
 
 

  

 
 
 

  
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

  

 
 
 
 
 

CAP CAV RODOLFO FONTANEZI CAMPOS DALLA VECCHIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OS LAÇOS HISTÓRICOS ENTRE O EXÉRCITO, A POLÍCIA MILITARE E O 

CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO E AS 
CONSEQUÊNCIAS PARA A FORÇA QUANDO DO SEU EMPREGO EM OP 

GLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
2020 
 
 
 
 



2 

 
 
 

 
 

  
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

  

 
 
 
 

 
CAP CAV RODOLFO FONTANEZI CAMPOS DALLA VECCHIA 

 
 
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

OS LAÇOS HISTÓRICOS ENTRE O EXÉRCITO, A POLÍCIA MILITARE E O 
CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO E AS CONSEQUÊNCIAS 

PARA A FORÇA QUANDO DO SEU EMPREGO EM OP GLO 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Rio de Janeiro 

2020 

 

 

 

 

 



3 

 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

DECEx         -        DESMil 
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

(EsAO/1919) 

DIVISÃO DE ENSINO / SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
FOLHA DE APROVAÇÃO 

Autor: Cap Cav RODOLFO FONTANEZI CAMPOS DALLA VECCHIA 

 

Título: OS LAÇOS HISTÓRICOS ENTRE O EXÉRCITO, A POLÍCIA MILITARE E 
O CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO E AS 
CONSEQUÊNCIAS PARA A FORÇA QUANDO DO SEU EMPREGO EM OP GLO 

 

 

Trabalho Acadêmico, apresentado à Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais, como requisito 

parcial para a obtenção da especialização em 

Ciências Militares, com ênfase em História 

Militar, pós-graduação universitária lato sensu. 

 

BANCA EXAMINADORA 

Membro Menção Atribuída 

 

_____________________________ 

DIEGO MORAIS DUARTE - TC 

Cmt Curso e Presidente da Comissão 

 

 

_____________________________________________ 

DARTANHAN DO NASCIMENTO DUARTE- Maj 

1º Membro e Orientador 

 

 

______________________________________ 

BRUNO RICARDO KURZ CLASEN - Maj 

2º Membro 

 

 

________________________________________________________ 

RODOLFO FONTANEZI CAMPOS DALLA VECCHIA – Cap 

Aluno 

 
 

APROVADO EM ___________/__________/__________ CONCEITO: _______ 



4 

 

OS LAÇOS HISTORICOS ENTRE O EXÉRCITO, A POLÍCIA MILITAR E O CORPO 
DE BOMOBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO E AS CONSEQÊNCIAS PARA 

A FORÇA QUANDO DO SEU EMPREGO EM OP GLO 
 

Rodolfo Fontanezi Campos Dalla Vecchia* 
Dartanhan do Nascimento Duarte** 

 
RESUMO 

As Operações de Garantia da Lei e da Ordem (Op GLO) no estado de São Paulo se tornaram atividades 
muito recorrente nos últimos anos, principalmente pela ocorrência dos Grandes Eventos. Com o 
aumento dessa atividade subsidiária cresce de importância o estreito relacionamento entre o Exército 
Brasileiro e as Forças Auxiliares, principalmente a Polícia Militar do estado de São Paulo, para resolução 
de conflitos nas áreas de operações. A literatura doutrinária desenvolvida pelo Ministério da Defesa já 
aborda o tema de interação interagências como de grande importância para o sucesso na  de uma Op 
GLO. O presente Artigo expõe os laços  históricos entre essas ambas instituições, trazendo uma análise 
inicial dos reflexos esses para o emprego de tropa em Op GLO na área do CMSE, e também registra, 
através de questionário, a participação de militares nos Grandes Eventos , no estado de São Paulo, 
como forma de ilustrar a importância da interação. 
 

Palavras-chave: Operações de Garantia da Lei e da Ordem (Op GLO); Operação Interagências; Exército 
Brasileiro; Polícia Militar do Estado de São Paulo.  
 
