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ORAÇÃO DO CHOQUEANO

Oh! Senhor dos Exércitos
Emana de ti nossa missão e o nosso dever
Tu és a sabedoria infinita
Dai-nos os conhecimentos específicos da nossa função
A disciplina e o alto controle para empregá-los
A resistência ao desconforto da fadiga
A flexibilidade e a confiança para sobrepujar
A determinação e a coragem para vencer
E se preciso for oh! Deus
Pereceremos pela fidelidade à doutrina
Assim, a moral, a dignidade e a força do choqueano
ecoarão pela eternidade
E quando caminhar em direção a voz
Terei a certeza que serei o homem de choque
Nessa e na outra vida
Pela paz e pela ordem.
CHOQUE!!!

Vontade de Muitos, audácia de Poucos, Vitória dos Fortes,
CHOQUE!!!
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1. APRESENTAÇÃO

Entende-se por tropa de choque uma força de ação
enérgica, com treinamento intensivo e equipada com material
especializado, dotada de condições de alta mobilidade, com
características próprias de pessoal, material e armamento que
possibilitem seu emprego total ou parcial em condições de
rapidez para qualquer tipo de missão.
Outra característica da tropa de choque é que possui
treinamento diário, o que prepara o homem para o trabalho em
conjunto, a partir do contato direto e constante com o comando,
onde se inibe a iniciativa individual e prioriza-se o espirito de
conjunto. Nessas condições, o homem, ao ser empregado na
ação de alto risco, como a de ocupação de uma casa penal,
deve estar habituado a atuar em conjunto e ter o preparo
específico para este tipo de operação.
Durante a pesquisa foram tiradas como referências
manuais de outros Estados da Federação e do Exército
Brasileiro, além de estudos sobre a doutrina Alemã e Asiática e
análise de casos sobre ações de choque.
O presente Manual técnico busca padronizar as ações
relativas ao emprego da Tropa de Choque da Polícia Militar do
Maranhão, criar uma Doutrina forte quando se tratar de Controle
de Distúrbios Civis e criar no âmbito da PMMA um documento

23

que regule e possa servir de guia para as questões de doutrina,
de instrução e emprego das unidades ou frações que tenham
por missão operações de choque.

24

HISTÓRICO DAS OPERAÇÕES DE CHOQUE
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2 HISTÓRICO DAS OPERAÇÕES DE CHOQUE

Neste capítulo serão apresentados os históricos dos
cursos de operações de choque, do policiamento repressivo no
mundo, policiamento de Choque no Brasil e no Estado do
Maranhão, como referências para os estudos de doutrina de
Choque.

2.1 Histórico das Operações de Choque no mundo

Não tem como remontar as origens dos cursos de
operações de choque sem antes citar a disciplina e o
treinamento dos Espartanos.
Eles, impassíveis, “sem a contração de um músculo
sequer, resultado de contínua preparação e
inúmeros combates”, esperavam, em linha, com
armadura leve, elmo, lanças (de 2m) em riste,
escudos no braço esquerdo e pequena espada à
cinta, o ataque do inimigo. Os escudos, feitos de
carvalho e bronze, além de protegerem o
combatente, também eram excelentes armas de
choque e dissuasão: primorosamente polidos,
cintilavam ao sol como espelhos, infundindo, à
distância, terror ao inimigo. (SOUSA, 2016)

Nesse texto, o autor Rainer Gonçalves Sousa, cita
algumas características do exército espartano que muito se
assemelham com uma tropa de choque dos dias atuais, como
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por exemplo, as formações em linha, o uso de escudos para a
proteção e sua disciplina forte.
As trombetas soavam, quando este se encontrava a
300 metros, ocasião em que, num movimento
uniforme, as lanças eram elevadas e abaixadas
bruscamente para a horizontal, provocando um
aterrorizante assobio pelo deslocamento de ar, o
que quebrava a impulsão do ataque inimigo; ao
segundo toque, as “moras” iniciavam, em uníssono,
um ensurdecedor cântico aos deuses e rompiam a
marcha, seguindo em frente, num passo firme e
cadenciado, aumentando, progressivamente, a
velocidade, “não havendo poder que resistisse ao
choque dos escudos e lanças”; a um terceiro toque,
os mais velozes corredores atacavam, em
acelerado, pelos flancos, degolando a tropa inimiga,
já tomada pelo pânico e em desabalada fuga, de
forma indiscriminada. (SOUSA, 2016)

Ao lermos a citação acima, lembra-se instantaneamente
dos brados de choque que causam dissuasão, a uniformidade e
os deslocamentos que hoje se assemelha os comandos de
Preparar para a carga e em seguida a carga executada ou
mesmo ao comando de marcando a cadência.
Figura 1: Formação da tropa espartana

Fonte: Filme 300 (2007)
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Diz a lenda que em meados do ano 46 antes da era
cristã, o Imperador Romano Julius Césare, se viu em meio a
uma enxurrada de rebeliões nas fronteiras recém conquistadas
na expansão do império.
Atordoado com a possibilidade de perda de seus
domínios, o perspicaz monarca planejou um rígido regime de
treinamento para formar os mais destemidos guerreiros, foi
então que destacou suas melhores legiões, recrutou os mais
vitoriosos centuriões e generais romanos, que passaram a
treinar e executar técnicas baseadas nos treinamentos dos
Espartanos.
Figura 2: Formação Tartaruga executada pela Tropa Romana

Fonte: SOUSA (2016)

O treinamento visava adaptar aqueles homens a todas as
técnicas de combate da época, treinaram da península Ibérica,
passando pelo deserto africano, pelas montanhas Balcans e
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pelos montes gelados dos Urais e ao fim de um ano de intenso
treinamento, o Império Romano e suas legiões apresentaram ao
mundo conhecido, a máquina de guerra mais poderosa da
humanidade.
Esse foi o primeiro episódio de que se tem notícia de um
curso na área de choque e forças especiais, o que garantiu ao
Império Romano mais de 300 anos de domínios sobre o planeta,
ele se chamava Operactus Choquis.
Os ideais, a doutrina e o modo eficiente de combate
lendário Operactus Choquis, passaram a ser admirados e
difundidos por diversas gerações de guerreiros, espalhando-se
por todo o mundo, chegando à modernidade com os cursos de
operações de choque.
Reza a tradição de que todo choqueano ao concluir o
curso reencarna um Centauro Operactus Choquis, tornando-se
também uma máquina de combate à desordem, ao vandalismo
e ao crime. Expressando sua força e coragem em seu temido
brado de CHOQUE. Os CHOQUEANOS descendem do próprio
Hércules, aprenderam a nunca recuar, nunca se render. São
convictos de que a participação em um controle de distúrbios
civis é a maior glória que se pode alcançar em suas vidas.
Choqueanos, os melhores soldados que o mundo conheceu.
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2.2 O policiamento repressivo no mundo

Estudaremos nos próximos capítulos os diversos fatores
que causam os distúrbios, alguns deles, estão relacionados
direta ou indiretamente à irregular distribuição do capital no
mundo, onde sempre verificamos a presença de povos ricos e
outros pobres. Em decorrência da constante luta do indivíduo
pela liberdade de pensamento e de religião, a saga das raças na
busca pela igualdade sócia, pela inconsequente e desleal briga
do homem pelo poder, é que se pode afirmar com certeza, que
sempre haverá distúrbios de qualquer ordem: política, social,
racial, econômica, etc. Portanto, afirmar-se também que, sempre
serão necessárias tropas especializadas no combate aos
distúrbios civis, as tropas de choque, que cada vez mais se
especializam nas ações de repressão a essas ocorrências, que
em sua maioria não envolvem o delinquente comum, e sim,
pessoas comuns, reivindicando direitos que acham certos e, que
geralmente são conduzidas por lideranças, às vezes agressivas
à ordem pública.
As indústrias de material bélico vêm desenvolvendo e
aperfeiçoando equipamentos, armamentos, munições e agentes
de caráter de baixa letalidade, em uma tentativa de buscar a
eliminação temporária dos agressores, sem causar- lhes lesões
graves, com intuito de dispersar os movimentos contra ordem.
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Segundo o Manual de Choque da PMPA, PMRN, PMSP,
existem basicamente duas escolas de policiamento de choque,
que são: a Alemã e a Asiática.
A escola Alemã atua em suas ações visando à dispersão
dos manifestantes através da utilização de diversos meios que
produzam a demonstração de força, e causem impacto
psicológico necessário para persuadi-los a não resistirem, e
quando isso não tem muito efeito, essa escola prega então, o
combate, como única forma de controlar os distúrbios. Já a
Escola Asiática mantém uma postura eminentemente defensiva,
por isso atua sempre com grande efetivo e equipamento de
proteção individual eficiente para suportar os ataques
desferidos pelos manifestantes durante as suas ações.
Destacam-se ainda escolas que possuem tropas de choque que
somente se reúnem nas ocorrências de distúrbios, e que
normalmente são empregados em outro tipo de policiamento,
visto que, essa escola não admite tropa aquartelada específica
para Operações de Choque.

2.3 Policiamento de Choque no Brasil

A Polícia de choque é uma unidade especializada em
controlar e dispersar multidões em manifestações.

Outras

funções da tropa de choque é fazer cumprir mandados de
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reintegração de posse de imóveis ocupados e intervenção em
Presídios. Sendo conhecida por termos como "tropa de choque",
"polícia de intervenção" ou "polícia antimotim".
Sua origem no Brasil, Operações de Choque, remontam
os anos 30 no estado de São Paulo e o primeiro Curso de
Controle de Distúrbios Civis remonta aos anos 50, sendo até
hoje um pólo de referência no que concerne a ocorrências de
choque e a sua atuação e emprego.
Existem documentos relatando que durante os anos 60,
Oficiais das Policias Militares frequentaram na Academia
Internacional de Polícia nos EUA o chamado “Curso Geral”,
aonde em 1969 encontrava-se na sua 44ª Turma, sendo esta
promovida pelo Escritório de Segurança Pública (pertencente ao
Departamento de Estado Americano) através da Agência para o
Desenvolvimento Internacional. Já foram encontradas as
definições de Multidões, princípios de controle de multidões,
prioridade no emprego dos meios, bem como a utilização de
agentes químicos, granadas e máscaras, tão conhecidos nos
dias de hoje e que ao retornarem para as suas respectivas
Corporações difundiram os conhecimentos. Devido ao Governo
Militar que teve início a partir de 1964 no qual houve forte
repressão de movimentos estudantis, greves e demais reuniões,
a mídia e demais entidades de classes associa as Tropas de
Choque no Brasil com repressão e abuso de poder, porém se
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sabe que ela atua estritamente no cumprimento do seu dever
legal.
Tivemos em nosso País, situações com repercussões
internacionais, como a ocorrência na casa de detenção de
Carandiru em 1992, que devido a grande quantidade de óbitos
envolvidos, teve que se repensar a forma de abordar um
estabelecimento penal e no Estado do Pará que possui em suas
raízes um histórico de conflitos agrário e teve como principal fato
o conflito em Eldorado dos Carajás em 1996, aonde dezenove
pessoas ligadas ao Movimento dos Sem terra morreram devido
ao confronto, e que em virtude de tais demandas sua Tropa de
Choque é uma das referências em doutrina.
Em ambas as situações acima citadas mostrou a
necessidade de se possuir uma tropa de choque específica,
treinada e com os devidos equipamentos para o enfrentamento
de tais ocorrências devido a magnitude e complexidade que
possa vir a se criar em torno delas, sendo ambas responsáveis
pela reestruturação das suas tropas e procedimentos que
vieram a ser adotados após esses fatos.
O Brasil, um país emergente e que possui uma grande
desigualdade social, a distância entre classes é bastante
relevante, onde o índice de pobreza e analfabetismo é muito
alto, onde a economia luta para se afirmar, onde a luta dos
trabalhadores por direitos ainda é intensa, onde minorias
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políticas se debatem no revezamento do poder, certamente que,
também aqui, as tropas de choque são um instrumento
indispensável e de grande valor estratégico aos chefes das
unidades da federação. Aliás, esse pensamento que ainda
vigora até hoje, advém da época da revolução militar de 64,
quando as tropas de choque foram bastante utilizadas, com a
missão perspícua de repressão aos que se opunham à
revolução, sendo constantes movimentos e confrontos nas ruas.
Para um país como o nosso, verifica- se que a escola
mais apropriada as nossas peculiaridades é a alemã, pois a
maioria dos estados que o formam, possuem deficiência de
efetivo e carência de recursos materiais para seguirem outras
doutrinas como, por exemplo, a asiática que requer efetivo e
equipamentos disponíveis.
Considera-se o efetivo para uma tropa de choque
proporcional ao efetivo total da PM em cada Estado. Para PM´s
com até seis mil integrantes o ideal seria uma Cia Chq. Entre
sete e 15 mil, um Batalhões de Choque, entre 16 e 30 mil, dois
BPCHQ, e acima de 30 mil integrantes, três BPCHQ,
considerando a estrutura convencional de um Batalhão PM, com
três Companhias e seu expediente administrativo.
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2.4 Policiamento de Choque no Maranhão

A

história

da

Tropa

de

Choque

no

Maranhão,

cronologicamente, inicia-se em meados de agosto de 1979, com
a criação de um Pelotão de Choque com 33 policiais, junto a
uma Companhia do 1º BPM, sendo transformada no ano de
1986 em Companhia Independente de Choque. Em 2003,
passou a denominar-se, Batalhão de Missões Especiais - BME,
e a partir de 2010, seu nome foi alterado para Batalhão de
Polícia de Choque (BPChq) até os dias de hoje. Assim, nasceu
embasado nas questões complexas, priorizando a ordem
pública e o controle de diversas situações de crise. Depois de
sofrer

modificações

ao

longo

dos

anos,

levando

em

consideração a sequência de avanços da tecnologia, o choque
vem se moldando em planejamentos estratégicos, investindo em
treinamentos práticos e técnicas avançadas de imobilização e
tiro, justamente para resguardar e garantir a segurança da
sociedade.
O Batalhão de Choque da Policia Militar do Maranhão é
subordinado ao Comando de Policiamento Especializado (CPE),
criado em 2013, com o objetivo de reprimir e prevenir situações
de alta complexidade, uma vez que o mundo do crime está
especializado cada vez mais em um ramo de técnicas para
cometer delitos.
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O Batalhão de Choque tem como missão primária atuar
em Controle de Distúrbios Civis, missão secundária de fazer
Policiamento em Eventos e terciária de apoiar os Batalhões de
área realizando o patrulhamento tático em viaturas, atuando nos
bairros de maior incidência de criminalidade e violência.
O Choque é uma unidade especializada no Controle de
Distúrbios Civis (CDC) e nas situações de alta complexidade,
onde todos os parâmetros de negociações foram esgotados, o
Pelotão é acionado em ultima instância para resolver o caso.
Para isso, os policiais tem que estar altamente capacitados e
treinados para agir da forma mais técnica possível. A Unidade
também atua na parte preventiva dando apoio logístico e
operacional a todos os Batalhões da Região Metropolitana e do
Interior.
Todos os dias cada Pelotão de Choque passa por um
treinamento rigoroso dispondo de técnicas avançadas e
repetitivas no sentido de sincronizar as linhas de atuação no
momento das ações. Para ele é extremamente importante que a
tropa

esteja

sempre

atenta

aos

ensinamentos

e

ao

conhecimento teórico e prático de cada atividade realizada.
“Estamos investindo e procurando capacitar nossos profissionais
dentro e fora do Estado, possibilitando que eles aprendam
novas formas e técnicas de Operações de Choque, alcançando
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uma tropa cada vez mais preparada para cada eventualidade”
Frisou o Oficial.
O Batalhão de Choque é um órgão especial de controle e
combate em situações de perigo. Ele é responsável na
atualização preventiva como força de dissuasão em locais de
possíveis perturbações da ordem pública, além de atuar
repressivamente

em

controle

de

distúrbios

civis,

na

desinterdição de vias públicas, no policiamento em praças
desportivas de grandes eventos, no controle de rebeliões em
estabelecimentos prisionais entre outras atribuições. Além disso,
realiza um trabalho de apoio preventivo repressivo dando apoio
a outros Batalhões da Policia Militar.
Todos os levantamentos e operações são embasadas
em dados estatísticos repassados pelo Centro Integrado de
Operações de Segurança (CIOPS) e com informações dos
comandantes dos batalhões de área, que apontam os locais e
os horários com maior incidência criminal, além de informações
repassadas pelo serviço do Disque Denúncia, que tem um
trabalho extremamente importante no combate à criminalidade.
Com esse sistema, conseguimos mapear possíveis locais de
crime e se basear no quantitativo de denúncias que apontam um
índice de violência maior.
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3 ASPECTOS LEGAIS RELACIONADOS ÀS AÇÕES DE
CHOQUE

É imprescindível ao policial militar ser conhecedor da
legislação pertinente ao correto uso da força e dos fundamentos
da segurança pública, para que este não venha cometer abusos
e responder judicialmente.

3.1 O Estado e a Segurança Pública

Antes da criação do Estado como entidade reguladora
dos direitos entre os cidadãos, estes, viviam sob sua própria
sorte e destino, ocasionando uma verdadeira desordem, em que
todos se digladiavam por alimentos e espaço. Naqueles tempos,
prevalecia única e exclusivamente a lei do mais forte, e, para
eles roubar e espoliar uns aos outros era sempre uma ocupação
legítima.
Porém, a humanidade foi evoluindo, e, estes passaram a
se juntar em pequenos grupos, aumentando assim, sua
capacidade de defesa contra indivíduos mais fortes e animais
selvagens, na caça e na coleta de alimentos. Esses grupos
foram

aumentando

e

se

organizando,

formando

várias

comunidades, que por sua vez deram origem as cidades como
conhecemos hoje.
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Nasce assim, a ideia de sociedade, só que mesmo com
essa forma de organização, foram surgindo também os conflitos
de ideias entre eles pelos mais diversos motivos, o que acabava
gerando violência e morte entre seus membros. Então, a partir
desse processo de involução brotou-se a necessidade de
criação de um órgão que regulasse as ações dos indivíduos.
Fazendo um retrospecto no tempo, verificamos que
viver em sociedade foi sempre um viver violento.
Por mais que recuemos no tempo, a violência está
presente e sempre aparece em suas várias faces.
Nos primórdios, verificamos que os nossos
ancestrais, os hominídeos, sobreviveram porque
souberam suprir suas debilidades naturais, sua
pequena força física, pela inteligência na
construção de artefatos de defesa e de ataque,
consequentemente, através da violência, para
sobrepor os demais viventes da terra primitiva.
(LIMA, F.J., 2006, p. 28).

O autor acima vem corroborar com a afirmação de que a
violência sempre esteve presente na humanidade, onde os mais
fortes se sobrepunham aos mais fracos. Para compensar tais
fraquezas os menos favorecidos fisicamente passaram a usar
sua inteligência para a construção de objetos que lhe
auxiliassem na sua defesa e ataque, aumentando sua
resistência individual e consequentemente o nível de violência
entre os homens.
Segundo Hobbes (apud LIMA, F.J., 2006, p. 29)‘A criação
do Estado é a única saída racional para evitar que os seres
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humanos se agridam permanentemente na busca de seus fins
individuais: O homem é o lobo do homem’.
Dessa forma, o Estado surge como norteador de
regras para resolver os conflitos surgidos na
sociedade, tendo o poder de decidir de quem é o
direito, com o dever de garantir a vida e a
segurança dos indivíduos. Entende-se então que
não é sociabilidade, mas sim, o medo e a
desconfiança que são a base e a existência do
Estado. (ARAÚJO, 2012, p.32).

Assim, o Estado nada mais é do que a personificação de
todos em um só ente, gerando um poder extremado, por meio
da força e coação, que o torna capaz de contornar a vontade de
todos os indivíduos para buscar o estado de paz social, pois se
o homem descumprir essas regras impostas pelo Estado poderá
ser punido por ele.
Para John Locke, grande pensador político da
modernidade, o Estado somente pode cumprir sua
função pacificadora dos conflitos entre os indivíduos
se o mesmo for capaz de estender a todos a vida, a
liberdade e a prosperidade, rompendo assim as
tendências à concentração de bens, chances e
poder que advém da forma de produção material
das sociedades modernas. (LIMA, F.J., 2006, p.
29).

O Estado moderno como conhecemos é o responsável
por propiciar a todos uma vida digna, através da educação,
saúde, garantindo a segurança e o patrimônio de todos, sendo
que sua ausência em qualquer um desses aspectos pode
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causar consequências desastrosas, causando desequilíbrio
social,

tornando

cada

vez

mais

difícil

seu

controle

e

cumprimento de sua função pacificadora.
A segurança pública constitui-se como um dos direitos
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem a qual não seria
possível viver com dignidade, nem mesmo desfrutar de outros
direitos como o lazer, o esporte e a educação, pois esta ficaria a
mercê da criminalidade.
Portanto, compete ao Estado e é atribuição das forças
policiais a garantia da ordem pública, que nada mais é que um
conjunto de regras que emanam do ordenamento jurídico, para
regular as relações sociais e estabelecer um clima de
convivência harmoniosa e pacífica.
Como é visto em nosso país nos últimos anos, onde a
impunidade, a falta de perspectiva, a corrupção, a grande
circulação de armas, assaltos a estabelecimentos comerciais e o
tráfico de drogas, permitem visualizar em um contexto macro a
onda de insegurança vigente em nossas cidades.
Na Constituição Federal (CF), promulgada em 5 de
outubro de 1988, encontra-se o primeiro respaldo jurídico para
atuação da PM.
No capitulo III – da Segurança Pública, o art. 144, inciso
V, estabelece que:
Art. 144 – A Segurança pública, dever do Estado,
direito e responsabilidade de todos, é exercida para
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a preservação da ordem pública e da incolumidade
das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes
órgãos.
V - Policias Militares e Corpos de Bombeiros
Militares
& 5º - As Policias Militares cabem o policiamento
ostensivo e a preservação da ordem pública e ao
Corpo de Bombeiros Militares, além das atribuições
definidas em lei, incube a execução de atividades
de defesa civil. (BRASIL, 2011, p. 100).
& 6º As policias militares e corpo de bombeiro
militares, forças auxiliares e reservas do exercito
subordinam-se, juntamente com as policias civis,
aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal
e dos Territórios (BRASIL, 2011, p.100).

Estas atribuições previstas na CF têm como objetivo
garantir a incolumidade das pessoas, do patrimônio e a
preservação da ordem pública.

3.2 Poder de policia

O Estado tem o dever constitucional de proporcionar
segurança a todos e para isso delega aos órgãos de segurança
pública essa missão, estes, por sua vez, necessitam de um
poder especial para atuarem com eficácia.
Dessa forma, o poder que a Polícia Militar (PM) utiliza
para garantir a proteção da sociedade é o chamado poder de
polícia que dentro do contexto da segurança pública deve ser
observado em concordância com o que preconiza os direitos
humanos.
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A Tropa de Choque inserida nessa realidade deverá
pautar suas ações dentro dos limites da lei, pois ela está sujeita
a ter que utilizar a força no decorrer de suas missões, não
podendo extrapolar seus limites. Tendo em vista que os agentes
de polícia que extrapolam suas ações na prevenção ou
repressão ao crime, em vez de estarem apenas cumprindo seu
papel constitucional que é proteger o cidadão, estarão é
cometendo mais crimes.
O poder de polícia é a faculdade de que dispõe a
administração pública para condicionar e restringir o
uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais
em benefício da coletividade ou do próprio Estado.
(MEIRELLES, 2005, p. 131).

