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A IMPORTÂNCIA DA POLÍCIA DO EXÉRCITO PARA O GRANDE COMANDO
ENQUADRANTE COMO POLÍCIA INTERNA.

Guilherme Torres Mamoré *
Diego Moura Ornelas**

RESUMO
Este artigo científico apresenta a importância da Polícia do Exército (PE)  para o grande

comando como polícia interna. O objetivo desta pesquisa é apresentar os principais as-

pectos desta especialide da Arma de Infantaria  empregada dentro do Grande Comando

(G Cmdo). O presente artigo realizou pesquisas documentais, bibliográficas e entrevistas.

A entrevista procurou verificar a efetividade e a importância do emprego da PE junto ao G

Cmdo em Organizações Militares de Polícia do Exército (OMPE). O artigo também procu-

rou apresentar as principais áreas funcionais da PE e seu emprego junto ao G Cmdo.

Palavras-Chave : Polícia do Exército. Importância. Grande Comando

ABSTRACT
This scientific article presents the importance of the Army Police (MP) for the great com-

mand as internal police. The objective of this research is to present the main aspects of

this specialty about infantry weapons used in the Grand Command . This article conducts

searches of documents, bibliographies and interviews, this being the last research to verify

the effectiveness and the importance of the employment of the EP with the Great Com-

mand due to his experiences for having worked in Military Police Organizations of the Ar-

my. The article also sought to present the main functional areas of the MP and their use

with the Great Command.

Keywords: Military Police. Importance. Great Command.
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1. INTRODUÇÃO
A Polícia do Exército ( PE ) desenvolve um papel  de suma importância  dentro do

Grande Comando ou Comando Militar de Área enquadrante. A temática deste Artigo pro-

cura apresentar a importância da Polícia do Exército para o Comando Militar de Área co-

mo policia interna.

A Polícia do Exército é constituída de uma série de organizações militares
da arma de Infantaria, nos seus mais diversos escalões, disseminada por todo o
território nacional, que presta serviços de caráter administrativo, operacional e judi-
ciário militar ao seu escalão enquadrante. Sua dotação em equipamento, arma-
mento, viaturas e sua formação profissional a distingue das demais tropas de In-
fantaria, gerando diferentes limitações e possibilidades e capacitando-a a cumprir
missões tipo polícia em melhores condições.(FILTER junior, Hildomar Arnaldo,
2006, p. 18 )

A PE possui diversas capacidades que podem ser exploradas pelo comando militar

enquadrante. Com um conhecimento específico e singular presta apoio administrativo,

operacional e judiciário ao escalão enquadrante.

Segundo BRASIL (2018, p. 1-1) a Polícia do Exército ( PE ) é uma especialidade de

tropa da Arma de Infantaria, vocacionada para a fiscalização e manutenção da ordem e

da disciplina. Nesse sentido, é apta a realizar ações policiais em todos os campos de

atuação da  Força Terrestre (F Ter).

Segundo BRASIL (2018, p. 2-4 ) estabelece os campos de atuação da PE, que são

as funções de polícia administrativa e de polícia judiciária. A primeira é definida como

ação policial que objetiva a prevenção da ocorrência de delitos, a fim de manter a preser-

vação da ordem pública. É desenvolvida por meio do policiamento ostensivo, em que o mi-

litar, ou a fração da tropa empenhada, é facilmente identificado pelo uniforme e/ou pelos

meios empregados. Além disso, contempla a disciplina, o controle e a fiscalização de ou-

tras atividades e processos, como a circulação e o acesso às áreas militares e aos produ-

tos controlados e a segunda função tem como objetivo auxiliar a Justiça Militar na apura-

ção de delitos já ocorridos, valendo-se, fundamentalmente, das atividades de perícia e in-

vestigação.

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

Ter no amplo espectro dos conflitos, a PE deve realizar, sobretudo, suporte policial à For-

ça. Nesse sentido, cumpre suas missões no pleno exercício da autoridade policial. ( BRA-

SIL, 2018, p.3-1). Nesse sentido com base neste suporte policial que a PE tem como mis-

são apoiar a  Força, este estudo pretende verificar a importância da PE para o Grande Co-

mando enquadrante.
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1.1. PROBLEMA

Segundo BRASIL, 2018, a PE possui sua origem na Segunda Guerra Mundial (2ª

GM), atuando na Força Expedicionária Brasileira  (FEB) inicialmente como um pelotão de

polícia. Teve sua criação no Boletim Reservado Especial do Exército nº 188, de 5 de feve-

reiro de 1944, onde publicou sua constituição inicial identificado como Pelotão de Polícia

Militar ( PPM ), integrando a Tropa Especial da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária ( 1ª

DIE ), semelhante ao Military Police Platoon (MPP) do Exército Americano. A participação

deste pelotão na 2ª GM foi observado desde o início do deslocamento de tropas  do Brasil

para Itália, contribuindo para manutenção da ordem e disciplina nos navios,     durante a

viagem do 1º Escalão da FEB. Durante o conflito diversas missões foram impostas a este

pelotão como ocupação de posto de vigilância, custódia de presos, balizamento de tráfe-

go, reconhecimento de estradas, e durante o conflito em 26 de Março de 1945 o PPM foi

transformado em Companhia de Polícia Militar.

