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POLICIAMENTO OSTENSIVO

O ABIGEATO

Este trabalho foi desenvolvido por dois oficiais da Brigada Militar
e trata de uma incursão histórica no mais rendoso ilícito penal do

interior de nosso Estado, buscando definir suas origens,
características e fatores determinantes.

1. O ABIGEATO

1.1‑Definição

Furtos de animais estejam esses nos seus currais, potreiros ou estejam soltos no campo, desde que se considerem
animais domésticos ou mansos.

A falta de vigilância, tal como, se vê quando o animal está solto no cercado, nos currais ou solto no campo, decorrente
da própria situação que os animais se encontram é que dá caráter ao crime.

Denota‑se que a subtração do animal não se caracteriza somente, quando efetuada mediante a direta apreensão do
mesmo, mas também e principalmente dá‑se o auto deslocamento deles, ao Influxo, de gestos e/ou vozes.

1.2 ‑ As origens do furto de gado no Rio Grande do Sul

Se tentássemos verificar as origens do furto de gado, iríamos verificar que ele tem suas raízes junto com o surgimento
dos primeiros postos ou estâncias de nosso Estado.

Como pudemos verificar anteriormente, víamos que um fazendeiro se apropriava de um rebanho de outro proprietário,
quando os animais não tinham sinal nem marca a as propriedades não tinham fronteira, a não ser pelos obstáculos
naturais, que nem sempre impediam a passagem do gado.

Quando os animais passaram a ser marcados, surgiram os primeiros furtos de terneiros, geralmente, antes dos períodos
das grandes marcações, como era costume da época.

Mais tarde outras riquezas atraíram os comerciantes do império. O gado foi perdendo, seu valor anterior, chegando a
ponto do couro valer mais que a carne.

Foi nessa época que o fazendeiro, por tradição ou hospitalidade, permitia que o viajante apanhasse um de seus animais
e o carneasse no corredor, mesmo sem o seu consentimento ou qualquer solicitação. Deveria apenas deixar o couro do
animal em local de boa visibilidade e fácil localização.

Com esse costume arraigo-se em muitos o hábito de furtar o gado, o que ainda perdura até nossos dias. Passou a
constituir-se em tradição de pai para filho tal procedimento, conforme pudemos Constatar em certos lugares, perdurando
ate nossos dias.
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No período sangrento das lutas internas e externas por que passou nosso Estado, constituía‑se praxe normal das tropas
apoderar-se indistintamente, sem qualquer pedido ao proprietário, de grandes lotes de gado. Terminadas as lulas e
dissolvidos os exércitos, muitos elementos que retornaram a seus lugares de origem, conservaram o hábito de
apropriarem‑se do gado, sem consentimento do dono. Outros, sem qualquer meio de sobrevivência, com enormes
problemas sociais, lançaram‑se ao furto de gado, como única forma de subsistência ou ganho fácil de dinheiro.
Consideramos tais fatos como causas originárias do furto de gado.

A maior causa, inegavelmente, em nosso entender, da origem do furto de gado, foi o problema social da época.

1.3 ‑ Tipologia

1.3.1 ‑ Furto de pontas de gado

É o furto praticado por abigeatário, num verdadeiro atentado ao patrimônio alheio. Envolve grandes lotes de animais,
constituindo‑se no mais rendoso ilícito penal, verificado no interior do nosso Estado, principalmente na região da
fronteira, onde os rebanhos são os mais expressivos.

1.3.2‑Furto de terneiros

É uma modalidade diferente de todos os outros tipos de furto de gado, por ser difícil a sua comprovação, devido às
peculiaridades que o envolvem.

1.3.3‑Furto de garupa

É uma das mais antigas modalidades de furto de gado. Também tem suas origens, nas velhas raízes do Rio Grande.

Remonta à época em que o próprio fazendeiro, por tradição ou por hospitalidade, permitia que o viajante levasse uma
ovelha ou um terneiro de seus rebanhos, na garupa de sua montada. Exigia, apenas, que o pelego ou a pele ficasse em
lugar bem visível. A carne nada valia naquela época.

O furto de garupa foi e continuará sendo um problema, tido como de cunho social, para aqueles que usam o produto
para consumo seu e de sua família, mas também é praticado com maior freqüência, nas proximidades dos centros
urbanos de nossa região da campanha, com fins comerciais.

Essa modalidade muito prejuízo tem trazido, pois inclui abate indiscriminado de reprodutores e matrizes com "pedigree"
e comprometendo, muitas vezes, vários anos de pesquisas.

1.4 ‑ Modus Operandi

Os abigeatários, quase sempre bem organizados a com meios de transporte, comunicações a armamento sofisticados
em abundância levam vantagem sobre os órgãos policiais.

Suas ações, dependendo do tipo e propósito do abigeato a ser executado, apresentam características próprias.

Assim, no roubo de ponta de gado, encontramos, muitas vezes, como chefes de bandos, fazendeiros inescrupulosos
que, valendo‑se da condição de criadores, mantém a seu serviço, rede de abigeatários profissionais.

Além destes existem também marchantes que são auxiliados na sua atividade, por abigeatários das cidades, praticando
essa modalidade de furto de gado.

A diferença entre um a outro é que o marchante limita‑se ao furto de pequenos lotes, entre cinco e dez cabeças,
enquanto que os primeiros furtam lotes bem maiores, chegando a mais de cem animais de uma só vez. Neste caso os
animais são escondidos em fundos de campos, onde são remarcados e após passado algum tempo transportados em
caminhões para pontos distantes, já com documentos falsificados ou guias normais, nos casos de adulteração perfeita
de sinais e marcas.

Normalmente os animais são furtados e conduzidos durante a noite. A fim de evitar a descoberta imediata, os
abigeatários somente deitam o alambrado e logo após a passagem dos animais o recolocam na posição normal. Com
isso, muitas vezes, os proprietários ou responsáveis, levam dias para perceber a comunicar o falo, prejudicando dessa
forma as diligências policiais.

Há quadrilhas que abatem os animais nos fundos de campo onde foram anteriormente escondidos, transformando‑os em
charque, que são vendidos em outros Estados, ou nos centros urbanos de nosso Estado. Nesse caso, os abigeatários
aproveitam somente a carne. Couro e ossadas são jogados em lagos ou enterrados.
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O furto de terneiro geralmente é praticado de fazendeiro para fazendeiro, ou de posteiro para posteiro.

É de todos o mais difícil de estabelecerem‑se elementos de prova. Neste tipo de abigeato, é dada especial atenção se o
animal possui marca, sinal ou tatuagem e se já está desmamado. Tais, precauções são consideradas pelo abigeatário,
pois, a partir do momento em que o mesmo coloca sua marca e/ou sinal no animal, torna‑se seu legítimo proprietário.

O furto de garupa, assim chamado por se caracterizar em épocas passadas pelo use do cavalo como meio para seu
transporte, hoje tem vários outros nomes que lhe são atribuídos, tais como furto pinga‑pinga, famélico, de subsistência,
de sobrevivência e outros.

Nele o abigeatário leva o animal vivo ou abate no próprio campo. Neste caso, muitas vezes, carrega apenas as partes
que o interessam ou que consegue transportar.

Em nossos dias, o abigeatário usa como meio de transporte, além do cavalo, os recursos que lhe são disponíveis, tais
como pequenas canoas ou barcos, bicicletas, veículos automotores em precárias condições, carroças, etc.

2‑TRIÂNGULO DO ABIGEATO

2.1 ‑ Hipóteses explicatórias

A expressão "Triângulo do Abigeato" marcou época na literatura correspondente ao setor policial do Rio Grande do Sul.

No entender de alguns, o mesmo designava um polígono determinado per três pontos ‑ verdadeiros eixos de
concentração do furto organizado de gado, em nosso Estado, na década dos anos 50, os quais apontavam as regiões de
Cacequi, Rosário do Sul e São Gabriel.

A explicação em causa aponta três cidades e leva em conta a suposição de que as mesmas se constituíam em zonas
com índices significativos de furto de gado.

Na impossibilidade de dispor de dados e estatísticas confiáveis referentes à época em questão, optamos por uma
segunda hipótese explicatória.

Esta configura:

a) regiões físicas do Estado;

b) lideranças locais;

c) a dinâmica do processo;

d) fatores que tornaram possível a formação de quadrilhas.

Segundo a hipótese de tela, o Triângulo do Abigeato caracteriza‑se:

a) por envolver, como pontos centrais, Cacequi, São Gabriel e Rosário do Sul, todas as três sem maiores acidentes
geográficos e reconhecidas pelo valor de seus rebanhos;

b) por nomes como os de PEDRÃO em Cacequi, JANGO SOTERO em Rosário do Sul e RUI ASSIS BRASIL em São
Gabriel (dono da fazenda São Felipe, em Azevedo Sodré, distrito de São Gabriel) todos homens destemidos e
verdadeiros líderes que com mãos de ferro comandavam quadrilhas de abigeatários;

c) a linha de procedimento seguidas pelas quadrilhas observava um princípio básico: o gado roubado em "A" era
deslocado para "B"; o de "B" era levado para "C" e deste para "A", notando‑se que o vértice marcado por Cacequi
constituía o quartel‑general das três quadrilhas em razão do fato de que na mesma era livre o trânsito dos quadrilheiros,
inegável o envolvimento (convivência) das autoridades policiais com os bandidos, a ausência de cooperação efetiva da
população com a policia (talvez sob o temor imposto pelo poderio e organização das quadrilhas) e, principalmente,
porque em Cacequi se efetivava o planejamento geral do roubo e da comercialização do produto roubado ‑ gestões,
conversas, apresentação de prováveis compradores, etc;

d) a não participação das unidades e Subunidades da Brigada Militar no policiamento preventivo ostensivo ‑ missão esta
atribuída tempos depois; cada cidade do triângulo em questão estampava o temor das populações diante de bandidos
armados ostensivamente sem qualquer receio dos policiais civis da região, as condições sociais precárias, então
marcantes de nossas zonas rurais e o inegável poder bélico e financeiro das quadrilhas, foram fatores ou causas
próximas do estado de coisas sob exame; há por outro lado, fatores ou causas remotas, como é o caso, por exemplo, de
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grossos contingentes de homens desmobilizados, remanescentes de revoluções a guerras do passado, homens afeitos
ao roubo e à guerra.

2.2 ‑ Liderança, meio e circulação.

Segundo o que se apurou nas pesquisas realizadas, existiam, à época do Triângulo do Abigeato, várias quadrilhas de
abigeatários. Verdadeiros bandos de malfeitores fortemente armados que obedeciam cegamente a seus chefes. Muitos
destes bandos chegavam a possuir um contingente de mais de oitenta homens.

Nomes como 0svaldo Alves, Carlinhos, Gringo Pinheiro, Torrada e Locateli eram conhecidos e respeitados no mundo
doa crime por estarem, seus donos, a testa de tais bandos. Porém, todos os abigeatários da época, sem exceção, chefes
e bandoleiros, se curvavam e acatavam as ordens de um homem. Conhecido pela alcunha de Talco, era o mentor dos
roubos, senhor da situação, líder dos líderes.

Em 1955, por questões de desentendimento na divisão do lucro dos roubos, Locateli mata o líder a assume o controle da
situação, assim permanecendo até o desbaratamento das quadrilhas e sua conseqüente morte.

O meio onde se desenrolava o abigeato era mais que propício a esse tipo de ilícito. Grandes extensões de terra,
ocupadas por fazendeiros de criação de gado, inseridas na região do triângulo do abigeato, o qual absorvia os
municípios de São Gabriel, Cacequi e Rosário do Sul. Escassa densidade populacional, principalmente na zona rural.
Sistema viário precário, sendo as ligações entre campo à cidade feitas na maioria das vezes por caminhos carroçáveis
ou até mesmo picadas. Assomado a tudo isso, a falta de policiamento que era notória, além do envolvimento dos
policiais civis, talvez, exercida pela intimidação e temor que inspiravam os quadrilheiros através do valor numérico e
poderio de armamento que disponham.

O esquema era perfeito. Fazendeiros como Pedrão, Jango Sotero e Rui Assis Brasil recebiam o produto do roubo dos
quadrilheiros.

O roubo nunca era negociado na mesma cidade ou município de origem. Para que isso fosse possível, foi armado apoio
tático mútuo entre os três fazendeiros já mencionados. Assim o produto do roubo feito em Cacequi era recebido por
Pedrão que o encaminhava para Jango Sotero em Rosário do Sul. O produto do roubo executado em Rosário era
entregue a Sotero, que o encaminhava a Rui Assis Brasil em São Gabriel e por fim o roubo feito neste último município
era recebido e destinado por Rui a Pedrão em Cacequi.

Após toda essa operação, nada mais restava senão o destino final da mercadoria. Observa‑se, então, o surgimento de
eixos de distribuição. Pedrão, com o gado recebido, abastecia a Cidade de Cacequi, São Pedro do Sul, Santiago e Júlio
de Castilhos. Jango Sotero, por sua vez, destinava parte do gado recebido ao frigorífico de Rosário do Sul a com o
restante, abastecia a cidade de Livramento. Rui Assis Brasil encaminhava parte do gado roubado às charqueadas de
São Gabriel e a outra parte ao abastecimento das cidades de Santa Maria, Cachoeira do Sul, Rio Pardo e Porto Alegre.

2.3 - Influências mesológicas.

Sob este título examinaremos os municípios de Cacequi, São Gabriel a Rosário do Sul, quanto seu meio, à época do fato
motivador deste trabalho.

A abordagem de forma clara e sucinta nos possibilitará uma visão da influência do estado de coisas daquele meio no
homem da região, bem como conseqüências advindas.

Este meio confirma os aspectos:

a)       físico;

b)       econômico;

c)       cultural;

d)       social.

Segundo os aspectos carreados, a região caracterizava‑se

a) por localizar-se a oeste do Estado (zona de campanha) a com proximidade da fronteira com a República Oriental do
Uruguai e Argentina, composta por uma geologia diversificada mas em toda sua extensão se repetem as mesmas formas
de relevo com suave lombadas e amplos vales, meio populacional bastante discreto (baixa densidade demográfica) se
concentrando nos centros urbanos, possuindo um sistema viário deficiente e precário ‑ poucas estradas existentes e a
maior parte desprovida de pavimentação e serviços de manutenção efetivos ‑ e uma hidrografia com quantidade
significativa de rios, arroios e barragens, sendo os primeiros impraticáveis à navegação de médio e grande porte,;
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b) por sua economia basear‑se fundamentalmente na pecuária, com atividade industrial decorrente de pouca expressão;

c) por seu povo originar‑se tecnicamente do amálgama das raças portuguesas, espanhola a indígena, sendo o grau de
escolaridade bastante baixo e o índice de analfabetos elevado;

d) por, após as guerras de fronteiras a revoluções internas, alargar‑se na base da saciedade o proletariado rural,
composto do gaúcho andarengo e indócil, reduzido à condição de pária pela impossibilidade de ascensão.

O relacionamento exposto dos aspectos característicos da região nos permite um enquadramento racional dos estímulos
sofridos pelo homem através do meio, bem como suas conseqüências.

Segundo o exposto, o meio físico influiu para que se estabelecessem latifúndios na região, pois o relevo e a vegetação
favoreciam o pastoreio. Poucos eram os fazendeiros que dispunham de muitos e muitos os que nada possuíam. Este
desequilíbrio na distribuição ou posse de rendas, aliado a etnia do gaúcho, como já afirmou‑se anteriormente, indócil, e
com o sangue guerreiro a correr‑lhe nas veias, sem ocupação definida e instrução mínima, possibilitou que homens
inescrupulosos, com o pensamento de aumentarem suas fortunas, formassem quadrilhas para a prática do roubo de
gado.

Surgiram lideranças no mundo do crime e todo um quadro de atividades ilícitas se projetou na região. O desrespeito às
leis era a tônica e o temor das populações estampava a incapacidade da polícia no combate ao crime organizado. Surgia
o "Triângulo do Abigeato".

2.4 ‑ Atuação da Brigada Militar

Na década de 1950, principalmente na zona da fronteira, bandos de abigeatários e bandoleiros, cruzavam livres a
impunemente em todas as direções. Fazendeiros inescrupulosos enriqueciam cada vez mais com o furto de gado.
Criadores honestos e dedicados a sua atividade, por falta de garantias abandonavam suas terras, ou vendiam‑nas a
qualquer preço, mudando‑se para outras regiões ou mesmo para outros Estados.

O policiamento era muito deficiente nas sedes dos municípios e praticamente não existia na zona rural.

O governo do Estado sentindo a ameaça que os rebanhos gaúchos, principal fonte da economia rio‑grandense, sofriam,
pois o movimento dos abigeatários cada vez mais tomava corpo, resolveu, em 1955, criar o 1° Regimento de Polícia
Rural Montada para por fim a esse estado de coisas.

Em dezembro de 1956, foi instalado com sede no município do Alegrete, o 2.º Esquadrão de Polícia Rural Montada, que
iniciou a atuar no interior de sua área de ação, praticamente, em toda zona da fronteira

Logo em seguida foram detectados bandos organizados, atuando livremente nos municípios de Rosário do Sul, São
Gabriel e Cacequi.
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Imediatamente foi deslocado para a região um Pelotão do 2.° Esquadrão de Polícia Rural Montada, composto por 142
homens sob comando do então Ten. PM Oritz Morari Abiz

Este Pelotão instalou‑se em São Gabriel no destacamento da BM ali existente, passando a atuar em todos os distritos
daquele município exceto no da sede.

A técnica usada foi a do desdobramento do efetivo, na região, em grupos de mais ou menos cinco policiais militares por
distrito, que combatiam os bandos através de emboscada. Com esta atuação foi à população rural adquirindo confiança
na BM e, paulatinamente, tornaram‑se informantes importantíssimos

Pela eficiência dessa primeira ação e o preparo dos policiais ‑ militares, conseguiram logo nos primeiros meses reduzir
abigeato em torno de quarenta por cento.

Faltava ainda a execução de outras ações contra os bandoleiros e abigeatários para eliminá‑los, total ou parcialmente do
Estado, ainda que isso levasse muito tempo.

O resultado da execução das novas ações, ainda com a mesma técnica inicial, fez surgir os primeiros resultados. Muitos
bandoleiros e abigeatários foram presos ou eliminados. Fazendeiros desonestos foram levados á justiça e condenados.

A primeira etapa da missão estava cumprida. O furto de gado haveria de parar por algum tempo. Isto já estava previsto.
Porém tão logo fosse estudada a forma com que foram combatidos, os abigeatários, ressurgiriam, com novas técnicas.
Realmente ocorreu. Entretanto, nesse ínterim, foi planejada nova maneira de combatê‑los, inclusive tendo o comandante
do pelotão conseguido integrar‑se a um dos bandos.