Dessa forma, o conceito genericamente consagrado no
direito administrativo brasileiro é o de que poder de polícia
consiste na atividade do Estado de limitar o exercício dos
direitos individuais à liberdade e à propriedade em benefício do
interesse público, porém esses limites devem ser harmoniosos.
Assim, seu fundamento é evitar que um mal se produza a partir
da ação desenfreada de particulares. Portanto, polícia é uma
instituição destinada a prevenir e reprimir delitos, garantindo
assim a ordem pública.
O Código Tributário Nacional (CTN) - Lei nº 5. 172 de
1966, em seu artigo 78, traz o conceito legal de poder de polícia.
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Art. 78. Considera-se Poder de Polícia atividade da
administração
pública
que,
limitando
ou
disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula
a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de
interesse público concernente à segurança, à
higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da
produção e do mercado, ao exercício de atividades
econômicas dependentes de concessão ou
autorização do Poder Público, à tranqüilidade
pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos
individuais ou coletivos. (BRASIL, 2011).

Nesse entendimento, o poder de polícia é exercido pela
Administração Pública em geral, visando atender o interesse
coletivo e abrange a polícia administrativa, o serviço público e a
intervenção administrativa. Assim, o exercício de determinados
direitos pelos cidadãos sofre algumas restrições e deve ser
compatível com o bem-estar e o interesse da própria
coletividade. É dessa forma que o poder público pode impor
certas limitações ou deveres aos administrados de forma a
garantir que o interesse coletivo seja preservado.
Para Di Pietro (2003), o Poder de Polícia tem como
atributos a discricionariedade, a auto executoriedade, a
coercibilidade e a tipicidade. A discricionariedade dá uma certa
autonomia à Administração Pública, nos limites impostos pela
lei, para que possa decidir a oportunidade e a conveniência do
exercício do poder de polícia no interesse do bem comum. A
auto-executoriedade refere-se à capacidade de certos atos de
polícia administrativa serem realizados direta e prontamente e
terem seus efeitos produzidos de forma imediata, sem
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submissão à análise do Poder Judiciário. Já a coercibilidade é a
imposição coativa da administração em face do administrado,
inclusive mediante o uso da força. A tipicidade faz-se em face de
certos atos serem típicos da Administração Pública
A atividade policial é essencialmente restritiva de direitos.
Qualquer atuação policial, de qualquer ordem, seguramente
implicará

na

contrariedade

dos

interesses

de

terceiros,

sujeitando o policial à possibilidade de causar danos a tais
interesses no exercício de suas funções, o que torna os
integrantes das instituições policiais os agentes públicos mais
sujeitos a demandas judiciais.

3.3 Uso da força

De acordo com o Art. 23 do Código Penal Brasileiro Decreto lei nº 2.848 de 1940 tem-se as excludentes de
criminalidade:
Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o
fato: (Redação dada pela Lei 7209, de 11.7.1984)
I - em estado de necessidade; (Incluído pela Lei
7209, de 11.7.1984)
II - em legítima defesa; (Incluído pela Lei nº 7.209,
de 11.7.1984)
III - em estrito cumprimento do dever legal ou no
exercício regular de direito.
(Incluído pela Lei 7209, de 11.7.1984)
Excesso punível (Incluído pela Lei 7209, de
11.7.1984)
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Parágrafo único - O agente, em qualquer das
hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso
doloso ou culposo. (Incluído pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984) (BRASIL, 2011, p. 37).

O inciso III do artigo acima, está intimamente ligado à
ação policial, excluindo a possibilidade do agente ser julgado
quando agir no estrito cumprimento do dever legal ou no
exercício regular do direito, desde que não haja excesso doloso
ou culposo.
Portanto, esse artigo respalda a atuação do policial
militar, que deve ter sua conduta pautada dentro dos limites do
uso progressivo da força, para que não venha cometer abusos,
tendo em vista que é muito tênue a linha que separa a
legalidade da arbitrariedade, cuja infrigência desses limites,
coloca o policial, em vez de fiscal da lei, na condição de infrator
da lei.
Dessa maneira, o policial militar encontra-se amparado
pela legislação para atuar, obedecendo ao uso escalonado da
força, que compreende a advertência, restrição corpórea,
aplicação de dor, uso de armas não letais e em último caso, a
força letal.
O Código de Processo Penal - Decreto Lei nº 3.689 de
1941, trata do uso da força em seus arts. 284 e 293 onde
autorizam os policiais a fazer uso da força no desempenho de
suas funções.
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Art. 284 Não será permitido o emprego de força,
salvo a indispensável, no caso de resistência ou
tentativa de fuga de preso.
Art. 293 Se o executor do mandado verificar, com
segurança, que o réu entrou ou se encontra em
alguma casa, o morador será intimado a entregá-lo,
à vista da ordem de prisão. Se não for obedecido
imediatamente, o executor convocará duas
testemunhas e, sendo dia, entrará a força na casa,
arrombando as portas, se preciso; sendo noite, o
executor, depois da intimação ao morador, se não
for atendido, fará guardar todas as saídas, tornando
a casa incomunicável, e logo que amanheça,
arrombará as portas e efetuará a prisão. (BRASIL,
2011).

Portanto, o uso da força somente está respaldado por lei
nos casos de desobediência, resistência ou tentativa de fuga,
devendo o executor observar os limites conforme o uso
progressivo dessa força necessária para conter tal agressão.

3.4 Direitos humanos

Segundo Ferreira Filho (2006), o conceito de Direitos
Humanos pode ser entendido como o conjunto de direitos
considerados fundamentais inerentes à pessoa humana sem os
quais não seria possível viver com dignidade ou ter uma vida
plena. Dentre os quais podemos citar o acesso à liberdade, ao
trabalho, à saúde e a educação e que são concebidos desde o
útero materno.
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Neste
características,

contexto,
serem

direitos
naturais,

humanos
universais,

têm

como

imprescritíveis,

inalienáveis e individuais, entre outros, pois eles comportam os
pressupostos necessários para que todos possam ter uma vida
digna.
A

Declaração

Universal

dos

Direitos

Humanos

promulgada em 10 de dezembro de 1948 é considerada o marco
internacional contemporâneo dos direitos humanos, foi tecida
justamente após os horrores das duas guerras mundiais, dos
regimes totalitários, das tentativas de extermínio dos judeus nos
campos de concentração, da violência absurda das bombas
nucleares. Enfim, após graves desrespeitos aos direitos
humanos, a declaração reafirma o compromisso político e social
entre determinados Estados Nações de que garantiriam em
seus territórios e na relação com os demais, a promoção e a
defesa dos direitos humanos como valores fundamentais da
democracia.
Conforme preceitua a CF promulgada em 1988, no Título
II, em seu Capítulo 1°, versa sobre os Direitos e Deveres
Individuais e Coletivos no seu artigo 5º.
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos
estrangeiros
residentes
no
País
a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade (BRASIL,
1988).
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Viu-se acima a ratificação da igualdade de todos perante
a lei, independente de sexo, cor, raça, naturalidade ou distinção
de qualquer natureza, garantindo assim, a inviolabilidade dos
direitos à vida, à liberdade, à segurança e á propriedade,
qualquer disposição contrária, fere o princípio da isonomia.
Durante muitos anos no nosso país o tema direitos
humanos foi considerado antagônico a atividade de segurança
pública,

esta

visão

dissociada

prejudicava

e

subjugava

sobremaneira as ações policiais na sociedade, colocando as
instituições policiais como organizações à margem da sociedade
constituída. Polícia, então, foi uma atividade caracterizada pelos
segmentos

progressistas

da

sociedade,

de

forma

equivocadamente conceitual, como necessariamente afeta à
repressão anti - democrática, à truculência, ao conservadorismo.
A defesa dos direitos humanos é frequentemente
taxada e identificada como defesa dos direitos dos
‘bandidos’. Grupos de direitos humanos são
marginalizados e excluídos do debate público e
conseguem ganhar visibilidade e influência no
processo político apenas diante de casos extremos
de violação dos direitos humanos com repercussão
nacional e internacional. (LIMA, R.S., 2006, p. 55).

O policial é parte integrante da sociedade e como tal
possui os mesmos direitos e deveres. Além disso, porta a
singular permissão para o uso da força e das armas, no âmbito
da lei, respondendo por excessos, o que lhe confere natural e
destacada autoridade para a construção social ou para sua
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devastação dependendo da maneira como se comporta na
atividade profissional. Por isso são cada vez mais cobrados a
terem suas ações pautadas nos princípios da legalidade,
oportunidade, conveniência e necessidade.
O impacto sobre a vida de indivíduos e comunidades,
exercido por esse cidadão qualificado é, pois, sempre um
impacto extremado e simbolicamente referencial para o bem ou
para o mal-estar da sociedade. No desempenho de suas
atividades funcionais este personifica o Estado, em seu contato
mais imediato com a população, sendo a autoridade mais
comumente encontrada por esta.
O policial, pela natural autoridade moral que porta,
traz consigo o potencial de ser o mais marcante
promotor dos direitos humanos, por ser o fiscal da
lei, revertendo o quadro de descrédito social e
qualificando-se como um personagem central da
democracia brasileira. (BALESTRERI, 2002, p. 38).

As polícias diferentemente das forças armadas têm como
pólo alternativo de ação, o cidadão e não o inimigo. Por isso,
nos últimos anos a polícia estar deixando de ser apenas uma
força e passando a participar e interagir mais com a sociedade.
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3.5 Dispositivos internacionais

Temos ainda dispositivos internacionais que norteiam a
atuação das polícias militares, destacando-se o Código de
Conduta para os Encarregados da Aplicação da Lei (CCEAL) e
os Princípios Básicos sobre o Uso da Força e Armas de Fogo
(PBUFAF).
O Código de Conduta para os Encarregados da Aplicação
da Lei busca criar padrões para as práticas de aplicação da lei
que estejam de acordo com as disposições básicas dos direitos
e liberdades humanos. Criando uma estrutura que apresenta
diretrizes de alta qualidade ética e legal, procura influenciar a
atitude e o comportamento prático dos encarregados da
aplicação da lei.
O policiamento de choque na PMMA busca esses
princípios elevados, procurando aplicar transversalmente a
doutrina de direitos humanos por acreditar que a corporação é
uma das guardiãs do respeito à dignidade da pessoa humana.
Quanto

aos

PBUFAF,

foram

adotados

no

Oitavo

Congresso das Nações Unidas sobre a Prevenção do Crime e o
tratamento dos Infratores, realizado em Cuba no ano de 1990,
sendo eles: legalidade, necessidade, proporcionalidade, além de
crermos serem importantes também a ética e a conveniência.
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Os policiais somente recorrerão ao uso da força quando
todos os outros meios para atingir um objetivo legítimo tenham
falhado e o uso da força possa ser justificado quando
comparado com o objetivo legítimo.
Os encarregados da aplicação da lei são exortados a
serem moderados no uso da força e armas de fogo e a agirem
em proporção à gravidade do delito cometido e o objetivo
legítimo a ser alcançado. Assim, somente será permitido aos
encarregados empregarem a quantidade de força necessária
para alcançar um objetivo legítimo.
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4.

ESTUDO DAS MASSAS E DOS DISTÚRBIOS

É fundamental o operador de segurança saber diferenciar
os tipos de reuniões, até mesmo para saber utilizar sua tática e
técnica adequada para cada situação específica e mesmo se
tem ou não a necessidade de intervenção.

4.1 Tipos de Reunião

Exporemos abaixo os tipos de reunião existentes, que
são: a aglomeração, multidão, turba e tumulto.

4.1.1 Aglomeração

Grande número de pessoas temporariamente agregadas.
Geralmente, os membros de uma aglomeração pensam e agem
como elementos isolados e não organizados. A aglomeração
poderá resultar da reunião acidental e transitória de pessoas, tal
como acontece na área comercial de uma cidade em seu horário
de trabalho ou nas estações rodoviárias/ ferroviárias em
determinados instantes.
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4.1.2 Multidão

Aglomeração psicologicamente unificada por interesse
em comum. Sua formação caracteriza-se pela eclosão do
pronome [nós] entre os membros de uma aglomeração; assim,
quando um dos membros, afirma - « nós estamos aqui para
saúde... », « nós estamos aqui para protestar... » podemos
também afirmar que a multidão está constituída e não se trata
mais de uma aglomeração.
Figura 3: Multidão na Av. Beira Mar em São Luís

Fonte: Próprio autor (2015)

4.1.3 Turba

É uma multidão em desordem. Reunião de pessoas que,
sob o estímulo de intensa euforia ou agitação, perdem o senso
da racionalidade, não respeitando à Lei e passam a obedecer a
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indivíduos que tomam a iniciativa de chefiar ações desvairadas.
A turba pode fazer tumultos e distúrbios. Dividida em:

4.1.3.1

Turba agressiva

Se estabelece em estado de perturbação de ordem e
realizam atos de violência, tal como acontece em distúrbios
resultantes de conflitos políticos ou raciais, nos linchamentos ou
nos levantes de detentos do sistema penitenciário.

4.1.3.2 Turba em pânico

É aquela que procura fugir. Ao tentar garantir sua
segurança através da fuga, os seus elementos poderão perder o
senso da razão e tal circunstância poderá conduzi-los à
destruição. O desespero poderá surgir de boatos, incêndios ou
explosões, ser provocado pelo emprego de agentes químicos no
controle de distúrbios ou mesmo ser decorrente de uma
calamidade.

4.1.3.3 Turba predatória

Impulsionada pela vontade de apoderar-se de bens
materiais, como é o caso dos distúrbios para obtenção de
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alimentos, acontece geralmente em locais devastados por
desastres, como enchentes, por exemplo. A palavra predatória
se traduz pelo instinto de sobrevivência do indivíduo.

4.1.4 Tumulto

Desacato à ordem, levado a efeito por varias pessoas, em
apoio a um desígnio comum de realizar certo empreendimento,
por meio de ação planejada contra quem a elas se possa opor
(o desrespeito à ordem, uma perturbação da mesma por meio
de ações ilegais, traduzidas numa demonstração de natureza
violenta ou revoltosa).

4.2 Formas de expressão das massas

Esses atos de reunião de pessoas com objetivos em
comum, podem caracterizar diversas formas de sentimentos e
expressões por parte da massa, que se diferenciam por:

4.2.1 Manifestação

Demonstração, por pessoas reunidas, de sentimento
adverso ou simpático à determinada autoridade ou a alguma
condição ou movimento econômico ou social.
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4.2.2 Distúrbio interno ou civil

Intranquilidade ou tensão civil que toma forma de
manifestação. Situação que surge dentro do país, decorrente de
atos de violência ou desordem e prejudicial a manutenção ou
preservação da Lei e da ordem. Poderá porvir da ação de uma
turba ou originar-se de um tumulto.

4.2.3 Calamidade pública

Desastres de grandes proporções, ou sinistros. Resulta
da manifestação de fenômenos naturais em grau excessivo e
incontrolável, incêndios, fortes chuvas, como inundações ou de
acidentes, como explosões, colisão de navios, ônibus, etc., ou
da disseminação de substâncias letais, que poderão ser de
natureza química, radiativa ou bacteriológica.

4.2.4 Perturbação da ordem pública

Em sentido amplo, são os tipos de ações que
comprometem, prejudiquem ou perturbem a organização social,
pondo em risco as atividades e os bens privados e públicos.
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4.3 Causas dos distúrbios civis

Os distúrbios civis podem ocorrer aguçados por várias
circunstâncias, podendo ser sociais, econômicos, políticos,
calamidades políticas ou catástrofes; omissão ou falência de
autoridades constituídas.

4.3.1 Sociais

Podem ser causas resultantes de divergências raciais,
religiosas, de euforias provocadas por um evento esportivo, por
uma festividade ou por alguma atividade social.

4.3.2 Econômicas

Impulsionados pelo desnível entre classes sociais,
desacordo de empregados e empregadores, ou resultam de
condições sociais de extrema privação ou pobreza, as quais
poderão induzir o povo à violência para obter utilidades
necessárias à satisfação de suas necessidades essenciais, ou
desequilíbrio econômico entre regiões.
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4.3.3 Políticas

Poderão ser originados de lutas político-partidárias,
descontentamento quanto a corrupção de gestores públicos,
incompatibilidades ideológicas, incitação ou não por países
estrangeiros, ou da tentativa para atingir o poder político por
meios não legais.

4.3.4 Calamidades públicas ou catástrofes

Determinadas conjunturas resultantes de catástrofes
poderão gerar violentas perturbações entre o povo, pelo temor
de novas ações catastróficas, pela falta de alimento, de
vestuário ou de abrigo, ou mesmo em decorrências de ações de
desordem e pilhagem, levadas a efeito por elementos marginais.

4.3.5 Omissão ou falência de autoridade constituída

A omissão da autoridade no exercício das suas
atribuições poderá originar distúrbios, levados a efeito por
grupos de indivíduos impulsionados pela crença de que poderão
violar a lei impunemente.
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4.4 Fatores psicológicos que influenciam o comportamento
dos indivíduos

O individuo que faz parte dessas massas poderá ter a
perda das faculdades críticas decorrente do aglomerado, com o
aparecimento da “alma coletiva”, reduzindo sua capacidade
sapiência individual ao um estagio coletivo primitivo, irracionais,
sem a capacidade critica.

4.4.1 Número

Um indivíduo integrado em uma massa adquire um
potencial invencível que lhe permite ceder a instintos que, por si
só, não teria esta sensação de poder e segurança.

4.4.2 Sugestão

Nos agrupamentos humano, as ideias se propagam
despercebidas, sem que os indivíduos influenciados raciocinem
ou possam contestá-las. Os componentes da turba aceitam sem
discutir as propostas de um líder influente.
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4.4.3 Contágio

O indivíduo sacrifica facilmente seus interesses pessoais
aos coletivos. As ideias difundem-se e a influência transmite-se
de indivíduo para indivíduo nos agrupamentos humanos. Assim
eles tendem sempre a atrair novos manifestantes.

4.4.4 Anonimato

O individuo, dissolvido em uma massa, tendo a certeza
da impunidade por não ser visto e acobertado por este
anonimato,

poderá

responsabilidade

perder
e,

o

completo

consequentemente,

sentido

de

sentir-se-á

irresponsável por seus atos, quaisquer que sejam.

4.4.5 Novidade

Diante de circunstâncias novas e desconhecidas, nem
sempre o indivíduo reage conforme suas normas de ações
habituais. Não encontrando estímulos específicos, que de
ordinário controlavam seus atos, deixará de aplicar sua
experiência anterior que costumava guiá-lo na solução dos
problemas cotidianos; seu subconsciente poderá até bendizer a
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quebra da rotina normal e acolher com satisfação as novas
circunstâncias.

4.4.6 Imitação

O desejo irresistível de imitar o que os outros estão
fazendo e agindo de forma nova, sem parâmetros anteriores,
acolhendo com satisfação as estas novas circunstâncias levam
o indivíduo a tornar-se parte integrante de uma turba.

4.4.7 Expansão das emoções reprimidas

Preconceitos

e

desejos

insatisfeitos,

normalmente

contidos, expandem-se logo nos agrupamentos humanos,
concorrendo como poderoso incentivo à prática de desordens,
pela oportunidade que têm os indivíduos de realizarem, afinal, o
que sempre almejaram, mas nunca tinham ousado, tento suas
emoções intensificadas e instáveis.
O individuo que faz parte dessas massas poderá ter a
perda das faculdades críticas decorrente do aglomerado, com o
aparecimento da “alma coletiva”, reduzindo sua capacidade
sapiência individual ao um estagio coletivo primitivo, irracionais,
sem a capacidade critica.
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5. DOUTRINA DE CHOQUE

A doutrina de choque é formada pelos conceitos
fundamentais, características que deve ter um homem de
choque e como uma tropa de choque deve se comportar, dentro
da prioridade do emprego dos meios.

5.1 Conceitos fundamentais

Os conceitos fundamentais são os aspectos doutrinários,
definições de tropa de choque, policiamento de choque,
ocorrência de choque, princípio da fidelidade doutrinária,
controle de manifestação, controle de tumultos e controle de
distúrbios internos e serão apresentando abaixo:

5.1.1 Aspectos doutrinários

Conjunto de valores e princípios gerais, características,
conceitos básicos, concepções táticas, leis, normas diretrizes,
técnicas e processos que tem por finalidade estabelecer as
bases para a organização, o preparo e o emprego da
Corporação na preservação da ordem pública e nas missões
decorrentes da situação de Força Auxiliar e reserva do Exército,
no âmbito do respectivo Estado Membro.
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5.1.2 Tropa de Choque

Efetivo mínimo de 1 (um) Pelotão, consistindo em
grupamento especializado em Operações de Choque, ou em
ações que requeiram especialização do policiamento para lidar
com situações excepcionais como as que ocorrem em
manifestações não pacíficas, com o principal objetivo de
reestabelecer a ordem pública.

5.1.3 Policiamento de Choque

É um tipo de policiamento desenvolvido pela unidade
especializada, que tem por objetivo a demonstração de força e o
impacto visual. Caracterizado pela extraordinariedade e pelo
planejamento

detalhado

de

seu

emprego

estratégico.

Geralmente utiliza grande efetivo e integra nas operações
unidades como a Cavalaria, o Canil, o Choque e a unidade de
operações especiais. Pode conjugar suas ações com o
policiamento da área ou com a Força Tática de policiamento
motorizado. O policiamento de choque deve ser empregado nas
áreas críticas, de índices estatísticos altos, a fim de causar um
efeito psicológico de que a Polícia Militar, rapidamente,
conseguiu dominar e sufocar aquela situação de emergência.
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5.1.4 Ocorrência de choque

São ocorrências em que, pelo grau de perturbação da
Ordem, necessitam de emprego de tropa especializada como
força de repressão (Canil, Choque, Cavalaria ou Operações
especiais).

5.1.5 Princípio da fidelidade doutrinária

Este princípio demonstra que se deve preservar a
fidelidade à missão - fim de uma tropa, principalmente a de uma
unidade especializada, que realiza um determinado tipo de
policiamento, do contrário, haverá o risco de se confundir os
seus

preceitos

básicos

e

ensinamentos

doutrinários,

prejudicando em demasia sua operacionalidade e sua eficiência.

5.1.6 Controle de manifestação

É o conjunto de ações realizadas, de caráter preventivo,
com a finalidade de conduzir esse tipo de evento, a
manifestação, dentro dos parâmetros da legalidade e da ordem,
minimizando a probabilidade de agressão à lei, bem ou pessoa.
O controle de manifestação deve ser realizado pelo policiamento
de área, que é quem tem o primeiro contato com a ocorrência. A
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missão do policiamento de área é atuar na periferia do evento,
realizando o patrulhamento motorizado, a pé e a guarda dos
prédios públicos, coibindo pela ação de presença, qualquer
tentativa de violência.
É também importante manter, logo nos primeiros
momentos, quando possível, o contato com as lideranças do
movimento, a fim de alerta-los sobre o cometimento de infrações
e dar-lhes garantias, de que, a segurança e os direitos de todos
serão preservados, servindo ainda, para se verificar de perto as
necessidades e providências que devem ser tomadas para se
operacionalizar melhor os meios disponíveis no policiamento.

5.1.7 Controle de tumultos

É o conjunto de ações desencadeadas contra os agentes
causadores do tumulto (pessoas, acidentes, informações falsas,
etc.), na tentativa de se equilibrar as tensões geradas e evitar
que evolua até se transformar em uma Turba. Essas ações
podem ser desenvolvidas tanto pela tropa de área, quanto pela
tropa especializada se já se encontrar no local.
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5.1.8 Controle de distúrbios internos

É o conjunto de ações que são desenvolvidas quando
ocorre a necessidade da restauração da ordem, através de
ações repressivas, utilizando-se da tropa especializada, devido
o grau de perturbação generalizado e a falta de equipamentos,
armamentos e treinamento adequado do policiamento de área.
Esses conceitos, acima expostos, esclarecem o momento
em que a tropa especializada deve ser empregada, para que
não seja quebrado o impacto psicológico que se quer atingir
quando ela entra em ação.