A origem e as missões atribuídas a PE apresentam a importância desta tropa espe-

cializada atuando em apoio ao grande comando, com missões específicas e sensíveis

apresenta a importância deste elemento dentro cenário de conflito.
As Organizações Militares de Polícia do Exército (OMPE), dentre outras missões,
são responsáveis pela condução de ações policiais que visam a apoiar a atuação
dos Elementos de Combate, elementos de Apoio ao Combate e Elementos de
Apoio Logístico em todas as dimensões do ambiente operacional.( BRASIL, 2018,
p. 4-2 )

Os Pelotões de Polícia do Exército (Pel PE), as Companhias de Polícia do Exército

(Cia PE)  e os Batalhões  de Polícia do Exército (BPE), normalmente, são subordinados

diretamente aos comandos das Grandes Unidades (GU), aos Grandes Comandos Opera-

cionais (G Cmdo Op) e aos Comandos Militares de Área (C Mil A) (BRASIL, 2018,  p. 4-2).

Dentro deste contexto fica a cargo das OMPE conduzir ações policias dentro do comando

operacional a qual estiver enquadrado.
A realidade complexa e dinâmica enfrentada pelo Exército Brasileiro quando em-
pregado em operações no amplo espectro dos conflitos, exige uma ferramenta
operacional que garanta o apoio efetivo e necessário no que tange ao policiamen-
to ostensivo, na condução de presos, na manutenção da disciplina em combate
entre outras ações típicas da Polícia do Exército. Os elementos que prestam o
apoio de polícia são de grande importância para que os objetivos sejam cumpridos
com o esforço necessário aumentando a capacidade de cumprir missões e redu-
zindo as vulnerabilidades da Força.( MARTIN, Daniel Fernando Leite, 2019, p. 2 )

Dentro do escopo do estudo do presente artigo as seguintes questões de estudo

serão levantadas sobre o tema :
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- Qual amparo para atuação da PE?

- Qual suporte policial que a PE desenvolve?

- Como é organizada a PE na Força Terrestre?

- Qual a necessidade da PE para o Grande Comando?

1.2 OBJETIVO
O presente estudo procura apresentar a importância da PE para o Grande Coman-

do enquadrante, na execução das atividades policiais inerentes a polícia interna.

1.2.1 OBJETIVO ESPECÍFICO

- Apresentar o amparo legal para atuação da PE.

- Descrever as áreas funcionais de PE.

- Descrever a organização da PE.

- Relacionar a necessidade da PE para o Grande Comando.

1.3 JUSTIFICATIVA E CONTRIBUIÇÕES

Este artigo se justifica pela importância do emprego da PE para o Grande Coman-

do enquadrante. A reflexão desta importância possibilitará a verificação do rumo atual que

as atividades de PE estão sendo desenvolvidas e se seu emprego está coerente com a

doutrina vigente, permitindo o aprimoramento e o aperfeiçoamento das atividades desen-

volvidas pela Polícia do Exército, tendo em vista que atualmente o Exército Brasileiro não

possui outra fração que possa substituir a PE.

Procurar demonstrar as atividades que a PE desenvolve, para apoiar o Grande Co-

mando, ressaltando o emprego desta peça de manobra essencial para as operações,

esteja o Grande comando envolvido em operações ou não. As atividades em um cenário

de não guerra  demonstram que a PE diariamente desenvolve suas atividades fora de um

contexto de simulação de combate.
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2. METODOLOGIA
O presente estudo procurou realizar uma abordagem qualitativa do presente proble-

ma, tendo em vista as considerações técnicas releventes acerca do tema, devido a subje-

tividade e a individualidade do tema.

Para obter conclusões acerca do tema a pesquisa contemplou a leitura analítica,

fichamento das fontes, entrevistas e questionários com militares que servem em OMPE ou

atuam em conjunto com a PE.

Em relação ao objetivo geral foi empregado a modalidade exploratória, consultando

manuais do Exército Brasileiro e Forças Armadas Estrangeiras, tendo em vista o pouco

material de consulta disponível sobre a Polícia do Exército.

2.1 REVISÃO DA LITERATURA

O início da pesquisa  apresentará as definições e as principais missões que a PE

pode cumprir como polícia interna para o Grande Comando. Para prosseguir o estudo é

necessário identificar e definir  para quem a PE é importante.

DIVISÃO DE EXÉRCITO - Grande comando operativo de nível tático da Força Ter-

restre, apto a enquadrar um número variável de brigadas, unidades e subunidades inde-

pendentes, para o emprego em operações terrestres e conjuntas. ( BRASIL, 2015, p. 94 ).

Esta definição de Divisão de Exército, permite analisar qual o propósito da PE junto

a este elemento, é preciso também definir o Grande Comando Operativo  :
GRANDE COMANDO OPERATIVO - Organização militar de valor ponderável, sin-
gular ou conjunta, de constituição variável em unidades e grandes unidades, cujos
meios, missão ou área de responsabilidade transcendem às possibilidades de
qualquer grande unidade. Organização militar que reúne elementos e unidades
das armas e serviços, segundo uma estrutura prevista capaz de servir e de ser
empregada como um todo.( BRASIL, 2015, p.130 )

Este conceito permite identificar e entender onde PE pode estar inserida, verificar a

importância para este elemento operativo em virtude das atividades que pode desenvol-

ver. Diante disto a origem da PE tem relações com o Grande Comando deste seu histórico

de criação na 2ª Guerra Mundial e permanece atrelada até hoje a Grande Unidade e Co-

mando dependendo do seu nível. A influência Norte Americana na sua criação influenciou

a maneira com que esta tropa estaria enquadrada no conflito da época e perduraria até os

dias atuais.
Com a entrada do Brasil na Guerra em 31 de agosto de 1942, e em virtude dos
acordos efetuados, as Forças Brasileiras atuariam sob comando do Exército Ame-
ricano e deveriam ser organizadas de acordo com a organização americana. Fruto
desses acordos e com a sinalização do Governo Brasileiro em enviar uma Divisão
de Infantaria Expedicionária para o combate, foi formado, em 06 de dezembro de
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1943, o Pelotão de Polícia Militar da 1ª Divisão de Infantaria. ( JUNIOR, 2008, p.
15 )