RESUMEM 

Las Operaciones de Garantía de Ley y Orden (Op GLO) en el estado de São Paulo se han convertido en 
actividades muy recurrentes en los últimos años, principalmente debido a la ocurrencia de eventos 
importantes. Con el aumento de esta actividad subsidiaria, la estrecha relación entre el Ejército 
Brasileño y las Fuerzas Auxiliares, principalmente la Policía Militar del Estado de São Paulo, para la 
resolución de conflictos en las áreas de operaciones crece en importancia. La literatura doctrinal 
desarrollada por el Ministerio de Defensa ya aborda el tema de la interacción entre agencias como de 
gran importancia para el éxito de una Op GLO. Este artículo expone los lazos históricos entre estas dos 
instituciones, trayendo un análisis inicial de los reflejos para el empleo de tropas en Op GLO en el área 
de CMSE, y también registra, a través de un cuestionario, la participación del personal militar en 
eventos importantes, en el estado de São Paulo, como una forma de ilustrar la importancia de la 
interacción. 
 
 
Palabras Clave: Operaciones de Garantía de Ley y Orden (Op GLO); Interacción Interagencial; Ejército 
Brasileño; Policía Militar del Estado de São Paulo. 
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1 INTRODUÇÃO 

Existe um enlace histórico entre o Exército Brasileiro e a Polícia Militar do Estado 

de São Paulo. Hoje no contexto de Operações de Cooperação e Coordenação entre 

Agências (OCCA). Embora as Forças Armadas sejam voltadas, em sua essência, para 

a Defesa Externa, acabam por realizar diversas operações com as Polícias Militares 

dos estados da federação, e, entre elas com a Polícia Militar do Estado de São Paulo. 

Operações essas das mais variadas, com destaque para o combate ao crime 

organizado, inserido no ambiente interagências, no contexto de Operações de 

Garantia da Lei e da Ordem.  

A Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP) foi criada em 15 de dezembro 

de 1831 durante a reunião do Conselho da Província de São Paulo presidida pelo 

Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, inicialmente com o nome de Corpo de Guardas 

Municipais da Província de São Paulo. 

Durante o transcurso de sua história, a PMESP, por diversas vezes esteve alinhada 

com a liderança do EB. Em 1911, com a mudança da sede da Corpo de Cavalaria 

para o Quartel da Luz, teve-se origem  o Regimento de Cavalaria, atual Regimento de 

Polícia Montada 9 de Julho, cujo primeiro comandante foi o, então Tenente Coronel 

do Exército Inácio Batista Cardoso. 

Entre os anos de 1906 e 1924 o Governo do estado de São Paulo contratou uma 

missão de militares franceses a fim de instruírem os policiais militares paulistas e 

modernizar seus quadros. A tropa paulista foi pioneira na contratação da Missão Militar 

Francesa, haja vista que o EB o fez apenas em 1919. 

Durante a década de 30, um período politicamente conturbado, por ocasião da 

Revolução de 1930, iniciam-se divergências entre a Força Pública, outrora 

denominada Corpo de Guardas Municipais da Província de São Paulo, e o Exército 

Brasileiro, culminando com os combates entre a tropas paulistas e as tropas federais 

no decorrer da Revolução Constitucionalista de 1932. Foram anos em que o braço 

forte do Exército garantiu a ordem, o progresso e a paz nacional.  

A Revolução Constitucionalista iniciada em 9 de julho de 1932, termina em 4 de 

outubro do mesmo ano, com um saldo de mais de 600 paulistas mortos, um terço 

deles, estima-se, eram policiais militares. 

Já por ocasião da 2ª Grande Guerra, as tropas policiais paulistas integraram a 

Força Expedicionária Brasileira, com a missão de Polícia Militar, com um efetivo de 

79 homens. Fato esse que aclamado como o início da Polícia do Exército (PE). 
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Nesse escopo, o presente estudo busca verificar como as relações históricas refletem 

na ações conjuntas entre o EB e a PMESP na atualidade. Por fim, são apontadas as 

considerações finais sobre o assunto em pauta. 