5.2 Características de um homem de choque

Para fazer parte de uma tropa especializada como o
Batalhão

de

Choque,

deve-se

ter

em

mente

algumas

características que lhe são peculiares e jamais podem ser
desprezadas, pois, se não forem observadas podem colocar a
integridade física do policial ou do seu companheiro em risco,
além de expor de forma negativa à imagem da Unidade que faz
parte.
Podemos citar algumas delas: Preparo físico continuado,
controle emocional, espírito de corpo, saber trabalhar em grupo,
disciplina, resistência à fadiga, entre outros.
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O Policial de Choque deve estar com o seu Preparo
físico sempre em condições e uma boa Resistência à Fadiga,
em virtude de ter que levar consigo bastante peso em seus
Equipamentos de Proteção Individual ou Coletivo e armamentos
e que suas ocorrências também podem se prolongar.
A disciplina e o controle emocional devem estar
atrelados ao temperamento do policial, já que este se envolve
em ocorrências com níveis de estresse muito alto e deve ter o
cuidado

para

não

agir

com

violência

policial

ou

ficar

emocionalmente abalado.
Todo membro da Tropa deve ter a consciência de que ele
faz parte de um corpo e que qualquer membro que não estiver
em compasso, estará de certa forma prejudicando os demais.
Assim, se faz necessário que cada um seja responsável por si e
pelo seu companheiro, aprimorando o espírito de corpo e o
trabalho em grupo, e que suas ações são em conjunto e não
de forma isolada, diferente do homem de Operações Especiais
que tem características de “caçador” e que se necessário, tem a
iniciativa de ir sozinho atrás de sua “presa”. Tal homem
empregado na Tropa de Choque sem antes ser trabalho isso no
mesmo, pode comprometer seriamente a segurança.
As características acima citam apenas algumas das
características que deve ser desenvolvidas ou aprimoradas, mas
não se pode jamais deixar de lado outras como a honestidade
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que deve ser intrínseca não apenas ao homem de Choque, mas
sim a todo Policial Militar.

5.3 Princípios fundamentais do pelotão de choque

A fim de padronizar e disciplinar a forma de atuação do
pelotão de choque foram estabelecidos esses princípios:
a) O Pel Chq é indivisível;
b) Todo policial é responsável pela segurança pessoal e de todo
o Pel Chq;
c) Todo policial do Pel Chq zela, conhece e utiliza sempre seu
equipamento individual;
d) Todo policial do Pel Chq deve conhecer a missão e todos os
objetivos a serem alcançados;
e) O Pel Chq só desembarca mediante ordem de seu
comandante;
f) O Pel Chq só atua quando há visibilidade do terreno e do
oponente;
g) O Pel Chq busca se manter a uma distância mínima de trinta
metros do oponente;
h) O Pel Chq atua estritamente dentro da lei e demonstrando
autoridade sempre, deixando as questões sociais ou políticas a
cargo das pessoas responsáveis;
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i) O Pel Chq age sempre observando os critérios de prioridade
de emprego de meios; e
j) O escudeiro sempre tem prioridade sobre os demais policiais
do Pel Chq.

5.4 Prioridade no emprego dos meios

Ao controlar uma situação que ameaça a ordem pública,
a dignidade, a integridade ou a vida das pessoas, a utilização da
força, no âmbito policial, deve estar condicionada à observância
dos limites do ordenamento jurídico e ao exame constante das
questões de natureza ética. O uso da força pelos policiais deve
ser norteado pela preservação policial e, ainda, pelos princípios
essenciais:

legalidade,

necessidade,

proporcionalidade,

moderação, conveniência.
Considerando que o objetivo principal da tropa de
controle de distúrbios é a dispersão da turba, o comandante da
fração de Tropa de choque empregada deve se utilizar de tática
adequada ao local, número de participantes e grau de
agressividade da turba. É auxilio valioso, as informações
processadas pelos órgãos competentes, municiando o comando
da Operação de itens importantes para a decisão.
É claro que a tática a ser adotada dependerá de fatores
do momento, contudo, visando o objetivo final, o emprego dos
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meios disponíveis pode ser relacionado em uma ordem de
prioridade, evitando ao máximo o uso de meios violentos. Essa
ordem de prioridade pode ser assim determinada:

5.4.1 Reconhecimento do local de atuação e Vias de fuga

O reconhecimento preliminar do local de atuação é de
suma

relevância,

para

possibilitar

o

deslocamento

e

aproximação da tropa por vias de acesso compatíveis, para que
sejam assegurados aos componentes da multidão em distúrbio,
com condições de adequada segurança. Considera-se que, em
situações de distúrbios, vias podem estar obstruídas, devendo,
desta forma, haver subsídio quanto à informação de qual o
melhor itinerário a ser adotado para aproximação da tropa, em
condições que permitam vias de escoamento do público
presente para locais seguros. Com conhecimento prévio do local
do distúrbio é de suma importância para permitir o deslocamento
e a aproximação da tropa por vias de acesso adequadas de
modo a assegurar vias de fuga aos manifestantes. Rapidamente
a multidão em distúrbio se dissipar quanto mas caminhos forem
dados para sua dispersão. A multidão não deve ser pressionada
contra obstáculos físicos ou outra tropa, pois ocorrerá um
confinamento de consequências violentas e indesejáveis.
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5.4.2 Demonstração de força

De formação disciplinada, tendo a finalidade de provocar
efeito psicológico sobre a multidão, pois as formações tomadas
pela tropa dão uma ideia de organização e preparo policial.
Assim, bem como o fardamento, equipamentos portados pela
tropa, veículos de apoio, tornam-se elementos acessórios na
demonstração de força policial frente à situação de eminente
conflito.
O desembarque da tropa seja feita, fora das vistas dos
manifestantes, mas próximo o suficiente, permitindo a tropa a
agir rapidamente e sem comprometimento da segurança das
viaturas. Recomenda-se que a tropa esteja a uma distancia
mínima de 30 metros dos manifestantes.
Caso se tenha conhecimento de armas de fogo e
predisposição
recomenda-se

ferrenha

em

suspensão

agir
de

contra

a

ação

demonstração

de

policial
força,

substituindo-a por um ataque com armamento químico ou
utilização de viaturas blindadas.

5.4.3 Ordem de dispersão

Oportuniza a dispersão pacifica como medida preventiva
da utilização de força por parte da tropa, evitando possíveis
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consequências

no

distúrbio.

Sempre

que

possível

o

Comandante da tropa de Choque ou o operador habilitado para
tal, deve, através de amplificadores de som, alto-falantes das
viaturas ou utilizando megafones, incitar os manifestantes a
abandonarem pacificamente o local. Essa proclamação deve ser
feita de modo claro em termos positivos e incisivos. Os
manifestantes não devem ser repreendidos, desafiados ou
ameaçados, mas devem sentir firmeza da decisão de agir da
tropa, caso não seja atendida a ordem de dispersão.

5.4.4 Recolhimento de Provas

Trata-se de uma importante providencia a ser tomada
durante a operação. Consiste em fotografar ou filmar todos os
fatos ocorridos para posterior apresentação. A ameaça que tal
atitude faz à identidade dos lideres e agitadores, a perda do
anonimato, causa forte impacto psicológico pela temeridade de
posterior identificação e dela se apercebendo os manifestantes
deixarão o local. Além disso, respalda o emprego da força por
parte da tropa de choque, quando vier ser questionada pelos
seus atos.
O recolhimento de provas deve ser feita por equipes fora
do quadro tático e, de preferência, efetuadas por elementos
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descaracterizados, de forma acintosa e tais devem ser colhidas
antes, durante e depois da ação.

5.4.5 Emprego de agentes químicos e/ou munições de
impacto controlado

Com a utilização seletiva dos recursos disponíveis e os
instrumentos de menor potencia ofensivo, de acordo com cada
situação, sem implicar na sua obrigatoriedade de emprego
sequencial, ficando a incumbência do comandante da operação.
O avanço sobre a multidão deve ser realizado através das
formações. A carga deve ser rápida e segura. A velocidade com
que a multidão se dispersa é importante, pois dá menos tempo
para os agitadores se reorganizarem.
Emprego de Agentes químicos – O comande avaliará a
viabilidade de utilização desse recurso, conforme o perfil do
aglomerado presente e assim ocorrendo como medida para
promover a dispersão dos manifestantes no sentido da via da
fuga determinada.
O militar empregado na função de lançador, agindo mediante
comando expresso do comande de pelotão, deve ser capacitado
para avaliar direção do vento, distância, tipo de munição mais
adequada, e ter total domínio sobre as técnicas de lançamento e
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despojo. Evitar excessos e desperdícios no uso do recurso e
somente empregar o necessário.
Emprego de munição de impacto controlado – O
grupo de manifestantes que por meio de armamentos ou objetos
os quais portam, ameaçar de forma atual e iminente a
integridade física dos policiais, o comandante da tropa
determinará aos atiradores, ou apenas um atirador, de acordo
que o caso requerer, a realizar o disparo como munição de
impacto controlado, de acordo com a avaliação realizada para a
direção de dispersão.

5.4.6 Emprego de água

Jatos de água lançados por meio de veículos especiais
(caminhão cisterna) ou por meio de mangueiras de incêndio são
empregados para movimentar a multidão em distúrbio. Poderá
mistura-se à água tinta de composto inócuo, a fim de que as
pessoas sejam marcadas para identificação posterior, ou
mesmo para aumentar o efeito psicológico. Com o emprego de
agentes químicos anteriormente, a água poderá potencializar
seu efeito ou ser misturado como forma de maximizar o recurso
utilizado. Cessada a ação do distúrbio, a água corrente poderá
ser utilizada com jato de pressão adequada, como método de
descontaminação dos agentes químicos.
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5.4.7 Carga de cassetete

Provavelmente, o mais útil instrumento de força que se
pode utilizar contra desordeiros. Componentes de um tumulto
podem desafiar com sucesso as tropas armadas apenas com
armas de fogo, pois sabem da hesitação natural que precede o
emprego de disparos contra a massa humana. Por outro lado,
seu valor reside no efeito psicológico que provoca na presença
da

tropa

empunhando

cassetetes

ostensivamente

incute

respeito, pois os manifestantes e curiosos sabem que os
bastões serão usados vigorosamente.
Deve ser usado apenas quando o uso de agentes
químicos, munições de impacto controlado e a carga d’água não
surtirem efeitos, pois seu uso pode causar sérias lesões.

5.4.8 Detenção de Líderes

Após a carga de cassetete é útil a identificação dos
líderes e sua detenção. Contudo sabemos que estes são os
primeiros a fugir ao avanço da tropa. Daí a necessidade do
apoio de tropa de área ocupando imediatamente o terreno após
a carga, com equipes encarregadas dessas detenções.
Detenção de lideres deve ser feita por equipes fora do
quadro tático e, de preferência, efetuadas por militares
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descaracterizados, de forma acintosa e servem como respaldo à
ação da tropa.

5.4.9 Atiradores de precisão

Dotados de armas de precisão executam a segurança da
tropa de Choque durante uma operação, desde que possuam
um bom campo de tiro, sem atirar contra a massa, neutralizando
prováveis franco-atiradores. Dai a importância dos órgãos de
informação para a segurança da tropa.

5.4.10 Emprego de Arma de Fogo

Medida extremada a ser tomada pelo comandante da
tropa e só utilizada em último recurso quando defrontar com
ataques armados. Não devem ser empregadas armas de fogo
contra pessoas, exceto em casos de legítima defesa, própria ou
de terceiro, contra perigo iminente de morte ou lesão grave.
Ainda sim deverá ser observado o Principio da Conveniência,
pois, pessoas inocentes podem ser atingidas no confronto.
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5.4.11 Socorro aos feridos

Durante uma ação de choque contra uma reunião violenta
é natural que ocorram lesões em manifestantes, mas na maioria
das vezes é preferencial esperar um tempo a mais para socorrer
os feridos e a tropa agir no controle do tumulto, do que parar a
ação, pois os agressores podem causar muito mais danos se
não forem dispersados, podendo ocorrer até mesmo novas
vítimas.

5.4.12 Apresentação nas Delegacias

Findando a ação e com o apoio da tropa de área que
ficará responsável pela manutenção do local, seria ideal que
fossem feitas prisões de alguns elementos que estivessem no
teatro de operações, com material que caracterizassem ilícitos
que estes fossem apresentados na Delegacia da área, pois
subsidiariam a tropa em prováveis ações na justiça e prováveis
esclarecimentos à

imprensa,

além

de

cumprir

o

papel

constitucional de garantia da lei e da ordem. A apresentação
deverá ser feita pelos militares da área, exceto nos casos que
sejam de interesse da tropa de choque, como por exemplo,
algum policial do choque ferido, entre outros.
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5.5 Ações desenvolvidas contra a Tropa de Choque

Os componentes de uma turba causam apenas as
limitações decorrentes de seu espírito inventivo e pela
capacidade de seus líderes, bem como pela inexistência de
armas,

suprimentos,

equipamentos

e

outros

materiais

disponíveis. Os líderes poderão ser agentes inimigos treinados,
agindo com a intenção de criar tumulto.
O nível de violência de que a turba será capaz,
dependerá de vários fatores, tais como:


espécie de indivíduos que a compõe;



número de pessoas envolvidas;



localização;



causa da perturbação e



armamentos disponíveis.

5.5.1 Impropérios

A turba poderá dirigir impropérios aos policiais ou a outros
elementos integrantes do sistema de segurança pública local,
encarregados de manter a ordem, como, por exemplo,
observações obscenas ou insultos, visando ridicularizá-los ou
escarnecê-los.
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Essas provocações são constantes e, também, já devem
ser esperadas pela fração de tropa policial.

5.5.2 Ataques a pequenos grupos ou veículos.

As turbas poderão dar vazão ao seu rancor atacando
indivíduos ou pequenos grupos, espancando-os, ferindo-os
gravemente ou matando-os, virando viaturas, incendiando-as,
danificando-as ou roubando-as.

5.5.3 Lançamento de objetos.

Legumes ou frutas podres, pedras, garrafas e bombas
improvisadas poderão ser lançadas, de pontos dominantes,
contra a tropa, como janelas ou telhados de edifícios próximos.

5.5.4 Impulsionar veículos ou objetos contra a tropa.

Estando a tropa em um ponto dominado, como por
exemplo, o de uma encosta, os elementos amotinados poderão
fazer rolar objetos perigosos de toda natureza, e mesmo lançar
sobre ela viaturas em marcha, abandonadas a tempo pelos
motoristas que as dirigem.
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5.5.5 Emprego de fogo.

Mediante o emprego de fogo poderão incendiar edifícios,
para bloquear o avanço da tropa, criar confusão ou exercer ação
divisionária, espalhar gasolina ou óleo sobre determinada área e
lançar- lhe fogo, quando a tropa nela penetrar; derramar
gasolina ou óleo, aproveitando um declive na direção da tropa,
ou fazê-lo de edifícios sobre ela, para depois lançar fogo ao
combustível. Muito comum em presídios.

5.5.6 Destruições.

As turbas poderão usar gás natural, dinamite ou outros
explosivos, colocando cargas em um edifício e fazendo-as
explodir no momento em que as tropas ou veículos se
encontrem em frente a este, ou então, fazendo-as explodir de
forma que os destroços obstruam a rua; enterrando cargas de
destruição nas ruas e acionando-as quando a tropa passar
sobre ela; rolando-as contra a tropa ou dirigindo contra ela
veículos que contenham explosivos ou encaminhando em
direção à tropa cães ou outros animais com explosivos
amarrados ao corpo. As cargas poderão ser acionadas por
controle remoto,

espoletas, acionadores de retardo etc.

Empregar carga de destruição para romper um dique, uma
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barragem ou uma represa, a fim de inundar uma área, ou para
bloquear a passagem em uma rodovia, pela destruição de um
viaduto situado sobre ela.

5.5.7 Utilização de armas de fogo.

Os líderes de uma turba poderão determinar o emprego
de armas de fogo contra a tropa, para encorajar a turba na
realização de ações mais violentas e ousadas. O fogo contra a
tropa poderá restringir-se a tiros de emboscadas ou atingir um
volume ponderável, partindo de edifícios ou da própria turba.

5.5.8 Resistência Passiva

Quando os manifestantes agem com o intuito de
prejudicar ou impedir a ação policial, deitam-se ou sentam-se no
chão.

5.5.8 Outras ações

Os líderes de uma turba poderão colocar à frente dos
manifestantes crianças, mulheres ou idosos, para angariar a
simpatia da tropa e desencorajar seu comandante ao emprego
de gases ou armas de fogo.
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A turba poderá prender ganchos, correntes, arames ou
cordas, às barricadas e derrubá-las, utilizando hastes de
madeira ou metal para manter a tropa a distância enquanto as
cordas são amarradas.
Viaturas poderão ser dirigidas ou impulsionadas contra as
barricadas para rompê-las.
Estes são apenas alguns exemplos dos inúmeros
artifícios que uma turba poderá valer-se para desencadear
ações violentas contra uma tropa na tentativa de desmoralizá-la,
desacreditá-la, obstruí-la com o objetivo primordial de impedir
seu avanço e o cumprimento de sua missão de restabelecer a
ordem e o controle pela autoridade constituída.
É

extremamente

conveniente

que

os

relatórios

confeccionados após uma ação policial dentro do contexto ora
em estudo, seja objetivo, claro e conciso no que tange as ações
contrárias à tropa de choque. Primeiro, para juntarmos provas
em desfavor dos contraventores e segundo para ampliarmos a
margem de previsibilidade do perigo, diante de uma próxima
operação.
À medida que outras operações aconteçam, sugerimos a
coleta e registro de novas ações contra a tropa para posterior
estudo e preparo, com vistas a diminuir a margem de risco
diante de novas operações.
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5.6 Fases das Operações

Como tropa reserva de pronto emprego a tropa de
choque deve estar preparada para, para agir como tal, e nisso
se faz necessário estabelecer critérios baseado, no grau de
perturbação da ordem pública.
A tropa destinada as Operações de Choque deve estar
perfeitamente orientada de como proceder em situações que
possa exigir sua atuação, de forma operacional as situações
possíveis estão assim determinadas:

5.6.1 Situação normal - S-1

Nessa situação não há nenhuma alteração nas atividades
da Unidade.

5.6.2 Sobreaviso - S-2

Não são suprimidos os serviços normais e nem há
recolhimento de tropa;
Determinação de revistas extraordinárias, a critério do
comandante, sem interferência das atividades normais;
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Folgas são obrigatoriamente gozadas nas residências ou
então deve-se ficar em condições de acionamento caso a
situação exija;
A guarda do Quartel poderá ser reforçada;
Após as revistas segue mapa força ao escalão superior;
O expediente é liberado após contato com o escalão
superior.

5.6.3 Prontidão - S-3

Ficam suprimidas as folgas sem prejuízo do serviço
normal;
Após as revistas segue mapa força ao escalo superior;
Todas as ordens e toques gerais constituirão atribuições
exclusivas do Cmt. As ordens devem ser escritas e a segurança
do aquartelamento pode ser reforçada;
A fração de tropa empenhada em serviço externo com
efetivo superior 20 (vinte) homens devera ser comandada por
oficial;
Mediante ordem do escalão superior poderá haver
liberação parcial do efetivo;
Fica estabelecido contato com o escalão superior a cada
04 (quatro) horas e as estações de rádio devem ficar em escuta
permanente;
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Após recebimento da ordem de S-3 todo o efetivo deve
ser avisado para comparecer ao aquartelamento.
5.6.4 Prontidão Rigorosa – S4

São suprimidos todos os serviços prescindíveis;
Todas as folgas são suprimidas sem exceção. Os
serviços imprescindíveis poderão ser substituídos, devendo,
porém permanecer de prontidão;
Guarda do aquartelamento deve obrigatoriamente ser
reforçada;
A tropa deve permanecer armada e equipada, com a
munição pronta para ser distribuída;
Os

meios

de

comunicação

ficam

inteiramente

hipotecados ao serviço.
5.6.5 Ordem de Marcha – S5

Vigora os itens previstos em S-4;
Deve-se providenciar a distribuição de munição;
A ordem de marcha estabelecerá os detalhes da missão a
cumprir.
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5.6.6 Determinação para cada situação

As

situações

previstas

no

artigo

anterior

são

determinadas quando ocorrem os seguintes critérios:
S-1 - Quando a situação é normal, nada ocorrendo que
implique em outras medidas que as usuais.
S-2 - Quando há a possibilidade de perturbação grave da
ordem pública pelos mais diversos fatores.
S-3 - Na iminência de fatos anormais e graves que exijam
o emprego extraordinário da Tropa ou reservas maiores que as
normais.
S-4 - Na ocorrência de fatos graves que exijam o
emprego imediato da tropa com capacidade de resolver
rapidamente a situação.
S-5 - Quando há necessidade de deslocamento da tropa
para fora da sede da Unidade.
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OPERAÇÕES DE CHOQUE
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6. OPERAÇÕES DE CHOQUE

A seguir exporemos as principais funções de uma tropa
de choque, ordem unida a pé firme e em deslocamentos,
formações

à

nível

Pelotão

e

Companhia;

embarque

e

desembarque em veículo de transporte de tropa; Comando por
voz e por gestos.

6.1 Funções na Tropa de Choque

Em virtude da complexidade das operações de controle
de distúrbios, os policias militares empregados nestas funções
devem ser treinados, tendo uma flexibilidade tal qual, lhe
permita adaptar-se às mais diversas situações, assegurando o
bom aproveitamento técnico nas ações desencadeadas. Dessa
forma não existe quantidade exata de componentes nem de
funções, caberá ao comandante estabelecer e organizar de
forma que cada homem possua uma função definida e
adequada ao cumprimento da missão, que visa facilitar a
adoção de formações e o controle do Pelotão.
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6.1.1 Comandante de Companhia (Cap)

Responsável por catalisar, unificar e promover a sinergia
dos esforços dos militares empregados na resolução do conflito
que ensejou a presença da tropa. Este apresenta conduta
operacional exemplar, baseada na liderança e sua competência
técnica e tática. Avalia a prioridade de empregar meios e
recursos, para executar com cautela a aplicação da tropa de
choque.
Nos casos em que haja autoridade militar mais antigo, ele
possui a função de o auxiliar através de sua autoridade técnica
que detêm.

6.1.2 Comandante de Pelotão (1º ou 2º Ten)

Tem a função de comandar efetivamente o pelotão de
choque nas ações de controle de tumultos sendo o responsável
quanto ao seu emprego operacional nos casos em que atue
como apoio isoladamente e o retransmissor das ordens do
Comandante de Companhia, caso atue em conjunto.
Responsável

também

em

treinar

e

avaliar

seus

operadores, preocupando-se para que suas condutas e perfis
estejam dentro das características de um homem de choque.
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6.1.3 Auxiliar de Pelotão (1º ou 2º Sgt)

Tem

a

função

de

assessorar,

checar

pessoal,

equipamentos e veículos, além de retransmitir as ordens do
Comandante de Pelotão. É o auxiliar direto do Comandante de
pelotão no comando e controle dos homens durante a ação de
controle de tumultos. Deve estar pronto para substituí-lo em
caso de necessidade. Vai coordenar a atividade dos Sargentos
Comandantes de Grupo, já que ele é o militar mais antigo do
Pelotão, depois do Comandante.