Em virtude do envio de uma Divisão de Infantaria Expedicionária foi enviado um

Pelotão de Polícia do Exército, essa dosagem de PE para o escalão enquadrante perma-

nece de maneira semelhante nos dias atuais na doutrina vigente.
Esse Pelotão teve a sua formação no 3º Regimento de Infantaria e foi  organizado
em duas seções: uma de tráfego e outra de polícia, com três e dois grupos, res-
pectivamente. Dado o desconhecimento quase absoluto do Exército sobre ques-
tões policiais e de tráfego, pensou-se em aproveitar a experiência necessária de
alguma corporação já existente. Desta forma, do núcleo original formado por 19
(dezenove) homens do Exército, formou-se um contingente de 44 (quarenta e qua-
tro) voluntários oriundos da Guarda Civil de São Paulo. Em campanha, as ativida-
des do Pelotão de Polícia Militar começaram durante a viagem de 14 dias, a bordo
do navio-transporte americano General MANN, atuando junto à disciplina da tropa
embarcada. A agitação interna e a apreensão eram intensas devido à possibilida-
de de presença de submarinos alemães nas águas do Atlântico. ( JUNIOR, 2008,
p. 15-16 ).

O início da PE foi necessária  a incorporação de  voluntários da Guarda Civil de

São Paulo que possuíam a expertise policial necessária para o início da formação do poli-

cial do Exército, formando desde já  mesmo em caráter embrionário a característica de

fornecer o suporte policial dos dias atuais.

Após a chegada, a tropa passou por períodos de treinamento e de adaptação ao
terreno e aos novos armamentos, sendo responsável, nesse período, pela manu-
tenção da ordem nos estacionamentos, pela disciplina do tráfego e pela guarda do
Quartel-General (QG). O pelotão era diretamente subordinado ao General ZENÓ-
BIO DA COSTA, comandante do 1º escalão da Força Expedicionária Brasileira na
Itália. O Pelotão de Polícia Militar da FEB utilizou este período inicial para treinar o
balizamento de itinerários, a direção de comboios, o guarnecimento de postos de
comando, a participação em atividades de combate, a vigilância e a guarda dos
pontos críticos descobertos da tropa, dentre outros.
Como reconhecimento da atuação e mister do aumento da amplitude de atribui-
ções que recebeu, o Pelotão de Polícia foi elevado à Companhia de Polícia em
abril de 1945. O trabalho da Polícia Militar aumentou significativamente com a vigi-
lância do campo de prisioneiros e com a condução de cerca de 20.000 (vinte mil)
prisioneiros alemães e italianos ao campo de concentração em MODENA.
A consolidação da incorporação da Polícia do Exército como tropa regular dentro
do Exército Brasileiro deveu-se, principalmente, à influência direta do General EU-
CLYDES ZENÓBIO DA COSTA que, ao retornar da Europa, conseguiu transformar
a Polícia Militar em 1ª Companhia de Polícia Militar, subordinada à 1ª Região Mili-
tar e, em 1947, passou a ser denominada 1ª Companhia de Polícia do Exército
(Cia PE). Com a transformação da 1ª Cia PE no 1º Batalhão de Polícia do Exército
(BPE), encerrou-se o ciclo embrionário da PE, que acabou por disseminar-se por
todo o país, até atingir a organização dos dias atuais. . ( JUNIOR, 2008, p.16 ).

Corroborando com o emprego e origem da PE:
Com a entrada dos Estados Unidos na 2ª Guerra Mundial, após o ataque japonês
a Pearl Harbour, o Exército Americano organizou-se para a guerra. Com essa or-
ganização surgiu o Military Platoon Police5 da Divisão de Infantaria, com seus
membros identificados pelo braçal MP (Military Police) utilizado em seu braço es-
querdo. Este tinha por missão:
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- a manutenção da ordem e disciplina nos estacionamentos (parada de
marchas, bivaques, acampamentos e acantonamentos), nas cidades ou nas
localidades conquistadas;
- a disciplina do tráfego nas estradas;
- a guarda nos Quartéis Generais;
- a vigilância de pontos críticos como pontes, trevos e bifurcações nas
proximidades do inimigo;
- a vigilância nas brechas entre as Unidades;
- a guarda de prisioneiros e ser transporte para os campos de prisioneiros;
- a segurança de comboios de tropa e suprimento;
- o balizamento de estradas, dentre outros.
.(FILTER Junior, Hildomar Arnaldo, 2006 )

A subordinação direta ao General ZENÓBIO DA COSTA, comandante do 1º esca-

lão da Força Expedicionária Brasileira na Itália demonstra o grau de ligação e subordina-

ção com o escalão superior enquadrante. As missões originalmente recebidas na 2ª Guer-

ra caracterizam o perfil de atuação da PE, no conflito em questão, realizou balizamento de

itinerários, controle de trânsito, guarneceu postos de comando, conduziu  e custodiou pri-

sioneiros de guerra. Diante da importância das missão desenvolvidas no conflito, foi trans-

formada em uma Companhia  de PE  e consequentemente em BPE.