1.1 PROBLEMA 

Durante o transcorrer da história do Exército Brasileiro e da Polícia Militar do 

Estado de São Paulo, os laços entre ambas instituições sempre foram evidentes.  

  Por ocasião das revoluções de 1930 e 1932, o Exército e a PMESP estiveram 

em lados opostos, chegando inclusive ao combate com perdas de vidas na Revolução 

Constitucionalista. 

Por outro lado, diversos foram os momentos em que as instituições tiveram uma 

sinergia de esforços, como por exemplo o envio de cerca de 70 homens da, então 

Guarda Civil de São Paulo, para o Teatro de Operações Italiano, na Segunda Guerra 

Mundial, para compor o efetivo do Pelotão de Polícia  Militar Expedicionária. Após  o 

término da Guerra, esse mesmo pelotão constituiu-se no núcleo de formação da 1ª 

Companhia de Polícia Militar, que posteriormente transformou-se na à 1ª Companhia 

de Polícia do Exército, localizada na cidade do Rio de Janeiro. 

  Atualmente, no campo econômico, o Estado de São Paulo é responsável por 

cerca de 1/3 (um terço) do produto interno bruto (PIB) do Brasil. Com esse pequeno 

exemplo pode-se mensurar a importância de São Paulo para o país. Ou seja, tudo o 

que por ventura aconteça no estado de São Paulo, reflete, ou tem reflexos, no país 

como um todo. 

O Exército Brasileiro (EB) tem sido convocado ao cumprimento de missões de 

Garantia da Lei e da Ordem (GLO) em todo o território nacional, em cumprimento ao 

que prescreve o Art. 142 da Constituição Federal de 1988. 

                                               Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela 
Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, 
organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade 
suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à 
garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da 
lei e da ordem. (BRASIL. Constituição, 1988). 

Diante desses fatos, levantou-se o seguinte problema a ser pesquisado: 
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- Em que medida o entrelaçamento histórico do exército brasileiro e a polícia militar 

do estado de são Paulo reflete na atuação conjunta destas forças, no campo de 

operações interagências, no contexto de GLO, na atualidade?   

 

1.2 OBJETIVOS 

Analisar os laços históricos entre o Exército e a Polícia Militar do Estado de São 

Paulo, e os reflexos desse entrelaçamento para o emprego da tropa em OCCA no 

contexto de Op GLO. 

A fim de viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram assinalados 

os objetivos específicos, abaixo descritos, que propiciaram o encadeamento lógico do 

raciocínio descritivo apresentado neste estudo: 

a) Relatar os fatos históricos em que o Exército e a Polícia Militar do Estado de 

São Paulo possuem pontos convergentes; 

b) Identificar as possíveis consequências dos entrelaçamentos históricos, para a 

tropa quando empregada em Operações de Garantia da Lei e da Ordem. 

c) Identificar ações conjuntas, de emprego de tropa, na atualidade. 

d) Verificar o impacto desses laços históricos nas ações identificadas. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

O emprego do Exército Brasileiro nas Operações de Garantia da Lei e da Ordem 

em ambiente interagências alcança melhores resultados, quando se tem o 

compartilhamento de dados de integrantes dos Órgãos de Segurança Pública, 

principalmente dos policiais militares, pois labutam diariamente nos locais designados 

às operações. 

                                 O conceito de processo interagências estabelece uma visão clara de 
orientação de esforços visando alcançar objetivos convergentes. Dessa 
forma, a Defesa torna-se um dos vetores dentro da linha de ação adotada, 
para a prevenção de ameaças ou para gerenciamento de crises, juntamente 
com outras estruturas de poder do Estado e da sociedade (MINISTÉRIO DA 
DEFESA, 2012, p 13). 