A partir desse momento, através das informações precisas e do conhecimento dos planos dos abigeatários, o combate
foi implacável em todos os seus redutos, principalmente sob forma de emboscadas noturnas.

Não foi dado trégua ao abigeatário profissional, que perseguido dia e noite, abandonava o Estado, era preso ou
eliminado.

O abigeatário não profissional e os colaboradores dos bandos viram‑se obrigados a procurar serviço abandonando o
furto de gado.

Com a condenação de muitos fazendeiros caiu por terra o "tabu" de que elementos abastados não eram presos.

Desta forma desapareceram, na época, os grandes proprietários que ocultavam animais furtados no interior de suas
propriedades, até então respeitadas e não vasculhadas, como também a extinção ou debandada das quadrilhas.

Esta operação no "Triângulo do Abigeato" teve a duração de aproximadamente seis anos.

3 - PROBLEMA ATUAL

3.1 ‑ Dificuldades para uma caracterização efetiva do problema no Rio Grande do Sul

3.1.1 ‑ Falta de dados e registros exatos sobre a ocorrência 37

Quando foi implantado o Sistema de Informações 3Operacionais, foi suspenso o Controle/3 ‑ Incidência 0corrência 37.

O SIO fornece através de suas listagens, somente os abigeatos que foram atendidos ou comunicados à Brigada Militar,
onde ocorreram, sem maiores detalhes ‑que julgamos importantes.

0 controle anterior proporcionava uma visão geral, nos municípios onde o abigeato estava ocorrendo, inclusive
particularizando o tipo de animal, quantidade e localidade. Este controle continha os abigeatos atendidos e registrados
na Fração como também os registrados nas Delegacias de Polícia.

3.1.2 ‑ Despreocupação do fazendeiro com seu próprio patrimônio.

Grande parte dos fazendeiros entregam suas propriedades para seus capatazes e raramente nelas aparecem; não
percorrem os campos, não fazem contagem periódica de seus rebanhos, não possuem o mínimo indispensável de
empregados necessários, pagam baixos salários, não fazem uma triagem dos antecedentes do empregado antes de
admiti‑lo.

3.1.3 ‑ Falta de controle dos rebanhos pelos órgãos competentes.
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Atualmente os rebanhos são controlados junto aos órgãos da Secretaria da Agricultura, através do número de vacinas
solicitadas a esses órgãos para serem adquiridas no comércio.

3.1.4 ‑ A falta de integração dos órgãos governamentais com competência e ou atribuições relativas ao problema.

Fato este plenamente comprovado através do Protocolo de Ação Conjunta, assinado em janeiro de 1981, que envolvia
na tentativa de resolver o problema as Secretarias da Segurança Pública, Saúde, Agricultura e Fazenda, não passando
dessa mera tentativa.

3.2 - Sugestões

3.2.1 ‑ Instalação de subdestacamentos

Instalação de subdestacamentos no interior dos distritos municipais, principalmente nas localidades onde existam vilas
circundadas por estradas estratégicas que dêem acesso para outros distritos ou para a sede do município.

3.2.2 ‑ Interiorização do Policiamento Preventivo ostensivo

Através de patrulhas montadas e monitorizadas. As patrulhas montadas percorreriam eixos preestabelecidos enquanto
que, as patrulhas motorizadas ‑ nesses mesmos eixos, também em pontos pré‑determinados para refeições e pernoite,
estabeleceriam uma base fixa com instalação de barreiras, onde aguardariam as patrulhas montadas.

3.2.3 ‑ Entrosamento com os órgãos lidados ao problema

Que seja, novamente, tentando um entrosamento com os outros órgãos ligados ao problema, para que nas periferias e
nas cidades seja combatida a comercialização de carne feita através de açougues clandestinos a matadouros ilegais.

3.2.4 ‑ Estágios e cursos

Que sejam criados na Corporação, estágios e cursos para oficiais e praças, sobre prevenção e combate ao abigeato,
usando‑se ‑ também ‑ a experiência de oficiais da reserva, conhecedores profundos do assunto.

CONCLUSÃO

As propriedades que inicialmente se confundiam aos poucos passaram a ser delimitadas através de obstáculos naturais
como rios, bosques, elevações e outros. Não surtindo os efeitos desejados de segurança, passaram a ser delimitadas
com cercas de pedras e posteriormente com cercas de arame e o gado assinalado e marcado a ferro. Daí por diante a
terra e os animais passaram a ter dono.

Verificou‑se que, com as origens e as disputas de nossos rebanhos, o surgimento do furto de gado, reforçado mais tarde
durante o período sangrento das lutas internas a externas por que passamos, onde constituía‑se praxe normas as tropas
apoderarem‑se indistintamente, sem qualquer autorização dos proprietários, de grandes lotes de gado.

Surge na década de 1950, a expressão "TRIÂNGULO DO ABIGEATO" apontando as regiões de Cacequi, Rosário do Sul
a São Gabriel, como verdadeiros eixos de concentração do furto organizado de gado, em nosso Estado.
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Na impossibilidade de dispor de dados e estatísticas confiáveis referente à época em questão, optamos por uma
hipótese explicatória, assim configurada:

‑por serem reconhecidos à extensão e valor dos rebanhos existentes naquela região;

‑ por haverem grandes proprietários, homens destemidos e verdadeiros lideres, que com mãos de ferro comandaram
quadrilhas organizadas de abigeatários;

‑ que a linha de procedimento seguida pelas quadrilhas observava um princípio básico: o gado roubado em Cacequi, era
deslocado para São Gabriel; o de São Gabriel era levado para Rosário do Sul e o deste para Cacequi notando‑se que o
vértice formado por Cacequi constituía o quartel general das quadrilhas, em razão do fato de que na mesma era livre o
trânsito dos quadrilheiros; inegável o envolvimento das autoridades policiais com os bandidos, o temor da população
imposta pelo poderio e organização das quadrilhas e principalmente porque naquela localidade efetiva-se o
planejamento geral do roubo e a comercialização ‑ gestões, conversas, apresentação de prováveis compradores, etc.

Segundo se apurou nas pesquisas realizadas, o roubo nunca era negociado na mesma cidade ou município de origem.
Observa‑se então o surgimento de eixos de distribuição.

Em dezembro de 1956, a Brigada Militar através de um Pelotão de 2.° Esquadrão de Polícia Rural Montada, pertencente
1º ao Regimento de Polícia Rural Montada, criado em 1955 para por fim ao abigeato que ameaçava os rebanhos
gaúchos, passou a atuar diretamente na região do "TRIÂNGULO DO ABIGEATO".

Após uma atuação de aproximadamente seis anos, foram desbaratadas as quadrilhas existentes, eliminados bandoleiros
e condenados fazendeiros e chefes de quadrilhas.

Fato exposto, concluímos afirmando da necessidade de um planejamento integrando todas UOp do interior, onde
constata‑se o abigeato, usando‑se técnicas atualizadas, visto que, pelo rol de trabalhos apresentados no Simpósio,
versando sobre o assunto em pauta, tornar‑se‑á possível tal medida.
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ARQUIVO

PROJEÇÃO HISTÓRICA DA BRIGADA MILITAR NO CENÁRIO POLÍTICO RIO-GRANDENSE

Neste artigo UNIDADE transcreve o terceiro capítulo do livro inédito de autoria do Ten. Cel SILVEIRA.

CAPÍTULO III

AS LUTAS

3.1 O COMBATE DO SALSINHO

A grande revolução, que iria ensangüentar o solo rio‑grandense começou a 9 de fevereiro de 1893 quando forças
rebeldes sob o comando de Gumercindo Saraiva, invadiram o Rio Grande do Sul pela fronteira de Bagé, na localidade
denominada Carpintaria. Provinham tais forças do Uruguai, onde haviam sido organizadas com a complacência do
governo daquele pais.

Dois dias após, isto é, a 11 de fevereiro, os invasores defrontaram‑se, no passo do Salsinho, com a coluna do coronel do
Exército Antônio Adolfo da Fontoura Mena Barreto, composta pelo 1º e 2° batalhões da reserva da Brigada Militar e por
forças civis, comandadas pelos coronéis irmãos Manuel a Antero Pedroso de Oliveira.

Ao cair da tarde as forças digladiantes empenharam‑se em breve combate, que durou cerca de uma hora, acabando com
a vitória da coluna governista. Gumercindo Saraiva rompeu o combate e encetou retirada, carregando numerosos feridos
a deixando no campo de luta um morto e um subordinado, que foi feito prisioneiro.

A coluna governista, na luta, teve apenas um soldado ferido, na perna; entretanto, um alferes do Corpo de Antero
Pedroso que se extraviara em uma arremetida de sua unidade, foi preso e degolado pelos maragatos.

3.1.1. DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES

O terreno à margem do Salsinho, onde se encontrava o grosso da coluna Mena Barreto, era difícil para manobras
ofensivas. Circundado por banhados de santa‑fé, com canhadas no fundo a muita chuva pelas coxilhas, o local favorecia
a posição da coluna governista.

Aconteceu que o Corpo do Coronel Manuel Pedroso foi destacado para descobrir o inimigo e entrar em ligação com uma
força do Exército, sob o comando do coronel Artur Oscar, que marchava pela região.

Era 06:30 da tarde quando o coronel Mena Barreto viu o retraimento do Corpo do coronel Manuel Pedroso, que era
atacado por numerosas forças inimigas. O comandante da coluna governista então determinou que o Corpo de Cavalaria
do coronel Antero Pedroso avançasse para a margem direita do arroio Salsinho e que o 2.° Batalhão se posicionasse a
fim de acolher o ataque inimigo. Entrementes as forças federalistas sob o comando de Gumercindo Saraiva, secundado
por Aparício Saraiva, Vasco Martins a Bernardino Ribeiro, estendidas pelas coxilhas, aprestaram‑se a oferecer combate
ao grosso da coluna legal. Então todos os corpos da coluna Mena Barreto empenharam‑se na luta, mas o destaque ficou
com corpo do coronel Antero Pedroso que atacou a fundo no flanco e com o 2.° Batalhão, comandado pelo tenente-
coronel Alfredo Varela. O batalhão foi dividido em duas alas, uma sob o comando direto do tenente-coronel Varela a
outro do Major José Alves Soares Pereira, que era o subcomandante da unidade. O combate durou até às 8 horas da
noite, quando as forças de Gumercindo, orçadas em cerca de 600 homens a integradas por numerosos orientais, bateu
em retirada sendo perseguidas, sobretudo pelo 2.° Batalhão.

O inimigo deixou em campo viários cavalos encilhados sendo que viários arreios eram prateados.

Participaram deste memorável combate, os seguintes oficiais da Brigada Militar: do 1º Batalhão da reserva o tenente-
coronel Utalis Lupi, seu comandante e mais o Major Emílio Leão, os capitães José Simões Lopes, Afonso Emílio Massot,
Guilherme Salis, José Pereira Parafita, os tenentes João Inácio dos Santos, Santos Maier de Oliveira, Canuto Batista de
Oliveira a os alferes Ângelo dos Santos, Franklin Dias de Castro, Amado Ceres, Miguel Rodrigues Barcelos Sobrinho a
Ernesto dos Passo Figueiroa; do 2.° batalhão de Infantaria da reserva, além do comandante e subcomandante já
referidos, os seguintes oficiais: capitães Bernardino Carlos da Costa Sobrinho, Leão Gonçalves da Silva, os tenentes
Claro Joaquim Lopes, Alfredo Alves Pereira, Solero Lopes a os alferes José Castilhos dos Santos Vital, João Sauth,
Antônio V. Gautério, João Batista Zaco, José Maria Alves Filho, Virgíneo de Campos, Antônio Lucas de Oliveira,
Sinfronìo Xerxes, Amaro Campelo, Henrique d'Avila Sobrinho, Antônio Rafael dos Santos, Bernardino Proença, Severino
Guimarães, José Emílio Vitória e Manuel Gonçalves Cardoso.

O combate do Salsinho foi o primeiro de uma série que se prolongaria por mais dois anos, em que a Brigada Militar,
irmanada com tropas federais a forças civis, empenhou‑se em acirrada luta contra os não menos intrépidos maragatos,
estes fiéis seguidores da ideologia política de Gaspar da Silveira Martins.
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3.2 BATALHA DE INHANDUÍ

Em fins de abril de 1893, reunidas, as forças do General João Nunes da Silva Tavares, do Coronel Luiz Alves de Oliveira
Salgado a de Gumercindo Saraiva, em número superior a seis mil combatentes, dirigiam‑se para Alegrete.

Na madrugada do dia 6 de maio foram de encontro aos revolucionários às forças do General Francisco Rodrigues de
Lima, tendo o Coronel Salvador Aires Pinheiros Machado como vanguardeiro. Nas pontas do rio Inhanduí, afluente do
Ibicuí travou‑se então renhida peleja, que durou o dia inteiro. As forças governistas contavam com um efetivo que
beirava aos quatro mil homens.

Os federalistas ocupavam um pequeno planalto cujas extremidades, de um e de outro lado, estavam acima e abaixo do
passo de Inhanduí, formando quase um semicírculo; as forças legais ocupavam um arco coberto pelo inimigo havendo
entre os beligerantes, duas sangas que corriam divergentes da posição federalista, de modo que os governistas
recebiam fogo pelo centro e da direita à esquerda.

Os acidentes do terreno, previamente escolhidos, favoreciam os revolucionários, enquanto que aos republicanos restava
a parte baixa do campo de batalha.

3.2.1 A BATALHA

O contato foi iniciado pela vanguarda republicana, que era a brigada do Coronel Salvador Pinheiro Machado, o qual
tendo se adiantado com um piquete de observação, tiroteou com o inimigo, este sob o comando do Coronel Oliveira
Salgado. O Coronel Pinheiro Machado no momento em que transpunha o Passo Real do Inhanduí, verificou que à direita
e bem próximo, se encontrava numerosa força; comunicou, por precaução, a ocorrência ao General Lima que apressou a
marcha da Divisão, encontrando toda a heróica vanguarda empenhada em acirrado combate.

Era cerrada e mortífera a fuzilaria. Mesmo assim apesar da saraivada de projéteis, Lima chegando rapidamente ao
Passo, mandou por pé á terra a tomou posição.

Pelas onze horas o general Lima vendo a encarniçada luta de sua vanguarda com a força de Oliveira Salgado, que
naquele momento recebia reforço, determinou que o grosso da Divisão transpusesse a margem direita do arroio,
formando a seguinte linha de combate:

‑ ao centro, a 7º Brigada constituída do 30.° Batalhão de Infantaria, do 9.° Corpo Provisório da Brigada Militar e do 11º
Corpo de Civis de São Luiz; comandava‑a o Coronel Artur Oscar de Andrade Guimarães.

‑ à esquerda, a 8º Brigada, sob o comando do coronel Constancio Rodrigues da Silva, composta de um Corpo de civis de
São Francisco de Assis e outro, de Santiago do Boqueirão.

‑ do centro à direita as 4º, 5º e 6º Brigada, formadas por seis corpos civis de São Luiz, um de Santiago, um de Vila Rica,
três de São Borja e dois de Itaquí. Comandavam essas brigadas os Coronéis Pinheiro Machado, Manuel do Nascimento
Vargas a Felipe Neri de Aguiar.

‑ no centro da 7º Brigada o Parque de Artilharia, sob o comando do Coronel Aparício Mariense.

As forças federalistas lograram junção, o que conseguiram em virtude das deficiências da cavalaria governista, de modo
que se apresentaram para o combate como um único exército, sob o comando do general João Nunes da Silva Tavares,
o "Joca", contando, com os seguintes comandantes intermediários:

‑ Gumercindo Saraiva;

‑ Guerreiro Vitória;

‑ Marcelino Pina;

‑ Coronel Luiz Alves Lites de Oliveira Salgado.

O combate foi renhido e o fogo intensíssimo. O Exército Federalista orientou seu ataque no sentido de romper o centro
do dispositivo republicano, porém, maltratado pela fuzilaria e pelos fogos de artilharia, acabou derivando para o flanco
esquerdo da linha governista, onde concentrou seu esforço.

A Divisão do Norte se encontrava mesmo ameaçada por Joca Tavares no flanco, quando chegou em seu socorro a 1º
Divisão, sob o comando do general Hipólito Ribeiro, que, ao inicio da batalha se encontrava longe, em marcha dificultada
pelas más condições da cavalhada. Ao saber do início da lula o general Hipólito acelerou a marcha da sua Divisão a ao
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chegar ao campo de batalha colocou-a a esquerda da Divisão do Norte a assumiu o comando geral das forças
governistas, por ser mais antigo que o general Francisco Rodrigues de Lima.

A batalha prolongou‑se até a noite quando o Exército Federalista julgando que se aproximava a coluna do general João
da Silva Teles abandonou o campo de luta. Ao final tanto o Exército Federalista como o Republicano proclamaram‑se
vencedores da batalha.

Morreram gloriosamente defendendo o governo várias praças a os seguintes oficiais: Capitão Feliciano de Carvalho do
1º Corpo da 7º Brigada; o Alferes Francisco Argeu do Conto, do 7º Corpo da 5º Brigada; o Alferes Cândido da Rosa do
9.° Corpo Provisório da Brigada Militar e o Dr. José Ferreira de Moraes, que era o médico da Divisão do Norte. Foram
feridos igualmente numerosos praças e os seguintes oficiais: Tenente -Coronel Acúrsio de Sá, comandante do 9.° Corpo
Provisório da Brigada Militar; o Capitão Arão de Ataides Escobar do Estado‑Maior da 5º Brigada; os Tenentes João
Pereira de Oliveira, Antônio Sarmento, do 9.° Corpo Provisório, Albano de Oliveira Bueno, do 7.° Corpo Provisório; os
Alferes Hemetério da Silva Pompeo, Conceição de Vargas do 8.° Corpo da 4.° Brigada e Leopoldino Pereira da Luz, do
6º Corpo da 5º Brigada. Foi também ferido o Tenente‑Coronel Antônio Fernandes dos Santos, comandante do piquete do
Senador Pinheiro Machado.

O Exército Federalista teve igualmente numerosos mortos a feridos, entre oficiais a praças.

O general João da Silva Teles, comandante da Divisão do Sul, ao ter notícia do desfecho da batalha do Inhanduí,
marchou em perseguição ao Exército Federalista.
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INSTRUÇÃO

O COMANDANTE

A missão de Comandar é muito mais ampla do que habitualmente se pensa. Ela não se resume em dar ordens a
fiscalizar sua execução. Ao contrário, abrange o conjunto de manifestações partidas da pessoa do chefe que afetam a
organização, instrução a educação das atividades do homem para a conseqüente prestação do serviço.