2.1.1 AMPARO LEGAL PARA ATUAÇÃO DA POLÍCIA DO EXÉRCITO

A particularidade do emprego da PE possui atuação balizada pelos diplomas legais
A peculiaridade do emprego da PE exige atuação balizada pelos limites da autori-
dade militar. O respeito a esses limites é justamente o que caracteriza a ação en-
quadrada na jurisdição de competência do militar. Os diplomas legais vigentes, tais
como a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;
o Código Penal Militar; o Código de Processo Penal Militar; e os regulamentos do
EB são os critérios determinantes desses limites e estabelecem preceitos a serem
observados na forma de atuar.
O Poder de Polícia configura o elo em que se encontram o direito individual e o di-
reito coletivo, ambos sob a luz do Estado, frente ao bem público. ( BRASIL, 2018,
P 2-3 a 2-4 )

O questionamento a respeito da atuação como polícia judiciária permite dizer que a

tropa que possui maior aptidão  para o desempenho desta missão é a PE, porém não omi-

te que outro elementos possam executar tais ações.
Polícia Judiciária Militar
Dentro das missões da PE, cabe destacar a missão de atuar como polícia judiciá-
ria militar. De maneira equivocada, esta missão é interpretada como sendo de atri-
buição exclusiva das OMPE, o que buscou-se esclarecer com a presente aborda-
gem.
A polícia judiciária militar é exercida nos termos do Art. 8º do Código de Processo
Penal Militar, pelas seguintes autoridades, conforme as respectivas jurisdições: pe-
los comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, em todo o território na-
cional e fora dele, em relação às forças e órgãos que constituem seus Comandos,
bem como a militares que, neste caráter, desempenhem missão oficial, permanen-
te ou transitória, em país estrangeiro; pelos comandantes de forças, unidades ou
navios.
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Obedecidas às normas regulamentares de jurisdição, hierarquia e comando, as
atribuições enumeradas no artigo 8º do Código de Processo Penal Militar (CPPM)
poderão ser delegadas a oficiais da ativa, para fins especificados e por tempo limi-
tado. Sendo assim, os oficiais das Forças Armadas cumprem missões de po-
lícia judiciária militar ao realizarem um inquérito penal militar.
Aliás, compete à polícia judiciária militar apurar os crimes militares previstos no
Código Penal Militar por meio de um instrumento jurídico. Este instrumento é o In-
quérito Policial Militar. Se o Ministério Público Militar julgar a legalidade do IPM
oferecerá, então, a denúncia dando início, assim, à ação penal na Justiça Militar.
.(FILTER Junior, Hildomar Arnaldo, 2006, p 37 )

Dentro deste contexto jurídico pode se observar os seguintes atributos do poder de

polícia :
Nesse contexto, são atributos do poder de polícia:
a) Discricionariedade – livre escolha, pela Administração Militar, da oportunidade
e conveniência de exercer o Poder de Polícia;
 b) Autoexecutoriedade – a faculdade da Administração Militar decidir e executar
diretamente seus atos, com meios próprios e sem intervenção superior; e
c) Coercibilidade – imposição coativa, imperativa, das medidas adotadas pela Ad-
ministração Militar, admitindo o emprego da força física quando houveroposição do
agente perturbador. ( BRASIL, 2018, P 2-6)

2.1.2 SUPORTE POLICIAL

Segundo BRASIL (2018),  a PE fornece o suporte policial, organizado em cinco áre-

as funcionais: Policiamento e Investigação; Apoio à Mobilidade; Custódia: Segurança ; e

Assessoramento, Treinamento e Estabilização.

Policiamento e Investigação pode ser assim descrito :
A PE pode exercer a função de policiamento e investigação em todos os locais on-
de o pessoal do Exército estiver sediado ou desdobrado em operações, realizando
atuação preventiva e, quando necessário, repressiva.
Nesse sentido, podem ser realizadas determinadas atividades e tarefas, tais como:
manter a disciplina e o cumprimento das leis, ordens e regulamentos; realizar pa-
trulhamento ostensivo; atuar como polícia judiciária militar; realizar perícia criminal
e de trânsito; realizar investigação criminal; prevenir o crime; realizar busca e apre-
ensão; realizar o controle de distúrbios; e empregar o cão de trabalho policial.
Devem ser observadas as condutas e os delitos previstos nos regulamentos inter-
nos do Exército, nas leis, decretos, assim como na legislação internacional, da
qual o Brasil é signatário, que dispõe e limita a atuação das forças beligerantes du-
rante os conflitos armados. Além disso, deve exercer sua autoridade sob orienta-
ção da Justiça Militar, a fim de conduzir ou prestar o auxílio necessário à solução
dos crimes militares, na situação de paz estável, nas crises ou em guerra. ( BRA-
SIL, 2018 )

Atividades típicas de PE são observadas nesta área funcional, onde é possível veri-

ficar as principais atividades policiais, que são de manter a disciplina, fazer cumprir as

leis, ordens e regulamentos. Atividades como a realização de busca e apreensão e contro-

le de distúrbios demonstram a vocação para estas atividades.

Uma das principais atividades que a PE pode desenvolver é realizar a investigação

criminal. Possui em seu organograma o Pelotão ou Grupo de Investigação Criminais, com
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militares capacitados que permitem, a Grande Unidade a realização dos mais diversos ti-

pos de perícias, ajudando a Grande Unidade a elucidar crimes. Este conhecimento espe-

cífico não é encontrado em outras Organizações Militares (OM ), que permitem realizar

este tipo de atividade.