 

Nesse contexto é de grande importância que os comandantes, em seus diversos 

níveis, conheçam os vínculos históricos entre o Exército e a Polícia Militar do Estado 

de São Paulo, a fim de que possa estreitar ainda mais os laços de camaradagem e 
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dessa forma obter um maior sucesso quando do emprego de tropa em Op GLO. 

Esse estudo pretende identificar que existe um passado comum entre o EB e a 

PMESP, e que esses fatores podem, eventualmente, ser utilizados como 

catalisadores para uma melhor atuação em conjunto, ou ainda, identificar aspectos 

que devem ser atenuados para que não implique em  divergências de posições 

quando em emprego de tropa em OCCA. 

O trabalho visa, ainda, fornecer essas informações ao integrantes do EB com o 

objetivo de conseguir melhores condições, no que tange ao relacionamento entre os 

militares de ambas instituições, para a tropa por ocasião de seu emprego em Op GLO. 

 

2 METODOLOGIA 

A pesquisa teve início com a realização de investigações bibliográficas (livros, 

artigos, jornais, dissertações, internet e teses), explorando pautas relativas ao assunto 

a ser estudado. Nesse ínterim, foram selecionados os dados históricos que possuíam 

direta relação com o tema em estudo.  

Foi desenvolvida uma pesquisa descritiva, com foco no estudo bibliográfico dos 

fatos históricos e da exploração de experiências de militares que participaram de Op 

GLO no CMSE. Foi, ainda, realizada uma abordagem qualitativa, procurando, sempre, 

o aprofundamento do entendimento do assunto. 

Os dados qualitativos consistem em descrições detalhadas de situações com 
o objetivo de compreender os indivíduos em seus próprios termos. Estes 
dados não são padronizáveis como os dados quantitativos, obrigando o 
pesquisador a ter flexibilidade e criatividade no momento de coletá-los e 
analisá-los. Não existindo regras precisas e passos a serem seguidos, o bom 
resultado da pesquisa depende da sensibilidade, intuição e experiência do 
pesquisador (GOLDENBERG, 2004, p. 53). 

 

Sincronicamente a análise dos fatos históricos, foi feito um questionário com oficiais 

e sargentos do Exército Brasileiro que tiveram amplas experiências de emprego em 

Op GLO no CMSE.  

Por fim, compilaram-se os resultados das pesquisas bibliográficas, e dos 

questionários, iniciando a redação do artigo científico, no qual consta o resultado 

alcançado. 
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2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

    A fim de obter as informações sobre o tema, foi realizada uma pesquisa bibliográfica 

das principais literaturas nacionais que discorrem sobre o assunto. O espaço de tempo 

pesquisado abrange o período histórico da criação da Polícia Militar do Estado de São 

Paulo, a partir de 1831 até a 2ª Guerra Mundial, com a finalidade de descrever as 

consequências dos laços históricos entre o Exército e a PMESP em Op GLO nestas 

operações entre os anos de 2013 e 2018 no CMSE.  

a. Critério de inclusão:  

- Literaturas publicadas sobre a história da PMESP;  

- Manuais do Exército Brasileiro sobre Op GLO e Operações Conjuntas; e 

- Matérias jornalísticas que tratam sobre Op GLO no CMSE.  

b. Critério de exclusão:  

 - Matérias que abordam as Op GLO fora do CMSE. 

 

2.2  COLETA DE DADOS 

Nesse estudo delimitou-se a pesquisa histórica desde a criação da PMESP até  o 

período recente de Op de GLO entre os anos de 2013 e 2019 ocorridas no estado de 

São Paulo por se tratar de um tema relevante e atual. Haja vista a longínqua data de 

criação da PMESP os dados e fatos históricos estarão, obviamente, fora dos limites 

anterior e posterior delimitado pelo espaço de tempo em questão.  

Para a pesquisa foram balizadas as seguintes palavras-chaves: Operações de 

Garantia da Lei e da Ordem, Operações Interagências, Polícia Militar do Estado de 

São Paulo. As pesquisas no sítio do “EB conhecer”, sítios de busca eletrônica, sítio 

da Polícia Militar do Estado de São Paulo, em obras literárias e manuais doutrinários 

do Exército Brasileiro e do Ministério da Defesa serviram de base para o este trabalho. 