Gen. Ex. Sebastião José Ramos de Castro

Em 1959, quando, como major, cursei a Escola de comando e Estado-Maior do Exército dos EUA, em Fort Leavenworth,
dentro da programação do curso, recebi um documento com o título “Diretrizes de instrução para o comandante”.
Impressionou-me, em particular, o capítulo 4 – Responsabilidade do comandante no apoio à instrução. Hoje, passados
tantos anos e tendo exercido vários comandos operacionais, considero, ainda, extremamente válidas as instruções
contidas no mencionado documento. Pensando, em especial, nos jovens companheiros, futuros comandantes de
subunidades e unidades, decidi-me fazer a tradução desse capítulo, eliminando uns poucos aspectos que dizem respeito
ao meio ambiente militar próprio dos norte-americanos e preservando tudo que é aplicável em nosso meio
militar.                                                                       

Desejo ressaltar que o que será apresentado não encerra grandes novidades. São conceitos, sugestões, orientações
que têm sido objeto de estudo e aplicação por muitos comandantes, no presente e no passado. Julgo, apenas,
interessante relacionar esses aspectos, mantendo, tanto quanto possível, o estilo simples e direto dos norte‑americanos
exporem os fatos. Por isso, procurei não modificar o estilo de redação do documento. Passo então, a apresentar o
assunto:

"Quando um indivíduo assume o Comando de uma Unidade, qualquer que seja o escalão, ele enfrenta uma das mais
interessantes e desafiadoras designações que um integrante das Forças Armadas pode receber. É, sem dúvida, uma
tarefa à qual um homem pode se dedicar profundamente. É o tipo de atividade na qual a iniciativa, a originalidade de
pensamento, a dedicação, a fidelidade e a compreensão humana podem render os mais altos dividendos para o
comandante. Muitos dos aspectos que serão analisados dizem respeito à capacidade de instruir, visando ao combate.

“Então você quer um Comando?” Como é comum ouvirmos um oficial dizer: ‑ “Eu faria qualquer coisa para conseguir um
Comando”. Alguma vez você considerou se ele poderá vir a ser realmente um bom Comandante? "Um bom Comandante
não se faz, já nasce feito”, ouve‑se dizer muitas vezes. Essa assertiva não é inteiramente verídica. Executando certas
regras, a grande maioria dos oficiais pode dar lugar a bons comandantes.

As “vinte perguntas” que se seguem proporcionam essas regras. Se as respostas forem SIM, se o Comandante em
potencial tiver sido sincero em suas respostas e se estiver realmente disposto a executar o que disse, devemos, então
nos esforçar para que tenha um comando. Jamais ele terá uma comissão que lhe dê maior satisfação ou que mais o
habilite a contribuir para o Exército e para o Pais. Essas perguntas são:

1.º Está disposto a dedicar todas as horas do dia e da noite, sete dias por semana, ao seu Comando?

2.º Sua esposa está disposta a participar ativamente com o fim de criar uma comunidade militar feliz na área de
responsabilidade de sua unidade?

3.º Sua família está disposta a ter uma posição secundária, se preciso, com relação à companhia, batalhão, grupo,
regimento, brigada ou divisão?

4.º Está disposto a aprender, ensinar, pressionar a viver com o estritamente necessário de modo a fazer de sua unidade
uma boa unidade e ainda assim acreditar que sua capacidade para fazer coisas mais importantes não está sendo
desperdiçada?

5.º Gosta de conviver com pessoas jovens? É capaz de conviver com a energia, os pontos de vista e os problemas
criados pelos jovens?

6.º Está disposto a absorver os duros golpes que decorrem da condução de suas responsabilidades a das falhas de seus
subordinados?

7.º Pode dar conta, ao mesmo tempo, dos problemas de instrução, manutenção, testes, administração, inspeções
adequadas, ranchos, suprimentos, atividades esportivas, instruções de tiro, disciplina e relações públicas sem se
descuidar de qualquer deles?

8.º É capaz de fazer várias coisas simultaneamente ou só é capaz de enfrentar tarefas sucessivamente? É capaz de dar
conta de uma tarefa complexa?

9.º É capaz de receber e executar ordens? É tão capaz para cumprir ordens como para dar ordens?
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10.º É capaz de absorver os efeitos de uma dura competição com outras unidades a ainda manter o espírito de
cooperação e de equipe com essas unidades?

11.º Está física a emocionalmente capacitado para suportara carga de responsabilidades que lhes serão afetas?

12.º Terá coragem para tomar decisões difíceis a persistir nas mesmas?

13.º Estão, ele a sua família, dispostos a viver em "um aquário de peixes dourados" onde suas ações são estreitamente
observadas, tanto por superiores como por subordinados?

14.º Está disposto a deixar um gabinete confortável para verificar e supervisionar a instrução, a manutenção e muitas
outras atividades de sua unidade?

15.º Está disposto a assumir responsabilidades e corrigir falhas, ao invés de culpar o estado‑maior de um Comando
superior ou um subordinado quando ocorrerem coisas erradas em sua unidade?

16.º Está disposto a fazer o melhor possível com os meios de que dispõe, embora os mesmos lhe pareçam
inadequados?

17.º Confia em sua capacidade de ter uma unidade de padrão superior com o potencial humano normal? É capaz de
inspirar o pessoal a realizar tarefas de vulto?

18.º Está consciente da possibilidade de ser substituído por ter alcançado resultado medíocre?

19.º Ainda revela entusiasmo e contentamento quando enfrenta desafios representados por tarefas aparentemente
impossíveis de realizar com os meios de que dispõe?

20.º Deseja realmente comandar ou apenas procura fazer com que conste de suas alterações que exerceu um
comando?

Uma vez tendo satisfeito os pré‑requisitos para ser um Comandante é necessário que o oficial considere o que os
soldados esperam de um comandante, de qualquer arma ou serviço. Procuramos relacionar esses aspectos:

1) Tratamento honesto, justo e coerente com os regulamentos

Os homens admiram um oficial rigoroso se ele for também justo. O oficial que procura ser um "bom sujeito" logo perde
sue capacidade de controlar. Ademais não pode pretender saber tudo, e não pode enganar seus homens e manter o
respeito dos mesmos. Quando não souber dar uma resposta certa, deve pesquisar e então responder.

0 Comandante deve punir de maneira impessoal e com gradação adequada às circunstâncias e à gravidade da falta.
Quando um homem cumpriu sua punição, o Comandante deve esquecer o fato.

2) Coragem

Todo homem experimenta medo em uma situação de crise, mas, o Comandante não pode demonstrar que está com
medo. Para isso, deve fortalecer‑se, aprendendo a controlar suas emoções.

3) Os soldados profissionais são homens maduros

A despeito da idade e do posto ou graduação, os soldados devem ser tratados como indivíduos amadurecidos. São
homens que estão aprendendo uma profissão honrosa e merecem ser tratados como tal.

4) Cortesia militar

A cortesia militar inicia‑se entre os oficiais. O cumprimento das normas de cortesia entre superiores e subordinados é de
grande importância para ambos. Essas normas servem de demonstração para os homens da presteza, do orgulho em
ser militar e de boas maneiras.

5) 0 posto do militar

O posto de um Comandante deve ser usado para servir aos seus subordinados. Não deve ser considerado
constituindo‑se em uma recompensa ou direito para exercer idiossincrasia. O posto tem uma finalidade: ‑ capacitar o
oficial a cumprir suas responsabilidades. Os subordinados esperam de seu comandante que ele aja de acordo com a sua
posição. Não o invejarão pelo posto e conseqüentes prerrogativas se ele as utilizar no interesse dos seus superiores e
subordinados.
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6) Interesse pessoal pelos homens

Um bom oficial conhece os nomes, antecedentes a as características individuais de seus homens. Deve ter um interesse
pessoal genuíno por eles ou não contará com os mesmos. Cada indivíduo tem seus problemas. Não há caminho mais
fácil para mantê‑los firmemente em suas mãos do que solucionar os problemas pessoais que lhes trazem grandes
preocupações. Um Oficial, entretanto, não deve se tornar íntimo de seus homens. Os bons soldados não esperam por
isso e, normalmente, não gostam disso. Não é necessário tomar intimidade com soldados, mesmo quando o oficial tiver
que dormir no mesmo abrigo em que eles estão.

O Comandante deve fazer todo o possível para aumentar o orgulho individual de seus homens. A limpeza, o polimento, a
boa disposição dos materiais são maneiras de evidenciar o orgulho pessoal e uma unidade orgulhosa é uma boa
unidade.

7) Lealdade

A lealdade, tanto com relação a superiores como a subordinados é uma exigência básica. A crítica de um Comando a
superiores feita em frente de seus subordinados, sujeita‑o ao mesmo tipo de tratamento. Ele deve cuidar de seus
homens assim como deve esperar que eles olhem por ele.

8) Ação de presença

A presença do oficial quando as condições são desfavoráveis e quando as coisas se tornam difíceis ‑ "repartir a situação
com os homens" ‑ é de grande valor para eles.

9) Como considerar os subordinados

Um Comandante deve reconhecer a importância do papel dos subordinados. Deve atribuir‑lhes responsabilidades e
acompanhar o seu trabalho. Um bom Comandante não ultrapassa seus Comandantes subordinados dando ordens aos
seus comandados. Pelo contrário, deve dar sempre as ordens através dos Comandantes diretamente subordinados,
prestigiando-os, em conseqüência. O Comandante deve ser capaz de selecionar subordinados capazes. Se cometeu
erro ao selecionar é de sua responsabilidade a correção e não querer atribuir essa falha à outra pessoa. O Comandante
deve agir como um tampão entre superiores e subordinados, cabendo‑lhe proteger seus homens das inquietações que
vêm de cima e, ainda assim, realizar a tarefa que foi imposta.

10) Iniciativa

Todos os Oficiais devem desenvolver a iniciativa de seus subordinados, pois eles só aprenderão, fazendo. É certo que
cometerão erros, mas os bons oficiais sabem compreender esses erros, quando cometidos honestamente.

11) Identificar e antecipar‑se às necessidades de seus homens

Um bom soldado tem necessidades físicas e espirituais e um Comandante deve fazer todo o possível para identificá‑las.
Ao mesmo tempo, deve proporcionar todo o conforto e todos os privilégios possíveis. Isso não significa que deva ser
indulgente ou tratar seus homens como crianças. Uma refeição quente quando não é esperada, festividades da unidade,
concessão de dispensas, boas instalações de recreação são aspectos de maior importância.

12) Orientar e dizer o porquê

O Comandante deve manter seus homens informados, a qualquer tempo, apresentando-lhes os motivos de decisões que
lhes dizem respeito. Por vezes, muitas tarefas podem parecer sem sentido, a menos que os fatos que lhes deram origem
sejam conhecidos. A ação do comandante para dar um fim a boatos e especulações deve ser permanente, dando aos
homens todas as informações que forem possíveis.

13) Programas de treinamento, trabalho e recreação bem formulados.

O Comandante deve manter o equilíbrio entre treinamento e recreação. Qualquer excesso em uma dessas atividades
torna‑se uma sobrecarga para os homens. A progressão lógica do treinamento auxilia a mantê‑los em boas condições,
evitando que se tornem confusos.

14) Ordens precisas e positivas.

O Comandante deve dar ordens de forma a indicar claramente o que espera que resulte da execução das mesmas. Deve
ser claro e positivo em suas ordens e deve acompanhar a sua execução. Não deve dar ordens que não sejam capazes
de ser executadas. De acordo com essa idéia, o oficial inteligente é aquele que refreia o criticismo até compreender as
razões das ordens recebidas e, então, ser capaz de apresentar sugestões lógicas e construtivas.
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O oficial deve ser tão bom quanto a natureza do seu trabalho. Por isso, não deve fazer promessas que não seja capaz
de cumprir ou tomar decisões que não tenha possibilidade de apoiar com vistas à execução.

15) Solicitação aos seus homens compatíveis com suas possibilidades.

O Comandante não deve sobrecarregar seus homens com trabalhos desnecessários. Por outro lado, é altamente
prejudicial não determinar uma dosagem de trabalho capaz de manter os homens em atividade, de modo a que se
aborreçam pela ociosidade. Nem os homens individualmente, nem as Unidades esperam realizar tarefas.

Como se pode verificar, confirmando as palavras iniciais, o assunto não encerra grandes novidades. Apenas condensa,
de forma lógica, certas idéias que devem estar presentes para todos os comandantes, qualquer que seja o escalão
considerado.

Permitimo‑nos, agora, fazer algumas considerações pessoais decorrentes da experiência coma Comandante de brigada
e de Divisão de Exército.

Consideramos como de grande importância que o comandante de um determinado escalão não interfira
demasiadamente nas atribuições e responsabilidades dos Comandantes de escalões subordinados. É necessário que,
em cada escalão, se tenha bem presente, o que estabelece a Programa Padrão Básico/1, em suas folhas 31.00, quando
diz:

"O Comandante, chefe ou diretor da organização militar é o responsável pela direção de instrução de sua unidade ou
estabelecimento. Cabe‑Ihe, assessorado pelo S3, planejar, orientar e fiscalizar as ações que permitirão aos
comandantes de subunidades (ou equivalente) elaborar a programação semanal de atividade e execução da instrução”.

"Os Grandes Comandos a Grandes Unidades são os escalões cuja responsabilidade principal se volta para a orientação,
acompanhamento e controle da instrução militar".

"A orientação da instrução será feita através de diretrizes e reuniões periódicas que, tratando dos assuntos relacionados
com a instrução individual e o adestramento, buscarão a homogeneidade de interpretação e o abastecimento de ênfases
e esforços adequados".

"O acompanhamento das diversas atividades e, fundamentalmente, a avaliação dos resultados obtidos em todos os
níveis com responsabilidades definidas no planejamento e execução da instrução militar exigem programações que.
efetivamente, obtenham a correção de erros, distorções e omissões".

Com relação ao adestramento, em especial no que respeita ao adestramento básico, é conveniente que os
Comandantes, nos diferentes escalões, estudem cuidadosamente o que está prescrito pelo Programa Padrão Básico/1, a
partir das folhas 73,00. Queremos, com relação aos Comandantes de Brigada, destacar o seguinte:

"A montagem dos exércitos de campanha, em principio, compete ao Comandante da unidade operacional. Este encargo,
além de contribuir para o desenvolvimento da iniciativa dos quadros, já se insere na sua preparação e no processo de
reunião da experiência profissional. Entretanto, em alguns casos, seja para aliviar a OM de um encargo, seja para melhor
desenvolver um quadro tático mais adequado, nos exercícios de campanha integrados, a GU poderá trazer a si a
responsabilidade da montagem dos exercícios de campanha a serem realizados".

16) A transcrição desses textos decorre de observações que realizei durante os Comandos que exerci: como está dito,
os Comandantes de Divisão e de Brigada têm a responsabilidade principal de orientar, acompanhar e controlar a
instrução militar. Esse acompanhamento é realizado através de visitas e inspeções. No escalão DE, o Comandante deve
ter sua atuação de acompanhamento voltada em especial para as unidades da base divisionária e levar em conta que
com relação às OM integrantes de uma Brigada a responsabilidade principal é do Comandante da Brigada. As visitas as
OM, sejam da Base divisionária, sejam integrantes de uma Brigada, devem ser programadas, de modo a não alterar o
desenvolvimento da instrução, qualquer que seja a fase em que se encontra. Por isso, é sempre indicado iniciar uma
vista a uma OM, aproveitando-se o horário da formatura matinal. O Comandante da DE e da Brigada não devem fazer
imposições que desviem a Unidade da seqüência normal da instrução programada. É evidente que se forem exigidas
atividades que estão em desacordo com a programação da instrução para a fase considerada, o Comandante da
atividade, pelo menos na semana que anteceder a visita, ira modificar sua programação de instrução para se preparar
para atender ás imposições feitas. Um Comandante de DE deverá ter conhecimento do programa de visitas e inspeções
de seus Comandantes de Brigada para, sempre que possível, coincidir suas visitas com as do Comandante de Brigada.
Com isso, concorre‑se para evitar que o ritmo da instrução seja afetado por sucessividade de visitas e, ademais, o
Comandante da DE poderá transmitir ao Comandante da Brigada, de imediato suas observações a recomendações.
Quando um Comandante de DE ou do Brigada realiza sua primeira visita a uma OM, é aconselhável que, aproveitando a
formatura matinal, dirija curtas palavras à tropa, apropriadas ao tipo de arma ou serviço, fazendo ênfase na importância
do preparo profissional para enfrentar operações de guerra. Em sua visita, deverá, também, dedicar especial atenção ao
rancho, alojamento, banheiros, instalações de manutenção. Se almoçar no aquartelamento deverá evitar qualquer
modificação do cardápio normal a poderá aproveitar para antes do almoço receber a apresentação dos oficiais, evitando
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fazê‑lo logo após a formatura matinal, assegurando, dessa forma, que, logo após o desfile que se segue a essa
formatura, os Oficiais conduzam a instrução sem quebra de continuidade.

Quanto ao adestramento básico, como foi salientado, cabe ao Comandante da OM Operacional, em princípio, a
montagem dos exercícios de campanha. Deve‑se evitar uma tendência, que foi observada, do escalão Brigada montar
exercícios de escalão subunidade. Com isso, tira‑se a iniciativa do Comandante do OPM, não se observa à capacidade
do estado‑maior da OM em conceber e montar um exercício de subunidade e ainda pode‑se incorrer em erros, por não
levar em conta aspectos particulares da doutrina de emprego de uma unidade de arma ou serviço.

Como exemplo, quero apresentar o seguinte caso que observei. O comando de uma Brigada montou um exercício de
campanha de escalão subunidade de infantaria blindada. Uma subunidade, por volta das 15 horas, recebia, no terreno
onde se encontrava, a missão de se deslocar para uma Zona de Reunião, que deveria atingir em determinado prazo, a
fim de atacar, na manhã do dia seguinte, ultrapassando uma tropa de cavalaria mecanizada que estava em contato com
o inimigo. Vejamos como se desenvolveu o exercício. O Comandante do Batalhão recebeu, de um oficial do estado-
maior da Brigada um envelope contendo a ordem para ser entregue ao Comandante da Companhia, o que foi feito. 0
Comandante da Companhia realizou, pela carta, um rápido estudo de situação para identificar onde se localizava a Z
Reu e como tinha que atingi‑la em determinado prazo fixado pela ordem recebida logo iniciou o deslocamento. A
subunidade, ao chegar à área da Z Reu, deteve‑se em coluna, sem qualquer dispersão, enquanto o Comandante
identificava a Z Reu e procurava designar locais para seus pelotões. Depois de conseguir ocupar a Z Reu, o
Comandante da Companhia foi convocado para uma reunião no Posto de Comando do Batalhão, onde lhe foi entregue
outro envelope contendo dois calços: ‑ um, dos objetivos a conquistar e de sua zona de ação e outro com informações
sobre o inimigo, inclusive o em contato. Durante a noite observei que a Cia foi intensivamente empregada na realização
de patrulhas á frente da linha de contato

Apresentarei, em seguida os principais aspectos que julguei que deveriam ser criticados.