6.1.4 Comandante de Grupo (3º Sgt)

Tem a função de coordenar, durante a ação de choque,
os escudeiros, lançadores e atiradores de seu grupo. É o
responsável pela correção e orientação da fração sob seu
comando evitando que ocorra o isolamento do homem durante a
ação, e atentando para a agilidade dos movimentos, garantindo
que as formações, deslocamentos e intervenções ocorram de
forma inadequada.
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6.1.5 Escudeiro (Cb/Sd)

São os responsáveis pela proteção coletiva do pelotão
contra o arremesso de objetos que possam causar lesões.
Deve-se ter prioridade quanto aos demais operadores, pois são
os mais exigidos durante a ação. Devem ficar atentos às ordens
emanadas pelo Comandante de Pelotão.

6.1.6 Lançador (Cb/Sd)

São os encarregados de lançar munição química,
manualmente ou não, por determinação de quem estiver
comandando, as granadas e projéteis de emissão de gases,
bem como fazer o uso de espargidores que estão em poder do
Pelotão de Choque. Devem ter amplo conhecimento técnico e
tático dos agentes químicos que portam, a fim de evitarem
acidentes e fazerem uso eficiente dos mesmos.
6.1.7 Atiradores (Cb/Sd)
São os encarregados de lançar, através de armamento
próprio,

a

munição

de

impacto

controlado

mediante

determinação de quem estiver no comando, lembrando sempre
que o objetivo do atirador não é dispersar a multidão, mas sim,
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incapacitar temporariamente um agressor que esteja causando
riscos à integridade do pelotão.

6.1.8 Segurança (Cb/Sd)

Responsáveis pela segurança do pelotão embarcado, em
deslocamento ou não, e da viatura, quando estacionada, em
conjunto com o motorista. Durante a execução das formações
de controle e posições de guarda, tem sua atenção voltada para
a retaguarda do pelotão.

6.1.9 Homem Extintor/Operador de Canhão d'água (Cb/Sd)

É o encarregado da operação do canhão D'água do Carro
de Controle de Distúrbios Civis quando a tropa estiver
embarcada e do extintor de incêndio quando a tropa operar a
pé, com a finalidade de proteção contra bombas incendiárias
arremessadas pela massa;

6.1.10 Motorista (Cb/Sd)

É

o encarregado da

condução,

segurança e da

manutenção de primeiro escalão da viatura empregada em
Controle de Tumultos. Dependendo da situação não estará em
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forma e, sim embarcado na viatura. Deve estar sempre atento
ao deslocamento, a fim de manter a segurança e agilidade nas
intervenções, além de reguardar os equipamentos contra ação
de perturbadores da ordem. Podem ser o motorista do
transporte de tropa em um blindado ou ônibus, ou mesmo os
motoristas de viaturas.

6.1.11 Socorrista

É o policial habilitado em prestar socorro aos militares
que sofrerem lesões durante a ação e eventualmente do público
envolvido. Geralmente, escolhe-se na tropa um policial que
tenha conhecimento em pronto-socorrismo e para melhor
auxiliar leva consigo Kits de primeiros socorros, padiolas ou até
mesmo uma prancha para tirá-lo da zona de perigo.

6.1.12 Homem MOE

É o militar responsável em levar consigo equipamentos
específicos de acordo com a missão a ser executada, por
exemplo, se a tropa tiver que cortar uma cerca para chegar ao
seu objetivo, este deve levar um alicate corta-fios, um ariet
para abrir caminho em um portão, ou mesmo uma haste abre
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caminho para tirar objetos que estejam queimando na pista e
servindo de obstáculos para a tropa.

6.1.13 Caixa Choque

São os policiais responsáveis em conduzir a caixa choque
durante a ação, com o intuito de servir de apoio para possíveis
recargas de bornais dos lançadores e atiradores. Esta recarga é
essencial para locais de difícil acesso, reintegrações de posse
em ambiente rural, evitando que a tropa seja surpreendida e
fique sem munições, como aconteceu no Estado do Pará, onde
vários militares saíram feridos.
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6.2 Simbologia das funções
Figura 4: Simbologia das funções de um Pelotão de Choque
Simbologia das Funções

CMT DE CIA

SOCORRISTA

SOS

CMT DE PEL

SEGURANÇA

SEG

SGT AUXILIAR

X

SGT CMT DE GRUPO

ATIRADOR

A

TROPA COM CÃES

LANÇADOR

ϻot

MOTORISTA
HOMEM EXTINTOR/
OPERADOR DE CANHÃO
D´ÁGUA
ESCUDEIRO

HOMEM (MOE)

L

CAIXA CHOQUE

HEX



MOE

CX

Fonte: Próprio autor (2015)

6.3 Ordem Unida de um Pelotão de Choque

A disposição e evolução das formações empregadas pela
tropa de choque se confundem com a própria Ordem Unida. Ela
se caracteriza por uma disposição individual e consciente
altamente motivada, para a obtenção de determinados padrões
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coletivos de uniformidade e sincronização e garbo militar, pois
pelas formações e deslocamentos demonstrará disciplina,
coesão, demonstração de força, impacto visual, dentre tantas
outras

características

fundamentais

para

causar

impacto

psicológico na multidão, podendo fazer com que ela perca a
vontade de causar desordem.
Não tem somente por finalidade fazer com que a tropa se
apresente em público com aspecto marcial e enérgico,
despertando entusiasmo e civismo nos espectadores, mas,
principalmente, a de constituir uma verdadeira escola de
disciplina, coesão e desenvolver os reflexos de obediência,
como fatores preponderantes no adestramento de uma tropa de
choque presteza e atenção com que obedece aos comandos.
No que este manual não tratar referente a ordem unida,
deverá ser seguido o que preconiza o Manual de Campanha
C22-5

do

Exercito

Brasileiro,

sendo

invidualmente para cada tipo de operador.

demonstrando
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6.3.1 Descansar

Escudeiros (policarbonato e balístico)

Mantém o escudo a lateral do corpo, empunhando-o ao
logo da perna, com o braço esquerdo. Com o braço segura a
tonfa com empunhadura retraída e caso esteja com o bastão,
ficará com ele estendido ao longo do corpo.
Figura 5: Posição de descansar do Escudeiro com bastão ou tonfa

Fonte: Próprio autor (2016)
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Lançadores manuais ou com armamento próprio, atiradores
e segurança
Pés da largura dos ombros. Bornal do lado esquerdo do
corpo sendo segurado pela mão esquerda, enquanto a direita
deverá ficar estendida ao longo do corpo com as mãos em
formato de concha.
Lançadores Federais, Atiradores e segurança – assumem
posição de descansar convencional, com os respectivos
armamentos em posição de “caçador”, ficando o braço esquerdo
esticado e o braço direito empunhando de forma natural.
Figura 6: Posição de descansar dos lançadores e atiradores

Fonte: Próprio autor (2016)

Outros Equipamentos (homem extintor, apoio, caixa
choque, Alicate) – realizam o movimento convencional com
equipamentos ao solo se for o caso.
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6.3.2 Sentido

Escudeiros

Unem os pés, permanecendo o braço direito ao longo do
corpo, empunham a tonfa com empunhadura retraída, caso
esteja com o bastão, ficará com ele estendido ao longo do
corpo.
Figura 7: Posição de sentido do escudeiro com bastão/tonfa

Fonte: Próprio autor (2016)
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Lançadores manuais ou com armamento próprio, atiradores
e segurança

Os Lançadores manuais assumem a posição de sentido
convencional.

Os

Lançadores

Federais,

Atiradores

e

Seguranças assumem a posição de sentido, com o armamento
na posição “caçador”, ficando o braço esquerdo estendido
segurando a telha, ou placa do guarda mão, e a mão direita
empunhando normalmente o armamento.
Figura 8: Posição de sentido do lançadores e atiradores

Fonte: Próprio autor (2016)

Outros Equipamentos (homem extintor, apoio, caixa
choque, Alicate) – realizam o movimento convencional com
equipamentos ao solo se for o caso.
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6.3.3 Ombro Arma

Os Escudeiros partindo da posição de sentido eleva o
braço a 90º em relação ao corpo, empunhando-o paralelamente
ao solo, com o braço esquerdo.
Se estiver com a tonfa, permanecerá com ela retraída, se
for o bastão ficará com ele estendido no prolongamento do
corpo.

Figura 9:Posição de ombro arma do escudeiro com bastão/tonfa

Fonte: Próprio autor (2016)
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Lançadores manuais ou com armamento próprio, atiradores
e segurança

Estes não realizam movimento algum ou desfazem a
continência individual quando estiverem apresentando armas.
Os Lançadores Federais, Atiradores e Seguranças –
Trazem o respectivo armamento para a altura do peito, sendo
que

a

mão

esquerda

sobe

até

a

altura

da

cintura

aproximadamente e o braço direito até a altura do peito direito,
aproximadamente.
Figura 10: Posição de ombro arma com armamento próprio

Fonte: próprio autor (2016)

Outros Equipamentos, homem extintor, apoio, caixa
choque, Alicate, permanecem na posição de sentido.
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6.3.4 Apresentar Arma

Escudeiros

Empunha o escudo a frente do corpo com o braço
esquerdo, perpendicular ao solo, tonfa na lateral direita do corpo
empunhado pela mão direita. Caso esteja com o bastão, este
servirá de apoio para o escudo.
Figura 11: Apresentar arma do escudeiro com bastão/tonfa

Fonte: próprio autor (2016)
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Lançadores manuais ou com armamento próprio, atiradores
e segurança
Os Lançadores manuais prestam a continência Individual.
Os Lançadores Federais, Atiradores e Seguranças – Da posição
de “ombro-arma”, “empurra” o braço esquerdo, na mesma altura
que se encontrava, deixando o armamento a 45º em relação ao
corpo do Policial.
Figura 12: Apresentar arma dos lançadores e atiradores

Fonte: Próprio autor (2016)

Outros Equipamentos (homem extintor, apoio, caixa
choque, Alicate) – Prestam a continência individual.
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6.3.5 Movimentos a pé firme

Ao ser comandado qualquer movimento a pé firme,
partindo da posição inicial de sentido, deve ser feito o
movimento de “ombro-arma” pelos seus integrantes, e após
executar

o movimento,

deverão

retornar

a

posição

de

“Descansar Arma”.
A Vontade ou escudo à frente do corpo – Escudo
balístico ou de policarbonato apoiado sob o solo e a tonfa
alinhada com sua borda superior, segurado pelas duas mãos.
Figura 13: Posição de a vontade do escudeiro

Fonte: Próprio autor (2016)
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6.4 Pelotão de Choque

As formações do Pelotão de Choque são divididas em
três tipos: básicas, ofensivas e defensivas. O emprego dessas
formações nas ações de controle de distúrbios é empregá-la
com finalidades definidas, além de demonstrar força através do
adestramento do pelotão, causando impacto psicológico aos
manifestantes. Essas formações devem ser cuidadosamente
treinadas, pois o sucesso da tropa na missão depende da
correta aplicação e execução dessas formações.
A quantidade de componentes do pelotão é variável,
sendo que o padrão é de 26 homens, podendo variar de
acordo com a disponibilidade de pessoal, situação na qual se
deve ter em mente a missão que vai se realizar para que o
efetivo seja dividido nas funções, mas deve-se evitar ao máximo
ter menos do que dezoito Policiais Militares, e a quantidade de
escudeiro deverá ser em números pares.
Fica convencionado, conforme este manual, de que a voz
de execução para as formações básicas, ofensivas ou
defensivas, será o MARCHE (deslocamento lento) ou MARCHEMARCHE (acelerado) e que o comando de POSIÇÃO será
usado apenas para os movimentos a pés firme.
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6.4.1 Formações básicas

As formações básicas são aquelas destinadas ao controle
do efetivo pelo Comandante do Pelotão, além de mostrar a
disciplina da tropa. Pode ser formação em Coluna por 2 ou
Coluna por 3.
A numeração do pelotão é executada com a tropa em
coluna por 3, onde o Comandante do Pelotão deverá dar o
comando de: “Pelotão de Choque atenção! Por funções,
enumerar!”.
Figura 14: Pelotão de Choque enumerando por funções

Fonte: Próprio autor (2017)

Nesse momento, os Comandantes de Grupo irão fazer
frente para a retaguarda e observar a configuração de seu
grupo.
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Em seguida, a partir do Escudeiro 01 iniciar-se-á a
enumeração até chegar ao último, o Segurança (21), seguindo
do centro (1º Grupo), para a coluna da direita (2º grupo), e em
seguida para a coluna da esquerda (3º Grupo) da seguinte
forma:
Os escudeiros irão tomar a posição de sentido, posicionar
o escudo a frente do corpo, erguer a tonfa ou o bastão, e
informar sua função. (Ex: Escudeiro um!) até o ultimo escudeiro.
A partir dos lançadores, passando pelos atiradores,
motorista, homem extintor, até o último que é o segurança,
deverão apenas tomar a posição de sentido e informar sua
função. (Ex: Lançador treze!), (Ex: Atirador dezessete!), (Ex:
Segurança 21).
Caso o pelotão disponha de um bom efetivo ou venha a
executar uma missão específica e que tenha outras funções
(caixa-choque, Homem MOE, segurança, etc), esses deverão
seguir procedimento análogo aos descritos acima.

6.4.1.1

Formação Coluna por 3

É o tipo de formação básica ideal para controle de efetivo,
deslocamentos rápidos, desfiles, formaturas, pois facilita a
contagem e enumeração do efetivo. Conhecida como formação
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administrativa.

Nessa

formação,

os

homens

permanecer com a viseira do capacete levantado.
Figura 15: Formação Coluna por 3

Fonte: Adaptado pelo autor (2016)

Figura 16: Pelotão em coluna por 3

Fonte: Próprio autor (2017)

deverão
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6.4.1.2

Formação Coluna 2

Pode ser chamada de formação tática, pois através dela,
um pelotão adestrado pode partir para qualquer tipo de
formação, seja ela ofensiva ou defensiva, pode também ser
utilizada para deslocamentos ou embarque de tropa.
Ela se dá a partir da Coluna por 3, com o Cmt do 1º
Grupo (G1) se deslocando para a coluna da direita, onde os
números ímpares da Coluna do centro, a começar do Escudeiro
1 (ímpar) vão para a esquerda e os pares vão para a direita,
respectivamente, até chegar no Motorista 19 que sai da
formação, seguido pelo Homem Extintor 20 e do Segurança 21.
Sendo que a tropa adestrada pode ir para a Coluna por 2 sem
precisar passar pela Coluna por 3.
Após a voz de comando Pelotão de choque atenção...
Formação Coluna por 2 ou somente Por 2... Marche! Marche!,
os homens deverão baixar a viseira do capacete, preparando
para a ação.
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Figura 17: Formação Coluna Por 2

Fonte: Adaptado pelo autor(2016)

Figura 18: Pelotão de Choque em Coluna Por 2

Fonte: Próprio autor (2017)
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6.4.2 Formações ofensivas
São as formações fins do Pelotão, usadas nas situações
em que necessite intervir ou apenas para demonstração força,
causar impacto psicológico, ou em casos extremos podem ser
usadas para defesa, ou seja, aquelas destinadas à utilização na
dispersão

dos

manifestantes,

onde

a

tropa

assume

posicionamento adequado para partir ao encontro deles, ou
seja, que possibilita o deslocamento da tropa, aliado ao
emprego de agentes químicos e uso de munições de impacto
controlado.
São elas: formação em linha, formação em cunha,
escalões à direita ou à esquerda.

6.4.2.1 Formação em linha

Esse tipo de formação ofensiva é usada para evacuar a
multidão, fazendo-a recuar ou para direcioná-lo através de uma
área descoberta. Defensivamente é usada para conter o
oponente ou para bloquear- lhe o acesso a determinadas vias,
rodovias ou logradouros. Normalmente, neste caso, deve ser
complementada por obstáculos naturais ou artificiais.
É a formação que será mais comumente utilizada. A partir
dela pode se passar com mais facilidade para qualquer tipo de
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formação. Nela, os escudos deverão estar “escamados”
(sobrepostos) para evitar penetração de qualquer objeto que
seja arremessado contra a tropa e os demais integrantes da
tropa buscarão a proteção concedida pelos escudeiros, de forma
que o poder de reação da tropa fique distribuído ao longo da
linha.
Partindo-se da Coluna por 2, os escudeiros da coluna da
esquerda formam uma linha à esquerda do Escudeiro 1 (base) e
os escudeiros da Coluna da direita formam uma linha à direita
do Escudeiro 2, sendo que os demais componentes do Pelotão
abrigam-se atrás dos Escudos.
A Posição dos atiradores do 2º Grupo e do 3º Grupo
deverá ser nas extremidades da formação visando facilitar seu
emprego. O Atirador do 1º Grupo deve evitar ser empregado
durante as formações, devendo ser empregado como atirador
reserva, bem como ser o atirador mais próximo do comandante
do pelotão, para ser acionado mais facilmente em caso de
interferência na comunicação entre os demais atiradores. A
localização dos Comandantes será aonde melhor convier para
manter a unidade de comando e alinhamento dos escudos ao
longo da linha.
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Figura 19: Formação em linha

Fonte: Adaptado pelo autor (2016)

Figura 20: Foto de formação em linha

Fonte: II COPC PMMA (2017)

Figura 21: Formação em linha em simulações de COPC

Fonte: 4º COPC PMRN (2015)
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6.4.2.2 Formação em cunha

Como formação ofensiva, é usada sempre que o objetivo
for penetrar e separar um contingente de pessoas, diminuindo
seu poder de reação.
Defensivamente, a cunha é empregada para atender as
situações em que possa ser necessária uma rápida ação em
qualquer direção.
A disposição dos homens serão as mesmas do pelotão
em linha quanto à numeração, diferenciando apenas quanto à
formação geométrica adotada pelos policiais, não um ao lado do
outro, mas um a retaguarda diagonalmente do outro, não
devendo deixar lacunas nessa diagonalização, a fim de proteger
os demais de arremessos de objetos. Em ambos os grupos (à
esquerda e à direita do homem base) voltam-se para a mesma
frente, sendo como bases o escudeiro nº 1 e escudeiro nº 2, que
são os únicos a escamarem os escudos.
Figura 22: Formação em cunha

Fonte: Adaptado pelo autor (2016)
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Figura 23: Foto de formação em cunha

Fonte: II COPC PMMA (2017)

6.4.2.3 Escalão à direita

Como formação ofensiva é empregada para dispersar ou
fazer recuar um contingente de pessoas, para direcioná-lo
através de uma área descoberta seja em áreas abertas, seja em
áreas construídas, ou para comprimir agitadores contra um
obstáculo (natural ou artificial).
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Como formação defensiva, é usada para conter o
oponente ou para bloquear-lhe o acesso a determinadas vias,
rodovias ou logradouros em seu deslocamento é empregada
para dirigir o movimento dos oponentes em uma só direção.
Normalmente, neste caso, deve ser complementada por
obstáculos naturais ou artificiais. De modo semelhante à
formação em cunha onde os escudeiros deverão se posicionar
de forma tal que objetos lançados contra os escudos não
possam penetrar para dentro do pelotão. Os componentes do
pelotão deverão se postar imediatamente atrás dos escudeiros,
pois ficarão protegidos.
Nesta formação ofensiva, o objetivo da tropa é fazer com
que a turba se disperse para a direita. Será melhor aproveitada
se for usada com o auxilio de obstáculos naturais e/ou artificiais.
Figura 24: Formação em escalão à direita

Fonte: II COPC PMMA (2017)
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6.4.2.4 Escalão à esquerda

Nesta formação ofensiva, o objetivo da tropa é fazer com
que a turba se disperse para a esquerda. Será melhor
aproveitada se for usada com o auxilio de obstáculos naturais
e/ou artificiais.
Figura 25: Formação em escalão à esquerda

Fonte: II COPC PMMA (2017)

Essas formações podem ser à direita ou à esquerda, pois
visam direcionar a movimentação da massa para a direita ou
para esquerda. A posição numérica dos policiais permanece a
mesma da formação em linha e todos voltados para o mesmo
objetivo.
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6.4.3 Formações defensivas

São os tipos de formações estáticas em que o pelotão se
protege atrás de uma barreira de escudos, são utilizadas tanto
para a defesa da tropa quanto daquilo que o pelotão estiver
protegendo, contra agressões e arremessos de objetos. Devem
ser utilizadas por um curto espaço de tempo, pois tal atitude
defensiva pode incentivar os manifestantes a adquirirem mais
coragem, autoconfiança e a enfrentarem o pelotão. Portanto, é
necessário que a tropa esteja bem adestrada, para que,
rapidamente, entre em formação de defesa, mas também de
forma ágil, responda às agressões com as formações de ataque.
São divididas em formações defensivas dinâmicas
(guarda alta, guarda alta emassada e a blindada, conhecida
como tartaruga), por permitirem o deslocamento do pelotão, e
em formações defensivas estáticas (guarda baixa e guarda
baixa emassada), por não permitirem o deslocamento da tropa.

6.4.3.1 Guarda Alta

Neste comando os escudeiros permanecem ombro a
ombro, com os escudos oferecendo proteção na parte superior
do corpo, contra objeto lançados de forma parabólica. Os
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escudos farão um ângulo de aproximadamente 45º em relação
ao solo.
Todo o efetivo restante será recolhido à retaguarda dos
escudeiros para também serem protegidos contra eventuais
arremessos de objetos.
O cassetete empunhado pelo escudeiro funciona como
apoio na parte inferior do escudo e os policiais da retaguarda o
apoiam em sua parte superior para maior firmeza.
Figura 26: Formação de Guarda alta

Fonte: Manual de choque PMRN (2013)

6.4.3.2 Guarda alta emassada

Mantendo-se as posições do corpo e do escudo como as
da guarda alta, os três escudeiros de cada extremidade irão
retrair formando uma proteção nas diagonais, tornando a
formação semelhante a uma meia lua.
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Figura 27: Guarda alta emassada

Fonte: Adaptado pelo autor (2016)

Figura 28: Tropa em guarda alta emassada

Fonte: II COPC PMMA (2017)

6.4.3.3 Blindada ou Tartaruga

A formação blindada é ideal para entrada em ambiente
com arremessos de objetos pela parte superior, pois oferece
proteção por todos os lados.
Tem por objetivo proteger a parte de cima e da frente do
pelotão para situações e locais que exijam a aproximação da
tropa, mesmo sendo alvejados por cima, como em presídios
altos e prédios públicos com vários andares.
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A partir da formação em coluna por 2, os dois últimos
escudeiros da coluna tomam a frente, seguindo-se pelos demais
escudeiros, até que os escudeiros 01 e 02 estejam no fim da
coluna. Por exemplo, caso seja um pelotão completo com 12
escudeiros, o E11 e o E12 colocam os escudos à frente do
corpo e os demais colocam paralelos ao solo e sobre suas
cabeças formando duas colunas, estando ombro a ombro e com
escamamento por cima do escudeiro da frente e com o escudo
da direita por cima do escudo da esquerda.
Os

demais

do

pelotão

infiltram-se

por

entre

os

escudeiros, buscando o abrigo dos escudos que são apoiados
pelo cassetete, tendo o cuidado de fazer o equacionamento de
atiradores e lançadores. A formação está ilustrada abaixo para
facilitar o entendimento.
Figura 29: Formação Blindada ou Tartaruga

Fonte: II COPC PMMA (2017)
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6.4.3.4 Guarda Baixa

Formação na qual os escudos são apoiados no solo
tangenciando-se lateralmente e todos os integrantes do Pel Chq
se abaixam a fim de se abrigarem sob a proteção dos escudos.
É a formação defensiva destinada a proteger a tropa de
agressões severas bem como de disparos de armas de fogo.
Figura 30: Foto de formação guarda baixa

Fonte: II COPC PMMA (2017)

6.4.3.5 Guarda baixa emassada

Quando os escudos são apoiados ao solo, sendo que os
três escudeiros de cada uma das extremidades se posicionam
acima dos outros seis escudeiros que permanecem abaixados
constituindo a base da formação. Os escudeiros da parte
superior poderão apoiar seus escudos no de baixo com o
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pegador inferior do escudo para dar mais apoio e ajustar a
formação.
Figura 31: Formação guarda baixa emassada

Fonte: Adaptado pelo autor (2016)

Figura 32: Foto de tropa em guarda baixa emassada

Fonte: Próprio autor (2017)
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6.4.4 Formações não-ortodoxas

As formações não ortodoxas são aquelas formações não
doutrinárias, mas que acabam por vez sendo usadas.
Entre elas podemos destacar a formação em losango que
é usada ofensivamente para penetrar em um contingente de
pessoas e defensivamente é usada quando se exigir segurança
em todas as direções.
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6.5 Companhia de Choque

Dependendo da magnitude das operações de choque, a
utilização

de

somente

um

Pelotão

de

Choque

pode

comprometer a segurança da tropa e em contra partida aumenta
também os danos causados contra os populares envolvidos.
Assim, faz-se necessário utilizar não somente um pelotão, mas
sim toda uma Cia de Choque, com o objetivo de demonstrar
força e dessa forma deve-se utilizar o máximo em efetivo, a fim
de causar um maior impacto psicológico.
A Cia Choque é formada por pelo menos dois pelotões de
Choque e comandada geralmente por um capitão PM e o SCmt
um 1º Ten PM, de preferência com curso de Ações de Choque
ou de Operações de Choque.
Os deslocamentos serão idênticos ao pelotão de Choque,
porém deve-se ter em mente que o efetivo empregado será
maior e será necessária uma maior atuação no controle da tropa
por parte dos seus comandantes em todos os escalões.
Nas ações que exigem seu emprego, um maior
adestramento é exigido, pois o efetivo a ser controlado é muito
maior do que o de um pelotão requer uma perfeita harmonia e
entendimento, para isso um profundo conhecimento da técnica e
prática de comando é necessário ao comandante, que para tal
deve sempre procurar se exercitar.
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A Cia de Choque atua em apoio em várias situações: em
apoio lateral, central, cerrado e complementar, podendo ser
usado ofensiva ou defensivamente.
A Cia de choque é assim constituída na formação básica
em coluna por 3:
Figura 33: Formação de uma Cia de Choque com 3 pelotões.