Por fim o estudo exporá a vasta experiência de militares que participaram de Op de 

GLO, contemplando nesse universo oficiais e praças que operaram inúmeras vezes 

em conjunto com a PMESP, para exemplificar a importância do entrelaçamento 

histórico e suas consequências para  os integrantes do exército Brasileiro e da Polícia 

Militar do estado de São Paulo quando em OCCA no contexto de Op GLO. 

2.2.1 QUESTIONÁRIO 
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    O público alvo do questionário foi composto por militares de carreira com ampla 

experiência e que serviram em organizações militares (OM) no Comando Militar do 

Sudeste entre os anos de 1995 à 2020, e participaram, obrigatoriamente de 

Operações de Garantia da Lei e da Ordem entre os anos de 2013 e 2019.  

Participaram da pesquisa 27 militares que foram selecionados em diferentes OM a fim 

de não existir interferência no resultado da pesquisa.  

O questionário foi distribuído por meio de correio eletrônico (e-mail) para 40 

militares, que pelos mais diversos motivos, 13 desses não o respondeu. Do universo 

respondido, não houve a ocorrência de erros em preenchimento. Assim sendo não foi 

necessário invalidar nenhuma resposta.  

Para viabilização do questionário foi realizado um pré-teste com 7 capitães alunos 

da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), que satisfaziam aos pré-requisitos 

para integrar a amostra proposta na pesquisa, para identificar possíveis falhas nas 

questões desenvolvidas.  

Ao término do pré-teste, não foram observados erros que evidenciassem alterações 

no questionário e, dessa forma, seguiram-se os demais de forma análoga. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM 

     A Constituição Federal afirma que é dever do estado a preservação da ordem 

pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio. O artigo 144 da Constituição 

Federal orienta à Polícia Federal, à Polícia Rodoviária Federal, à Polícia Ferroviária 

Federal, às Polícias Civis, às Polícias Militares e ao Corpo de Bombeiros Militares 

como os principais órgãos a serem empregados na segurança pública. A partir de 

2004, o Governo Federal criou através de Decreto, a Força Nacional de Segurança 

com a finalidade de atuar nas atividades destinadas à preservação da ordem pública 

no país. As Forças Armadas não constam do artigo 144 da Constituição Federal como 

órgão a ser empregado na segurança pública. Entretanto, a lei complementar Nº 97, 

de 09 de junho de 1999, alterada pela lei complementar Nº 117, de 02 de setembro 

de 2004 e pela lei complementar Nº 136, 10 de 25 de agosto de 2010, que dispõe 
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sobre as normas gerais para organização preparo e emprego das Forças Armadas, 

fixa em seu artigo 15, as disposições para o emprego das Forças Armadas, sobretudo 

nas ações de GLO, diz o referido artigo: 