O Comandante do Batalhão for inteiramente alijado em sua responsabilidade, tornando‑se um simples intermediário na
entrega dos envelopes contendo as ordens para a subunidade.

Como resultado da imposição de tempo entre o recebimento da ordem e a hora prevista para atingir a Z Reu, o
deslocamento foi precipitado, sem qualquer reconhecimento prévio, acarretando o engarrafamento da coluna, confusão e
demora em ocupar uma Z Reu, á luz do dia. Não houve, ao menos, pela Direção do exercício, a previsão de ter guias
capazes de orientar a subunidade para uma rápida ocupação da Z Reu.

O Comandante da Subunidade recebeu as Informações de forma caracteristicamente escolar. Não houve a preocupação
de ter, pelo menos, um oficial representando o Comandante da tropa, em contato, que transmitisse, ao Comandante da
subunidade que iria ultrapassá‑lo, as informações sobre o terreno e o inimigo.

0 fato da subunidade que iria atacar na manha seguinte realizar ações de patrulha à noite, á frente da linha de contato,
foi justificado ,como sendo um meio de não deixá‑la inativa durante a noite. Não foram levadas em conta as noções
inteiramente errôneas resultantes para os quadros a para a própria tropa.

Como podem ver, mesmo em um exercício de pequeno escalão é fundamental um planejamento e uma montagem
minuciosa. Acresceram‑se aos erros verificados a inexistência de qualquer medida referente a uma figuração inimiga.

Os elementos que planejaram e montaram o exercício de campanha esqueceram‑se de que, conforme indicado na
página 87.00 do PPB/1:

"Por conceito, o exercício de campanha é a expressão da imitação do combate a da participação da tropa e devera
revestir‑se de maior realismo possível:

‑ adequada caracterização do inimigo terrestre e aéreo;

‑ acionamento das ações através de ordens e informações, evitando documentos “Tipo escolar”; ‑etc., etc”.

Espero que as idéias apresentadas sejam úteis. De qualquer forma, considero que os Comandantes devem estudar
atentamente a documentação relacionada com o Sistema de Instrução Militar do Exército Brasileiro (SIMEB) para que
possam ser alcançados os resultados desejados como o máximo de eficiência e economia. Esse conhecimento, aliado
ao bom senso dos Comandantes nos diferentes escalões é essencial.

Em outra oportunidade, pretendo voltar ao assunto.

• ESTA MATÉRIA FOI PUBLICADA EM "A DEFESA NAGONAL" N.°715
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ADMINISTRAÇÃO

CONTROLE E MEDIÇÃO DE DESEMPENHO

Maj PM Luiz Carlos da Silveira

O Controle é uma das mais importantes funções existentes na administração.

No desenrolar deste ensaio sobre a função Controle, veremos as razões dessa afirmativa.

‑ Mas o que é Controle?

‑ Quais são os falsos conceitos de Controle utilizados comumente?

‑ Como podemos exercer um bom Controle?

‑ Quais os instrumentos a nossa disposição para podermos exercer um bom Controle?

1. Aspectos gerais

Em primeiro lugar é bom entendermos que Controle é a função de medirmos o progresso, em relação aos objetivos,
avaliar-se o que precisa ser feito e de tomar-se a medida corretiva pata realizar‑se ou superar objetivos.

Não é demais ressaltar que a função de controlar está apoiada em três ações imprescindíveis: medir-se o progresso,
avaliar o que falta fazer e corrigir quaisquer desvios que por ventura haja.

Em segundo lugar, é necessário ter cuidado com falsos conceitos sobre o exercício do Controle como os que dizem que:

‑ o administrador cuidando das pequenas coisas, as grandes cuidarão de si;

‑ a principal finalidade do controle é verificar a obediência;

‑ o melhor controle é o menor controle;

‑ ao controlador, ou órgãos controladores, cabe apenas a tarefa de controlar;

‑ o relatório absolve o administrador da responsabilidade.

De todos esses falsos conceitos, convém ressaltar que o primeiro deles se confunde com a essência de controlar, uma
vez que o administrador só pode manter-se a par dos detalhes se a empresa é muito pequena. Quanto maior for a
empresa, nós deveremos dar atenção aos pontos que terão maior efeito sobre o que estamos tentando realizar. Ou seja,
devemos controlar através da administração por exceção.

Esclarecido isso, vejamos quatro sugestões que poderão nos ajudar para controlar por exceção:

‑ manter-se alerta sobre objetivos básicos;

‑ dar especial atenção aos problemas e oportunidades principais;

‑ nesse particular é bom citar aqui a Lei de Paretto (engenheiro italiano) que afirma que os itens importantes em
determinado grupo, normalmente, constituem uma parcela relativamente pequena do total de itens no grupo em outras
palavras, nossos problemas e oportunidades mais importantes estão geralmente concentrados.

‑ realizar uma reunião regular com o pessoal-chave para medir, avaliar e corrigir o desempenho dos subordinados.

‑ usar um método de controle que dependa o mínimo de nós.

Finalmente, os instrumentos a nossa disposição para exercermos um controle eficiente são vários. Considerando como
mais importantes os seguintes instrumentos:

‑ Relatórios com a informação certa, na forma certa e na hora certa.
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A esses relatórios não deve caber nenhuma das queixas abaixo:

‑ atrasados

‑ incorretos

‑ informações inadequadas

‑ incompletos

‑ não determinada à responsabilidade com precisão.

Quadros e gráficos que mostrem claramente e significativamente um quadro qualquer de atividade.

Reuniões regulares com o pessoal-chave para medir, avaliar e corrigir, tanto o desempenho dos subordinados, como o
desempenho do andamento das atividades.

Visitas pessoais periódicas para “medir” outros fatores que não são abordados nos relatórios formais.

2. Quadros de Acompanhamento de Atividade

A seguir são apresentados alguns exemplos de quadros de acompanhamento de atividades existentes em nossas
Unidades.

Esses quadros, também chamados de quadros de dupla entrada, são ótimos instrumentos de fiscalização e controle das
atividades.

3.Comentários

a. Os quadros de acompanhamento acima poderão ser feitos em uma só folha de oficio (210x296mm).

b. É feito um por ano e atualizado mensalmente pelo Oficial da Seção de justiça ou P1, com base nas soluções
publicadas nos Boletins Internos;

c. Como os demais, esses Quadros permitem visualizar, de forma ampla a imediata, a situação das apurações dos três
tipos de processos.

d. Poderá ser emitida copia ao Cmt e SCmt, a critério de ambos.
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e. Além disso, facilitam um exame e análise por parte do Oficial de Pessoal e possibilitem também informar prontamente
ao Cmt ou outros Escalões Superiores.

f. Por último, para a elaboração de Relatório Anual de Atividades da OPM, fica só o trabalho de datilografar na forma
final, uma vez que toda a pesquisa foi feita ao longo do período; acrescente-se ainda que, a qualquer momento, por
ocasião de alguma inspeção de inopino, as informações estão ECD serem fornecidas.
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LEGISLAÇÃO

A AÇÃO PRIVADA E O PROCEDIMENTO POLICIAL MILITAR

Este amigo enfoca uma distorção bastante comum que se alastra nas unidades operacionais: a ação privada, que é um
dos modos que dá início à ação penal e o não atendimento de ocorrências policiais militares.

1. Casos

1) O PM atende ao telefone. Uma mulher solicita a presença policial em sua residência porque seu marido está forçando
a porta do quarto com ameaças de agredi‑la. Não se sabe se ele está armado ou não. Informa o endereço, o telefone e
seu nome. Obtém como resposta que "seu problema é de ação privada. Tão logo tenha condições, dirija-se à Delegacia
a registre sua queixa.”

2) Um menino de aparentes 12 anos, destes que vendem jornais em esquinas, vem até o PM, choraminga, e se queixa
de ter sido forçado a manter relações sexuais com um homem que nunca vira anteriormente. Indica o local em que foi
submetido à violência e o rumo tomado pelo violentador. O PM observa sinais evidentes no pescoço e braços do menor.
O que faz?

3) Um cidadão queixa‑se ao patrulheiro: entregou seu carro a um "guardador" de automóveis e, ao retornar, o veiculo
estava amassado; interpelou o guardador e este quase agrediu-o. O PM orienta: "Vá até a Delegacia e registre sua
queixa." O cidadão insiste, quer que haja uma prisão em flagrante...

Nos três casos acima, a inação policial militar teria sido injustificável. As repercussões, em qualquer dos casos, seriam
as mais diversas: desde o remorso individual até um processo judicial, atravessando os matizes da insatisfação pessoal
ou pública, do abalo de imagem da Corporação, polêmicas através de órgãos de comunicação social, etc... Todas
indesejáveis; todas poderiam ter sido evitadas pela ação esclarecida e segura do patrulheiro. Obviamente que para
obtermos um desempenho desse gabarito por parte de um subordinado nosso, será necessária a existência de uma
instrução anterior, dotada daquelas qualidades e de objetividade, Afinal, não existe efeito sem uma causa que lhe dê
origem e, no caso, um efeito inteligente exigirá uma causa igualmente inteligente.

Para atacarmos as questões acima é necessária a leitura atenta de dispositivos legais atinentes aos fatos, bem como de
sua interpretação doutrinária.

2. A ação penal privada

E a solicitação da prestação jurisdicional do Estado em crimes onde prepondera o interesse particular. O particular da
ação é o ofendido, ou seu representante legal, que da inicio à mesma através da queixa. Não pode o Estado, ,através de
seus órgãos, e por vontade própria, processar e julgar os delitos cujo interessado não tenha se manifestado para tanto.
De qualquer forma, a apuração desses crimes não pode ser desencadeada de oficio pela autoridade policial. São
exemplos de crimes pare os quais só se procede mediante queixa: a calunia, a difamação, a introdução ou abandono de
animais em propriedade alheia, os crimes contra a liberdade sexual, o rapto, a bigamia, o adultério e o exercício arbitrário
das próprias razões.

O que determina se a ação é privada ou pública é a preponderância do interesse privado ou público na iniciação do
processo judicial. Não deve ser confundido com o delito cometido em local privado (domicílio, clubes sociais, etc.) Este,
com efeito, exige um procedimento específico por parte do policial militar; nunca sua omissão! O procedimento legal está
talhado na Constituição Federal (Art. 153 § 10), no Código de Processo Penal (Art. 293 a 294) e nos manuais técnicos de
policiamento ostensivo (O Patrulheiro Urbano e instrução Básica Policial Militar – Vol. 1).

Nos casos apresentados, o caso n.° 1 não apresenta elemento algum que o caracterize como crime de ação privada,
havendo indícios de iminência de crime de ação pública, além da solicitação da possível vítima. Providências
acauteladoras devem ser adotadas; inadmissível é o puro descaso. O caso n° 2 é um típico crime de ação privada. O 3°
caso, em tese, pode ser de ação privada no referente ao dano, e de ação pública condicionada no tocante à ameaça de
agressão. Tudo dependera da produção de provas – incumbências das partes, nos crimes de ação penal privada
principalmente ‑ e da preservação dos indícios criminais.

Como o policial militar, na linha de frente da execução da policiamento ostensivo, saberá que trata-se de ação privada,
ação pública condicionada ou ação pública?

A segunda pergunta é: se não souber, que diferença fará?

O máximo de equivoco que poderá, de boa fé, cometer será o de conduzir e entregar as partes numa delegacia.

Mas, dirão: "não existe uma lei dizendo que ninguém poderá ser detido senão em flagrante delito ou em cumprimento de
mandado judicial? A condução até a delegacia não seria abusiva?
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3. A ação penal pública

Os crimes cujo interesse preponderante é o do Estado, diz se que são de ação pública. O procedimento será outro, ou
seja, a autuação da prisão em flagrante prescindirá de manifestação da vítima, e até mesmo contra sua própria vontade
serão desencadeadas a captura e a lavratura da prisão. No dia‑a‑dia da execução do policiamento ostensivo verifica-se a
tendências de as vítimas de crimes contra o patrimônio, ao verem‑no recuperado íntegro ou frustrada a prática do delito
(tentativa, no caso) resistirem, a comparecer perante a autoridade policial, com alterações de desinteresse em prejudicar
o delinqüente. Fazem-no movidas pelo temor em incomodarem‑se futuramente, seja por represálias, seja pela perda de
tempo e pelo trabalho em deslocarem-se de suas atividades cotidianas para prestarem depoimentos perante a Justiça.

Aliadas à indisposição da vítima, o patrulheiro poderá deparar-se com a má vontade de alguns "profissionais judiciários"
em lavrar todas as peças de uma prisão em flagrante. Por vezes teremos a impressão de que, realmente, só estamos
"complicando as coisas"... mas, a legislação e o interesse social são estes.

Nos casos dos crimes cuja ação penal é pública, ocorrem, também dois momentos distintos. o da captura e o da
lavratura dos autos formalizadores da prisão em flagrante delito. Como na ação penal privada, a atuação é competência
da autoridade policial judiciária; a captura é ação do agente policial que se tenha deparado com a situação delituosa por
via direta (intervenção) ou indireta (atendimento de chamados).

No Caso 1 já vimos que trazia indícios da prática de delitos de ação pública. Os casos 2 e 3, em tese, exigiam a captura
dos apontados como criminosos, apesar de tratarem‑se de crimes de ação privada ou pública condicionada.

4. A prisão em flagrante

"Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão aprender quem quer que seja encontrado
em flagrante delito." (Art. 301 do CPP)

Para nós, agentes da autoridade, a prisão do criminoso é obrigatória, compulsória, sob pena de incorrermos em
prevaricação. O Art. 301 utiliza a expressão genérica "delito", sem fazer distinção que se trata de delito cuja ação penal
será pública ou privada. Entre aqueles que lidam com a doutrina judiciária, existe a controvérsia: quando o crime for de
ação privada, a prisão em flagrante pode ser efetivada? Mesmo sem a autorização do ofendido, do titular da ação, ou de
seu representante legal? Magalhães de Noronha: "Respondemos pela afirmativa. Primeiramente, a lei, no Art. 301, não
distingue, falando somente em delito que não se confunde com a queixa privada, que é condição de procedibilidade.
Depois é inadmissível que, "verbi gratia", sendo colhido, em lugar ermo um indivíduo estuprando uma criança, a
autoridade ou o particular não possam capturá-lo na flagrância do delito. A captura se dará, o que não haverá é a prisão,
ou melhor, aquela não se converterá nessa, se o ofendido não quiser perseguir o ofensor, seja por meio de
representação ou seja por queixa-crime."

Basileu Garcia: “... dever‑se‑ia entender ser possível à captura em flagrante delito, independentemente de manifestação
da vítima ou seu representante legal, nos crimes para cujo processo se reclama a sua iniciativa. (...) a autoridade tomara
a cautela de, antes de iniciar a lavratura do auto de flagrante, provocar a manifestação do ofendido ou seu representante
legal, e restituirá imediatamente o autor do fato à liberdade se o particular não solicitar o procedimento.”

Pela leitura de ambos os doutrinadores jurídicos vimos que a captura é possível, diríamos até obrigatória ou compulsória,
se o fato for do conhecimento do agente policial militar. A lavratura do auto de prisão em flagrante delito, formalização
legal a ser procedida pela autoridade policial, é que ficara na dependência da manifestação do ofendido. Há que se
distinguir a captura pura e simples ‑ exercício do poder de polícia do Estado, amparado pela legislação vigente ‑ da
prisão em flagrante, formalizada pela lavratura do competente auto. Esta é de competência da autoridade policial, aquela
é ação do agente policial no estrito cumprimento de seu dever legal.

5. O procedimento do patrulheiro frente a cada caso

A doutrina brigadiana reiterada desde o início dos anos 70, através das sucessivas DPO n.° 2, utiliza a expressão "Ação
pública" para caracterizar a ação policial militar objetivando a preservação dos interesses da segurança pública e do bem
comum em detrimento às medidas de caráter estritamente particular, como exemplifica: vigilância particular de bens,
zeladoria, segurança física pessoal, e similares.

Apesar da identidade de expressão, é fundamental que não confundamos os diferentes significados. A ação pública de
caráter penal é uma das formas de iniciação de um procedimento judiciário; a ação pública doutrinária da Brigada Militar,
uma característica teleológico-policial. Aquela pertence ao elenco de expressões forenses; esta, ao vocabulário didático,
buscando caracterizar uma atividade voltada à satisfação das necessidades de segurança do povo, em geral. Há que
distinguir‑se a "ação para o povo’' ‑ característica do policiamento ‑ de "ação em nome do povo" ‑ação penal.

Feita a distinção, analisemos quais procedimentos poderiam, ou deveriam, os policiais adotar frente às situações criadas
neste artigo:
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Caso 1 – “Em princípio, o patrulheiro intervirá imediatamente nos fatos comunicados, onde a intervenção possa evitar
lesões ainda não consumadas”. (0 Patrulheiro urbano, pág. 17). A patrulha é despachada para averiguações. Chegando
ao local solicitado, certificar-se à do fato corrente. Constatando a existência de crime (lesão corporal, constrangimento
ilegal ou ameaça) ou de contravenção (vias de fato) o patrulheiro poderá proceder à prisão do ofensor e atuar na forma
procedimental prevista para tais ocorrências (12 e 23). Naturalmente que, para efetuar a prisão, o patrulheiro observará a
técnica adequada, evitando incorrer em falta relacionada à invasão de domicílio.

Verificando, entretanto, que tudo não passou de um simples desentendimento entre o casal, ainda assim, faz o registro
na ficha adequada, identificando ambos, e orienta‑os quanto às conseqüências futuras de desentendimentos mais
graves, bem como a providências que poderão adotar (comparecerem à Delegacia por exemplo) preventivamente.

Há casos que o solicitante da ação policial é vizinho do casal. Neste caso, poderá constar, além da orientação das
partes, uma advertência quanto à perturbação do sossego alheio por parte do casal. Devemos atentar, entretanto, que
pode configurar‑se a contravenção penal em toda sua plenitude, ocasião que será cabível, inclusive, a prisão em
flagrante dos perturbadores.

Caso 2 ‑ O patrulheiro deverá proceder averiguações imediatas na região apontada pelo menor, na tentativa de obter a
captura, ainda em flagrante, do autor da infração. Deverá, inclusive, alertar os postos vizinhos via rádio ou telefone, com
a descrição do delinqüente. O procedimento, assim, será igual ao previsto para ocorrências com lesões corporal.

Caso 3 ‑ Procederá como sendo ocorrência de dano. Sem a intervenção da Polícia é improvável que o causador do
prejuízo sequer identifique-se ao prejudicado, obstando a adequada providência do sedizente ofendido. Havendo o
desentendi mento entre ambos, conduzi-los à Delegacia para registro da ocorrência é providência perfeitamente legal,
podendo até ocorrer à prisão em flagrante do autor do dano. De outra forma, virar as costas e mandar a vítima queixar-
se numa Delegacia, havendo a flagrância, pode ser prevaricação...

