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13º Pel PE  Cuiabá 13ª Bda Inf Mtz (CMO) 35 47 

BPEB Brasília OMDS do CMP Comando 

Militar do 

Planalto 

(CMP) 

959 1.289 

6º Pel PE Goiânia Cmdo Op Esp 31 44 

23º Pel PE Cristalina 3ª Bda Inf Mtz 37 43 

3º BPE Porto Alegre OMDS do CMS  

 

 

Comando 

Militar do 

Sul (CMS) 

 

 

556 890 

5ª Cia PE  Curitiba 5ª RM/5ª DE 118 177 

1º Pel PE Santiago 1ª Bda C Mec 31 47 

2º Pel PE Uruguaiana 2ª Bda C Mec 33 43 

26º Pel PE Santa Maria 6ª Bda Inf Bld 29 44 

3º Pel PE Bagé 3ª Bda C Mec  28 47 

8º Pel PE Pelotas  8ª Bda Inf Mtz  29 43 

25º Pel PE Ponta 

Grossa 
5ª Bda C Blind 

29 43 

14º Pel PE Florianópolis 14ª Bda Inf Mtz 24 43 

2º BPE Osasco OMDS do CMSE Comando 

Militar do 

Sudeste 

(CMSE) 

 

544 786 

8º BPE São Paulo OMDS do CMSE 273 450 

11º Pel PE Campinas 11ª Bda Inf L (GLO) 33 47 

12º Pel PE Caçapava 12ª Bda Inf L (Amv) 30 44 

EFETIVO TOTAL 6.192 8.693 

QUADRO 27 – As 37 OMPE e os respectivos efetivos 
Fonte: Dados adaptados pelo autor 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cuiab%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bras%C3%ADlia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Goi%C3%A2nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Alegre
https://pt.wikipedia.org/wiki/5%C2%AA_Companhia_de_Pol%C3%ADcia_do_Ex%C3%A9rcito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Curitiba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santiago_%28Rio_Grande_do_Sul%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uruguaiana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_%28Rio_Grande_do_Sul%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bag%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pelotas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ponta_Grossa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ponta_Grossa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Florian%C3%B3polis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Osasco
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_%28cidade%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campinas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%A7apava
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ANEXO B – Proposta de calendário geral  - CIPE 
 

 