Artigo 15 O emprego das Forças Armadas na defesa da Pátria e na garantia 
dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, e na participação em 
operações de paz, é de responsabilidade do Presidente da República, que 
determinará ao Ministro de Estado da Defesa a ativação de órgãos 
operacionais, observada a seguinte forma de subordinação: I- ao 
Comandante Supremo, por intermédio do Ministro de Estado da Defesa, no 
caso de Comandos conjuntos, compostos por meios adjudicados pelas 
Forças Armadas e, quando necessário, por outros órgãos; II - diretamente ao 
Ministro de Estado da Defesa, para fim de adestramento, em operações 
conjuntas, ou por ocasião da participação brasileira em operações de paz; III 
- diretamente ao respectivo Comandante da Força, respeitada a direção 
superior do Ministro de Estado da Defesa, no caso de emprego isolado de 
meios de uma única Força.  
§ 1o Compete ao Presidente da República à decisão do emprego das Forças 
Armadas, por iniciativa própria ou em atendimento a pedido manifestado por 
quaisquer dos poderes constitucionais, por intermédio dos Presidentes do 
Supremo Tribunal Federal, do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados.  
§ 2o A atuação das Forças Armadas, na garantia da lei e da ordem, por 
iniciativa de quaisquer dos poderes constitucionais, ocorrerá de acordo com 
as diretrizes baixadas em ato do Presidente da República, depois de 
esgotados os instrumentos destinados à preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio, relacionados no art. 144 da 
Constituição Federal.  
§ 3o Consideram-se esgotados os instrumentos relacionados no art. 144 da 
Constituição Federal quando, em determinado momento, forem eles 
formalmente reconhecidos pelo respectivo Chefe do Poder Executivo Federal 
ou Estadual como indisponíveis, inexistentes ou insuficientes ao desempenho 
regular de sua missão constitucional.  
§ 4o Na hipótese de emprego nas condições previstas no § 3o deste artigo, 
após mensagem do Presidente da República, serão ativados os órgãos 
operacionais das Forças Armadas, que desenvolverão, de forma episódica, 
em área previamente estabelecida e por tempo limitado, as ações de caráter 
preventivo e repressivo necessárias para assegurar o resultado das 
operações na garantia da lei e da ordem. 
§ 5o Determinado o emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da 
ordem, caberá à autoridade competente, mediante ato formal, transferir o 
controle operacional dos órgãos de segurança pública necessários ao 
desenvolvimento das ações para a autoridade encarregada das operações, a 
qual deverá constituir um centro de coordenação de operações, composto por 
representantes dos órgãos públicos sob seu controle operacional ou com 
interesses afins.  
§ 6o Considera-se controle operacional, para fins de aplicação desta lei 
complementar, o poder conferido à autoridade encarregada das operações, 
para atribuir e coordenar missões ou tarefas específicas a serem 
desempenhadas por efetivos dos órgãos de segurança pública, obedecidas 
as suas competências constitucionais ou legais.  
§ 7o A atuação do militar nos casos previstos nos arts. 13, 14, 15, 16-A, nos 
incisos IV e V do art. 17, no inciso III do art. 17-A, nos incisos VI e VII do 
art.18, nas atividades de defesa civil a que se refere o art. 16 desta lei 
complementar e no inciso XIV do art.23 da Lei nº 4737, de 15 de julho de 
1965, é considerada atividade militar para os fins do art. 124 da Constituição 
Federal (BRASIL, 1999). 
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O emprego em Op GLO remete um grande desafio para o Exército na atuação no 

próprio território. Essa atividade interações institucionais diretas, principalmente, com 

a Polícia Militar. 

 

3.2 OPERAÇÕES INTERAGÊNCIAS 

A integração entre as instituições, e consequentemente, entre seus quadros, 

apresenta-se como uma ferramenta muito eficaz para a resolução de problemas cada 

vez mais complexos nos cenários de Operações Interagências.  

Operações interagências: interação das Forças Armadas com outras 
agências com a finalidade de conciliar interesses e coordenar esforços para 
a consecução de objetivos ou propósitos convergentes que atendam ao bem 
comum, evitando a duplicidade de ações, a dispersão de recursos e a 
divergência de soluções com eficiência, eficácia, efetividade e menores 
custos (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2012, p. 14). 
 

 

3.3   A EVOLUÇÃO DA FORÇA PÚBLICA  

        Em Agosto de 1831 foi sancionada a criação das Guardas Nacionais no Império, 

em substituição a todos os Corpos de Milícias e Guardas Municipais. 

Creadas para “defender a Constituição, a Liberdade, e Integridade do 
Império; para manter a obediência ás Leis, ou restabelecer a ordem, e a 
tranquilidade publica; e auxiliar o Exercito de Linha na defesa das fronteiras, 
e Costas” ás Guardas Nacionaes imcubia prestar os serviços dentro dos 
municípios e fora destes ou auxiliar o Exercito de Linha, quando fosse 
chamado a cumprir o seu dever. (A FORÇA PÚBLICA DO ESTADO DE 
SÃO PAULO, 1982, p.3). 