Neste ponto, é de todo conveniente salientarmos a clássica distinção entre o flagrante compulsório e o flagrante
facultativo; este pode ser efetuado por qualquer pessoa do povo, aquele deve ser efetuado obrigatoriamente pelas
autoridades policiais e seus agentes. Portanto, mesmo em casos de crimes cuja ação é privada, impõe‑se à captura em
flagrante do ofensor; a lavratura do auto competente trata‑se de atribuição e competência de outra esfera policial, com
diferentes atribuições da nossa.

A inação de um patrulheiro, qualquer que seja a sua origem (falta de instrução, má vontade, medo, etc.), é fator que
concorre decisivamente para o desprestígio da Corporação. A inação de muitos patrulheiros trata-se de uma atrofia no
mecanismo de segurança à coletividade, com efeitos analógicos aos de uma verdadeira calamidade, pois tem o condão
de permitir que danos e ameaças apresentem‑se e concretizem-se, abatendo se sobre os cidadãos os quais, indefesos,
sofrem seus efeitos, sabendo-os impunes. Oferecermos a "orientação de partes", onde urge a ação preventiva ou
repressiva, tem o mesmo valor que medicarmos um ferido com compressas de registros de ocorrências e termos de
declaração.

6. Conclusão

A execução com exclusividade do policiamento ostensivo é competência a nós atribuída a fim de assegurarmos o
cumprimento da lei, entre outras finalidades. A lei manda, compulsoriamente que efetuemos a prisão em flagrante delito.
Ao referir-se a delito, não especifica tratar-se de crime com determinada modalidade de ação penal ou se de
contravenção. “Delito”, diz a lei; vamos cumpri‑la.

Mas como sabermos tratar-se de ação penal pública, ou de ação penal privada ou de ação pública condicionada?
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A pergunta correta seria: Por que deveria o agente distinguir entre uma e outras? Se vimos que a lei expressa-se
abrangentemente em “delito”... Como ensina o Dr. TALES CASTELO BRANCO: "Não é exigível que o executor da prisão,
agente da autoridade ou particular, estabeleça a distinção a que não obriga a lei " Assim, já contamos com dois fortes
argumentos que escoimam de nossa ação legal qualquer indício de abuso ou arbítrio.

O perigo da generalização

É grande o perigo em ser utilizada a expressão "ação privada" em conversações ou eventuais instruções a
subordinados. Em atenta observação a diálogos telefônicos ou via rádio (e a comentários sobre "as ocorrências
atendidas esta noite”) verifica-se as confusões mais comuns:

a) no sentido de ressarcimento patrimonial por via cível (acidentes de trânsito com danos materiais, ações judiciais sobre
propriedade ou pose de imóveis, etc.);

b) no sentido de a ocorrência ter lugar em propriedade particular (algazarras, gritarias, brigas, atos obscenos, etc.);

c) no sentido de que o "Interesse maior" é do ofendido quando trata‑se de crimes contra o patrimônio (punga, furto de
veículos, dano, roubo, estelionato, etc.);

d) no sentido de que se trata de briga entre marido e mulher, dentro ou fora de casa (como o vulgo sabe: não se mete a
colher...)

Todas essas concepções são falsas, estão erradas. Tratando‑se de prática de crime ou contravenção, a ação policial é
obrigatória e necessária mesma para advertir quanto à iminência de verificar-se a consumação de um comportamento
delituoso. Nos casos conceptuais acima, houve evidentes erros de cognição ao atribuir-se natureza de ação privada a
fatos que, em absoluto, não a contêm; houve evidente despreparo profissional ao entender-se que tais fatos, "por serem
de ação privada’’, prescindiriam da ação policial, por derradeiro, houve claro desvio do cumprimento de um dever que
nos é atribuído com exclusividade.

O não registro das ocorrências

Pequenos furtos (combustível de veículos e punga, por exemplo) ou delitos ocorridos durante a noite, sem que se tenha
a certeza do horário e da autoria, devem ter registradas as suas circunstâncias em ficha de Ocorrência, a fim de que o
comandante de pelotão analise os relatórios operacionais e possa planejar uma ação preventiva eficaz ou, no mínimo,
permitir o acompanhamento à evolução ou migração delituosa no respectivo setor.

Portanto, não só no atendimento a chamados é importante corrigir nossos procedimentos. As falsas "orientações de
partes’’ necessitam ser conduzidas para o registro das ocorrências, afinal de contas o policiamento ostensivo é a
principal fonte de informações para controle da incidência da conduta criminosa (considerável parcela da população não
registra fatos em delegacias, mas comunica ao patrulheiro que se encontra próximo ao fato). Pare evitar o registro à
pseudo-ocorrências, deverá o patrulheiro, em cujo posto verificou-se o evento, averiguar a veracidade parente da queixa
através de indícios de sua real existência, só então lavrando o competente registro. A par desta providência, realizará a
clássica orientação para que a vítima vá queixar-se ao Delegado, sobretudo se considerarmos que nosso registro
provocará atitudes de comando que, em absoluto, têm vínculo com o registro em órgão da polícia jurídica.

No caso de a vítima queixar-se ao patrulheiro com o posto diferente o local do evento, este orientará a parte queixosa
que procure o policial do quarteirão (onde quer que exista), o qual terá condições materiais para a averiguação sumária,
além de orientá-la a dirigir-se à autoridade policial. Esta atitude, entendo, propiciara também que ocorra um
estreitamento nas relações patrulheiro‑comunidade.

Quanto mais restringirmos o espectro de nossa atuação, menor utilidade real teremos para a nossa comunidade, mais
deficiente será nossa prestação de serviços e o próprio executor terá dificuldades em entender a razão de sua existência
e em valorizar-se como um profissional.

Por outro lado, a inação é de caráter criminoso, pois pode configurar a prevaricação, variando tão só a intensidade da
vontade em praticá-la.

Como ensina o Cap. PM WALDEMAR G. GUERRA em suas aulas de Direito Processual Penal: "Uma organização
pública que arvora-se a atender chamados não pode dar as costas ao povo.”

Claro. É fastidioso ouvirmos academicismos e entendimentos os quais todos nós, de antemão, já temos perfeito
conhecimento... mas, por que nossos subordinados não põe em prática estes conhecimentos?
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PESQUISA

AVALIACAO DA EFICÁCIA DO CAPACETE EM USO NA BM

Este é um resumo do trabalho apresentado pelo Cap. PM Tavares no CAO, trata‑se de uma posição particular mas que
apresenta fundamentos bastante polêmicos do capacete em uso na BM.

Este trabalho foi desenvolvido a partir da constatação de que policiais militares, via de regra, em ocorrências policiais
retiram antecipadamente o capacete para atuar. Como o capacete é um equipamento destinado à segurança do PM
justamente nos momentos de maior risco, ficava clara a existência de um problema a ser avaliado. Além disso, ouve‑se
muitas queixas informais a respeito do desconforto físico provocado pelo use do capacete.

Passou‑se então a aplicar instrumentos de pesquisa visando a buscar dados concretos a mais amplos relativos ao
problema. Um questionário básico foi aplicado a uma amostra significativa de PMs que executam o policiamento em
Porto Alegre; buscou‑se pareceres médicos de profissionais que atendam sistematicamente ao mesmo grupo de PMs a
amostras de capacetes foram submetidos a ensaios técnicos na FUNDACENTRO.

Pelos resultados obtidos a partir desses instrumentos, verificou‑se que o capacete comum em uso na BM não atende
satisfatoriamente aos aspectos de funcionalidade e conforto indispensáveis às difíceis atividades diuturnas de exercício
do Policiamento Ostensivo e, quanto à proteção da cabeça do PM, ele só tem significação maior em determinadas
circunstâncias, quais sejam, as de resistência a golpes, impactos e penetrações que não advenham de luta
corpo‑a‑corpo. Situações assim tipificadas são episódios no trabalho policial‑militar a não regra geral de rotina.

NATUREZA DO EQUIPAMENTO

A atividade policial‑militar, por sua própria natureza, pressupõe a presença real ou potencial de riscos para quem a
executa. A exposição ou enfrentamento a fatores de periculosidade é inerente às atribuições da Organização PM, no
caso, a Brigada Militar: a manutenção da ordem pública, o cumprimento das leis, a prevenção e (repressão) ao crime a
mais outras de semelhante natureza.

Podemos, assim, deduzir que o policial militar, além do uniforme que o      identifique de público e do mental específico
necessário para as tarefas que deva executar, necessita dispor de equipamentos de segurança pessoal que lhe
garantam um grau razoável de proteção nos momentos de risco. O uso e o porte de tais equipamentos, no entanto,
devem conjugar‑se de tal forma com o uniforme e os demais instrumentos operativos de modo a não acarretar prejuízos
consideráveis ao conforto, à mobilidade e à capacidade de desempenho do homem.

Identificamos, pois, três categorias de instrumentos materiais que compõem a figura de um policial militar (PM) em
serviço.

a. Uniforme

É produto de uma realidade histórica, climatológica, sociológica a mesmo cultural. Atende a razões de ordem estética,
mas não deve prejudicar a capacidade funcional, segurança a conforto do homem.

b. Equipamento Operativo

E o instrumental com préstimos específicos para atividades de rotina do PM. Entre outros, podemos citar: apito, talões,
cartões, cartas, capa de chuva, cinto, rádio transceptor.

c. Equipamento de Segurança

Além da proteção à vida e à integridade física do PM, destina‑se a representar o poder ofensivo peculiar à capacidade
operativa policial. Nele estão incluídos o material bélico (armamentos) e o material de proteção individual; deste último
fazem parte as algemas, o colete reflexivo e o capacete.

Partindo desta identificação, convém examinarmos, com a possível profundidade, a adequação do use do capacete
branco comum adotado na Brigada Militar de forma genérica para rodas as atividades de policiamento ostensivo. Por
experiência pessoal, por depoimentos informal de companheiros e por flagrantes jornalísticos de ocorrências policiais
verificamos que o PM tende a retirar o capacete quando envolvido em esforço corporal ou situação de risco no
policiamento.

Esta constatação nos leva às perguntas: Por que um equipamento de segurança é dispensado e mesmo afastado
justamente nos momentos de maior risco? É essa peça inadequada para certas atividades policiais militares, ou o
homem é que não está convencido de suas vantagens?



03/01/2020 materia6

file:///D:/sites/2019/museu/unidade/Rev07/materia6.htm 2/6

ORIGENS

Ao que indicam as fontes consultadas (fotografias a depoimentos informais de companheiros de farda mais antigos e da
reserva), quando da adoção do modelo de capacete atual, na Brigada Militar, obedeceu‑se a critérios estéticos em
primeiro lugar (fácil visualização, uniformidade a padronização), e a considerações de segurança em segundo, muito
embora, este último ponto, ao que se saiba, sem qualquer referencial concreto que lhe fornecesse base.

Infelizmente, as limitações do trabalho não nos permitiram pesquisas específicas de ordem histórica, mas, até onde nos
foi possível averiguar, este capacete não tem tradição mais profunda na composição do uniforme a equipamento da BM
ao longo do tempo. Vemos, por exemplo, por ampla documentação fotográfica, que, na Revolução Constitucionalista de
1932 em São Paulo, última oportunidade em que a Brigada Militar participou de combates de guerra regular, oficiais a
tropa usavam um modelo de quepe (ou boné) de influência francesa. Posteriormente, há registros da adoção de um
capacete de ampla aba circular a outro de dupla aba (traseira a dianteira), ambos de provável origem no que usava
igualmente o antigo exército colonial francês. Nosso capacete atual foi copiado do Exército Nacional, que, par sua vez, o
copiara do Exército norte-americano durante a 2.a Guerra Mundial. Nessas organizações, o modelo de fibra sob análise
tem a finalidade de receber uma cobertura de aço sobreposta que oferece proteção contra projéteis em geral. Estaria,
pois, prejudicada, para nós, a razão maior do use de tal equipamento e a conveniência de sua adoção, a não ser que
outras peculiaridades consideráveis a recomendassem. Porém, não há registros de que estas tenham sido bem
determinadas.

A composição de uniformes nas instituições militares vincula‑se muito a aspectos afetivos cultuados a cultivados na
caserna, de modo que qualquer questionamento ou possibilidade de mudança tende a ser encarada com excesso de
sentimento e, às vezes, escassa razão. Na Brigada Militar verifica‑se que, apesar do use deste capacete em serviço só
se ter generalizado a partir do fim da década de 60, de lá par, cá ele tem sido encarado mais como uniforme do que
como equipamento e, destarte, seus aspectos de funcionalidade, conforto e, mesmo, segurança foram relegados a
segundo plano.

DIFICULDADES

A natureza deste trabalho situou‑se numa problemática que carece de dados formais a sistemáticos, além de inexistir
literatura especifica conhecida a respeito, salvo a norma da ABNT ‑ Associação Brasileira de Normas Técnicas para
capacete de segurança para use na indústria (NBR 8221/83).
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Por estas razões o trabalho acarretou razoável dificuldade, embora gratificante pelo, talvez, pioneirismo a possível
utilidade para a nossa Corporação. No entanto é, certamente, limitado e singelo, devendo constituir apenas uma
referência inicial para estudos futuros de maior alcance.

Buscamos, pois, pesquisar o assunto em nível descritivo‑exploratório sob os enfoques:

‑funcionalidade;

‑segurança e

‑conforto.

As limitações de tempo a recursos não permitiram explorar o enfoque "estético", uma vez que este parâmetro, pela
subjetividade, exigiria trabalho de maior abrangência a profundidade, incluindo ate pesquisas de opinião pública, a nosso
ver.

QUESTIONÁRIO BÁSICO: RESULTADOS

Consultou‑se 383 policiais militares pertencentes ao 1.°, 9.° e 11.° Batalhões de Polícia Militar da BM em semelhantes
proporções, ou seja, aproximadamente 11 % do efetivo previsto para aquelas unidades nos postos a graduações que
concorrem a serviços externos de policiamento na circunscrição do município de Porto Alegre. Procurou‑se manter
percentual semelhante a 11% nos representantes de cada posto ou graduação que respondeu ao questionário. Só
responderam elementos que estão em efetivo exercício no Policiamento Ostensivo. Não foi aplicado o instrumento em
unidades do interior do Estado dadas as limitações de tempo no trabalho.

As respostas a este questionário apresentaram as seguintes constatações mais expressivas:

1. Apenas 7% considera que o nosso capacete oferece proteção sempre.

2. 84% declaram que o capacete atrapalha e diminui a mobilidade.

3. 8601, acha necessário tirar o capacete antes de se envolver em ocorrência.

4. 92%a já necessitou retirar o capacete em ocorrências noturnas para evitar o alvo fácil de tiro.

5. 90% considera o capacete desconfortável.

6. 60% já necessitaram medicar‑se ou consultar médico em função de mal‑estar e dores de cabeça provocadas pelo
capacete.

7. Sob o sol direto agrava‑se consideravelmente os maus efeitos do uso do capacete.

8. Também sob a chuva seu use não é aprovado em razão de água escorrer entre o corpo e a gola do uniforme, bem
coma sobre documentos e papéis para registros.

LAUDO MÉDICO

Embora iguais na aparência, há dois tipos de capacete em use ma Brigada Militar, bem diferenciados quanto ao material
que os constitui: o comumente conhecido por "de fibra", na realidade feito com resina fenólica (CELERON), tipo que não
está mais sendo fornecido pelos fabricantes há aproximadamente cinco anos; e o de plástico rijo (PVC), que é o
disponível hoje para aquisição. A Diretoria de Apoio Logístico (DAL) em seu controle de patrimônio, registra a existência
de 18.522 capacetes comuns para policiamento, não diferenciando quantidades parciais relativas aos tipos
supra‑referidos. Opinião recolhida no setor de recuperação e distribuição de capacetes do CSM Int nos indicou que,
aproximadamente, 70%a dos capacetes da Brigada Militar são de plástico e 30%, de "celeron".

Três amostras de cada tipo foram submetidos a testes de "Resistência ao Impacto", "Flamabilidade" e "Penetração" na
Fundação Jorge Duprat de Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (FUNDACENTRO), entidade vinculada ao
Ministério do Trabalho. Estes testes são previstos pela citada Norma da ABNT que trata "capacete de segurança para
uso na indústria".

Os resultados desse laudo nos mostram o seguinte:

‑ no ensaio de "impacto", as amostras do capacete de celeron (fibra) não atingiram o limite aceitável de resistência;
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‑ nos ensaios de "penetração" e "flamabilidade", os resultados foram satisfatórios em ambos os tipos;

‑ a presença de rebites metálicos para fixação da suspensão e jugular, em ambos os tipos, não apresenta segurança
contra riscos elétricos;

‑os capacetes de celeron (fibra) tem inadequações na suspensão e na fixação á cabeça do usuário.

PARECER MEDICO

Buscando conhecer‑se a opinião a as experiências de médicos que acompanham o assunto junto a tropa policial‑militar,
consultamos os médicos do 1.°, 9.° a 11° BPM e mais o médico‑chefe da Policlínicas da Praia de Belas (BM).

Do exame desses laudos individuais, assinados, podemos inferir o que segue:

‑ por si só, o uso do capacete não produz conseqüência patológicas conhecidas;

‑ quando o policial‑militar é portador de doenças neurológicas, infecciosas e/ou de pele ele é um fator agravante;

‑ o uso do capacete é incômodo e concorre para o stress, conjuntamente com outros fatores;

‑ o assunto merece uma pesquisa clínico‑médica mais profunda.

Apresentamos trechos mais significativos dos depoimentos:

Maj. PM Méd. JOÃO OTÁVIO CAUDURO MACIEL.

Deve‑se atentar para os problemas de ordem higiênica: uso não individual.

Deve‑se buscar modelo próprio e anatômico‑funcional para preservar os traumatismos crânio‑encefálicos.

Cap. PM Med A. PRESTES ‑ (Atendendo interinamente ao pessoal do 9.° BPM):

O capacete deveria ter uma conformação interna mais adequada e talvez de material mais leve.

Cap. PM Med FORTES (Médico do 1º BPM)

 ... deve ser desconfortável operacionalmente... (oferece) baixa proteção para órgãos da face.