Um outro componente que a diferencia é possuir  uma Seção de Cães e de Guerra

em seu QCP. Essa fração em apoio as atividades de PE e consequentemente ao Grande

Comando, permite que o condutor, utilize de um meio de característica não letal para pode

cumprir com  suas atividades rotineiras ou em operação
O cão de guerra deve ser utilizado, essencialmente, como cão de serviço policial,
em situações de paz ou de conflito. As características básicas desejáveis para o
cão militar são: a presença de fortes impulsos de agressão e de presa, a alta trei-
nabilidade e a grande estabilidade comportamental. Esta última, responsável por
permitir a plena expressão das características anteriores, em diferentes níveis de
pressão e estresse, possibilitando, também, o maior controle do condutor sobre o
cão.
Quando se trata do emprego de cães, é fundamental considerar a sua característi-
ca não letal. O cão permite a intimidação gradativa e dissuasão das Forças Opo-
nentes, até o momento da agressão. Os procedimentos de ataque poderão ser in-
terrompidos a qualquer momento e estágio. Em determinadas situações, o condu-
tor tem a opção de empregar o cão, em detrimento da arma de fogo. Apesar dessa
peculiaridade, deve-se ter em mente que o cão é capaz de causar sérios danos à
pessoa atacada e pode até determinar a morte, caso não seja interrompido. Por
este motivo, é necessário que o cão de guerra esteja bem treinado e seja bem
conduzido Para que o serviço policial com cães seja eficaz, é necessário o bom
preparo do militar condutor, pois, em operações, estará submetido a situações de
tensão e estresse. Estando preparado, o condutor poderá decidir quando e como
utilizará o seu cão. ( BRASIL, 2013 )

A possibilidade de empregar o cão ao invés da arma de fogo, permite ao PE agir

com proporcionalidade e  letalidade seletiva, reduzindo o efeito colateral de um possível

uso da força indevido. O treinamento constante permite o controle do cão, mesmo sendo

de características não letal, o seu grande dano causado durante o ataque, caso seja inter-

rompido pode levar a pessoa a óbito.

Os cães de guerra podem ser classificados segundo BRASIL, 2013 como :
CÃO DE GUARDA (CG)
- Cão selecionado e treinado para o serviço de guarda de instalações, paióis,
depósitos, reservas e demais áreas de segurança. Para essa função, será exigido
um treinamento básico do cão, que poderá ser manejado por militar que possua,
no mínimo, a habilitação “Tratador de Cães de Guerra”. O cão de guarda deve
apresentar alta agressividade e baixo limiar de disparo do impulso de defesa (cão
do tipo antissocial), de forma que proporcione comportamento ostensivo e intimida-
dor, visando a coibir qualquer tentativa de invasão da área protegida, além de ser
treinado para não aceitar alimentos oferecidos por estranhos. Isso evitará riscos
de envenenamento.
CÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO I (CPE I)
- Cão apto a trabalhar em patrulhamento policial, abordagens, defesa do condutor,
escolta de presos, segurança de autoridades, isolamento de áreas e controle de
distúrbios. Esse é o nível básico de cão de guerra e uma etapa obrigatória para a
obtenção das categorias subsequentes. O CPE I deve estar sob total controle de
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seu condutor, pois, devido ao tipo de serviço, devem-se resguardar pessoas ino-
centes de mordidas acidentais. Para isso, o cão receberá treinamento completo e
intenso de obediência básica, por meio do qual deverá atingir alto desempenho no
serviço de proteção. Poderá atacar, inclusive, a distância, e largar, perfeitamente,
sob comando em quaisquer circunstâncias. Para empregar essa categoria de cão,
o militar deverá possuir, no mínimo, a habilitação “Condutor de Cães de Guerra”.
CÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO II (CPE II)
- Cão apto a trabalhar nas atividades de busca e captura de fugitivos em áreas
abertas, matas e edificações, varreduras de ambientes diversos e invasão a locali-
dades. O CPE II é o grau avançado de cão de guerra. Este deve possuir treina-
mento especializado de obediência e alta capacitação para busca, ataque, locali-
zação, combate em situações adversas e ambientes inóspitos, mesmo sem a pre-
sença de seu condutor, pois nas capturas deverá atacar indivíduos a grandes dis-
tâncias e fora do campo visual do seu condutor. Para empregar o CPE II, o militar
deverá possuir, no mínimo, a habilitação “Condutor de Cães de Guerra”.
CÃO DE DETECÇÃO DE NARCÓTICOS (CDN)
- Cão apto a trabalhar na detecção de drogas. Antes da habilitação de CDN, o cão
deve possuir, no mínimo, o grau CPE I. Devido às características brasileiras, o ser-
viço de detecção deve ser uma especialização do cão de policiamento. O impulso
de presa, que é o responsável pela aptidão para a busca de drogas e explosivos, é
potencializado pelo impulso de agressão (imprescindível ao cão de policiamento),
de modo que um cão com ambos os impulsos mostra-se mais duro, persistente e
determinado, características necessárias às situações ambientais e climáticas nos
trópicos. Além disso, as frações de cães de polícia tornam-se mais eficientes
quando atuam com cães de dupla aptidão, capazes de realizar detecções e captu-
rar um foragido em situações inusitadas. O CDN poderá ser treinado para realizar
indicação ativa ou passiva. Estará habilitado a empregar o CDN o militar que pos-
suir, no mínimo, a habilitação “Condutor de Cães de Guerra”.
CÃO DE LOCALIZAÇÃO DE EVIDÊNCIAS (CLE)
- Cão apto a trabalhar nas cenas dos crimes e buscar alguma(s) evidência(s) que
possa(m) ajudar nas investigações, tais como estojos deflagrados, armas abando-
nadas, aparelhos telefônicos, documentos, peças de vestuário, entre outros. Essa
busca poderá ocorrer, principalmente, em matas e campos abertos.
Tal como no CDN, esta deverá ser uma especialização do cão de policiamento. A
importância da busca de tais evidências auxilia na elucidação de crimes. O CLE
deverá possuir, preferencialmente, indicação passiva, haja vista a possibilidade de
serem obtidas impressões digitais do(s) objeto(s) encontrado(s). Estará habilitado
a empregar o CLE o militar que possuir, no mínimo, a habilitação “Condutor de
Cães de Guerra”.
CÃO DE DETECÇÃO DE EXPLOSIVOS (CDE)
- Cão apto a trabalhar na detecção de bases explosivas, tais como, pólvora C4,
TNT e outras, além de ser capaz de localizar munições, artefatos e armamentos
com o odor das bases supracitadas. A missão do CDE apresenta um nível de res-
ponsabilidade e risco maior que a do CDN, por isso este só poderá ser empregado
por um “Instrutor de Cães de Guerra”. O CDE é, pelos mesmos motivos que o
CDN, uma especialização do cão de policiamento. Deve, portanto, ter obtido, ante-
riormente, o grau CPE I. A indicação de explosivos deverá ser executada, obriga-
toriamente, de forma passiva. Um cão não pode ser treinado ou empregado, para-
lelamente, para localização de explosivos e narcóticos, pois são funções incompa-
tíveis. (BRASIL,2013 )