 

Apesar da criação das Guardas Nacionais tal era a dificuldade de aparelhamento 

militar destas, foi logo observado a necessidade da criação de forças policiais para o 

efetivo serviço nos centros urbanos do país. Ocorre então em 10 Outubro de 1931 a 

criação da Guarda Municipal Permanente, que deu origem a Força Pública de São 

Paulo. 

 

3.4 A FORÇA PÚBLICA NA GUERRA DO PARAGUAI 

Dotada de espírito e sentimento nacionalista, a Força Pública de São Paulo ouviu 

o chamado da Pátria e em 1867, cerca de 300 homens unem-se ao Exército na luta 

contra as tropas de Solano Lopez. 

 Em 1867, no mez de Abril, quando mais accessa ia a guerra no interior 
paraguayo, já então invadido pelas forças aliadas, São Paulo dava em 
holocausto á Patria todo effectivo do seu Corpo Policial Provisorio, trezentos 
homens, que partiram para a lucta, sob delirantes aclamações populares, 
“ao som de hymmos marciaes, despois de uma tocante manifestação de 
sua fé religiosa e levantando vivas á grandeza da Nação”. 
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O saudoso Visconde de Taunay refere-se com muita sympathia em sua obra 
“Visão do Sertão”, a um oficial do Corpo Policial Permanente de são Paulo, 
o alferes Prado Mineiro, exímio tocador de rabeca e que fora seu dedicado 
amigo e coparticipe das agruras por que passou ao regressar do terrritorio 
do paiz inimigo, como membro do serviço de engenharia da Columna 
Brasileira que realizou a grande retirada da Laguna e que fora cruelmente 
acossada pelo minaz e traiçoeiro adversário.  
A presença desse oficial paulista na infortunada coluna retirante faz crer 
que, se não o effectivo completo, pelo menos um contingente do Corpo 
Policial Permanente, tenha tomado parte na Invasão do Paraguay pela 
fronteira desse paiz com o Matto Grosso. 
 Quanto ás forças policiais paulistas que partiram para a campanha, via 
Santos, tudo leva a crer que tenham sido incluídas nas fileiras dos dois 
batalhões de Voluntários da Patria organizados na nossa Provincia e que 
naquela tremenda guerra com tanta bravura se bateram, despertando o 
enthusiasmo dos próprios veteranos do exército regular e conquistando 
para São Paulo louros imarcessiveis em inúmeros combates em que 
estiveram empenhados. (A FORÇA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO, 1982, p.207).  
 

      Na principal campanha empreendida pelo Exército Brasileiro em defesa dos 

interesses nacionais podemos ratificar que a presença de tropas da Força Pública de 

São Paulo foi de notória relevância, apesar de seu pequeno efetivo, para a criação e 

manutenção de um sentimento nacionalista e para a criação de laços de 

camaradagem e cooperação entre as instituições militares. 

 
 

3.4 OFICIAIS DO EXÉRCITO NO COMANDO DA FORÇA PÚBLICA 

Desde a fundação da Força Pública, inúmeros militares do Exército estiveram a 

frente como comandantes, foram seus comandantes. Fato esse que corrobora para 

uma maior aproximação entre ambas as forças.  

Entre os anos de 1831 a 1931 quinze foram os oficiais do EB que comandaram a 

Força Pública conforme vemos nas figuras abaixo: 
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FIGURA 1 - Comandantes da Força Pública entre os anos de 1832 à 1861. 
FONTE: A FORÇA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 1982, p.37. 
 
 

 
FIGURA 2 - Comandantes da Força Pública entre os anos de 1862 à 1918. 
FONTE: A FORÇA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 1982, p.40. 
 