Cap. PM Med VARELA (Medico do 11º BPM)

O modelo de capacete usado pela BM, a meu ver, é desconfortável, fazendo com que seja mais um fator de stress, que
se soma a tantos outros que o patrulheiro sofre quando em serviço. Penso que este é um aspecto a ser considerado,
uma vez que o bem estar do PM deve influir sobre a eficiência da ação.
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EXAME GERAL ‑ INTERPRETAÇÃO

Comparando os resultantes oriundos dos três instrumentos de pesquisa utilizados, num balanço genérico, podemos
enunciar as seguintes constatações:

‑ no questionário básico, parecem muito significativos os resultados em que 56% das respostas opinam que o "capacete
oferece proteção às vezes" mesmo que 72% delas considerem‑no relativamente ou completamente desconfortável: isto
indica bom senso e seriedade nas respostas;

- no aspecto "funcionalidade" é muito eloqüente a desaprovação do capacete. Os dados tabulados nos indicam que, na
maior parte das ocorrências, ele é um fator altamente inibidor da atuação do Policial Militar e justificam plenamente o fato
de que o PM sente que o capacete atrapalha em muitas situações a antecipadamente o retira. Esta constatação é
corroborada, em parte, pelo laudo técnico e pelos pareceres médicos;

‑ o capacete é desconfortável, sendo o seu sistema de fixação (carneira) o maior responsável pelo desconforto. Também
fica constatado que o peso, o uso contínuo por horas consecutivas e sob o sol são agravantes consideráveis de
desconforto, embora, Sob a chuva, a maioria (55%) considere o seu uso positivo, a par de razões coerentes
apresentadas por quem entendeu o contrário. A condição de desconforto é corroborada plenamente pelos pareceres
médicos.

OBSERVAÇÕES FINAIS

Como resultante final do trabalho, impõe‑se o seguinte elenco de assertivas:

‑ o capacete não constitui uma peça de uniforme, mas, sim, é um equipamento de Segurança;

‑ como acontece com todo o equipamento, em geral, ele tem uma destinação específica para determinadas
circunstâncias;

‑ a destinação do capacete é dar proteção contra golpes, impactos ou penetrações não oriundos de luta corpo‑a-corpo
não atende á maioria das situações de rotina do PM;

‑ na composição do uniforme e equipamentos individuais do PM em serviço, devem ser levados em conta critérios de
funcionalidade, segurança, conforto e estética, rigorosamente nesta ordem;

‑ o nosso capacete não é satisfatoriamente eficaz, porque não apresenta funcionalidade e conforto a quem o usa, bem
conto um grau de segurança relativa na proteção ao Policial Militar;

‑para o atendimento de ocorrências à noite o capacete é completamente inadequado;

SUGESTÕES
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‑ como este trabalho constitui apenas um passo inicial, é necessário a urgente a execução de estudos visando a
substituir o equipamento de forma adequada nas atividades do radio‑patrulhamento, policiamento de trânsito e de
quarteirão em geral;

‑ da mesma forma deve‑se estudar a viabilização de capacetes mais funcionais, confortáveis e seguros para certas
atividades como policiamento em praças desportivas, policiamento em manifestações públicas e eventos especiais em
áreas de ocupação vertical, e mesmo para estarem disponíveis em todas as viaturas conto equipamento para
emergências.
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ENSINO

O PERFIL DE UM OFICIAL

Este trabalho realizado pelo Maj. RETAMOZO busca definir as capacitações que o AL Of PM deve desenvolver durante o
CFO com vistas a formação de um perfil profissional para o Of de PM.

Mj PM José Hilário Ayalla Retamozo

Embora não se posa neste breve estudo abranger todas as questões: ‑filosóficas, sociológicas, psicológicas e culturais –
subjacentes à formação de Oficiais da Brigada Militar entendemos possível nossa contribuição. Não só por chefiar a
Seção de Formação por dois anos de atividade e por estar, também, coordenando trabalhos de avaliação curricular do
CFO, CFS a CFSd PM, mas, principalmente por haver vivenciado muitas experiência positiva negativas ao longo de
quase dois decênios após declarado Aspirante a Oficial.

Atento estudo ao relatório final da "Analise Comportamental de Tarefas do Oficial PM", de julho de 1982, realizada pela
Diretoria de Ensino, permitiu entendermos como sendo três as principais capacitações que deva receber o Aluno Oficial
durante o CFO:

‑ capacitação para COMANDAR

‑ capacitação para INSTRUIR

‑ capacitação para ADMINISTRAR

Eis, a nosso ver, o perfil profissiográfico de um Oficial PM, desde sua declaração ao aspirantado até, pelo mínimo, o
posto de Capitão.

Comandar é constantemente instruir. Administrar é gerir bens e comandar pessoas. Instruir é também comandar e
administrar. As três capacitações são interferentes. Muitas vezes o Oficial não está no desempenho do comando, mas
rara será a ocasião em que não esteja desempenhando funções como instrutor, quer na instrução de Manutenção, quer
na Formação de Graduados e Soldados nas Escolas ou alhures nas OPM do interior do Estado.

Instruir é o dia a dia de um Oficial PM. Esta capacitação Inclusive ultrapassa as previsões de validade do CFO até o
posto de Capitão, eis que também os Oficias Superiores diariamente instruem.

Uma ordem bem dada equivale a uma pequena instrução. Clara, concisa e precisa. O que se pode admitir como boa
instrução?

Aquela, em que haja, por parte do Instrutor, equilíbrio entre o domínio técnico da matéria e o seu conhecimento dos
processos pedagógicos de retransmissão.

Instruir, saber instruir, é uma necessidade urgente que vive hoje, a Brigada Militar. Urge que seja dada no CFO essa
capacitação, sem decréscimo das preocupações com as outras áreas de formação profissional do egresso do CFO. Que
se adapte o CFO a essa necessidade de capacitar o seu egresso a: COMANDAR, INSTRUIR e ADMINISTRAR.

Numa análise do atual currículo do CFO, com o desdobramento da Carga Horária (CH) dirigida para cada uma dessas
três áreas que refutamos fundamentais na formação de Oficiais de Policia Militar, encontramos, hoje:

a ‑ na área de formação do COMANDANTE, 816 horas-aula (CH);

b - na área de formação do INSTRUTOR, 230 HA;

c - na área de formação do ADMINISTRADOR, 228 HA;

d ‑ para o desenvolvimento da missão como Encarregado de Inquérito e Sindicância,192 HA;

e - e mais 1.392 horas‑aula como carga horária complementar para o que denominamos de "Formação Individual".

Encontramos, também, as seguintes

Atividades Complementares

Atividade CMT Instrutor ADM IND
Exercício e estágio 70 70 35 175
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Extraclasse    603
Outras    374
Total    1.152 HA

Como se pode ver, é gritante a diferença de Horas-Aula a formação de instrutores (230 HA) com relação à área de
formação de Comandante (816 HÁ).

Sanada essa anomalia, dando-se crédito á necessidade da formação de um oficial capacitado á instruir formar-se-á, de
imediato, uma seqüência lógica de habilitações. Oficial capaz de bem instruir. Sargentos bons monitores e cabos e
soldados – produto final – melhor capacitados para o desempenho na atividade fim.  

Oficial bom instrutor por que bem formado, será também, capaz de transmitir boa formação aos Sargentos, Cabos e
Soldados. Aqueles lhe servirão de monitores e de eventuais substitutos nas funções de Comandante e de Administrador.

Aliás, se pensarmos a nível de empresa, Veremos o Oficial, como executivo, o Sargento como executor ‑ gerência
intermediária ‑ e os Cabos e Soldados como executantes (“HOMO FABER”).

Característica fundamental do executivo é sua capacidade de obter a consecução de objetivos através de terceiros. Ou
seja, eficácia gerencial.

Os executores são acionados pelos executivos e, por sua vez, dirigem os executantes.

Voltando ao principal, faz-se necessário, portanto que o Ensino na Brigada Militar retome a dignidade de uma
preocupação fundamental ‑ que sejam os nossos Alunos Oficiais conscientizados desde o 1° ano do CFO e ensinados a
partir do 2º e 3.° ano de todos os processos pedagógicos, de todas as técnicas e práticas didáticas para, no 4º ano,
colocarem‑nas em execução como Alunos Instrutores nomeados para ministrarem aulas na EsFECS, na Escola de 2°
Grau e mesmo aos primeiros e segundos anos do CFO, sob orientação e supervisão dos responsáveis pela sue
formação.

Citemos, a título de exemplo, o que nos diz o pediatra e professor universitário Ronald Pagnoncelli de Souza:

"Experiências em escolas demonstraram surpreendentes resultados utilizando adolescentes como monitores de Alunos
de séries abaixo das suas; foi notável o desenvolvimento do interesse dos monitores em ampliar sua área de
conhecimentos” (ln Revista ZH, 08.08.84, pág 9).

Nosso próprio Comandante-Geral, Cel PM Antônio Codorniz de Oliveira Filho, no seu discurso de posse, proferido a 12
02 82, expressa:

"A Brigada Militar compara-se a uma grande empresa, onde cada um de seus componentes deve contribuir
positivamente na elaboração do produto final que se constitui na garantia da manutenção da ordem pública no Rio
Grande do Sul, e cujos insumos são a instrução, o amor corporativo e a vontade de bem servir” (o grifo é nosso).

Perguntamos nós: e como se faz a instrução?

‑ Através dos instrutores, de bons instrutores, que tenham sido bem formados, possuidores de conhecimento técnico de
matéria e perfeito domínio dos processos e técnicas pedagógicas de retransmissão do conhecimento. Um bom instrutor
não se improvisa a partir da ordem do comandante da OPM que o nomeia em boletim para instruir esta ou aquela
matéria. O bom instrutor deve ser formado, receber dentro da escola que o forma as bases de todo seu trabalho
posterior. É dentro do CFO que tal deve ocorrer.

Lauro de Oliveira Lima à pág. 48, de sua obra "Pedagogia: Reprodução ou Transformação” da Editora Brasiliense,
Edição 1982, afirma que a moderna psicologia verificou que:

“Quem acabou de aprender é quem esta mais apto a ensinar, isto porque ainda guarda a lembrança dos rodeios que
foram necessários para a aprendizagem”.

Ademais, como nos ensina o Cel Armênio P. Gonçalves no "Memento do Instrutor', publicado pela Brigada Militar em
1970,

"O oficial instrui sempre e combate às vezes".

Isto posto, é um imperativo que se impõe o CFO em quatro anos com uma carga curricular e uma preocupação com o
dar ao Aluno Oficial capacitação de COMANDAR, INSTRUIR e ADMINISTRAR assim pensamos nós.
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PESQUISA

O EMPREGO DE RECURSOS HUMANOS

Neste artigo damos prosseguimento ao trabalho sobre o emprego de recursos humanos, publicado em nosso n.°
anterior, tendo em vista a inexistência de critérios que definam de forma racional o emprego de efetivo no Policiamento
ostensivo.

- Cap PM PR Moacir Lobo
- Cap PM PR Edney César Pereira Morais
- Cap PM RS Santos Roberto Rocha
- Cap PM PR Gilberto Girardello

1. INTRODUÇÃO

Na primeira parte deste trabalho, publicada no número seis de Unidade, tratou‑se da SELEÇÃO DE TURNOS DE
SERVIÇO em função da distribuição de ocorrências policiais por horas do dia. Verificou‑se que no Posto Policial de
Socorro Familiar (PPSF) da Praça Tiradentes, dentre as alternativas de jornada de trabalho estudadas, apresentava o
menor "desvio corrigido" (menor perda da força de trabalho) a alternativa a seguir apresentada.

Nesta segunda parte do trabalho em que será feita a DISTRIBUIÇÃO DO EFETIVO PELOS TURNOS DE SERVIÇO,
será levada em consideração: a jornada de trabalho escolhido (quadro I), o efetivo disponível do PPSF, a distribuição de
ocorrências por hora do dia e a pesquisa sobre as atividades de policiamento preventivo (1) realizadas.

Sendo a proposta do trabalho otimizar o emprego de recursos humanos existente, levou‑se em consideração o que
estava sendo realizado em termos de policiamento, sem questionar aspectos táticos ou estratégicos referentes ao
emprego do pessoal.

O primeiro passo desta exposição procura mostrar como era o emprego do efetivo na época em que foi realizado o
trabalho. Mais tarde será comparada a situação em vigor com a situação proposta.

2. EMPREGO DO EFETIVO EM VIGOR

Como já foi dito anteriormente, cada módulo (PPSF) possuía quatro Grupos de Polícia Militar (GPM) a um Grupo de
Recompletamento. Os GPM se revezavam entrando um em cada turno de serviço, com um efetivo de 5 Soldados,1 Cabo
e um Sargento. O Sargento comandava o policiamento, o Cabo permanecia no posto e os Soldados executavam o
policiamento propriamente dito.

O quadro II mostra a situação descrita.
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(1) Policiamento preventivo é uma forma de ação do policiamento ostensivo em que a ação policial se caracteriza pela
presença do policial em determinados locais de risco procurando antecipar qualquer ocorrência policial.

Observa‑se no quadro II que um dos GPM folga 24 horas.

Convém destacar que as 120 horas‑homem de serviço não eram ocupadas totalmente no policiamento de rua. Havia o
tempo destinado à permanência no posto que correspondia ao tempo que os soldados vinham ao PPSF para atender
chamado de seu Cmt, fazer necessidade fisiológica ou refeição. Foi feito um cálculo estimado desse tempo em função de
duração dos turnos, dos seus horários e das experiências vividas anteriormente pelo pessoal dos PPSF.

Observe que o tempo total empregado no policiamento ostensivo era de 100 horas‑homem. Segundo a doutrina em vigor
este tempo era utilizado para realização do policiamento preventivo e para o atendimento de ocorrências.

A seguir foi realizada uma pesquisa de campo junto aos Comandantes dos PPSF a comandantes de GPM, através da
aplicação de questionários e entrevistas, a fim de verificar como eram gastas as 100 horas‑homem citadas.

No módulo da Praça Tiradentes o resultado obtido foi o seguinte.
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Após o estabelecimento do tempo necessário para execução do policiamento preventivo, passa-se a análise do tempo
disponível para o atendimento de ocorrências com a sua distribuição por turno de serviço ( quadro V).

Verifica‑se que para atender 1% das ocorrências havia disponibilidades de aproximadamente, 0,3 horas‑homem no
período de um dia. Entretanto, verifica‑se que este índice é atingido apenas no 3.º turno.

3. DISTRIBUIÇÃO DO EFETIVO PELOS TURNOS DE SERVIÇO

Sendo o objetivo do trabalho apenas otimizar o emprego do pessoal para realizar as tarefas que vinham sendo feitas,
resta apenas redistribuir o pessoal na alternativa de jornada selecionada. Para tanto deverá levar‑se em consideração a
70,3 horas‑homem para a policiamento preventivo e 29,7 para o atendimento de ocorrências.

3.1) Distribuição do tempo necessário para o atendimento de ocorrências.

Para este fim deve ser distribuído 29,7 horas‑homem ou seja, 0,297 horas‑homem para 1% de ocorrências. Para isto,
basta verificar como fica a distribuição das ocorrências policiais na nova composição de horários.

3.2) Necessidade de policiamento preventivo por turno

A partir dos questionários elaborados faz‑se a redistribuição do tempo necessário para realização do policiamento
preventivo face a nova composição de horários. Os resultados obtidos constam no quadro VII.



03/01/2020 materia8

file:///D:/sites/2019/museu/unidade/Rev07/materia8.htm 4/7

3.3) Distribuição do pessoal

A distribuição é feita em função da necessidade de policiamento preventivo e do atendimento de ocorrências policiais.
Quadro VIII indica esta distribuição.

É importante destacar que o tempo de permanência, que anteriormente fora retirado, agora é acrescentado novamente.
Verifica‑se que apesar de possuirmos 120 horas-homem por dia, foram distribuídas apenas 118 horas-homem. Isto
deve‑se a composição dos horários para troca de turnos. Os 2.° a 3.° turnos receberão um efetivo maior que os demais.

4. ANÁLISE COMPARATIVA DA DISTRIBUIÇÃO DO EFETIVO

Agora passa‑se a comparar a situação em vigor (quadro IX) com a situação constante no quadro VIII. Após esta
comparação selecionar‑se‑á a que apresentar o menor desvio (significa a menor perda da força de trabalho).

4.1) Situação em vigor
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No quadro IX o cálculo das horas‑homem é feito a partir da necessidade de policiamento preventivo a de tempo
necessário para o atendimento de ocorrências adaptado à nova composição de horários.

O desvio de 12,6 significa perda da efetividade do policiamento por mau emprego do efetivo. E importante destacar que
estes 12,6 significam aproximadamente 10% de toda a força de trabalho no PPSF.

Verifica‑se no quadro X que o desvio existente é de 5,4 não atingindo 5% da força de trabalho existente. Convém
ressaltar que não foi considerada na época a superposição de turnos.

A alternativa apresentada no quadro X é melhor que a do quadro IX, sendo portanto a que deve ser proposta.

5. COMPARAÇÃO COM OUTROS PPSF

Na primeira parte da publicação (n.° 6 de Unidade) afirmamos que o presente trabalho fora realizado em três PPSF.
Como informação adicional apresentamos os resultados obtidos nos dois outros módulos.
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É importante destacar que em todos os PPSF eram empregados 5 homens por turno e a nova situação estudada exigiu
uma redistribuição de acordo com o constante no quadro XI.

CONCLUSÃO

Face as análises procedidas e os estudos elaborados no decorrer do presente trabalho, verificou‑se uma série de pontos
comuns a todos os PPSF pesquisados. Estes aspectos considerados em suas totalidades permitiram concluir que:

1) A distribuição da carga de trabalho entre os PPSF apresentavam diferenças marcantes devidas às variações das
necessidades de policiamento preventivo em suas respectivas áreas, bem como das diferenças de incidências de
ocorrências policiais.

2) Da mesma forma, ocorriam flutuações da necessidade de policiamento entre os turnos de um mesmo PPSF,
ocasionando horários críticos que, por sua vez, sobrecarregavam os policiais de serviço naqueles períodos.

3) O tempo disponível para o atendimento de solicitações de serviço também apresentavam variações que iam desde
0,29 a 0,76 horas‑homem para cada 1% de ocorrências policiais diárias.

A otimização do emprego dos recursos humanos nos PPSF, diante dos problemas acima descritos, requeriam a adoção
de uma série de medidas de ordem estrutural.

Partindo‑se da premissa que se devem encontrar as melhores soluções com o emprego racional do elemento humano
existente, e a impossibilidade de se alterar a localização dos postos, chegou‑se à conclusão de que era necessário
manter um controle continuado da carga de trabalho de cada posto o que possibilitaria, sempre que necessário, a
reavaliação das áreas de atuação.

No que diz respeito às variações de necessidade de policiamento em cada um dos diferentes turnos diários, era
necessário considerar a sobrecarga de trabalho proporcionada nos horários críticos, o que aconselhava uma
proporcionalidade entre esta mesma carga de trabalho e a distribuição de efetivo.