Fonte: Adaptado pelo autor (2016)
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A
formações

Subunidade
a

partir

adota,
de

para

um

controle

pelotão

de

base,

tumultos,
que

são

complementadas pelos demais na forma de apoios. Tais
formações são adotadas de acordo com a necessidade e
levando-se em consideração o efetivo disponível, o terreno, o
formato da massa, seu tamanho e a direção que se deve dar à
mesma.

6.5.1 Apoio lateral

O(s) pelotão (ões) que irão apoiar o pelotão base irá se
postar nas laterais em forma de coluna visando a proteção das
extremidades do pelotão apoiado.
O Pelotão base irá tomar a formação em linha (ou
qualquer a que for comandada) em seguida os escudeiros de
cada coluna do pelotão de apoio irá se postar atrás do E12 e
E11 respectivamente. As demais funções irão se postar do lado
interno, na lateral dos escudeiros.
Quando tivermos apenas dois pelotões teremos como
principal mudança o posicionamento dos Comandantes, dos
Seguranças e dos Comandantes de Grupos (G1, G2 e G3).
Nesse caso, independente da formação do pelotão base, o
pelotão de apoio irá se dividir, sendo que o 1º grupo, tendo
como base o escudeiro 01, formará uma coluna à retaguarda do

132

escudeiro 12 do pelotão principal, enquanto o 2º grupo, tendo
como base seu escudeiro 02, fará uma coluna à retaguarda do
escudeiro 11 do pelotão principal.
Quando o apoio for a um único lado, determinado pelo
comandante de companhia, o pelotão de apoio não se dividirá.
Conforme o lado a ser apoiado, o respectivo grupo do pelotão
de apoio se posicionará conforme descrito acima, seguido então
pelo outro grupo, que dará seguimento à coluna formada.
Assim sendo, poderá posicionar-se primeiramente o 1º ou
o 2º grupo, dependendo da lateral a ser apoiada.
Figura 34: Formação de apoio lateral com 2 pelotões.

Fonte: Adaptado pelo autor (2016)
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Figura 35: Foto de formação de apoio lateral com 2 pelotões.

Fonte: Próprio autor (2016)

Figura 36: Formação de apoio lateral com 3 pelotões

Fonte: Adaptado pelo autor (2016)
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Figura 37: Formação em cunha em apoio lateral com 2 pelotões

Fonte: Adaptado pelo autor (2016)

6.5.2 Apoio Cerrado
Visa reforçar a formação adotada. O pelotão de apoio
adota a mesma formação do pelotão base, porém atrás e nos
intervalos deste pelotão base.
Enquanto o pelotão base realiza sua formação, os
escudeiros do pelotão de apoio irá se infiltrar cada coluna no
seu respectivo lado. É extremamente conveniente distribuir os
grupos compostos por comandante de grupo, atirador, lançador,
Homem-extintor e Segurança, conforme a representação da
formação de choque, acima indicada. A razão disso está na
facilidade com que cada Comandante de Pelotão terá para
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executar suas ações de choque ao receber a ordem do seu
Comandante de Companhia.

Formação 38: Formação em apoio cerrado com 2 pelotões

Fonte: Adaptado pelo autor (2016)

6.5.3 Apoio Central

Objetiva manter a reserva do Comandante de Cia em
condições de pronto emprego como apoio ou em ações
isoladas. O pelotão de apoio permanece em coluna por dois ou
por três a retaguarda do pelotão Base. Deve ser dito durante o
comando da formação em qual delas o pelotão de apoio entrará
ou poderá ser padronizado. Recomenda-se entrar em coluna por
dois devido à facilidade de realizar qualquer outra formação que
o Cmt da Cia de Choque comandar.
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Figura 39: Formação em apoio central com 2 pelotões

Fonte: Adaptado pelo autor (2016)
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6.5.4 Apoio complementar

Objetiva complementar a formação aumentando o seu
tamanho e a área de atuação.
O Pelotão de Apoio entrará a esquerda do pelotão base.
Se tiverem três pelotões, o 2º Pelotão ficará à direita e o 3º
pelotão à esquerda.
Nas formações em cunha:
Com 3 pelotões: o 2º pelotão fica na direita e o 3º na
esquerda. Com somente 2 pelotões, o pelotão de apoio será
obrigado a se dividir, semelhante a formação em apoio lateral,
inclusive com a mesma tomada de posição.
Figura 40: Linha em apoio complementar com 2 pelotões

Fonte: Adaptado pelo auto (2016)
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Figura 41: Linha em apoio complementar com 3 Pelotões

Fonte: Adaptado pelo auto (2016)

Figura 42: Cunha em apoio complementar com 2 pelotões

Fonte: Adaptado pelo auto (2016)

6.5.5 Apoio em formações defensivas

São cabíveis as formações defensivas na Cia de Choque.
Deve-se procurar sempre utilizar o apoio complementar para as
formações defensivas.
No caso da formação “Guarda Baixa Emassada”, admitese algumas possibilidades, como por exemplo ambos os
pelotões realizarem a guarda baixa emassada estando o 2º
Pelotão a esquerda do pelotão base, ou também pode-se utilizar
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o 1º pelotão em guarda baixa, e o 2º pelotão sobrepondo os
escudos.
Caso a Cia de Choque esteja com um bom nível de
adestramento, pode se utilizar apenas o comando “Guarda
Baixa

Emassada”,

sem

especificar

apoio

lateral

ou

complementar, estando dessa forma os pelotões já cientes
aonde vão se posicionar.

6.6 Deslocamentos

6.6.1 Em passo Ordinário

Atenção Pelotão! Marcando a cadência! Ordinário! Marche!

Esse deslocamento é uma maneira excelente de
demonstrar força, pois a tropa coesa e adestrada ao estar
“marcando a cadência” vai causar grande impacto visual e
sonoro na multidão.
Pode ser realizado em qualquer formação que permita o
deslocamento da tropa. No caso da formação “Em Cunha” o E1
e E2, não irão realizar os movimentos com a tonfa.
Ao receber o comando de “MARCANDO A CADÊNCIA”
os policiais irão afastar-se uns dos outros e permanecerão na
posição “EM GUARDA”.
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No comando de “ORDINÁRIO” eles juntarão os pés e a
tonfa ou bastão ficará estendido ao lado direito do corpo, já com
a empunhadura própria do cassetete.
No comando de “MARCHE” deverão deslocar-se à
frente, marchando, batendo a tonfa no escudo e gritando
“CHOQUE” em cada pé esquerdo que tocar ao solo.
Sequencia da posição do Escudeiro para o deslocamento
“Marcando a Cadência!”
Figura 43: Sequência do comando de marcando a cadência.

Fonte: II COPC PMMA (2017)
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O Comandante dirá: “ATENÇÃO PELOTÃO!”, ocasião
em que os policiais continuarão em passo ordinário, porém irão
parar de bater, de gritar e passarão a ficar na posição “em
guarda”. Então determinará: “ALTO!”, os policiais farão o alto,
darão um passo a frente com o pé esquerdo e bradarão
“CHOQUE”,

retornando

à

formação

inicial

antes

do

deslocamento.

6.6.2 Carga de Cassetetes

De acordo com a prioridade do emprego dos meios, a
carga serve para dispersar a multidão além de conquistar o
terreno. Deve ser realizado de preferência na formação em
linha.
A velocidade que o Pelotão se desloca deve ser suficiente
para o deslocamento conjunto da tropa e sempre visando a
dispersão dos manifestantes.
É utilizado quando a intenção da tropa de choque for
dispersar determinado contingente que não está disposto a
entrar em confronto, ou para ganhar terreno. Para o emprego
deste movimento deverá ser observado a prioridade no emprego
dos meios.
Deve-se evitar o comando de carga a grandes distâncias,
pois o desgaste da tropa também será grande.
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Comando “Preparar para a carga!”
Os policiais dentro da formação em linha se afastam uns
dos outros, ficando com as pernas na base da posição
“descansar”, porém com os escudos a frente do corpo e bastão
ou tonfa estendida ao longo das pernas.
Figura 44: Comando de preparar para carga!

Fonte: Manual de Choque PMRN (2013)

“Para a carga, posição!”
Os policiais dão um passo à frente e projetam o cassetete
acima da cabeça e gritam “Choque!”.
Figura 45: Para a carga posição!

Fonte: Manual de Choque PMRN (2013)
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“Carga a _XX__ metros!
“Carga!” (Execução)
Figura 46: Sequencia da posição do Escudeiro durante os
comandos de “Carga”

Fonte: Manual de Choque PMRN (2013)

Os policiais deslocam-se correndo e gritando até chegar
ao ponto determinado. No ponto determinado, toda a tropa irá
“correr no mesmo lugar”. O E1 irá parar de correr, desferirá um
golpe no escudo e gritar “CHOQUE”, servindo de alerta para os
demais escudeiros que logo em seguida irão parar de correr e
retornar imediatamente a formação em linha.
Dependendo da situação, no caso de, por exemplo,
estiver sofrendo ataques, a carga poderá ser dada apenas com
o comando de

“CARGA!”,

estando todos os escudos

escamados, para evitar que a tropa seja atingida, e durante o
deslocamento irão erguer a tonfa ou bastão, enquanto gritam
para causar impacto contra a turba sendo o pelotão assim
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freado segurando-se o escudeiro número um, uma vez que o
mesmo é o homem base do Pelotão.

6.7 Comandos verbais e por gestos
A seguir passaremos os comandos por voz e por gestos
que deverão ser executados por uma tropa de choque,
demonstrando disciplina e adestramento.

6.7.1 Comandos verbais

Uma tropa que age sempre em bloco, sob ordem de
apenas um comandante, onde não deve pensar em tomar
iniciativas isoladas, possui na voz de comando do Comandante
o referencial para entrar em ação. É por isso, que o comandante
de pelotão deve aperfeiçoar sua voz de comando, na tentativa
de melhorar a tonalidade, a impostação e a dicção a fim de
facilitar o entendimento dos seus comandados. Também é
preciso que ele haja isento de emoção (medo, ansiedade, raiva
etc...) fatores que prejudicam e alteram a voz. A voz humana é
diferenciada, pois cada pessoa possui suas particularidades
(volume, entonação, dicção etc.).
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Advertência - O pelotão é chamado a prestar atenção no
comando que será emanado. Exemplo: “Atenção Pelotão!” ou
“Pelotão de Choque atenção!”.
Local – O comandante determina o local onde o pelotão
deve

se

posicionar,

podendo

também

utilizar

pontos

referenciais, por exemplo: “Base o centro da quadra de
esportes”, Poderá ser dado em passos ou em metros. Exemplo:
“10 metros à frente!” ou “10 passos em frente!” Caso o local não
seja determinado é porque o pelotão deve permanecer no
mesmo lugar.
Frente - É especificada para onde a tropa deve ficar
voltada, podendo também utilizar pontos referenciais. Não
sendo determinado, o Pelotão deverá ficar voltado para o
mesmo local. Exemplo: “Frente à esquerda!”. Vale salientar que
a frente sempre vai ser tomada por base o local inicial do
pelotão antes do comando.
Formação – Determina-se, nesse item a formação a ser
executada pela tropa. Caso não se especifique formação, a
tropa executa a anterior.
Execução - É o item onde o pelotão recebe a ordem para
cumprir os itens comandados. Ao comando de “Marche” “a tropa
deslocar-se-á andando”, e ao comando de “Marche-Marche” a
tropa deslocar-se-á em passo acelerado.
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Com essa sequência de comando o pelotão consegue
desenvolver deslocamentos em qualquer direção (movimentos
laterais, diagonais, a retaguarda).
O comando da tropa de choque deve ser claro e objetivo,
seguindo sempre uma sequência lógica, como no exemplo a
seguir:
Advertência: “Pelotão do Choque, Atenção!”
Local: “10 passos a frente!”
Frente: “Frente para esquerda!”
Formação: “Em linha!”
Execução: “Marche marche!”
Após o comando de execução existem quatro situações:
1. Sendo mudado apenas a frente, sem deslocamento e
ao comando de marche!
A tropa fará apenas o giro, sem descamar os escudos
caso esteja em linha, sendo que se for para a retaguarda o giro
será pela esquerda e quando estiver pronto, o Escudeiro 01
bradará “Choque”, sendo repetido em seguida pelos demais.
Ficando atentos para novos comandamentos.
2. Sem mudança de frente, mesma formação e com
deslocamento ao comando de marche!
A tropa continuará com a mesma direção, mantendo a
formação, sem descamar os escudos caso esteja em linha e irão
se deslocar com o passo normal até ser dado o comando de
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alto. Este comando deve ser dado quando não se limitar a
distância. Ficando atentos para novos comandamentos.
3. Sendo mudado apenas a frente e a formação, sem
deslocamento e ao comando de marche!
A tropa fará apenas o giro, sem descamar os escudos
caso esteja em linha, sendo que se for para a retaguarda o giro
será pela esquerda e em seguida executará a formação
comandada e quando estiver pronto, o Escudeiro 01 bradará
“Choque”, sendo repetido em seguida pelos demais. Ficando
atentos para novos comandamentos.
Por exemplo: na mudança da formação em linha para a
Cunha, a tropa fara o giro ainda na formação em linha e em
seguida executado a formação em cunha.
4. Ao comando de Marche! Marche!
A tropa irá seguir os escudeiros 01 e 02, cada um
puxando sua respectiva “coluna”, assemelhando ao que fazem
como se estivessem em coluna por 2 e quando se encontrarem
no

local

determinado

executarão

a

frente

e

formação

comandada. Observar que quando for fazer a frente para a
retaguarda os Escudeiros 01 e 02 irão fazer o giro total pela
esquerda, pois o Escudeiro 02 e a sua coluna devem estar
sempre à direita do Escudeiro 01. Quando estiver pronto, o
Escudeiro 01 bradará “Choque”, sendo repetido em seguida
pelos demais. Ficando atentos para novos comandamentos.
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Lembrando, que a execução dos comandos de choque
devem ser o mais simples possível, e, sempre com a intenção
de buscar mais segurança e reposta por parte da tropa, como
por exemplo, caso o perigo venha pela direita, o giro é feito pela
direita para facilitar.
6.7.1.1 Comando direcionado
Nas ações de choque, as ocorrências sempre estarão
envolvidas com muitos ruídos. Na maioria das vezes é difícil
para o pelotão escutar a voz do comandante, principalmente
quando se atua com a viseira do capacete abaixada, dificultando
o som a se propagar. No entanto, aqueles Policiais mais
próximos do comandante, acabam escutando e entendendo a
ordem emanada. O que chamamos de Comando Direcionado
(Exemplo: figura de 1 a 3), onde a ordem é voltada para os
escudeiros mais centrados dentro da formação, geralmente os
primeiros (escudeiro 1, 2, 3, 4, 5 e 6). Esses homens é que
conduzirão o restante da tropa, que cumprirá a determinação,
observando e repetindo o que os primeiros escudeiros
executaram. Através desse processo, tem-se um outro fator
positivo que é o de dificultar aos manifestantes perceberem
quem é o comandante do pelotão. Esse procedimento de
imitação pelo restante da tropa aos primeiros escudeiros é
importante que seja treinado, para que cada homem saiba
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exatamente o que tenha que fazer, agindo com decisão e não
causando o embaraço, a dúvida e a demora no momento de
cumprir a determinação, que normalmente ocorre, se o pelotão
não estiver bem adestrado nesse processo de comando.
Exemplo de comando direcionado.
Na Cia de Chq deve-se procurar o treinamento contínuo
da Cia de Choque devido ao seu tamanho, e naturalmente a
dificuldade imposta pela quantidade de componentes. Tem que
se ter em mente que inúmeros fatores externos irão dificultar a
execução das ordens. Se possível deve se ter algum
amplificador de voz, como megafone ou laringofones.
Advertência: “Companhia Atenção!”
Local : “10 passos a frente!”
Frente: “Frente para esquerda! ”
Formação: “1º Pelotão em linha! ”
“2º Pelotão em apoio complementar!”
Execução: “Marche marche!”
Se a companhia estivesse empregando seus três pelotões:
Advertência: “Companhia Atenção!”
Local: “10 passos a frente!”
Frente: “Frente para esquerda! ”
Formação: “1º Pelotão em linha!”
“2º Pelotão em apoio complementar!”
“3º Pelotão apoio central!”
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Execução: “Marche marche!”
Nesses casos, como houve mudança no local a tropa irá
executar o comando igual à situação 3 acima. Com os
escudeiros 01 e 02 saindo da formação, cada um puxando sua
respectiva “coluna”, assemelhando ao que fazem como se
estivessem em coluna por 2 e quando se encontrarem no local
determinado executarão a frente e formação comandada.
Quando estiver pronto, o Escudeiro 01 bradará “Choque”, sendo
repetido em seguida pelos demais. Ficando atentos para novos
comandamentos. O mesmo é feitos pelos outros pelotões,
conforme comando dado para o seu respectivo pelotão, tendo
como base sempre o primeiro pelotão que é considerado mais
antigo.
6.7.2 Comando por gestos
Para que este comando seja executado pela tropa faz-se
necessário um bom adestramento por parte dos seus homens,
pois estes deverão conhecer todos os gestos que representam
os comandos, sendo muito úteis quando a tropa estiver
utilizando máscaras contra gases, quando o Comandante de
Pelotão estiver distante ou quando o excesso de ruído torne os
comandos por voz impraticáveis.
São empregados isoladamente ou juntamente com os
comandos por voz. Após cada gesto de execução o homem
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base se coloca a dois passos à retaguarda do Cmt e os demais
executam a formação comandada; ou se o Cmt de Pelotão
estiver com a segurança de um escudo, os demais integrantes
completam a formação a partir do escudeiro. O comandamento
por gestos atua também no psicológico das massas, uma vez
que demonstra organização e adestramento da tropa.
Normalmente tais comandos são dados em três tempos,
a saber:
Advertência: que é feita pela extensão do braço direito
para cima, com a mão espalmada, indicando a posição do
pelotão.
Figura 47: Comando de advertência: “Pel de Chq Atenção!

Fonte: Próprio autor (2016)
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Comando propriamente dito: gesto que informa a
formação desejada, o que veremos a seguir; e
Execução: que pode ser marche-marche ou marche,
consiste no movimento de punho cerrado de cima para baixo,
uma ou mais vezes, sendo marche: um movimento de cima para
baixo; marche-marche: dois movimentos de cima para baixo.
Figura 48: Comando de execução: “Marche!” / “Marche! Marche!”

Fonte: Próprio autor (2016)

Para comandar por gestos o comandante da tropa se
coloca à frente da mesma com a frente voltada para o objetivo,
ou seja, de costas para a tropa.
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Tanto a posição, quanto a frente do pelotão na nova
formação

serão

dadas pelo

simples

posicionamento

do

comandante de pelotão no terreno.
Para indicar qual formação a tropa deve executar, o
comandante fará o seguinte:

Formação em linha

Levantam-se ambos os braços para o lado, na horizontal,
braços e mãos estendidos, palmas das mãos voltadas para
baixo.
Figura 49: Formação em linha

Fonte: Próprio autor (2016)
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Formação em escalão à direita

Estende o braço direito para o lado e para baixo, e o
braço esquerdo para o lado e para cima, de forma que forme um
ângulo de 45˚ com a horizontal, as palmas de ambas as mãos
devem estar voltadas para baixo.
Figura 50: Escalão à direita

Fonte: Próprio autor (2016)
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Formação em escalão à esquerda
Estende o braço esquerdo para o lado e para baixo, e o
braço direito para o lado e para cima, de forma que forme um
angulo de 45˚ com a horizontal, as palmas de ambas as mãos
devem estar voltadas para baixo.
Figura 51: Escalão à esquerda

Fonte: Próprio autor (2016)
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Formação em cunha

Estende os braços na vertical e com as mãos
espalmadas, junta as pontas dos dedos sobre a cabeça, palmas
das mãos ficam voltadas para dentro.
Figura 52: Formação em cunha

Fonte: Próprio autor (2016)
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Formação por três

Estende o braço direito para cima e completa o gesto
estendendo os dedos indicador, médio e anular, ficando os
dedos polegar e mínimo, encostados à palma da mão.
Figura 53: Coluna por 3!

Fonte: Próprio autor (2016)
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Formação por dois

Estende o braço direito para cima e completa o gesto
estendendo os dedos indicador e médio, ficando os dedos
polegar, anular e mínimo encostado à palma da mão.
Figura 54: Coluna por 2!

Fonte: Próprio autor (2016)
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Guarda baixa

Estende o braço direito para baixo e o movimenta da
esquerda para a direita e vice versa. A palma da mão fica
voltada para dentro com os dedos estendidos para baixo.
Figura 55: Sequencia do comando de guarda baixa!

Fonte: Próprio autor (2016)
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Guarda baixa emassada

Executa o mesmo comando acima e em seguida, antes
de executar o movimento próprio para execução, coloca o braço
direito ao lado do corpo e com vivacidade flexiona o antebraço
para cima e para baixo por três vezes.
Figura 56: Sequência do comando de guarda baixa emassada

Fonte: Próprio autor (2016)
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Guarda alta

Estende o braço direito à frente e o movimenta da
esquerda para a direita e vice versa. A palma da mão fica
voltada para fora com os dedos estendidos para cima.
Figura 57: Sequência do comando de guarda ata!