A possibilidade de possuir os mais diversos tipos de cães, fornece segurança para

os militares envolvidos nas mais diversas operações. As atividades de segurança, locali-

zação de entorpecentes e explosivos, permitem uma flexibilidade de emprego para o

Grande Comando. Essa atividade corrobora para o sucesso das operações no amplo es-

pectro que o Grande Comando possa ser empregado.
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Apoio a mobilidade é descrita da seguinte maneira :
Quanto ao apoio ao movimento e à manobra das tropas em situação de guerra e
situação de não guerra, a PE executa os planos e ordens que regulam e orientam
a circulação dos meios em operações. Para tanto, é necessário o conhecimento
pormenorizado da porção terrestre do campo de batalha, obtido por meio de reco-
nhecimentos das estradas e demais vias de circulação.
Pode, também, orientar, controlar e apoiar a circulação e a coordenação de civis
deslocados e refugiados, visando, dentre outros aspectos, garantir a livre movi-
mentação do tráfego.
 A PE pode realizar o controle do trânsito e da circulação de pessoas, assim como
estabelecer e coordenar uma Central de Batedores e realizar a escolta de autori-
dades
( BRASIL, 2018, p. 3-4 e 3-5 )

Em operações a PE pode receber a missão de realizar e fazer cumprir o Plano de

Circulação determinado pelo escalão superior.

A PE possui o encargo de custódia  que podem ser desenvolvido em operações ou

em tempo de paz como atividade administrativa sendo definidada da seguinte maneira:
Durante o transcorrer das operações militares, os integrantes da PE devem estar
preparados para realizar determinadas ações, tais como a coleta, prisão, proces-
samento e evacuação de pessoas; cumprir ordens judiciais diversas; escoltar e
guardar/custodiar presos; e administrar postos de coleta, prisões e presídios milita-
res.
A administração das prisões e presídios militares deve ser realizada no sentido de

atender às normas emanadas pela Justiça Militar, de forma que as instalações e
os procedimentos devem estar em conformidade com a legislação vigente. ( BRA-
SIL, 2018, p. 3-5)

A Área Funcional Segurança demonstra uma série de atividades específicas da PE

sendo estas de execução singular onde necessita de elementos especializados  em escol-

tas e segurança de autoridades, sendo definida da seguinte maneira :
O emprego de ativos de segurança apropriados permite aos comandantes a prote-
ção da força, por meio do estabelecimento e da manutenção de um ambiente se-
guro para operar.
Nessa área funcional a PE pode realizar a segurança de pontos sensíveis; partici-
par da coordenação de segurança de área; realizar a segurança e a proteção de
autoridades; realizar a escolta de comboios; e participar das medidas de seguran-
ça da área de retaguarda. Destaca-se que, no campo da segurança física e de
pessoal, a PE deve ser capaz de neutralizar ameaças hostis.
A PE também deve estar em condições de realizar segurança de não combaten-
tes, inteligência policial e participar do Sistema de Segurança Presidencial. ( BRA-
SIL, 2018, p. 3-6 )

A Área Funcional Assessoramento, Treinamento e Estabilização  é definida da se-

guinte maneira:

Devido ao seu emprego em operações, a PE também pode ser requisitada para
contribuir com outras Forças, nacionais e estrangeiras, seja na aquisição de capa-
cidades requeridas ao desenvolvimento da ação policial, seja na forma de asses-
soramento, treinamento e/ou estabilização.
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O assessoramento representa a forma mais simples de contribuição. Essa inte-
ração pode ser realizada por meio do apoio ao desenvolvimento da doutrina polici-
al da força apoiada.
Em um segundo nível de apoio, o treinamento implica no desdobramento de uma
equipe multifuncional para prover a educação da força apoiada na doutrina policial
do EB.
O grau mais elevado de contribuição pode ocorrer em decorrência da inexistência,
insuficiência ou do colapso da estrutura policial da Força, Estado ou Nação apoia-
dos. Para tanto, a PE pode ser empregada na estabilização de uma Área de Ope-
rações (A Op), a fim de reestabelecer e/ou manter a lei e a ordem. ( BRASIL,
2018, p. 3-7 )

Esta área funcioanal permite a PE junto com seu G Cmdo enquandrante projetar

sua força e sua potencialidade no exterior apoiando em operações instruções, auxiliando

nações em adquirir algumas capacidades necessárias a sua força Terrestre. Como históri-

co de apoio podemos citar as participações da PE em Angola, Timor Leste e Haiti.