Outro fator que exercia considerável influência a ocasionava a sobrecarga de trabalho em determinados horários e
ociosidade em outros, era a divisão dos turnos de serviço. O Manual de Aplicação do Sistema Modular de Policiamento
Urbano previa três diferentes tipos de escala. No estudo utilizou‑se também de uma quarta alternativa na procura de uma
escala ideal.
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Neste estudo foram considerados os desvios em relação à carga média de trabalho per turno, visto que tango a carga de
trabalho acima da média como a que se posicionava abaixo dela, geravam má aplicação do efetivo, que resultava em
perda de potencial.

Do estudo das alternativas de escalas resultou de melhor aplicação aquela que tinha seus turnos compreendidos entre
0700, 1300, 1900 a 2400 horas (ver n.° 6 de Unidade).

No que diz respeito ao emprego do efetivo a proposta feita foi a que apresentou melhor resultado; ela consta no quadro
XII. É conveniente destacar que o desvio de 48,8 horas‑homem nos três módulos estudados corresponde a uma perda
de 14% do efetivo ou seja, aproximadamente o trabalho de 8 homens (ver quadro XI). Na solução proposta a perda é
menor, chegando a 6% do efetivo, que significa cerca de 4 homens. Verifica‑se na proposta apresentada que, sem alterar
o efetivo dos PPSF, a efetividade do policiamento se altera como se fosse acrescentado 4 homens para sua execução.

Entretanto, o emprego dessas medidas para racionalização do aproveitamento dos recursos humanos ‑ estudo para
reestruturação de áreas, distribuição proporcional do efetivo nos turnos de serviço, utilização de um índice padrão para o
cálculo das necessidades de tempo para o atendimento de ocorrências a utilização de melhor jornada de trabalho, ‑
exige uma análise continuada da situação. Esta análise se fundamenta no fato de que os indicadores de necessidades
de ação policial são variáveis no tempo e no espaço.

De acompanhamento continuado da situação dependerá o êxito da otimização do emprego de pessoal a da própria
missão policial‑militar.
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A REVOLUÇÃO DE 30 E A BM

Este texto foi extraído do livro de Memórias, Vol. II, de João Neves da Fontoura, que foi o articulador político da
revolução de 30, a enfoca o início da participação brigadiana naquele levante.

João Neves da Fontoura

Na base de todas as coordenações
revolucionárias, uma preliminar urgia
resolver: a posição da Brigada Militar do
nosso Estado. A Brigada era excelente tropa
de choque, provada na luta, pois combatera
dentro a fora do Rio Grande as últimas
rebeliões desde 1923. Composta de
soldados veteranos com uma esplêndida
oficialidade, dificilmente conseguiríamos êxito
sem ela. Menos ainda contra ela. Mas a
Brigada era legalista por índole e tradição.
Fora no distante passado a Guarda Cívica,
organizada por Júlio de Castilhos quando
Presidente de nossa terra. Pelejara com
inexcedível bravura durante o triênio heróico
de 1893 a 1895, e daí em diante se
consagrara invariavelmente à defesa da
ordem a das instituições.

Para ser exato, devo dizer que a Brigada em
mais de quatro decênios de existência se
identificara por completo com o Partido
Republicano. Sem prejuízo do implemento de
seus deveres regulamentares a da correção
de sua conduta militar, era o Partido
Republicano em armas. Quando estouravam as sedições, o Governo aumentava seu efetivos pela incorporação dos
chamados Corpos Provisórios, compostos de correligionários nossos que iam combater os rebeldes: os maragatos de 93
e os libertadores de 23.

Com essas características, impossível supor que milícia estadual se dispusesse naturalmente a romper com o passado e
se enfileirasse sem repugnâncias ao lado dos lenços vermelhos dos nossos adversários, contra as quais lutara durante
anos e anos.

A posição da Brigada, naquela conjuntura, dava, pois, margem a interrogações e inquietações. Corria mesmo, à boca-
pequena, que os principais comandantes já se haviam reunido diversas vezes, para tratar da situação criada. Tudo isso
sem alarde nem indisciplina.

Quem conhecesse a fundo a vida do Rio Grande estaria, entretanto, certo de que fazia alta uma palavra do Sr. Borges de
Medeiros para que a força estadual aceitasse a solução revolucionária e se batesse pela vitória dela com o mesmo
espírito de sacrifício que a distinguira desde sua fundação.

Tanto isso era verdade que o Sr. Borges de Medeiros, apenas terminado o encontro com Oswaldo Aranha, chamou a
Irapuazinho seu genro, Dr. Sinval Saldanha, o qual não tardou a voltar a Porto Alegre portador de uma carta autografada
do líder do Partido Republicano, concitando a Brigada Militar a fazer causa comum com o Rio Grande no levante em
preparação.

O Sr. Sinval Saldanha reuniu-se sem demora com os oficiais superiores da milícia, à frente seu Comandante-Geral, o
íntegro e bravo Cel Claudino Nunes Pereira. Deu-lhes a ler a carta a com eles concertou a ação imediata e futura da
tropa no sentido de apoiar a revolução a ajudá-la no caminho da vitória.

A carta do Sr. Borges de Medeiros tinha tudo de um belo documento, digno de ser publicado como um exemplo.
Infelizmente não o possuo. Supus que se encontrasse em poder de Sinval Saldanha, meu caro amigo. Ele, porém, me
declarou que a entregara a Vargas, a pedido deste, depois de conversa com o Cel Claudino e seus oficiais.
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BOMBEIROS

CRITÉRIOS PARA RECLASSIFICAÇÃO DE CIDADES 

A prevenção e o combate a incêndios nas cidades são alvos de constante preocupação comunitária. 
Será a reclassificação das cidades uma forma de melhor equacionamento dos meios para a prevenção de combate a

sinistros? 

Cap PM Cícero Luiz de Oliveira Coitinho

A segurança contra o fogo dos núcleos urbanos a conseqüentemente da vida humana, depende de uma série de fatores
aos quais o primeiro a ser apontado é o Corpo de Bombeiros.

Este serviço público de acordo com os critérios de avaliação de segurança das cidades estabelecidas pelos órgãos
internacionais de seguro responde por 42% da citada proteção desde que perfeitamente adestrados, dotados de meios,
instalações e poder legal para aplicação de normas preventivas.

Como resta a ser coberta a ponderável parcela de 58% desdobrada em 42% relativos aos sistemas de abastecimento de
água e mais 16% representados pelos meios de comunicação, Leis de Prevenção, colaboração Policial, ensino a
orientação ao público e ainda características quais das cidades, envolvendo:

-Topografia

- Largura das ruas

-Condições de Tráfego

- Ocupação do solo

-Carga incêndio das edificações

-Concentrações Industriais e Comerciais

Para obtermos um melhor entendimento do que estamos explorando faremos um breve passeio pelo Seguro Incêndio
que é a razão de se pleitear a reclassificação das cidades.

Em um Seguro-Incêndio são cobertos pela apólice os riscos de dano provocado por um incêndio, queda de raio dentro
da área do terreno ou edificação onde estiverem localizados os bens segurados, explosões de gás normalmente
empregado em aparelhos de uso doméstico, desde que ocorrida dentro da área do terreno ou edifício onde estiverem
localizados os bens segurados.

O seguro é feito para proteger prédio-edificação, conteúdo maquinaria e mercadoria, e para isto é pago pelo segurado
em prêmio.

Este prêmio é determinado em função do valor em risco, e é o valor dos bens que estão sendo segurados.

O prêmio sofre a influência de diversos fatores, tais como:

PREVENÇÃO EXISTENTE

- Fixa - Hidráulica

- Móvel-Extintores

OCUPAÇÃO

- Natureza

- Finalidade

- Tipo

ALTURA DO PRÉDIO

TIPO DE CONSTRUÇÃO
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CLASSIFICAÇAO DO MUNICÍPIO

A classificação de um risco a ser coberto por seguro é efetuada da seguinte maneira:

LOC

Esta sigla determina a localização da cidade, a classe da ocupação e a classificação da construção.

L - Localização da cidade de acordo com a classificação fornecida.

O - Ocupação de acordo com a natureza a ser segurada e o seu risco conforme tabela do IRB.

C - De acordo com o tipo de construção.

As tabelas e listas nos fornecem os dados do LOC através de rubrica ocupação do risco e classe de ocupação, sendo
dado 13 classes diferentes, conforme artigo 7.° da TSIB.

A localização é fornecida pela TSIB no seu artigo 6.°, que divide em quatro classes de localização de cidades.

A construção é dividida também em quatro classes no artigo 8.° combinado com o artigo 15.°.

Diante do exposto temos a classificação do risco formado da seguinte maneira:

__________________________________________________________

  L                                              O                                                          C

1  a  4                                    1  a  13                                                 1  a  4

___________________________________________________________________

Deixamos de citar a lista de ocupação do risco e a classe de ocupação visto que esta facilmente é encontrada na TSIB
em seu artigo 31.

Obtido o LOC, sigla que determina a classificação de um risco a ser coberto por um seguro, partimos para uma outra
tabela chamada Tabela de Taxas, que nos fornece os índices a serem aplicados nos valores atribuídos aos prédios e
conteúdos.

Para exemplificar tomemos alguns dados concretos a os índices e verifiquemos o prêmio a ser pago pelo segurado, por
um seguro de valor fictício para determinado tipo de ocupação.

TIPO                   CLASSIFICAÇÃO     CUPAÇÃO     CLASSIFICAÇÃO RISCO

MADEIRA               364.31                       4.10.2           3.10.2       2.10.2     1.10.2

Podemos verificar na classificação do risco, somente o que interessa a nós Corpo de Bombeiros, há quatro situações na
classificação das cidades.

Buscando na Tabela de Taxas (artigo 10) os índices respectivos para prédio e conteúdo teremos:

CLASSIFICAÇÃO RISCO                       CONTEÚDO                                     PRÉDIO

            4.10.2                                           0.024                                              0.020

            3.10.2                                           0.022                                              0.018

            2.10.2                                           0.020                                              0.017

            1.10.2                                           0.018                                              0.015

Diante destes dados estamos habituados a formular o prêmio a ser pago pelo segurado de um seguro de prédio e
conteúdo de uma ocupação para madeira-fábrica de artefatos, laminados-compensados, carpintarias e marcenarias, sem
trabalho de estofamento.

Atribuindo valores fictícios a prédio obtemos:

CLASSIFICAÇÃO RISCO                  CONTEÚDO                                 PRÉDIO
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4.10.2                                       Cr$10.000.000x0.024                   Cr$1.000.000x0.020

3.10.2                                       Cr$10.000.000x0.022                   Cr$1.000.000x0.018

2.10.2                                       Cr$10.000.000x0.020                   Cr$1.000.000x0.017

1.10.2                                       Cr$10.000.000x0.018                   Cr$1.000.000x0.015

           

Apresentando estes dados podemos citar a fórmula para aplicação do Prêmio Seguro Incêndio:

VALOR PRÉDIO x ÍNDICE = PRÊMIO A

VALOR CONTEÚDO x ÍNDICE = PRÊMIO B

PRÊMIO A + PRÊMIO B + ADICIONAL - DESCONTOS = PRÊMIO LÍQUIDO

Adicional são aplicações percentuais em relação à classe de construção, quanto à altura, combustibilidade do material, e
etc.

Os descontos são dados pela prevenção de incêndio existente no estabelecimento que é segurado.

Desprezando os adicionais e os descontos podemos efetuar as operações matemáticas a verificamos os diferentes
prêmios pagos pelo mesmo estabelecimento nas quatro classes de localização de cidades fornecidas pelo IRB.

Verificamos que em média uma redução de 10% no valor a ser pago por um seguro incêndio para cada classe de
localização.

Podemos concluir que, em qualquer comunidade, a classe empresarial irá se surpreender com os dados apresentados e
daí a importância do nosso conhecimento destes dados, quando do passeio que efetuamos pela confecção de uma
apólice de Seguro Incêndio.

É lógico que o comércio e a indústria possuem interesses em desembolsar dinheiro em quantidade cada vez menor para
poder ampliar suas instalações e aprimorar o aumento da sua produtividade.

Com esta situação perguntamos: Quem não gostaria de investir pequena quantia de dinheiro a curto prazo a obter um
rendimento certo e sólido em médio prazo?

Estas considerações se fazem necessárias para que possamos entender da importância do Oficial Bombeiro e do
empresário conhecer o que é reclassificação da cidade na TSIB.

Como já citamos no início do trabalho, nas considerações gerais, que os Corpos de Bombeiros representam, de acordo
com os critérios estabelecidos por órgãos internacionais de seguros, a taxa de 42%, sendo o restante distribuído da
seguinte maneira, conforme as NORMAS PARA MELHORIA DE CLASSE DE LOCALIZAÇÃO DE CIDADES:

a) Serviço contra fogo                                                                 42%

b) suprimento d'água                                                                  42%

c) Meio de comunicação                                                              6%
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d) Leis de prevenção, polícia e propaganda                                    5%

e) Características gerais da cidade                                               5%

Para cada item solicitado é atribuído uma ponderável quantidade de pontos da seguinte maneira:

a) SERVIÇOS CONTRA FOGO

1 - OFICIAIS ..................................................................................................................................10 pontos

2 - MOTORISTAS ...........................................................................................................................10 pontos

3 - GUARNIÇÕES .……………..........………………………………….......................................………..120 pontos

4 - VIATURAS. ………………………..............…….…….......................................………………………120 pontos

5 - CONDIÇÕES DE CARROS E BOMBAS ........…….......................................………………………...40 pontos

6 - OUTROS .………………........................................…………………………..........……………………246 pontos

b) SUPRIMENTO D'ÁGUA

7 - ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ……………………….................................................…………10 pontos

8 - RESERVATÓRIOS ………………………………………....…….................................................……  60 pontos

9 - REDE DISTRIBUIDORA         .................……………….…................................................……….196 pontos

10 - OUTROS ..…………………................................................……………………………….………….270 pontos

c) MEIOS DE COMUNICAÇÃO

1 - SERVIÇO TELEFÕNICO …………………………………………….....................................................40 pontos

2 - MEIOS DE COMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ALARME……..................................................15 pontos

3 - MEIOS DE COMUNICAÇÃO ENTRE AS VIATURAS E A ESTAÇÃO DE BOMBEIRO……….....……..20 pontos

4 -OUTROS .……………………………………………………..................................................……………03 pontos

d) LEIS DE PREVENÇAO POLÍCIA E PROPAGANDA

1 - LEIS....................................................................……………………………………….....................50 pontos

2 - POLÍCIA .……………………………………………………………..................................................…..08 pontos

3 - PROPAGANDA …................................................………………………………………………….……07 pontos

e) CARACTERÍSTICAS GERAIS DA CIDADE

1-OCUPAÇÃO …………………………………………………………………………………………....…….......20 pontos

2-ÁREA DO MUNICÍPIO …………………….......................................................…………………….…...10 pontos

3-LARGURA DAS RUAS …………………………...................................................………………….…...10 pontos

4-PORCENTAGEM CONSTRUÍDA …………………...................................................…………….……..10 pontos

5-CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ……………………...................................................………………….…...10 pontos

6-VARIAÇÕES TOPOGRÁFICAS ……………………………...................................................………….05 pontos

Como os serviços contra o fogo representam uma considerável porção de pontos, e como este é o que interessa ao
nosso estudo, voltamos ao item "A" no.4 e no.3.

As normas para melhoria de classes de localização de cidades da TSIB, nos apresentam duas tabelas com relação a
viaturas e efetivo que passamos a citar:
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Observando os dados apresentados para melhoria de classe de localização de cidade e as tabelas indicadas pelo IRB na
mesma forma, fizemos uma breve parada para corrigir alguns pensamentos:

- O Estado do RS possui 244 municípios;

- O CB-BM possui guarnições em 45 municípios;

- Na classe 3 de localização apenas 4 municípios do RS estão ali classificados - Canoas, Caxias do Sul, Ijuí, Santa Cruz
do Sul;

- Na classe 2 da mesma tabela apenas 2 municípios ali são encontrados - Pelotas e Rio Grande;

- Na classe 1 da referida tabela encontraremos somente a Capital do Estado, Porto Alegre, ali classificada;

Temos, atualmente, 8 municípios classificados na tabela em situação "privilegiada", e as demais cidades nas classes 4
onde se encontram os demais municípios.

- Pergunto: Onde estão os demais municípios em que possuímos Guarnição de Bombeiro?

- O que podemos fazer para passá-los para classes menores?

- Como motivar uma comunidade para que esta equipe a Guarnição de Bombeiros  com a finalidade de reduzir o que é
pago para as seguradoras no Seguro-Incêndio.

Seguindo os pensamentos citados podemos imaginar o que temos em nossas mãos para auxiliar a comunidade 
Industrial e Comercial de uma cidade e o povo em geral que se utiliza do Seguro-Incêndio.

Imaginemos as grandes somas de dinheiro que podem ser economizadas e aplicadas na própria comunidade a no
equipamento de Bombeiro.
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INSTRUÇÃO

A PREPARAÇÃO DO OFICIAL PARA A RESERVA 

Uma abordagem simples a direta sobre a inatividade, da qual se pode extrair
uma lição realista de como nos prepararmos para a reserva.

Cel. Luiz Iponema

O oficial que faz da Policia Militar a sua carreira profissional, um dia será transferido para a reserva, isto é, um dia será
inativado.

É comum o oficial dizer:

"Após meus 30 ou 35 anos de efetivos serviços prestados, estarei na reserva". Esta declaração apenas apresenta um
aspecto da questão que é a conseqüência natural do cumprimento do dispositivo regulamentar.

- Estará o oficial preparado para enfrentar a reserva?

- Estará preparado para a inatividade?

A mais complexa das preparações é a psíquica. É a preparação mental.

Vejamos alguns aspectos fundamentais para que o oficial se prepare plenamente para a reserva.

1.º - Compreender que a inatividade é apenas uma mudança de atividade e que não significa inércia total.

2.º - Compreender que vai entrar para o rol daqueles que os interesses serão outros diferenciados dos da ativa.

3.º - Entender que a pessoa humana é um ser interesseiro, dotado de autonomia quanto ao ente, dotado de
autoconsciência, de comunicação e de autotranscendência, por tudo isto, é complexo e reage imprevisivelmente. Daí, na
reserva, o oficial poderá não ser tão procurado como na ativa. Fato que é decorrência natural de sua própria inatividade.

4.º - De todos os elementos anteriormente citados, o que melhor ilustra a grandeza da pessoa humana e faz entender
mais profundamente as suas características é a AUTOTRANSCENDÊNCIA: "movimento com que o homem ultrapassa
sistematicamente a si mesmo, tudo o que é, tudo o que adquiriu, tudo o que pensa, tudo o que quer e tudo o que
realiza". (B. Mondin)

Por isto, o oficial deve projetar-se para além de sua situação presente na inatividade nos quadros da Força).

Pense na reserva como na mudança de uma para outra forma de vida. É um reajustamento. É a participação em alguma
outra atividade construtiva que o manterá ocupado, sem o exigente esforço a que estava habituado.