Fonte: Próprio autor (2016)
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Guarda alta emassada

Executa o mesmo comando acima e em seguida, antes
de executar o movimento próprio para execução, coloca o braço
direito ao lado do corpo e com vivacidade flexiona o antebraço
para cima e para baixo por três vezes.
Figura 58: Sequência do comando de guarda alta emassada

Fonte: Próprio autor (2016)
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Formação Tartaruga

Com o Pelotão em coluna por dois ou por três, o
comandante com a mão espalmada faz dois movimentos acima
de sua cabeça, da frente para trás, com a palma da mão voltada
para seu corpo.
Figura 59: Sequência do comando de formação Blindada

Fonte: Próprio autor (2016)
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Carga de cassetete
Com a mão espalmada (ou com o bastão) e braço
estendido o comandante faz um movimento circular acima de
sua cabeça (preparar para a carga, para a carga posição) após,
com o braço estendido e a mão espalmada, voltada para o solo,
num movimento de cima para baixo a frente de seu corpo,
abaixa seu braço vigorosamente, dando início a carga de
cassetetes.
Figura 60: “Preparar para a Carga” e “Para a carga, Posição!”

“Carga”

Fonte: Próprio autor (2016)
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Apoio lateral

Colocar os braços na lateral, paralelamente ao solo, e os
antebraços na vertical, perpendiculares ao solo.
Figura 61: Sequência do comando de apoio lateral

Fonte: Próprio autor (2016)
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Apoio complementar

Flexionar e estender os braços na lateral e horizontal.
Figura 62: Sequência do comando de apoio complementar!

Fonte: Próprio autor (2016)
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Apoio cerrado
Bater a palma de uma mão com o punho cerrado da outra
mão, acima da cabeça.

Figura 63: Sequência do comando de apoio cerrado

Fonte: Próprio autor (2016)
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Apoio central
Bater as pontas dos dedos da mão direita na palma da
mão esquerda, sobre a cabeça.

Figura 64: Sequência do comando de apoio central

Fonte: Próprio autor (2016)
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Embarque de tropa
Preparar para Embarcar: Braços estendidos ao longo do corpo
com as palmas das mãos voltadas para cima.
Figura 65: Preparar para embarcar!

Fonte: Próprio autor (2016)
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Embarcar: Levantar vigorosamente os braços acima da cabeça,
com as palmas das mãos voltadas uma de frente para outra.
Figura 66: Embarcar

Fonte: Próprio autor (2016)
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Desembarque de tropa

Preparar para desembarcar: Unir as costas das mãos,
estendidas verticalmente sobre a cabeça.
Figura 67: Preparar para desembarcar

Fonte: Próprio autor (2016)
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Desembarcar: Abaixar vigorosamente os braços co as palmas
das mãos voltadas para baixo
Figura 68: Desembarcar

Fonte: Próprio autor (2016)
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6.8 Embarque e desembarque de tropa em veículo pesado

Nem sempre o Pelotão de Choque terá a opção de
embarcar ou desembarcar em veículo de transporte de tropa
longe das vistas de seus oponentes. Dessa forma, quando uma
tropa executa esses comandos sem estar treinada para tal, esta
aparenta desleixo ou despreparo, e ao invés de intimidar,
poderá inflamar ainda mais os ânimos, podendo trazer graves
consequências à segurança dos policiais e dos manifestantes.
Dentro da prioridade do emprego dos meios encontramos
a demonstração de força, que se mostra através de uma tropa
adestrada, disciplinada, com movimentos firmes e enérgicos,
com o objetivo de causar forte impacto psicológico contra o
opositor da lei.
O presente manual recomenda que o desembarque seja
feito longe das vistas dos manifestantes, todavia nem sempre
isso é possível, decorrendo daí a necessidade de incluir os
treinamentos de embarque e desembarque de tropa dentro das
táticas de CDC, com a tropa embarcando ou desembarcando
somente mediante ordem do Cmt de Pel.
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6.8.1 Embarque do Pelotão de Choque

Assim como nos comandos de ordem unida convencional,
este é dividido em três tempos, que são: advertência, comando
propriamente dito e execução.
No primeiro, o Cmt de Pel dará o comando de “Pelotão de
Choque atenção!” neste momento o Pelotão ficará pronto para
receber o próximo comando.
Após isso, segue-se para o comando propriamente dito.
Procedimento: Com o ônibus à retaguarda do pelotão de
choque e esse em coluna por dois e a frente voltada para o
mesmo sentido da viatura de transporte de tropa, será dado o
comando de frente pra retaguarda, com o brado de “Choque!”,
em seguida, para que a tropa fique direcionada ao ônibus.
Quando for dado o comando de “Preparar para embarcar!”, a
tropa tomará posição de sentido, e, simultaneamente os
escudeiros posicionarão os escudos na posição vertical ao lado
do corpo e a tonfa em seu prolongamento, apoiando-a próximo à
axila, finalizando com o brado de “Choque!”. Ao comando de
Embarcar!”, com rapidez e ordenadamente embarca na viatura
pesada, micro-ônibus de choque em duas situações distintas:
1. Ônibus com duas portas.
No contexto acima, a entrada se faz da frente do pelotão
até a retaguarda, com a coluna da direita entrando na porta
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dianteira e a coluna da esquerda pela porta traseira, exceção
dos homens com a caixa choque que entrarão juntos pela porta
mais próxima, sendo que o segurança é o último a embarcar.
2. Ônibus com uma Porta.
Com apenas uma porta, os homens se intercalarão em
uma única fila, que vai do caixa choque ao escudeiro 01, com o
segurança próximo a porta até o último embarcar.
Figura 69: Embarque do Pelo de Chq em ônibus

Fonte: Manual PMDF (2013)
OBSERVAÇÃO 01: quando o ônibus estiver à frente do
Pelotão, com mesmo sentido, procede-se da mesma forma.
Exceto que não se faz necessário o comando de frente para a
retaguarda, pois a tropa já está direcionada ao ônibus, e o

176

embarque se faz da retaguarda (Caixa Choque) ao escudeiro,
com o segurança por último.
OBSERVAÇÃO 02: o veículo mais apropriado para o
transporte de tropa é o carro choque ou blindado, onde o
embarque e desembarque sempre se darão pela retaguarda,
seguindo os mesmos princípios.

6.8.2 Desembarque do Pelotão de Choque

A ordem de desembarque é a inversa do embarque.
Estando o pelotão de choque embarcado, ao comando de
“Pelotão de Choque, atenção!”; “Preparar para desembarcar!”
todos batem bem forte com os pés e os escudeiros com pés e
escudos

e

bradam

“Choque!”.

Quando

comandado

“Desembarcar!”, todos, exceto o motorista, desembarcam da
viatura, também de forma rápida e ordenada, e imediatamente
entram em forma por dois ao lado direito da viatura pesada com
a mesma frente da referida viatura.
Se o comandante do pelotão desejar que a tropa adote
outra posição, frente e formação, deverá antes de comandar
Desembarcar!”, informar ao pelotão qual posição, frente e
formação a ser adotada.
Importante frisar que os seguranças sempre serão os
primeiros a desembarcar e os últimos a embarcar, pois deverão,
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quando tão logo desembarquem, se postar de forma que fiquem
voltados para a retaguarda da viatura permitindo o desembarque
dos demais policiais em segurança. Da mesma forma agirão no
embarque, pois deverão ser os primeiros a se postarem na
retaguarda da viatura voltados no mesmo sentido para permitir o
embarque seguro dos demais integrantes do pelotão.

6.9 Armamentos e equipamentos de um operador de choque

Para que a missão seja cumprida de forma segura e
eficiente, o pelotão de choque deverá ser dotado de material
bélico e de equipamentos de proteção individual e coletiva
específicos de uma Tropa de CDC.
Cmt Pel, Aux Pel e Cmt Gp – Capacete Anti
tumulto/Balístico, Colete Balístico, Perneiras, PT.40;
Escudeiros – Capacete Anti Tumulto/Balistico, Escudos
Anti

Tumulto/Balístico,

Perneiras,

Tonfa/Cassete,

Colete

Balístico;
Lançadores - Capacete Anti Tumulto/Balístico, Perneiras,
Colete

Balístico,

Lançador

Federal,

Bornal

com

Granadas/munições químicas;
Atiradores - Capacete Anti Tumulto/Balístico, Perneiras,
Colete Balístico, Espingarda Cal. 12/Lançador Federal, Bornal
com munições de impacto controlado;
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Homem Extintor - Capacete Anti Tumulto/Balístico,
Perneiras, Colete Balístico, Extintor de Incêndio;
Segurança - Capacete Anti Tumulto/Balístico, Perneiras,
Colete Balístico, Mt. 40;
Socorrista - Capacete Anti Tumulto/Balístico, Perneiras,
Colete Balístico, Kit de Primeiros socorros;
Sendo que em intervenções em presídios, todos os
equipamentos de proteção devem ser balísticos e todos os
integrantes do pelotão deverão estar armados com arma de
fogo, em virtude do grau de risco que a tropa estará.
Obs:

Poderão

existir

outras

funções

conforme

necessidade, como apoios que portem Alicate corta frio, Caixa
Choque, etc., devendo todos esses possuir Capacete Anti
Tumulto/Balístico, Perneiras e Colete Balístico.

179

AÇÕES DA TROPA DE CHOQUE NO CONTROLE DE
DISTÚRBIOS
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7. AÇÕES DA TROPA DE CHOQUE

As ações da tropa de choque pode se dar em
estabelecimentos prisionais, reintegração ou manutenções de
posse, desobstrução de via pública ou em manifestações ou
movimentos sociais.

7.1 Intervenção em presídios

A intervenção da tropa de choque em presídios se dá
geralmente pela grave perturbação da Ordem Pública e que
requer uma ação enérgica, porém, pautada na Lei.
Figura 70: Entrada em presídios

Fonte: Próprio autor (2013)
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7.1.1 Situação de Revista Rotineira

A aproximação se faz geralmente em coluna por dois e
em seguida podem ser adotadas as formações em Meia Lua,
Nike e por células, formações estas que foram criadas a partir
da necessidade que os pelotões de choque têm de se
adequarem na forma de atuar nas mais diversas plantas dos
estabelecimentos prisionais maranhenses. As intervenções em
estabelecimentos

prisionais

exigem

do

pelotão,

rapidez,

surpresa, impacto psicológico, controle emocional, adestramento
e conhecimento técnico para a correta utilização proporcional da
força e com o máximo de segurança para a tropa em sua
execução.
7.1.1.1 Formação “Meia Lua” ou Semi-Círculo

Utilizada em pavilhões que possuem celas em ambos os
lados e que uma grande quadra esteja no centro. Os Atiradores
deverão ficar atrás dos últimos escudeiros para permitir seu
emprego.
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Figura 71: Formação Meia Lua ou semi-círculo

Fonte: próprio autor (2017)

Figura 72: Tropa em meia lua ou semi- círculo

Fonte: Manual de choque PMRN (2012)

7.1.1.2 Formação em “L” à esquerda ou à direita

Utilizada para pavilhões que possuem celas em apenas
um dos lados, mas com uma quadra ao centro, podendo ter
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variação à esquerda e a direita. O E9 e o E12 irão se deslocar
para o lado direito, caso as celas esteja do lado direito, assim
como o E 10 e o E 11, irão para o lado esquerdo caso as celas
estejam do lado esquerdo.
Figura 73: Formação em “L”
à esquerda
à direita.

Fonte: Próprio autor (2017)

7.1.1.3 Formação por Células

De composição variável, é uma divisão do Gp de Choque
composto no mínimo por Escudeiro, Atirador e Lançador.
Utilizada quando os pavilhões possuem alas que formam
corredor estreito para o adentramento nas celas.
Necessita de maior treinamento devido à peculiaridade de
emprego e da divisão do pelotão. A depender do tamanho do
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corredor poderá ser acrescentando lançador, escudeiro ou
segurança, de acordo com a necessidade.

7.1.2 Atuação em rebeliões

As operações de controle de rebeliões apresentam um
alto nível de dificuldade e perigo para atuação das tropas
policiais militares. Avaliam-se a área, a população e demais
elementos do ambiente operacional.
A seguir exporemos os fundamentos básicos para esse
tipo de atuação, sob o risco de graves problemas caso não seja
obedecida um deles.

7.1.2.1 Presença do comandante

O Comandante em uma situação de embate deve estar
presente, se possível a tropa de choque especializada deve ser
única, com o domínio efetivo do seu comandante, o que permite
definir responsabilidades das ações.
Deve-se evitar, a todo custo a hipótese de alguém que
acha que poderá resolver o problema sem estar credenciado
para tal.
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Os perímetros táticos devem ser estabelecidos, sendo
que, a tropa de choque deve realizar sua função de acordo com
a doutrina e planejamento predeterminados.
7.1.2.2 Tropa de choque única

Um

ponto

fundamental

a

ser

observado

é

a

especialização da tropa que deve atuar. Na Polícia Militar, a
tropa especializada com características para atuar em rebeliões
é a tropa de choque apoiada por outras unidades como
Operações Especiais, Canil e Cavalaria (parte externa).
Entende-se por tropa de choque uma força de ação
enérgica, com treinamento intensivo e equipada com material
especializado, dotada de condições de alta mobilidade, com
características próprias de pessoal, material e armamento que
possibilitem seu emprego total ou parcial em condições de
rapidez para qualquer tipo de missão.
Outra característica da tropa de choque é que possui
treinamento diário o que prepara o homem para o trabalho em
conjunto, a partir do contato direto e constante com o comando
inibi-se a iniciativa individual e prioriza-se o espirito de conjunto,
nessas condições, o homem, ao ser empregado na ação de alto
risco, como a de ocupação de uma casa penal, deve estar
habituado a atuar em conjunto e ter o preparo específico para
este tipo de operação.
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7.1.2.3 Treinamento

É de responsabilidade do P/3 da Unidade e do
Comandante do Pelotão o desenvolvimento de treinamentos
táticos para o emprego correto e eficaz do equipamento e
armamento, de forma que o homem o faça automaticamente e
com habilidade.
Em virtude do baixo efetivo da PM, costuma-se reforçar o
policiamento ostensivo e o enfrentamento de marginais com
policiais da tropa de choque. Nesses casos, os policiais atuam
com mais liberdade e iniciativa, mas acabam perdendo em parte
o impacto psicológico que causariam nas ações de controle de
distúrbios.
No caso do policiamento ostensivo ordinário, que é
executado pelos Batalhões de áreas, os seus policiais possuem
procedimentos de ação isolada, não tem treinamento específico
constantemente executado para ações de controle de rebeliões.
Procedimentos incompatíveis com a ação comandada e
conjunta que se espera da tropa de choque. Seria um risco o
emprego deste homem nessas situações.
No desenvolvimento dos exercícios, procura não só
aprimorar o trabalho em conjunto, mas também desenvolver a
aptidão individual de todos os homens, com ênfase ao preparo
físico e psicológico.
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Para que a tropa seja um sistema de força harmônico e
integrado é imprescindível ter confiança mútua, convivência e o
entendimento entre os homens, evitando-se a rotatividade de
efetivos e ainda a destinação para missões que descaracterizam
os princípios de tropa de choque.

7.1.2.4 Equipamento e armamento

Além do fardamento e do treinamento, o policial da tropa
de choque possui equipamentos e armamentos diferenciados
para sua proteção individual e coletiva.
É essencial ao bom andamento da operação o uso do
equipamento de proteção individual em ações de alto risco, pois
o

homem

devidamente

equipado

se

sente

seguro

e

autoconfiante, o que lhe permite diminuir a ansiedade por se
sentir protegido e a consequência natural é a ausência de
violência por não precisar se defender.

7.1.2.5

Planejamento

Na aplicação de tropas, faz-se necessário planejar o
desenvolvimento das ações, utilizando planos com a finalidade
de obter coordenação de esforços eficientes em variadas
circunstâncias.
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De uma maneira geral, o plano para uma operação em
presídio sintetiza um processo de tomada de decisões
sucessivas, a ser desenvolvido em várias fases, a partir de
formulação de hipóteses, considerando os objetivos, definindo
comportamentos, antecipando resultados, com vista à escolha
das ações a realizar, em termos de tempo, espaço e meios. Nos
planos, tem que se verificar a formulação de uma estrutura de
comando e de transmissão de ações que orientem o processo
decisório,

dando-lhe

maior

racionalidade

e

segurança,

permitindo que o Comando estabeleça sua Estratégia.
Embora

cada

ocorrência

tenha

suas

próprias

peculiaridades, dificultando a padronização de procedimentos,
os planos permitem estabelecer unidade de doutrina para a
condução dos casos de forma mais racional, aliviando tensões e
ansiedades

que

as

situações

impõem,

aumentando

as

possibilidades de sucesso no desfecho.
As ações de controle de motins em estabelecimentos
prisionais e delegacias são normalmente consideradas eventos
críticos e, por isso devem seguir a doutrina específica de
gerenciamento de crises.
Procedimento e recomendações para o emprego da
Tropa de Choque em situações de crise nos estabelecimentos
prisionais:
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Tão logo o escalão competente transmita a ordem de
deslocamento de fração de tropa, o Cmt dessa fração deverá
inteirar-se dos detalhes essenciais da ocorrência;
A tropa deverá ser informada do que está ocorrendo, e
assim ser preparada psicologicamente para a ação. O Cmt deve
difundir segurança e serenidade;
O material de choque necessário deve ser levado, pois é
preferível perder alguns minutos para reunir o material, do que
se dirigir para a ação com material inadequado ou insuficiente.
Recomenda-se que em todas as ações, a tropa tenha em sua
disposição:

megafone

ou

alto-falante,

material

de

arrombamento, coletes, capacetes e escudos balísticos, apoio
de armas para tiro de precisão com atiradores selecionados,
algemas, HTs, cordas, além de outros à critério de cada Cmt de
fração;
Durante o trajeto, o Cmt de Pel deverá ter em mente que
novos detalhes poderão surgir no desenrolar e, mentalmente irá
estabelecendo

o

“modus

operandi”

de

acordo

com

o

planejamento e doutrina empregada, de maneira que ao chegar
ao local, já tenha estabelecido um roteiro de atividades a
desenvolver e providências a tomar;
Os veículos de transporte de tropa deverão chegar ao
local de maneira mais discreta possível, sem alardes, sem
sirenes acionadas, faróis apagados, etc. Devem estacionar fora
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das vistas de eventuais antagonistas o que evitará sustos,
precipitações ou procedimentos indesejáveis.
A Tropa permanecerá embarcada enquanto o Cmt e o
Aux autorizar o desembarque, e após isso, com toda cautela e
discrição, se dirigirão ao local do evento para inteirar-se da
situação. A tropa não deve ser vista senão no momento da ação
de modo a causar impacto;
A tropa de choque deve ser posicionada na Zona de
Ações Táticas

- ZAT, de acordo

com

a doutrina de

gerenciamento de crises;
O Cmt Pel procurará uma definição de comando, isto é,
qual a autoridade que dirá “o que fazer”. Isso é primordial para
evitar “comandos” paralelos, o que sempre acontece nos
momentos de mais tensão.
No Pel Chq, deverá haver tantos seguranças, conforme
for necessário, fixando antagonistas que estejam colocando em
risco a vida dos policiais, de reféns ou de terceiros. A vida e a
integridade física de reféns e de outras pessoas deverão ser
preservadas a qualquer custo. Manter o adversário sob mira,
atirando só mediante ordem;
O Cmt Pel Chq deverá auxiliar na definição dos
perímetros táticos, procurar fazer com que permaneça no local
apenas aqueles que são autorizados pelo comandante da
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operação, afastando os demais elementos (civis, tropas da área,
imprensa etc.);
O

Cmt da Tropa buscará

negociações

sejam

realizadas

garantir com

pelos

que

especialistas

as
em

gerenciamento de crises sem que haja a interferência de
terceiros prejudicando os trabalhos;
A tropa embora abrigada poderá ser alvejada, mas
somente reage mediante ordem do Cmt. A violência gera
violenta

reação

perigosa.

Todo

componente

de

Pel

é

responsável pela segurança própria e da tropa. A ordem de
atirar deverá ser dada em caso extremo;
A entrada da tropa de choque no local dominado pelos
amotinados deve ocorrer logo após a tropa de Operações
Especiais que é quem realiza a segurança e os combates
armados
É

importante

que

se

conheça

a

fundo

todo

o

estabelecimento prisional ou cadeia a que se vai realizar a
entrada e o controle de motim, para tal, é importante possuir a
planta do estabelecimento e receber informações de quem a
conhece a fundo, também o efetivo de intervenção necessita
estar ambientado com o local, tendo já realizado algum
exercício, visita ou mesmo simulação dentro da cadeia.
Durante

a

invasão

já

estará

estipulado

todo

o

procedimento da operação, passo a passo, quem vai fazer o
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quê? Estará definido um local que servirá como área de
contenção, a qual será destinada para a reunião e conferência
dos presos após o controle do motim. A tropa de choque avança
seguindo a tropa de operações especiais, ocupando as áreas
tomadas, realizando a revista nos presos e conduzindo-lhes
para a área de contenção e contagem para aguardarem o
término da invasão. Depois de tomada toda a cadeia e os
presos já colocados na área destinada, inicia-se a conferência
dos amotinados pelos agentes prisionais, a seguir começa-se a
revista geral em todas as celas do estabelecimento.
Algumas providências durante a entrada devem ser
observadas:
Não permitir a infiltração de agentes de outros órgãos na
Tropa;
Realizar os procedimentos de varredura nas celas,
revistando e separando aqueles presos que forem se rendendo
à medida que a tropa vai progredindo na invasão;
Resguardar-se de ataques com estiletes, pedras, armas
de fogo (reais ou improvisadas), coquetéis molotov, etc.;
A progressão dos homens deverá ser feita o mais
cautelosamente possível. Os homens portarão escudos e
coletes balísticos;
O Pel, Unidade básica em ação de choque, somente
deverá ser fracionado em situações especiais, desde que cada
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fração esteja sob comandamento dos sargentos comandantes
de grupo;
Deverão ser identificados e presos os amotinados que
lideram;
Evitar a ação corpo a corpo;
O emprego de agentes químicos no interior de um prédio
(local fechado) poderá causar pânico e desarticulação da tropa,
se esta não estiver com equipamento de proteção adequado;
O contato do Cmt do Pel com o Cmt da Operação deve
ser constante, através de rádio-portátil ou mesmo através de
homem de ligação;
O procedimento adotado pela tropa de choque após a
tomada e ocupação de uma cela deve ser: primeiro realizar a
abordagem cautelosa do local, depois revistar os presos
encontrados em seu interior, a seguir aguardar a ordem para
conduzi-los até a área de contagem assim que todas as celas
daquela ala tenham sido tomadas e ocupadas. Ao final da
ocupação da última cela da ala em questão, o comandante
determinará a tropa de choque que, de cela em cela, inicie o
procedimento de condução dos presos até o local determinado.
Repetindo-se essa ação durante toda a operação por todas as
alas dominadas.
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7.2

Reintegração de posse

A ação de reintegração de posse tem como finalidade
fazer com que o possuidor (esbulhado) recupere a sua posse
perdida em face de um ato violento, clandestino ou precário por
outrem.
A

seguir

trataremos

sobre

os

aspectos

jurídicos

relacionados às ações de Reintegração de Posse e os aspectos
operacionais para seu cumprimento.