Em Angola, foi enviado 01 ( um ) Pelotão de Polícia do Exército para participar da

Missão de verificação das Nações Unidas em Angola, a UNAVEM III.

As missões designadas ao pelotão foram tipicamente inerentes a PE demonstrando

as características de emprego e a especificidade das missão atribuídas. Pode se observar

que estas missões estão ligadas diretamente ao G Cmdo ou em Apoio as Operações, per-

mitindo liberdade de manobra para outros elementos envolvidos no conflito.
O Pelotão PE, após estabelecer-se em Kunge, passou a desempenhar suas diver-
sas missões:
- escolta de viaturas;
- escolta de feridos para o Hospital da Marinha na cidade de Huambo;
- reconhecimento de estradas, pontes, reservatórios de água;
- segurança dos militares do Corpo de Engenharia do Exército Indiano, na recons-
trução da estrada que liga as cidades de Kuito e Huambo;
- realização de perícias com viaturas militares e civis;
- atendimento de alterações com militares;
- segurança da Secretária de Estado do EUA;
- segurança do Comandante da tropa da ONU em Angola; e
- escolta e segurança do Estado-Maior do Batalhão em visita às companhias des-
tacadas em Andulo, Luens e Chitembo. ( JUNIOR, 2008, p. 34 )

Reforça o valor da tropa de PE em FARIAS (2019), onde é possível verificar o valor

da tropa da PE , que atua em apoio a Grande Comando. Sua singularidade e especificida-

de são demonstradas :

Ao participar dessas atividades, a PE desempenha tarefas próprias, quais sejam,
ações policiais. Enquanto tropas de outra natureza precisam adaptar suas estrutu-
ras, chegando a abrir mão de alguns meios, os policiais do Exército não se afas-
tam 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. Nestas circunstâncias, a
Polícia do Exército se torna um meio de alto valor. ( FARIA, 2019 )
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No Timor Leste participou da Missão de Assistência das Nações Unidas ao Timor

Leste (UNAMET). Em Setembro de 1999 foi enviada a primeira tropa de PE, caracterizada

por um Pelotão PE:
As principais missões cumpridas pelos Pel PE no Timor Leste foram baseadas no
que consistia o mandato da Administração Transicional das Nações Unidas no Ti-
mor Leste: promover e manter a lei e a ordem no território; estabelecer a adminis-
tração; auxiliar no desenvolvimento dos serviços civis e sociais; coordenar e exe-
cutar assistência humanitária; auxiliar a estruturação e a construção do novo go-
verno; e dar assistência e estabelecer condições para o desenvolvimento sustentá-
vel. (JUNIOR, 2008, p. 38)

No Haiti a PE , participou da MINUSTAH:

b. O Pel PE tem por missão prestar o serviço de polícia para o Batalhão Haiti e,
eventualmente, realizar o mesmo apoio à Companhia de Engenharia de Força de
Paz.
c. Em sua rotina diária, o Pel PE cumpre as seguintes missões:
- escolta do Primeiro Ministro do governo haitiano;
- escolta e segurança pessoal do Force Commander da MINUSTAH;
- guarda da instalação de detidos da Base Bravo;
- transporte de pessoal sob custódia do contingente brasileiro; e
- realização de perícias que se fizerem necessárias.
d. Nas operações desencadeadas pelo Batalhão Haiti, o Pel PE desdobra seus
grupos de polícia na zona de ação, realizando as seguintes tarefas:
- segurança do Posto de Comando do Btl;
- escolta do Comando e Estado-Maior do Batalhão Haiti, por ocasião das
saídas à cidade de Porto Príncipe;
- segurança do cartório do Batalhão;
- controle de trânsito;
- recolhimento de detidos oriundos dos postos de triagem das Subunidades;
- movimentação de detidos sob custódia no cartório;
- apoio ao trabalho das equipes da 2ª Seção (Seção de Inteligência) do Btl
no cartório;
- transporte de detidos sob custódia entre o cartório e a Base Bravo ou entre esta
e as comissarias da Polícia Nacional do Haiti;
- controle de Distúrbios.
( JUNIOR, 2008, p. 40 e  41 )

Todas estas atividades realizadas em missões no exterior demonstram a capacida-
de da PE, bem como a necessidade de possuir uma tropa especializada, compondo uma
missão de paz. Portanto contribui para projeção do poder nacional perante outros países
que participam de operações de paz sob a égide da ONU.
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2.1.3 ORGANIZAÇÃO DA POLÍCIA DO EXÉRCITO

Organizações Militares da PE ( OMPE )

Segundo BRASIL (2018), as OMPE dentre as mais diversas missões, são respon-

sáveis pela condução de ações policiais que visam a apoiar a atuação dos Elementos de

Combate, Apoio ao Combate e Apoio Logístico em todas as dimensões do ambiente ope-

racional caracteriza mais uma vez um elemento essencial para o grande comando quando

empregado permite flexibilidade para o planejamento no emprego dos demais elementos.

Segundo BRASIL (2018), as OMPE podem ser constituídas por Pelotões de Polícia

do Exército (Pel PE). Companhias de Polícia do Exército (Cia PE),  Batalhões de Polícia

do Exército (BPE), normalmente são subordinados diretamente aos comandos das Gran-

des Unidades (GU), aos Grandes Comandos Operacionais (G Cmdo Op) e aos comandos

Militares de Área (C Mil A). Este enquadramento define a forma de emprego e subordina-

ção frequente das OMPE em um cenário de não guerra .