A escolha desta nova atividade é da escolha de cada um.

5.º - Prepare-se para repudiar (com toda sua força a com toda a sua personalidade) a idéia de que sua vida construtiva
vai terminar. Lembre-se que as maiores contribuições de sua vida poderão ser feitas naqueles últimos anos, pois que
você terá as qualidades necessárias, a experiência, a maturidade e a compreensão para grandes realizações. Depende
da maneira de ver as coisas.

6.º - Prepare-se para, na reserva, conversar sem dar ênfase a sua idade. Recorde-se de que a medida do tempo
chamada "ANO" é inteiramente artificial. O tempo é incomensurável. Sua idade está em sua mente. Você não será mais
velho do que aquilo que confessa ser. Prepare-se para ser o tipo de pessoa sem idade. Mantenha a mente alerta e o
tempo o tratará com delicadeza.

7.º - Procure compreender, desde já, que quem fica sentado, definha. Prepare-se para escolher uma atividade que
melhor lhe convenha e que cative seu interesse A preparação desta atividade poderá ser feita mesmo na atividade sem
prejuízo de suas atribuições profissionais.

8.º - Desde já, fixe bem em sua mente a idéia de que homem algum, está acabado enquanto Deus não o chama para
junto de si e que é Deus quem decide quando você está findo. Enquanto o deixar aqui terá trabalho para você realizar.

9.º - Seja sempre otimista com o seu futuro: espere sempre o melhor e o conseguirá.

10.º - Prepare-se para fazer tudo o que puder para manter outras pessoas felizes. Esta atividade é ótima terapia
mormente quando praticada por meio daquilo que se gosta de fazer.
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11.º - Sob todas as hipóteses, existe uma visão estreita e fatalista de sua futura reserva. Procure não agir de acordo com
a idade cronológica a sim com sua idade mental. Existem pessoas que biologicamente envelhecem depressa
precisamente porque se "sentem" velhas. Não seja destas pessoas.

12.º - Prepare-se para não ter ressentimento ou inveja dos que estão na ativa.  Convença-se que seu tempo foi bem
vivido ao seu tempo.

13.º - Prepare-se para aceitar o inevitável processo do tempo, pelo qual você chegará à reserva. É necessário aceitá-la
positivamente, na certeza de que novas e preciosas oportunidades estarão ao seu dispor.

14.º - Lembre-se de que, quando na reserva, os demais sentirão logo ao primeiro contato com você se está ou não em
luta com a inatividade. Se a aceitou mostrará tranqüilidade, energia e autocontrole autênticos. Se não, sua falta de
unidade interior se revelará na agitação, nas queixas e na absorção de assuntos triviais.

15.º - Procure adquirir, ao longo de sua atividade, uma bondade calma, paciência equilibrada e tranqüilidade sorridente,
qualidades que encorajam e estimulam os mais jovens.

16.º - Quando você sentir que está podendo trocar o trono do poder pela posse da sabedoria, em que você adquire a
nova liberdade de ver todas as coisas em suas verdadeiras dimensões, através de um olhar de fé em seu próprio futuro -
você estará preparado para enfrentar a transferência para a reserve a nela ser muito feliz.
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NOTAS NOTAS NOTAS NOTAS

Na França, a justiça em julgamento

O semanário "Le Nouvel Observateur", da França, realizou uma pesquisa de opinião, para que os franceses se
manifestassem sobre suas instituições, classificando-as quanto à credibilidade que mereciam.

Na lista em que figuravam nove instituições, a Justiça foi a última classificada; pela ordem, os franceses crêem no
seguinte: 1. Polícia; 2. Escola; 3. Grandes Escolas; 4. Exército; 5. Leis; 6. Universidades; 7. Igreja Católica; 8. Poder
Legislativo; 9. Justiça.

Numa lista em que figuravam Justiça, Parlamento, Exército, Policia, Igreja Católica, Universidade e outras, num total de
nove instituições, a Justiça ficou em último lugar. A percentagem, dos que acreditam na Justiça, na França, segundo a
pesquisa, é de 44%,enquanto acreditam na Polícia 74%; por outro lado, enquanto a Polícia tem contra si a opinião de
20%, a Justiça tem contra ela 48%, um resultado amargo, semelhante, aliás, ao que se obteve aqui em pesquisa
semelhante, publicada na Revista Veja, com a diferença, porém, que nossa Polícia também se saiu mal, vencendo, por
larga margem, na credibilidade dos brasileiros, uma instituição antes desprezada, os Correios...

Tendo em vista o interesse que possa despertar entre os Colegas, traduzimos uma entrevista obtida pelo repórter com o
Ministro da Justiça, sobre o assunto (1):

N.O.: A confiança dos franceses na Policia vem em primeiro lugar, a na Justiça em último: que diz sobre isso?

Robert Badinter (Ministro da Justiça): Fico pesaroso, mas não me surpreendo. Os franceses não esperaram a chegada
da esquerda ao Poder para estabelecer esta classificação. Os números são quase iguais a outros, de uma pesquisa feita
anos atrás, por outra revista. Sem dúvida os franceses estão contentes com sua polícia: ela deve ser aquela que eles
desejam. Com a Justiça, suas relações são mais complicadas. Os franceses, como todos os povos, imagino, sonham
com uma justiça perfeita. Mas a justiça perfeita é a justiça divina. Na realidade, o desencanto é igual à expectativa. A
história dos franceses e de sua justiça é a história de um amor frustrado.

N O.: Baixamos à terra. Haverá, certamente, razões plausíveis para esta decepção?

R.B.: Certo. Mas há a realidade a há os fantasmas. Estes, os encontramos nas afirmações sobre a justiça penal. Por
exemplo, "A Justiça solta os criminosos": é falso! "A Justiça é submissa aos endinheirados": aberrante!

N.O.: Seja. Mas onde estão os fundamentos desta desconfiança?

R.B.: No que os franceses verificam todos os dias. Alguém quer divorciar-se? Dois anos. Um processo perante a Junta
de Conciliação (2)? Dura às vezes até dezoito meses. Obtém-se uma sentença? Haverá cem dificuldades para a
execução. Eis os motivos de descontentamento, que se juntam aos que provocam, pela natureza das coisas, as
decisões obtidas nos processos cíveis, os únicos que a maioria dos franceses que procuram a Justiça conhecem: há
sempre uma parte que ganha, a outra que perde. Daí, necessariamente, uma insatisfação de 50%. E ainda mais! A
Justiça está longe dos cidadãos, é um mundo fechado, palácios cerrados, linguagem esotérica, procedimentos
antiquados.

A realidade é que nossa Justiça é uma velha máquina fatigada, pobre, esmagada pela falta de coisas mais elementares.
Falta de Juizes, falta de serventuários, falta de meios, um orçamento de miséria. Como não compreender o
ressentimento dos franceses, que esperam anos, até verem fazer-se justiça? Se os Correios levassem oito dias a
entregar suas cartas, teriam os franceses confiança neles? A Justiça é o parente pobre, a velha sem recursos.

N.0.: Que pode fazer o Ministro da Justiça (3)?

R.B.: 0 que se está fazendo. Estamos sempre de prontidão, como o cozinheiro. Minha ambição secreta não é de
somente alterar as leis, é também de mudar a justiça do dia a dia. Há seis meses estamos trabalhando na reforma dos
procedimentos, que será a prioridade absoluta no ano próximo.

Dos Tribunais Superiores até as Juntas de Conciliação, nada escapará. Computação, abertura dos Tribunais,
atendimentos de vítimas, etc.: Nada será espetacular, mas, ao fim de contas, é por este trabalho humilde que se operará
a mudança. Não estarei satisfeito, enquanto os franceses não tiverem um sentimento de que a Justiça é um serviço
público como os demais. Com alguma coisa de vantagem: a Justiça é um serviço público que tem o nome de uma
virtude, ou, melhor, de uma esperança. Fazer funcionar bem o serviço a não deixar morrer a esperança, não é fácil. Mas
chegaremos lá. Pelo menos, creio nisto. Notas:

(1) - O Ministro da Justiça é quem fala em nome do Judiciário, na França, devido à organização político-social do país.
Aqui, pelo menos formalmente, o Judiciário é um Poder. Na França, embora livre, a Justiça é mais um órgão do próprio
Executivo.
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(2) - Traduzimos "procès devant les prud'hommes", no original, por "causa perante a Junta de Conciliação", mas aqui não
conhecemos este tipo de Tribunal; pensamos corresponder aos nossos atuais Juizados de Pequenas Causas, em tão
boa hora instituídos em nosso Estado, pelo trabalho pioneiro da AJURIS e do Juiz Corte Real.

(3) - Veja nota (1), sobre o fato de estar sendo entrevistado o Ministro da Justiça, a não o Presidente do que lá
corresponderia ao nosso STF.

(Tradução e Notas de Orlando de Assis Corrêa. Artigo escrito e publicado pela AJURIS - Revista da Associação dos
Juizes do Rio Grande do Sul, n.º 31).

Poderes independentes

Um jornal de Porto Alegre, em sua edição de 30 de setembro de 1984, publicou matéria onde mostrava o empenho de
um vereador da cidade de Canoas no sentido de que fossem construídas guaritas em cada passarela de acesso às
estações do ,metrô de superfície. A certa altura, era afirmado que em cada uma das vinte guaritas a serem construídas
permaneceriam dois brigadianos, especialmente a noite; e mais: um representante do presidente da Trensurb já
confirmara a construção das guaritas, uma vez que já fora obtida autorização do DNER.

Num cálculo rápido, seguindo as orientações da doutrina da Brigada Militar no que refere à carga diária de serviço e
folga semanal, para um atendimento "conforme o planejado" no artigo jornalístico, seria necessário um efetivo na ordem
de duzentos cabos e soldados, sem contarmos com as funções de fiscalização e comando em seus diversos níveis.

Constata-se que certas pessoas julgam que o serviço de policiamento deve ser burocratizado ou caracterizado por
construções na via pública. A preocupação com a segurança publica é louvável... mas, não seria melhor se deixassem
os encargos de planejamento do policiamento ostensivo serem exercidos pela autoridade competente?

Simpósio no CPC

Durante o mês de agosto de 1984, o Comando de Policiamento da Capital desenvolveu um Simpósio sobre Fardamento,
Equipamento, Armamento e Aprestos Policiais Militares, onde as Unidades Operacionais subordinadas àquele Comando
fizeram-se representar por grupos de oficiais expositores, observadores ou assistentes. No decorrer dos trabalhos
verificou-se a apresentação de sugestões inovadoras (abrigos a peças de fardamento), a sedimentação de velhos e
consagrados conceitos (cobertura, algemas,...) e, mesmo, a retomada de velhas necessidades (caderneta de anotações,
dotação de munição). No encerramento do Simpósio compareceram o Sr. Chefe do EMBM, o Sr. Subchefe do EMBM e o
Sr. Chefe da 3ª Seção, os quais concederam oportunidade para um saudável debate com os oficiais participantes.

Dos assuntos abordados ao longo das várias reuniões, o Sr. Comandante do CPC remeterá cópias ao escalão superior,
certamente com pareceres. Face o prestígio de um CPC com Área de Ação no espaço nevrálgico do estado e tendo
como subordinadas OPM que são verdadeiras matrizes de procedimentos para o policiamento em local urbano a de
atividades especializadas - é de supor-se para breve a tomada das medidas aperfeiçoadoras apontadas naquele
Simpósio .

Quanto mais não for, a divulgação dos trabalhos apresentados (agora para toda a Brigada Militar) já constituir-se-á em
consolidação das concepções e doutrina existentes. E que venham mais Simpósios!
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JURISPRUDÊNCIA

A jurisprudência pode ser conceituada como o conjunto das decisões que emanam dos Tribunais, à medida em que, ao
mencionarem o Direito, aplicam a lei ao caso concreto.

Como afirma Planiol (in Traité Élémentaire de Droit Civil, Paris, 1950, vol. 1, n. 14), ela representa "a forma viva do
Direito".

Assim, a jurisprudência tem sua importância situada no fato de evidenciar o Direito aplicável a realidade quotidiana.

Pretendemos com esta seção, que publicará repertório jurisprudencial escolhido de modo a suprir a esfera atributiva do
Policiamento Ostensivo, ampliar e solidificar o conhecimento dos Oficiais PM em torno da atual significância jurídica de
eventos que surgem no dia-a-dia do labor policial-militar.

Cap.PM Waldemar Guma Guerra

CRUELDADE CONTRA ANIMAIS - Ofensa ao Estado.

".No art. 64 da Lei das Contravenções Penais o ofendido é o Estado e não o proprietário do animal, pois o que a lei
tutela, no dispositivo em apreço, é o sentimento ético-social de humanidade para com os animais". (Ap. 2.204, 1ª C do
TA/SP - RF. 151/449).

CRUELDADE CONTRA ANIMAIS - Circo de "rodeios". Touradas. Cassação do alvará de licença. Pretendida violação de
direito líquido e certo. Ilícito penal. Segurança denegada.

"Uma vez que a autoridade pública informa que a atividade exercitada pelo impetrante, em .seu chamado circo de
"rodeios ", incide na norma punitiva do art. 64 da Lei das Contravenções Penais, a .segurança deve se denegada.
Ninguém pode pretender direito líquido e certo à prática de um ilícito penal". - (4ª  CC do TJ/SP, mand. de Seg. 74.276,.
RT.247/105).

COMENTÁRIO

Faz poucos meses tivemos em Porto Alegre espetáculo dessa natureza, de evidente índole contravencional. Ninguém, a
não ser as entidades de proteção aos animais, manifestou-se ou, no caso do Poder Público, adotou qualquer
providência.

A modalidade de "circo de touradas", que cobra ingressos para expor pessoas puxando, derrubando e maltratando
animais é, em seu entendimento jurídico, flagrante contravenção penal e, como se vê, ofensa ao Estado.

Lamentável que, como na hipótese ocorrida em nossa Capital, o espetáculo que se consubstancia em infração penal
tenha conseguido não só condições de funcionamento,  mas também proteção estatal através do policiamento ostensivo
no local.

DEFESA LEGITIMA. TIROS PELAS COSTAS. REVIDE À AGRESSÃO VIOLENTA.

"Podem ocorrer, ainda que em defesa, tiros pelas costas, sem que se descaracterize a excludente da antijuridicidade,
uma vez que, além dos movimentos da investida, a agressão violenta pôs, em pânico o réu que descarregou sua arma
contra o agressor, que o perseguia desde algum tempo". -(T.J.R.G.S.,.3ª Câm. Criminal, AP.- Crime n. 27.640, RJ 97/74),

COMENTÁRIO

O julgado refere-se a fato cujas circunstâncias revelam que a vítima já havia jurado o réu de morte, e na ocasião do
crime, empunhava uma faca, e investia contra o acusado. Este descarregou a arma contra o seu desafeto, atingindo-o
com quatro tiros, sendo dois pelas costas.

A Câmara entendeu que os disparos por trás foram contingência da agressão que a vítima manteve, mesmo depois de
atingida.

PORTE DE ARMA

"Facas e facões. Revólveres. Facas e facões são instrumentos de lícita utilização doméstica ou agrícola e apenas
eventualmente se prestam a ofender. Não se necessita de licença de autoridade para seu uso. O mesmo não acontece
com revólveres.. Seu porte fora de casa ou de dependência desta, mais a ausência de licença de autoridade competente
tipificam a contravenção do Artigo 19 da Lei das Contravenções Penais.

Automóvel em via pública não é dependência de casa".- (Apelação-Crime n." 284015294 - 3ª Câmara Criminal do
T.A.R.S., julgados 52/86).
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PORTE DE ARMA ILEGAL

"Contravenção. Procedência. Para configurar o porte ilegal de arma é suficiente que o acusado traga consigo ou em seu
veiculo, fora de casa ou de suas dependências, arma de fogo municiada e sem a respectiva autorização. O porte de
facas, por serem normalmente instrumentos de trabalho, inexige o alvará".-(Apelação-Crime n.° 284024023 - 3ª Câmara
Criminal do T.A.R.S., julgados 5l/124).

COMENTÁRIO

Embora haja decisões que estendem ao automóvel o caráter de dependência da casa, o entendimento atual e prevalente
é o de que carro, na via pública, não tem a garantia constitucional atribuída ao domicílio dos indivíduos.

PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO

 - Cantoria comemorativa no interior de um bar.

"O simples cantar, manifestação de saúde e felicidade de cidadão, ainda que por vezes um tanto alto, não configura
infração do art. 42 da Lei das Contravenções Penais". (4ª CC do TA/SP, ap. 51.744, RT-363/203).

PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO

- Festa residencial incômoda ao vizinho. Intervenção policial a pedido deste. Não existência de gritos e algazarras.
Infração não caracterizada.

"A lei garante uma relativa tranqüilidade, quer do indivíduo, quer da coletividade. Por isso, fica ao critério do juiz a
apreciação de cada caso de perturbação da mesma ". - (3ª CC do TA/SP, ap. 29.013, RT-323/362).(*)

PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO

- Festa familiar realizada no apartamento dos acusados. Infração não caracterizada. Despacho que rejeita a denúncia
mantida.

"O que a lei proíbe é a perturbação real, intencional manifesta, do sossego alheio a nunca manifestações espontâneas
de alegria, compatíveis e comuns na vida de uma família". - (3ªCC do TA/SP, rec. 25.155, RT-310/370).

PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO.

Arruaças, a desoras, no interior de um bar. Moradores próximos despertados de seu sono.

"A arruaça levada a efeito no interior de um bar circundado por residências, a desoras e que chegou a interromper o
sono de diversas pessoas, configura a infração do art. 42 da Lei das Contrav. Penais". - (2ª: CC do TA/SP, ap. 18.712,
RT-292/334).

ABUSO DE AUTORIDADE

"Detenção sem observância das formalidades legais. Configuração do delito. Recurso improvido". (Ap-crime no.
284030319-2ª Câmara Criminal do Tribunal de Alçada do Estado do Rio Grande do Sul, Juiz - Relator Ernesto Brasil P.
Ribeiro, Julgados 52/153).

COMENTÁRIO

O julgado em questão apreciou sentença condenatória do magistrado de São Leopoldo, figurando como réu um Sd PM
daquela localidade, que estando em serviço, efetuou a detenção de uma pessoa sem a observância das formalidades
legais e sem motivo plausível. Na condição de presa, a ofendida foi conduzida ao Destacamento da Brigada Militar e
posteriormente à Delegacia de Polícia, de onde foi liberada pela autoridade policial.

A prisão ilegal perfeitamente enquadra-se no dispositivo legal conhecido como Lei de Abuso de Autoridade (n. 4.898)
que arrola condutas incriminadas apenasmente em lei penal comum. Destarte, inúmeros precedentes jurisprudenciais
carreiam a competência para apreciar tais feitos à Justiça Ordinária estadual, excluída a Justiça castrense.