7.2.1 Aspectos jurídicos relacionados às reintegrações de
posse

Os

aspectos

legais

relacionados

às

ações

de

reintegração e manutenção de posse se verificam quando a
Justiça, ao expedir um mandado, solicita segurança policial para
garantir o cumprimento da liminar e preservar a integridade do
oficial de justiça.

Segundo art. 161 do Código Penal Brasileiro:
“Alteração de limites.
Art. 161 - Suprimir ou deslocar tapume, marco, ou
qualquer outro sinal indicativo de linha divisória,
para apropriar-se, no todo ou em parte, de coisa
imóvel alheia:
Pena - detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, e
multa.
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§ 1º - Na mesma pena incorre quem:
Usurpação de águas.
I - desvia ou represa, em proveito próprio ou de
outrem, águas alheias;
Esbulho possessório.
II - invade, com violência a pessoa ou grave
ameaça, ou mediante concurso de mais de duas
pessoas, terreno ou edifício alheio, para o fim de
esbulho possessório.
§ 2º - Se o agente usa de violência, incorre também
na pena a esta cominada.
§ 3º - Se a propriedade é particular, e não há
emprego de violência, somente se procede
mediante queixa. ”(Código Penal, 2016).

Fazendo uma análise superficial somente pela esfera
criminal, nos casos flagrantes de esbulho possessório, que é
capitulado como ação criminosa, de acordo com o Código Penal
Brasileiro, entendem alguns doutrinadores que poderá haver a
interferência da Polícia Militar no momento da invasão, que deve
agir imediatamente coibindo a infração sem, no entanto,
necessitar

de

qualquer

determinação

judicial,

independentemente da presença, no local, do proprietário ou
quem o represente. Por outro lado, existe uma corrente que diz
que a PM não poderá tomar partido, pois para eles o desforço
imediato deve ser feito pelo proprietário, sem qualquer auxílio da
força pública, por entenderem que se trata de conflito cível.
“Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido
na posse em caso de turbação, restituído no de
esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver
justo receio de ser molestado.
§ 1º O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá
manter-se ou restituir-se por sua própria força,
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contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de
desforço, não podem ir além do indispensável à
manutenção, ou restituição da posse. (Código Civil,
2002).

Assim, diante das hipóteses apresentadas, sugere-se às
forças públicas que se aja de maneira cautelosa, sem envolverse emocionalmente
Propriedade e posse – a propriedade é a relação entre a
pessoa e a coisa que assenta na vontade objetiva da lei,
implicando um poder jurídico e criando uma relação de direito. A
posse consiste em uma relação de pessoa e coisa, fundada na
vontade do possuidor, criando mera relação de fato, mas que
representa a exteriorização do Direito de Propriedade.
Direito de Propriedade – o titular desse direito tem
conferido pela Lei a prerrogativa de usar, gozar e dispor da
coisa, bem como, reivindicá-la de quem quer que injustamente a
detenha (Art.524, do Código Civil Brasileiro).
Também segundo o art. 499º do Código Civil Brasileiro:
Esbulho é o ato pelo qual o possuidor se vê privado da
posse de forma, violenta ou clandestina, ou ainda por abuso de
confiança. Assim, comete esbulho aquele que invade uma casa
alheia, aquele que constrói uma casa em propriedade alheia e
comodatário que deixa de entregar a coisa dada em comodato,
findo o prazo contratual. Para que haja o esbulho no campo
penal, é necessário que a invasão tenha por fim o esbulho e
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seja praticada em terreno ou imóvel, com violência à pessoa ou
grave ameaça ou ainda com concurso de pessoas.
Ações Possessórias – São aquelas que tratam das
questões que envolvem a posse nova, cabendo para isso
apenas a manifestação do interessado à Justiça. As ações
possessórias são: Reintegração de posse; Manutenção de
posse; e Interdito proibitório.
Ação de Manutenção de Posse: é concedida ao
possuidor que sofre turbação no exercício da posse, sem ficar
privado dela. Requer provas de turbação atual e que conserva a
posse. Se a terra, por exemplo, foi ocupada indevidamente, mas
o ocupante já a abandonou, a ação neste caso pode ser para
reclamar a indenização de prejuízos que haja sofrido.
Ação de Reintegração de Posse: é cabível quando o
possuidor for esbulhado, ou seja, quando for injustamente
privado de sua posse. Esta ação requer como pressuposto a
existência do esbulho e que date de menos de um ano e um dia.
Convencido o juiz, determinará a devolução da coisa esbulhada
sem precisar ouvir o esbulhador.
De acordo com o art. 927 do Código de Processo Penal –
Lei 5869/73, na ação de reintegração, o autor deverá provar:
I - a posse do autor;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - A data da turbação ou do esbulho;
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IV - A continuação da posse, embora turbada, na ação de
manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.
Interdito Proibitório: é a medida judicial concedida ao
possuidor que, tendo justo receio de ser molestado ou
esbulhado em sua posse, pretende ser assegurado contra a
violência iminente. De acordo com o Art. 501, do Código Civil
Brasileiro, pede o possuidor, ao Poder Judiciário, que penalize a
quem o ameaça.
As

ações

possessórias

só

são

cabíveis

quando

intentadas dentro do prazo de um ano e um dia, contados a
partir da data da turbação ou esbulho.
Se, passado o prazo de um ano e um dia, contado do dia
do fato que originou o esbulho ou turbação, o lesado não
procurar a justiça para defender a sua posse, não poderá mais
fazer uso das ações possessórias. O proprietário poderá reaver
a posse de seu bem, só que agora terá que fazer outro tipo de
ação, chamado ação reinvidicatória.
Juridicamente, a posse com menos de um ano e um dia é
chamada de posse nova, e a posse com mais de um ano e um
dia, posse velha.
A expedição de mandato liminar pela justiça significa o
reconhecimento do direito pleiteado, o mérito da questão vai ser
questionado no decorrer da ação, se o réu contestar esse
direito.
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Tal não acontece nas ações de posse velha, com posse
de mais de um ano e um dia. O proprietário ingressará com a
ação, o possuidor atual contestará e, somente ao final da ação,
a justiça declarará a quem pertence a legítima posse.

7.2.2 Ação da Polícia Militar no cumprimento de mandados
de Reintegração de Posse

Observados os aspectos legais relacionados ao uso da
Terra, a tropa irá fazer cumprir os mandados de reintegração de
posse, sendo que para tal, deverá observar com rigor a
prioridade no emprego dos meios para que seja feita com
segurança e dentro da legalidade.
“Havendo necessidade do uso da força pública para
o cumprimento das ordens judiciais decorrentes de
conflitos coletivos sobre a posse de terras rurais,
em razão da sua função institucional e do
treinamento específico, os atos deverão ser
executados com apoio da Polícia Militar e/ou Polícia
Federal, observada a respectiva esfera de
competência.” (Manual de Diretrizes Nacionais para
Execução de Mandados Judiciais de Manutenção e
Reintegração de Posse Coletiva, 2008).

Dessa forma, entende-se que na esfera Estadual, a
Polícia Militar é o órgão competente para fazer cumprir a lei, nos
casos em que necessitem de intervenção policial, e que esta
tem a Tropa de Choque como último recurso a ser usado para
tal.
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Figura 74: Reintegração de posse no residencial nova terra

Fonte: Imirante.com (2013)

Nos mandados judiciais expedidos em processos cíveis,
regulados pelo Código de Processo Civil, a regra é que as
diligências ocorram no horário das 06 horas da manhã até às 20
horas, de segunda a sábado, conforme estabelece o artigo 172
do CPC. Contudo, mesmo nesta hipótese, o § 2º do mesmo
artigo prevê o cumprimento após as 20 horas e aos domingos e
feriados, quando houver autorização judicial.
“A autoridade policial responsável comunicará o
cumprimento da medida judicial aos trabalhadores,
ao requerente e aos demais envolvidos com
antecedência mínima de 48 horas.” (Ouvidoria
Agrária, 2008).

O Batalhão de área responsável pelo cumprimento dos
mandados judiciais de manutenção, reintegração e busca e
apreensão, promoverá o planejamento prévio à execução da
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medida e atentar para que sejam tomadas as providências
necessárias à sua execução, e para critério deste manual e
estabelecimento de uma doutrina forte no âmbito da esfera da
Polícia Militar do Maranhão, este deverá remeter, nos casos em
que precisar do apoio da Tropa de Choque, cópia do mandado
de reintegração de posse com antecedência mínima de 72
horas, para que se possa conhecer os limites da ordem judicial.
O cumprimento do mandado ficará limitado objetiva e
subjetivamente ao que constar do respectivo mandado, onde a
força pública limitar-se-á a dar segurança às autoridades e
demais envolvidos na Operação e que se o Oficial de justiça
pretender realizar ação que não esteja expressamente prevista
no

mandado,

o

comandante

suspenderá

a

operação,

reportando-se imediatamente ao juízo competente.
Considera-se iniciada a execução da ordem judicial a
partir do momento que forem levantados os dados para o
planejamento.

7.2.3 Fases Operacionais da ação

Segundo o Manual de diretrizes nacionais para execução
de Mandados Judiciais de Manutenção e Reintegração de
Posse Coletiva, a maior causa da violência no campo se deve a
intervenção policial, no que tange aos meios empregados no
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cumprimento dos mandados de manutenção e reintegração
envolvendo ações coletivas pela posse de terra rural, bem como
mandados de busca e apreensão, em razão da falta de
obediência dos cuidados mínimos no que se refere aos direitos
humanos e sociais das partes envolvidas.
Pensando nisso, o nosso manual busca minimizar danos
e preservar vidas, estabelecendo os critérios que devem ser
adotados pela Unidade responsável à sua execução.
Dessa forma a operação possui as fases abaixo
elencadas.

7.2.3.1

Planejamento

Uma das principais diferenças entre uma operação de
controle de distúrbios de uma operação de reintegração de
posse, é que na operação de reintegração de posse se possui
tempo para planejar, facilitando o comando, que é então capaz
de prever algumas ações a serem desencadeadas, para se
atingir os objetivos com o mínimo de risco.
Durante o planejamento, devem ser observadas as
seguintes etapas: Recebimento do mandado, levantamento do
local,

discriminação

do

material

bélico

necessários, contato com os órgãos de apoio.

e

equipamentos
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7.2.3.1.1 Recebimento do Mandado

O planejamento começa com o recebimento da Ordem
judicial de reintegração de posse, onde o Comandante da
Unidade de área deverá analisar se está prevista a autorização
do juiz competente delegando poderes ao Oficial de Justiça para
requisitar a força policial, caso contrário deverá ser orientado a
providenciá-lo.
Além disso, deverá verificar se o local da reintegração
está bem definido, não deixando dúvidas quanto a sua
localização exata, pois, caso seja reintegrado um local não
autorizado judicialmente, o policial militar que estiver no
comando da operação será responsabilizado, e ainda para evitar
enfrentamentos indesejáveis, otimizar os meios disponíveis e
dar mais celeridade ao feito.

7.2.3.1.2 Levantamento do local ou estudo de situação.

O

levantamento

do

local

deve

ser

realizado

de

preferência pelos agentes de inteligência da Unidade de área,
chamada de equipe percussora, ou quando não for possível,
pelos próprios oficiais envolvidos na operação, onde deverão ser
coletadas e analisadas diversas informações que darão subsídio
suficiente para que se planeje uma operação com o mínimo de
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risco possível e com maiores possibilidades de sucesso,
devendo ser encaminhada ao BPCHQ com antecedência
mínima de 72 horas.
Uma diferença crucial entre uma reintegração de posse
em área urbana de uma rural é que nesta última fica quase
impossível infiltrar um membro da Inteligência, pois todos se
conhecem, podendo ser aproveitado algum morador que seja
confiável e que queria colaborar com a polícia ou mesmo um
policial que mora nas imediações.
Os meios mais utilizados para a coleta de dados são a
observação à distância e a ajuda dos colaboradores que
possuem acesso ao local do acampamento e, quando possível
se faz de fundamental importância colher fotos ou vídeos para
que sejam esclarecidas as dúvidas da tropa quanto ao local.
As

informações

que

sempre

devem

constar

no

levantamento das informações são:


Existência de armas de fogo



Possibilidade de reação



Classe e número de pessoas (mulheres, crianças e
homens)



Organizações interessadas no movimento (contra e a
favor)



Terreno (tudo que se puder levantar sobre o terreno é
indispensável)
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Líderes



Atividades desenvolvidas na véspera da operação



Grau de organização
A

atividade

de

inteligência

não

termina

após

o

levantamento de informações, ela deve continuar principalmente
até momentos antes da tropa se dirigir ao local para realizar a
operação, pois o comandante da operação precisa saber de
toda a movimentação dentro do local invadido e nas imediações,
para não ser surpreendido, como por exemplo: construção de
barricadas, arregimentação de pessoal, entrada de objetos que
possam ser usados como armas e até o surgimento de armas
de fogo costumam a ocorrer no dia anterior à ação da Justiça.
Outra informação importante a ser levantada serão as
vias de fuga, e os locais onde a tropa se postará, bem como a
determinação do efetivo necessário.
As informações levantadas pelo serviço de Inteligência
em hipótese alguma deixarão de ser levadas em consideração,
por menor que seja sua importância, sob penalidade de
comprometer a segurança das pessoas envolvidas.
7.2.3.1.3 Discriminação dos recursos

De posse do mandado e feito o levantamento do local, o
comandante da operação fará providenciar todos os meios
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necessários ao cumprimento, que vai desde o efetivo até os
equipamentos e armamentos a serem utilizados. Prevendo
todas as medidas para evitar o desabastecimento do material,
ou mesmo, utilizá-las de forma ineficaz.
Independente da periculosidade da missão, todo o efetivo
deverá estar com Capacete anti-tumulto/ balístico, a depender,
colete balístico e perneira.
A quantidade de invasores e o ânimo dos mesmos
implicarão diretamente no efetivo a ser empregado, de forma
que o princípio da proporcionalidade não seja prejudicado,
levando-se em consideração se houve ou não tentativa de
reintegração do local anteriormente, pois se houve, utiliza-se os
relatórios da missão para se avaliar a quantidade de munição
química e munição de impacto controlado a ser levado,
sempre considerando a máxima de que “é melhor ter e não
precisar do que precisar e não ter”, e se for a primeira
intervenção é de responsabilidade do comandante definir,
sempre prevendo a hipótese de ter que repor várias vezes os
bornais.
Caso seja apontada no estudo de situação a existência
de pessoas armadas, poderá ser acrescentado mais de um
segurança, sendo que somente o Cmt de Pel, Aux de Pel, Cmt’s
de Gp, estarão com pistola e que o segurança é o único a levar
arma longa com munição real.
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O terreno, o efetivo e a quantidade de invasores
determinarão também as funções a serem empregadas, como
por exemplo, a quantidade de escudeiros, lançadores manuais
e através de armamento próprio e atiradores.
O Comandante da Operação também deverá solicitar o
apoio do Corpo de Bombeiros com antecedência, e que
independente da presença destes, O Pelotão ou Cia de Chq, se
possível, levará o extintor de incêndio para ser usado em favor
da tropa, caso algum policial seja atingido por material em
chamas.
O Motorista deverá permanecer embarcado no Veículo de
Transporte de Tropa (ônibus), onde será responsável pela
segurança do mesmo e ficar pronto para qualquer situação em
que terá de retirar o efetivo do local com rapidez.
Deve ser verificada a existência ou não de barracos, para
que seja pedido o apoio da empresa de fornecimento de energia
(CEMAR) ou eletricista particular, que providenciará os cortes
de ligações ilegais, e o seu número determinará, por exemplo, a
quantidade de veículos para transportá-los e, também, a sua
disposição no terreno implicará na estratégia adotada por cada
fração de tropa das Unidades que atuarão no terreno e da
Companhia de Água e Esgoto do Maranhão (CAEMA), caso
exista rede de água; pessoal do Serviço Social e outros órgãos
governamentais que possam colaborar na Operação.
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Pode ser encaminhado um ofício pelo comandante da
operação solicitando a presença de um representante do
Ministério Público e o Delegado da área para acompanhar a
operação, visando dar mais transparência à operação, mesmo
não havendo qualquer subordinação quanto à execução da
operação a qualquer dos cargos citados, mas sim, uma proposta
de trabalho em conjunto para conseguir a excelência do serviço
policial.
De acordo com os dados supracitados o Comandante
deverá classificar a invasão entre pequeno, médio ou grande
porte, pois se a mesma for de pequeno porte, deverá tomar as
providências no âmbito de suas atribuições; se for de médio ou
grande porte, deverá encaminhar o Oficial de Justiça ao
Comando

de

Policiamento

Regional

ou

Comando

de

Policiamento, conforme for o caso.
As operações de médio e grande porte implicam em um
efetivo maior e por isso necessitam do prévio conhecimento e
planejamento dos órgãos de direção e chefia da Corporação.
Deverá também, informar ao Oficial de Justiça as necessidades
de material e pessoal para o cumprimento da missão e caberá
ao Oficial de Justiça providenciar junto ao juízo competente o
material a ser empregado para a demolição dos barracos e
recolhimento dos entulhos resultantes.
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Não se pode esquecer que muita das vezes esse tipo de
ação demanda bastante tempo e que por isso deve-se prever a
possibilidade de apoio de mais efetivo, alimentação, água e
todos outros meios que facilitem e que sirvam de suporte à
tropa, como por exemplo, em reintegrações que demandam
mais de um dia, que seja previsto a instalação de sanitários
públicos,

que

são

de

extrema

importância

já

que

as

necessidades básicas podem tirar o policial de situação, além de
rodízio de policiais já que a tropa deve estar descansada.
7.2.3.2 Execução

A execução é dividida em reunião preparatória, ordem
preparatória à operação, distribuição da tropa no terreno e a
retirada dos invasores pela tropa de choque.

7.2.3.2.1 Reunião Preparatória

Conforme
Nacionais
Manutenção

para
e

estabelecido
Execução

pelo
de

Reintegração

Manual

Mandados
de

Posse

de

Diretrizes

Judiciais

de

Coletiva,

do

Departamento de Ouvidoria Agrária o qual enfatiza sobre a
reunião preparatória que deverá ser realizada com todos os
envolvidos

direta

ou

indiretamente,

como

o

Judiciário,

comandantes dos efetivos, inclusive um Oficial representante da
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Tropa de Choque, Prefeitura, Oficial de Justiça, Proprietários ou
qualquer outro órgão que julgar necessário.
Essas reuniões deverão ocorrer sempre que se julgar
necessário, para dirimir qualquer dúvida que por ventura venha
surgir ou caso ocorra fatos novos e ainda serve para o Cmt da
Operação identificar os ânimos dos invasores, quanto ao
conflito.
A

autoridade

cumprimento

da

policial

medida

responsável

judicial

aos

comunicará

trabalhadores,

o
ao

requerente e aos demais envolvidos com antecedência mínima
de 48 horas.

7.2.3.2.2 Ordem preparatória à Operação e Instrução à Tropa

Deve ser realizada uma reunião com todos os envolvidos
na Operação, no sentido de estabelecer a estratégia de ação,
deixando claro a todos que o objetivo da missão será a retirada
pacífica dos invasores através da negociação.
Os Cmt’s de cada tropa e seus auxiliares, antes de sair
dos quartéis, deverão fazer uma verificação de todos os
recursos humanos e materiais, como: efetivo, armamentos,
equipamentos, munições, veículos de transporte de tropa, etc. O
Comandante da Operação deverá prever um local de encontro
próximo ao objetivo (PRPO), com todos os órgãos envolvidos na
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missão, para fazer uma última inspeção para que não seja
surpreendido com a falta de algum item essencial já no local da
reintegração, podendo comprometer o bom andamento da
missão.
Se o Cmt da Operação perceber que os recursos
previstos com antecedência não foram disponibilizados e que
isto poderá afetar diretamente a segurança de seus operadores
e dos invasores, poderá, na melhor das hipóteses marcar a
reintegração para outra data, porém, o não cumprimento da
missão traz consigo um resultado inconveniente nas fileiras dos
oponentes que passam a lidar com o entusiasmo de terem
vencido um confronto com a polícia e, diante disso, tendem a
opor uma maior resistência a uma próxima investida policial.
Deve ser proferida uma breve instrução à tropa, pois, o
posicionamento da tropa deve ser tal, que permita o melhor
emprego tático e do armamento, bem como da munição, em
particular das munições químicas e de impacto controlado. O
Pelotão somente deverá ser fracionado em situações especiais,
desde que seu Comandante tenha o controle sobre o todo.
Quanto ao deslocamento ao local de invasão, deve ser feito por
um itinerário já buscando alguns fatores como a surpresa e a
rapidez, de forma que permita chegar ao local em um ponto de
comandamento.

212

7.2.3.2.3 Distribuição da tropa no terreno
O primeiro passo para quem pretende reintegrar uma
posse é negociar. O uso da força ocorrerá somente se houver a
prática de crimes contra aqueles que tentam cumprir a ordem
judicial. Portanto, o uso da tropa de choque deve ser precedido
de alguns procedimentos:


A negociação com os líderes da invasão (Cmt da
Operação e o Oficial de Justiça);



O emprego do policiamento ordinário;



O cerco da região a ser reintegrada;



O uso da tropa de choque para a retirada dos invasores.
Deve ser estabelecido um perímetro de segurança

através de atividades de controle de tráfego de veículos e de
pessoas nas vias do entorno, com revistas em automóveis,
buscas pessoais, controle do uso de bebidas alcoólicas e
cancelamento de eventos que atraiam um grande número de
pessoas ao local são exemplos de ações preventivas utilizadas
pelas tropas de policiamento de área.
Essas

atividades

proporcionam

um

ambiente

de

operações mais seguro, pois possibilitam o desarmamento de
muitas pessoas que pretenderiam ingressar no local invadido
com armas e/ou engrossar o número de invasores, dificultando
as ações policiais e ainda tendem a facilitar a evacuação de
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feridos e de detidos do local; e concentram em seu interior todas
as unidades civis e policiais que serão empregadas na
operação.
Negociação: o comandante da operação, oficial da
unidade de área, de preferência acompanhado por um
negociador habilitado, e na presença do Oficial de Justiça,
deverão estabelecer um contato com a liderança no sentido da
retirada ser pacífica, o qual deverá, de posse do mandado
judicial, informar sobre a decisão do Juiz competente, alertando
que caso não seja obedecida pelos invasores, culminará com a
ação da tropa de choque.

7.2.3.2.4 Retirada dos invasores pela tropa de choque

Em caso de resistência, dependendo da área a ser
desocupada, deve ser procedida a retirada dos invasores por
setores. O que importa em uma ação coordenada da tropa de
choque com as demais empregadas na operação. Uma vez
desocupado determinado setor a tropa convencional, unidade de
área, deverá ocupar de forma a impedir que exista qualquer tipo
de conglomerado de pessoas à retaguarda da tropa de choque
que possa configurar um risco para sua segurança. A remoção
por setores deve ser iniciada por um local que não atrapalhe o
ponto de escoamento (fuga) previamente estabelecido no
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planejamento. É importante ressaltar que apesar do Cmt da
Operação ser mais antigo que o Cmt do Pel de Chq, as ações
de choque deverão ser coordenadas pelo mais antigo do
BPCHQ presente.
Caso a retirada não se processe no mesmo dia, o
comando da operação deve manter um efetivo compatível no
local para evitar novas invasões até o dia seguinte. Durante toda
a operação deve-se observar a questão do revezamento da
tropa empregada uma vez que sempre precisaremos de efetivo
disponível descansado. Para que isso ocorra, faz-se necessário
um bom planejamento.

7.2.3.3 Conclusão

Para ser considerada concluída a reintegração deve ser
realizado um rescaldo e por último a entrega do terreno ao
proprietário.