Para fins de auxiliar planejamento BRASIL (2018),  apresenta para Força Terrestre

a dosagem orgânica Mínima de PE para o seu Comando enquadrante : 01 Pelotão de Po-

lícia do Exército (Pel PE) para uma Brigada,  01 Companhia de Polícia do Exército (Cia

PE) para uma Divisão de Exército,  01 Batalhão de Polícia do Exército (BPE) para um Co-

mando Militar de Área. Esses elementos estão presentes em todos Comandos Militares

de Área (C Mil A) e podem ser passado em apoio ou reforço par atender alguma necessi-

dade específica que Força Terrestre venha apresentar.

2.2 COLETA DE DADOS

No desenvolvimento do trabalho foi realizado um questionário procurando coletar

dados acerca das opiniões dos militares que servem no 11º BPE localizado na Vila Militar,

Rio de Janeiro-RJ , bem como de outros militares que já serviram em OMPE.

3. RESULTADO E DISCUSÃO
O início dos trabalhos da coleta e pesquisa procurou verificar entre os militares se-

lecionados quais áreas funcionais da PE julgavam mais importante. Do  resultado obtido

podemos destacar as seguintes  atividades: Policiamento e Investigação, seguido de Se-

gurança e Apoio a Mobilidade.
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GRÁFICO 1 - Importância das Áreas Funcionais da PE.

Fonte : O Autor

Dentro da Área Funcional Policiamento e Investigação, verifcou-se que as ativida-

des de Patrulhamento Ostensivo, Perícia e Invstigação e Trabalho com Cão Policial se

destacaram.

GRÁFICO 2 -  Frequência do desempenho das Áreas Funcionais da PE.

Fonte : O Autor
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Dentro da Área Funcional Apoio à Mobilidade foi observado que as atividades de

Controle de Trânsito e Escolta de Autoridades se equivalem .

GRÁFICO 3 - Frequência do desempenho das Áreas Funcionais da PE - Apoio à Mobilidade.

Fonte : O Autor.

Dentro da Área Funcional custódia verificou-se a coleta e prisão se destaca na ativi-

dade de maior frequência seguido da escolta de preso e administração de prisão militar

que se equivalem.

GRÁFICO 4 - Frequência do desempenho das Áreas Funcionais da PE - Custódia.

Fonte : O Autor.
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Dentro da Área Funcional Segurança, verifcou-se que a atividade de Segurança e

Proteção de Autoridades possui maior frequência seguido da escolta de comboios e coor-

denação de Segurança de Área

GRÁFICO 5 - Frequência do desempenho das Áreas Funcionais da PE - Segurança.

Fonte : O Autor.

Verificou-se que quase a totalidade dos entrevistados não enxergam a possibilida-

de da substituição da PE por outra tropa de Infantaria.

GRÁFICO 6 - Possibilidade de substituição da tropa de PE.

Fonte : O Autor.
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Dentro daqueles que visualizaram uma outra tropa que pudesse substituir elenca-

ram em uma maior freqência como prioridade a Infantaria Motorizada, seguida da Infanta-

ria Leve e por último a Infantaria Pára-quedista.

GRÁFICO 7 - Possibilidade de substituição da tropa de PE - Tipos de Infantaria.

Fonte : O Autor.

Verificou-se que a maioria julga necessário a existência da PE subordinada ao

Grande Comando.

GRÁFICO 8 - Necessidade da PE subordinada ao Grande Comando.

Fonte : O Autor.
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O questionário realizado dentro do universo selecionado contou com participação

de oficiais e sargentos que servem ou serviram em OMPE, foi observado uma resposta

unânime em dizer que a PE é importante para o Grande comando.

GRÁFICO 9 - Importância da  PE para o Grande Comando.

Fonte : O Autor.

4.CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quanto as questões de estudo propostos no início deste artigo científico, conclui-se

que o presente trabalho atendeu ao seu propósito reafirmando a importância da Polícia do

Exército para o Grande Comando e a necessidade deste comando possuir uma tropa com

especialidades específicas e singulares para prestar o apoio necessário.

A revisão da literatura possibilitou apresentar as áreas funcionais da PE, a sua or-

ganização e o seu amparo legal. Este embasamento teórico permitiu apresentar a singula-

ridade da PE e o limite do campo de atuação bem como apresentar uma gama de possibi-

lidades e limitações para o emprego desta tropa,   onde na maioria das vezes encontra-se

subordinada a G Cmdo.

Permitiu verificar a utilização de determinadas áres funcionais da PE em maior fre-

quência utilizadas pelas OMPE, com isso verifcou-se a importância para o G Cmdo em-

pregar esta tropa diante de determinada situação.

Não foi verificado outra tropa que pudesse substituir a PE , em virtude da sua singu-

laridade, a necessidade deste tipo de tropa se torna fundamental para o G Cmdo, a compi-

lação de dados demonstra a necessidade de possui a PE como polícia interna para o

cumprimento das mais variadas missões.

Atividades como policiamento ostensivo, segurança de autoridades, coleta e prisão

e escolta de comboios  demonstraram um percentual maior que outras atividades, reve-
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lando a real demanda do G Cmdo junto as OMPE, sendo essas  atividades peculiares de

PE.

Por fim  a  importância da PE para o G Cmdo, diante das áreas funcionais, ampa-

ros legais, campo de atuação, pesquisas bibliográficas e questionários enviados a OMPE

e militares que já serviram em OMPE, possibilitou que  este estudo pudesse concluir  que

realmente a PE é importante para o G Cmdo como polícia interna.
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