 3.5     DISCUSSÃO DO QUESTIONÁRIO 

As pesquisas e os estudos realizados permitiram um aprimoramento do 

questionário, que foi realizado com 27 militares de carreira. Dentro do universo 

selecionado buscou-se a diversidade de opiniões ao abranger militares em diversos 

momentos da carreira e experiência. 
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Gráfico 1: Tempo de Serviço da amostra no CMSE  
Fonte: O Autor 
 

A finalidade de verificar quantos anos o público alvo serviu no CMSE foi, 

justamente, checar o saber prático desses militares. Pela análise do Gráfico 1, 

podemos concluir que a amostra é extremamente experiente uma vez que 66,7% 

trabalha no CMSE há mais de 5(cinco) anos.  

 

Gráfico 2: Participação de Op GLO nos últimos 7 anos 
Fonte: O Autor 
 

No universo selecionado, ao analisarmos o Gráfico 2, constata-se que  85,2% dos 

participantes da pesquisa participaram de Op GLO, o que ratifica a capacidade e 

competência da amostra em fornecer opinião oriunda de seu saber prático. 
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Gráfico 3: Quantitativo de interações com integrantes da PMESP em Operações de GLO 
Fonte: O Autor 

 

Corroborando com o exposto acima, através da análise das respostas constantes 

no gráfico 3, pode-se concluir que é fundamental a interação entre os integrantes do 

EB e da PMESP em OCCA, visto que 85,2% da amostra afirmou que houve essa troca 

de experiência OCCA, no contexto de Op GLO. 

 

Gráfico 4: Importância do relacionamento entre o EB e a PMESP 
Fonte: O Autor 
 

Do exposto no gráfico acima, entendemos que o bom relacionamento em todos os 

níveis, entre os integrantes do EB e da PMESP são determinantes para a manutenção 

de dos resultados positivos em Op GLO. 
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Gráfico 5: Reflexos dos enlaces históricos entre o EB e PMESP nas OP de GLO 

Fonte: O Autor 

 

Da totalidade da amostra que respondeu ao questionário, 96,3%, consideram que 

os laços históricos entre ambas instituições refletem positivamente para o a tropa em 

OCCA. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

    O estudo teve como objetivo analisar a importância dos laços históricos entre o 

Exército e a Polícia Militar do Estado de São Paulo, e verificar quais as consequências 

desses enlaces para a Força Terrestre quando em Op GLO no CMSE.   

    A cooperação entre o Exército e a Polícia Militar de São Paulo nas Operações de 

Garantia da Lei e da Ordem no Estado de São Paulo ficou nítida através da pesquisa 

realizada com os militares que participaram de Op GLO no CMSE.  

    Constatou-se que a ótima interação entre essas instituições, em nosso estudo 

específico, deve-se não apenas às diversas Operações recentes, mas principalmente, 

à história centenária de ambas as instituições em que por diversos momentos 

históricos tiveram uma mesma luta pelos interesses nacionais. 
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     Os militares que participaram de Operações de Garantia da Lei e da Ordem no 

Comando Militar do Sudeste, e que contribuíram com a pesquisa realizada através do 

questionário, corroboraram com a importância dos fortes laços históricos entre EB e a 

PMESP e sua importância para os excelentes resultados obtidos nas mais diversas 

de OCCA no contexto de Op GLO desempenhadas pelas tropas do CMSE. Sem 

dúvida essa interação e o bom relacionamento, nos diversos níveis, entre EB e 

PMESP são fundamentais para os êxitos obtidos e os que ainda virão, fruto de futuras 

operações. 

     Apesar do enfoque da pesquisa em analisar fatos históricos entre o Exército 

Brasileiro e a Polícia Militar do Estado de São Paulo, ficou evidente a importância da 

manutenção dos laços históricos e  a sinergia de esforços entre a  Força Terrestre e 

a Força de Segurança Pública do Estado de São Paulo, bem como a importância de 

se valorizar enlaces entre essas instituições, pois dessa forma continuaremos 

contando com o apoio da PMESP para o cumprimento de missões em Op GLO. 
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