7.2.3.3.1 Rescaldo
Finalizado o processo de retirada dos invasores, deverá
ser providenciado o rescaldo, com o socorro a feridos, se for o
caso.
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A 2º Seção da Unidade de área ou com apoio do P/2 do
BPCHQ, deverão encaminhar as filmagens e coleta de
evidências da resistência, caso tenha ocorrido.
Os possíveis detidos deverão ser encaminhados à
Delegacia para lavratura da prisão em flagrante ou do termo
circunstanciado, sendo realizado por tropa diversa da tropa de
choque.
Em seguida deverá ser procedido por representante da
Prefeitura

local,

o

encaminhamento

de

invasores

para

cadastramento e condução para abrigos.

7.2.3.3.2 Entrega ao Proprietário e Relatório Final

Após a efetiva reintegração de posse por parte do
Comandante da Operação juntamente com Oficial de justiça,
aonde sendo constatado que toda a área está desocupada,
deverá ser lavrado pelo Oficial de Justiça, o termo de
reintegração de posse, sendo entregue em seguida ao
proprietário ou ao Poder Público.
“Cumprido o mandado de manutenção, reintegração
de posse ou busca e apreensão, o comandante da
operação encaminhará ao Poder Judiciário, ao
Ministério Público, à Defensoria Pública e a
Ouvidoria Agrária Regional do INCRA relatório
circunstanciado sobre a execução da respectiva
ordem.” (Ouvidoria Agrária, 2008).
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Além da entrega ao proprietário, deverá encaminhar
relatório ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, à Defensoria
Pública e a Ouvidoria Agrária Regional do Incra, detalhando a
execução da ação, inclusive anexando documentos, caso seja
necessário.

7.3 Intervenção em manifestações e/ou movimentos sociais

As manifestações e/ou movimentos sociais se dão
através de greves, passeatas, caminhadas, protestos, etc.
Quanto às responsabilidades básicas na aplicação da lei
e manutenção da ordem pública.
Policiar ocorrências de vulto, inclusive reuniões e
manifestações, requer mais do que a compreensão
das responsabilidades legais dos participantes de
tais eventos. Requer também a compreensão
simultânea dos direitos, obrigações e liberdades
perante a lei daquelas pessoas que deles não
participam. Uma das descrições da essência da
manutenção da ordem pública é permitir a reunião
de um grupo de pessoas, que estejam a exercitar
seus direitos e liberdades legais sem infringir os
direitos de outros, enquanto, ao mesmo tempo,
assegurar a observância da lei por todas as partes.
(ROVER, 2005).

De fato, a missão policial nestes casos não é algo de fácil
realização, pois vai demandar uma interpretação específica
daquele policial responsável pelo comandamento no local, além
do conhecimento da legislação vigente, para que o mesmo siga
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ou

dê

ordem

aos

seus

subordinados

sobre

o

estrito

cumprimento do dever legal para o caso.
No tocante às reuniões e manifestações, o mesmo autor
assevera ainda que:
O fenômeno pelo qual as pessoas saem às ruas
para expressar suas opiniões e sentimentos
publicamente, sobre qualquer tema que considerem
importante, é bastante comum na maioria dos
países do mundo. Tais eventos, passeatas,
manifestações ou qualquer que seja sua
designação, são vistos como uma consequência
lógica da democracia e liberdade, bem como da
liberdade individual e coletiva. Infelizmente, as
ocasiões que tendem a sobressair e serem
lembradas são as caracterizadas pela confrontação
física, entre os próprios manifestantes, e entre
manifestantes e os encarregados da aplicação da
lei (ROVER, 2005).

O policial que está no comando em tais situações precisa
lembrar que nesses casos as pessoas estão exaltadas e
geralmente sob o efeito de fatores psicológicos que regem o
comportamento de grandes massas humanas. Esses fatores
causam comportamentos e reações que fogem à normalidade
do comportamento individual e por vezes geram respostas
inusitadas, dando vazão a sentimentos reprimidos. É preciso
assim que haja uma análise criteriosa para que a cada caso a
condução da tropa seja estritamente direcionada para a
resposta necessária naquela situação.
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7.3.1 Tipos de manifestações públicas

Quanto ao direito de reunião é necessário distinguir as
principais espécies de reuniões públicas, tais como comícios,
manifestações públicas e passeatas:
7.3.1.1 Comícios

Agrupamentos formados com o objetivo comum de ouvir
a pregação de uma ou mais pessoas voltadas à exposição de
ideias de cunho político eleitoral.
Em geral ocorre com o auxílio de meios mecânicos ou
eletrônicos

(megafones,

alto-falantes,

etc.)

para

que

a

divulgação da palavra atinja o maior número possível de
pessoas.

7.3.1.2 Manifestações públicas

Reuniões menores nas quais as ideias são propagadas
de pessoa a pessoa, verbalmente ou por escrito, neste caso, por
meio de panfletos, folhetins ou similares, sendo disponível a
utilização de meios mecânicos ou eletrônicos para a divulgação.
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7.3.1.3 Passeatas
Ajuntamentos móveis de pessoas, podendo ter os mais
variados objetivos, inclusive políticos. Nas passeatas manifestase um protesto, uma reivindicação ou a comemoração de
alguma conquista.
Figura 75: Passeata Acorda Maranhão

Fonte: Imirante.com (2013)

Já em relação aos direitos e liberdades fundamentais,
Rover (2005) afirma que há certo número de direitos e
liberdades codificados em instrumentos internacionais dos
direitos humanos, sendo que estes se aplicam a reuniões,
manifestações, passeatas e eventos similares. Esses direitos,
inerentes a cada pessoa, são explanados no Pacto Internacional
sobre os Direitos Civis e Políticos (PIDCP).
o direito de ter opiniões próprias sem interferência
(artigo 19.1);
o direito à liberdade de expressão (artigo 19.2);
o direito à reunião pacífica (artigo 21);

220
o direito à liberdade de associação (artigo 22.1).
(BRASIL, 1992)

O autor menciona ainda sobre o PIDCP (BRASIL, 1992),
referenciando os artigos 19.3, 21 e 22.2.
O exercício desses direitos tem limite. Podem ser
impostas restrições a este exercício, desde que: as
mesmas sejam legítimas; e necessárias: para que
se respeite o direito à reputação de outrem; ou para
a proteção da segurança nacional ou da ordem
pública, ou da saúde pública e moral (ROVER,
2005).

Segundo o mesmo autor, as pessoas têm direito a ter
opinião, a expressar esta opinião, e têm o direito de reunir-se
pacificamente ou associar-se a outrem, desde que respeitem
suas responsabilidades perante a lei. O respeito aos direitos e
liberdades de outros, ou a sua reputação, à ordem e segurança
pública, à segurança nacional e à saúde pública ou à moralidade
podem ser razões para que se necessite restringir o exercício
dos referidos direitos.
Os encarregados pela aplicação da lei serão chamados a
efetivar

tais

restrições

em

qualquer

situação

onde

for

considerado necessário pelas autoridades competentes. Esta
missão requer que os encarregados pela aplicação da lei
tenham conhecimento dos direitos e liberdades das pessoas, e
que estejam capacitados nos aspectos técnicos da manutenção
da ordem pública.
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Um grande exemplo que temos nas grandes cidades é
quando uma via pública é interditada por completo, o direito de ir
e vir de outrem não é respeitado. Além disso, a moral ou
integridade de alguém podem ser ofendidas pelos manifestantes
quando tenta romper o bloqueio e o próprio manifestante corre o
risco de ter a sua integridade física lesada por pessoas que não
concordam com a manifestação. Essas são algumas razões
pelas quais o Estado utiliza a força pública para restabelecer a
ordem.

7.4 Intervenções em praças desportivas

Devido ao interesse público e pelo grande número de
espectadores, se faz importante a presença da Polícia Militar,
com intuito de garantir a ordem e garantir a integridade dos
profissionais envolvidos e do público em geral.
Figura 76: Público em Estádio de futebol no estádio Castelão

Fonte: Próprio autor (2017)
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7.4.1 Planejamento

Para o planejamento e execução do policiamento nos
espetáculos públicos é fundamental que os responsáveis em
todos os escalões entendam que todo evento é uma forma de
lazer e que o homem cercado de problemas de toda natureza,
quer na vida comum, quer na vida profissional, necessita liberar
suas tensões através desse mesmo lazer.
Assim, devido ao grande número de espectadores
podemos nos deparar com ações relacionadas ao anonimato,
expansão das emoções reprimidas, entre outros, o que podem
trazer problemas na segurança. Por esta razão, o preparo do
homem para/ esse tipo de serviço exige que suas qualidades
policiais militares, tais como disciplina, senso de cooperação,
abnegação e tolerância (auto controle), sejam desenvolvidas
juntamente com sua instrução policial militar para que adquira
confiança no seu comandante e nos seus companheiros.
Na Polícia Militar do Maranhão, a Tropa de Choque é
responsável pela segurança interna (gramado), guarda de
árbitros, atuando com pelo menos 01 Pelotão de Choque com o
apoio do Pel Especial de Cães.
Com isso, é necessário que sejam tomadas algumas
providências por parte do Cmt da Tropa de Choque, antes do
início da partida, que facilitarão o desempenho das atividades do
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pelotão e auxiliará na garantia de que o evento não será
interrompido. Realizar a distribuição da alimentação, caso haja,
antes da partida; contactar com os árbitros da partida, ainda nos
vestiários, a fim de esclarecer a conduta de acionamento da
tropa, bem como, as medidas de segurança para o evento no
interior do gramado; promover a inspeção dos pontos críticos
dos setores dentro do gramado, no entorno do campo de
futebol.

7.4.2 Instrumentos de menor potencial ofensivo

Para o evento em praça desportiva, o Comandante do
Pelotão poderá empregar mais escudeiros, para garantir maior
proteção quando empregado no interior do campo ou quadra,
principalmente porque o objetivo maior será a proteção dos
árbitros e jogadores, e evitar confronto e não dispersá-los
(somente em ultimo caso).
É de fundamental importância que o pelotão de choque
esteja portando seus equipamentos de proteção individual e
coletiva, pois pelas características desse tipo de policiamento,
existe uma enorme probabilidade de a tropa ser alvo de
arremessos de objetos, devendo ser usados os escudos antitumulto e capacete anti-tumulto devido a necessidade de ter que
agir com agilidade dentro do campo.
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O uso de granadas explosivas só poderão ser usadas
sob condições extremas, como por exemplo, policiais ou
profissionais do evento encurralados e sob sério risco à sua
integridade, com a observância nas distancias de segurança e
técnicas no uso. Já as de emissão fumígena são proibidas,
pois geram pânico, devido ao sufocamento causado pelo agente
químico, que se espalha sem controle no interior do evento.

7.4.3 Deslocamento da tropa para o local

O deslocamento da Tropa de Choque deve ocorrer na VTR
de transporte da Tropa do fazendo uso da rota de menor
possibilidade de incidentes e congestionamento, pois o efetivo
não deve atrasar sua chegada ao estádio.
A

chegada

da

Tropa

de

Choque

nesse

tipo

de

policiamento deve ocorrer da maneira mais discreta possível e
com antecedência de 01 (uma) hora antes do início da partida,
tendo em vista que o pelotão de choque porta equipamentos
diversos de proteção individual e coletiva, além de armamentos
e munições de baixa letalidade que diminuem a agilidade do
policial

e

sobrecarregam

seu

peso,

impossibilitando-lhes

empregos em outras atividades de maior duração.
Já no local, o deslocamento deve ser discreto, em colunas
(grupos), sendo que cada grupo com sua missão definida, com o
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escopo de formar rapidamente o efetivo nos locais prédeterminados no entorno do campo de futebol. Normalmente, o
efetivo é dividido em três, os quais são formados por números
equitativos de escudeiros, responsabilizando-se por um setor do
gramado, nas situações de “quebra” da ordem.

7.4.4 Invasão de campo

Em caso de invasões de poucos ou um único torcedor será
de responsabilidade dos “Pinças”, policiais trajados com o
agasalho da unidade e chuteiras ou tênis conforme o local,
serão responsáveis pela detenção e retirada dos invasores
devendo não agredir fisicamente os torcedores e conduzi-los
para fora do campo utilizando os conhecidos meios de condução
preconizados.
O número de policiais do Pel Chq empregados nessa
função de detenção dos agentes causadores de invasão deve
ser de no mínimo 04 (quatro) policiais, que se posicionarão atrás
do gol.
As detenções devem ser realizadas evitando-se o uso de
algemas (utilizar técnicas de imobilização policial) e os agentes
deverão ser conduzidos rapidamente ao vestiário, a fim de não
causar no público qualquer consequência emocional favorável
ou desfavorável.
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Em apenas uma situação é que se admite a invasão ao
campo de jogo durante o transcorrer da partida, é na ocorrência
de acidentes em que o público necessite de vias de fuga ou
espaço livre para receber assistência. Em outros casos as
invasões devem ser reprimidas, pois a sua ocorrência impedirá
o andamento do jogo e, inclusive, causar irritação dos
torcedores, promovendo desordens nas arquibancadas.
No interior do gramado, pode-se utilizar os grupos do Pel
de Choque para prevenir e reprimir as invasões, postando-os
nos locais vulneráveis, sendo que, havendo a necessidade,
podem ser apoiados por frações de outras tropas, pois os
grupos devem ser preservados para atuarem nas ocorrências no
campo de jogo.
O apoio dos grupamentos de cães com binômios, em
virtude do efeito psicológico que o cão causa nas pessoas,
atuando principalmente nas passarelas.
Figura 77: Grupamento do Pel Especial de Cães do BPCHQ

Fonte: Próprio Autor (2014)
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7.4.5 Escolta de árbitros

A escolta deve ser comandada por um graduado e sua
atribuição principal é dar segurança ao árbitro e seus
assistentes (jogo de futebol).
Figura 78: Guarda de árbitros

Fonte: Internet (2015)

A escolta deverá estar com escudos e cassetetes, onde se
orienta a equipe de arbitragem a se posicionar junto deles em
caso de ocorrência, facilitando a proteção destes. Ao término do
jogo, a escolta se posiciona ao lado dos árbitros e os
acompanha até os seus vestiários, somente cessando após a
total segurança dos mesmos.
A escolta de árbitros só ultrapassará as linhas que
delimitam o local de realização da competição quando: a
arbitragem solicitar; a arbitragem estiver em sério risco, sofrendo
grave ameaça por parte de torcidas organizadas por exemplo,
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ou houver quebra do princípio da legalidade, como brigas
envolvendo jogadores, imprensa e outros.
Se houver a necessidade de atuar, os comandantes de
grupos devem ter o cuidado de identificar qual o melhor caminho
para a retirada dos jogadores do interior do campo. Assim, a
estrutura do estádio de futebol será decisiva na tomada desta
decisão. Pode ser utilizado apoio de Cinotécnicos.

7.4.6 Situações críticas em eventos desportivos
Explosões, acidentais ou não; descidas de aeronaves no
interior dos locais de espetáculos públicos; abalos na estrutura
do local; fenômenos atmosféricos; desabamento; acidentes
coletivos; incêndios; falsos alarmes; etc. São exemplos de
situações críticas em locais de eventos, podendo causar
pânico.

7.4.7 Atuação da Tropa de Choque fora dos limites do
Campo de Futebol

Somente em casos extremos e mediante ordem do
Comandante do Policiamento e do Comandante do BCHoque,
depois que ele for devidamente assessorado sobre os riscos
que tal emprego causaria. Em princípio, a atuação da tropa de
choque será somente no perímetro interno.
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7.5 Choque Motorizado

Devido a diversos problemas com mobilidade urbana,
vivenciadas nas grandes cidades, como trânsitos engarrafados,
vias obstruídas, ou mesmo por fatores climáticos/ naturais, que
acabam retardando ou mesmo impossibilitando de forma
significativa a chegada da tropa de “choque pesada” em locais
de distúrbios. Com isso, surgiu a necessidade de se treinar uma
tropa de patrulhamento, subsidiária em CDC, mas pertencente
ao Batalhão de Choque, que seja capaz de se reunir com
mobilidade e intervir de forma rápida, eficaz, segura e com as
mesmas características da tropa de choque especializada em
CDC ou no caso desta não utilizar o veículo de transporte de
tropa e sim de viaturas.
Esta Modalidade de Choque motorizada é também
conhecida como Choque ligeiro e teve origem na PM de São
Paulo, com cunho de demonstração, e com o tempo tornou-se
uma ferramenta útil para deslocar uma Tropa de Choque de
forma rápida e para garantir a primeira resposta em caso de
acionamento,
deslocamento.

enquanto

a

tropa

principal

efetua

seu
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7.5.1 Funções básicas no Pel de Chq Mtr

Cmt de pelotão

1º ou 2º tenente e é responsável pela coordenação e
controle do pelotão nas ações de choque; bem como de
providenciar o planejamento da ação, caso esteja atuando
sozinho. Cabe salientar que o Cmt Pel também é responsável
pelo preparo e treinamento da fração sob seu comando.

Sgt auxiliar

É o sargento mais antigo do pelotão, é seu dever auxiliar
o Cmt Pel no controle dos componentes do pelotão, além de
comandar a primeira equipe e segunda equipe de escudeiros.

Sgt Cmt grupo/Lançador

São os dois sargentos Comandantes de Guarnições que
seguem o Sgt Aux na antiguidade, tem por dever a correção e
orientação da fração sob sua responsabilidade, evitando que
ocorra o isolamento dos integrantes do pelotão durante a ação;
podem acumular a função de lançamento de munição química
manualmente.
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Sgt Atirador
São os sargentos mais modernos do pelotão, tem por
função o lançamento de munições de impacto controlado
através de armamento próprio.

Cb/ Sd escudeiro
Serão todos os patrulheiros das guarnições. São os
responsáveis pela proteção do pelotão contra o arremesso de
objetos que possam causar lesões.
Cb/ Sd segurança
Será o quinto homem da viatura do Cmt do Pel. É o
encarregado da segurança do pelotão quando em ação, deve
atentar principalmente para agressões que possam vir da
retaguarda.
Cb/ Sd motorista
É o responsável pela condução da viatura, devendo
preservar pela sua segurança quando não esteja em ação junto
com o pelotão.
Quando houver disponibilidade de efetivo, poderão, a
critério do Cmt de Pel, serem acrescentadas outras funções,
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como:

seguranças

extras

que

serão

responsáveis

pela

segurança do pelotão ou das viaturas, quando estas não
estiverem participando da ação; homem-extintor que será
responsável pela condução e uso do extintor de incêndio, com a
finalidade

de

proteção

contra

artefatos

incendiários

arremessados contra a tropa; equipes de atiradores de escol/
observadores que serão responsáveis por manter o Cmt da
Ação de Choque informado sobre a situação dos manifestantes
e pelo fogo seletivo, caso haja necessidade.

7.5.2 Composição das Viaturas do Pel Chq Mtr

A Composição ideal de 25 (vinte e cinco) homens sendo:
01 (um) Oficial subalterno (Cmt Pel Chq); 05 (cinco) Sargentos,
sendo 01 (um) Sgt Aux, 02 (dois) Lançadores e 02 (dois)
Sargentos atiradores, 01 (um) Segurança, 12 (doze) escudeiros,
06 (seis) motoristas que permanecem embarcados ou na
segurança das viaturas. Caso haja policiais exercendo a função
de quinto homem, estes serão empregados no pelotão de
choque conforme necessidade do comandante de pelotão.
A equipe do Cmt Pel é composta pelo motorista e por três
Cb/ Sd, sendo que dois deles terão a função de escudeiros e o
terceiro de segurança. As equipes de ST/Sgt serão compostas
pelo motorista e por dois Cb/ Sd, os quais exercerão a função de
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escudeiros. Os ST/Sgt exercerão sua função dentro da ordem
de antiguidade citadas nas funções.
Os componentes do pelotão poderão estar já com todos
os equipamentos de proteção individual ou poderá estar na mala
da viatura, sendo que nesse caso ao ser comandado o
desembarque todos deverão se equipar rapidamente. Pelo fato
de serem componentes de guarnições todos os componentes
irão portar pistola.

7.5.3 Formações de Chq Mtz

O Pel Chq Mtz se desloca em comboio, sempre em
coluna por um e as formações são as mesmas do Choque
pesado, sendo que cada formação executada pela tropa é
repetida simultaneamente pelas viaturas, pois os motoristas
continuam

embarcados.

São

elas:

em

coluna:

para

deslocamento, por um, para demonstração de força e dissuasão
influenciando psicologicamente no distúrbio civil; em linha:
como formação ofensiva, é usada para fazer uma multidão
recuar ou dirigi-la através de uma área ou, ainda, evacuar uma
rua; em escalão à direita ou esquerda: empregado para
dispersar a multidão, seja em áreas abertas, seja em áreas
construídas para dirigir o movimento de uma multidão numa só
direção; em cunha: é usada para penetrar e separar multidão
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ou em situações que necessitem ações rápidas em qualquer
direção.
O comandante irá desembarcar e mediante gestos irá
comandar que o restante do pelotão desembarque. O mesmo
poderá ser feito via rádio se for o caso.
Não

será

necessário

numerar o

pelotão,

pois o

posicionamento dos componentes se dará pelas suas equipes
(guarnições), sendo que as equipes nunca se desfazem.
As formações serão baseadas nas equipes (guarnições)
já formadas. As formações serão iguais aos do Pel de Chq
tradicional exceto a formação “por dois” que será suprimido.
As Formações Defensivas devem ser evitadas ao
máximo, pois as viaturas ficam vulneráveis a danos. Nesse
caso, pode-se estacionar as viaturas e seguir o pelotão sem as
viaturas. Nas ofensivas, as viaturas deverão seguir a mesma
formação da tropa e deverão seguir a tropa até aonde for
possível.
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7.5.4 Deslocamentos

O Deslocamento motorizado deverá ser sempre em
Coluna por um. Os deslocamentos desembarcados seguir-se-ão
ao deslocamento do Pel de Choque tradicional, com as viaturas
acompanhando o deslocamento se possível.
Figura 79: Pel Chq Motorizado Embarcado e Desembarcado

Fonte: Adaptado pelo autor (2017)
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Figura 80: Disposição das viaturas

Fonte: Manual de Choque PMRN (2013)

Figura 81: Pelotão de Choque Motorizado em coluna por três
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Figura 82: Disposição da tropa por 3 e viaturas por 2

Figura 83: Pel de Chq Motorizado na Formação em Linha

Fonte: Adaptado pelo autor (2017)

238

Figura 84: Disposição da tropa e viaturas em linha

Fonte: II COPC PMMA (2017)
Figura 85: Pelotão de Choque Motorizado em Cunha

Fonte: Adaptado pelo autor (2017)
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Figura 86: Disposição da Tropa e viaturas em cunha

Fonte: Manual de Choque PMRN (2012)

Figura 87: Pelotão de Choque Motorizado em Escalão a Direita

Fonte: Adaptado pelo autor (2017)
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Figura 88: Disposição das viaturas e tropa em escalão à direita

Fonte: II COPC PMMA (2017)

Figura 89: Pel de Chq Mtr em Escalão à Esquerda

Fonte: Adaptado pelo autor (2017)
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Figura 90: Disposição das viaturas em escalão à esquerda

Fonte: Manual de Choque PMRN (2013)

No caso de terem disponíveis 02 ou mais Pelotões para
Chq Mtr, executam-se as mesmas formações do Pel, ou estes
podem dar apoio ao Pel principal.
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8. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA TROPA DE CHOQUE

A tropa de choque para atuar com segurança necessita
portar equipamentos para proteção individual de cada militar e
da tropa como um todo, dando maior confiança na execução da
defesa da Ordem Pública, pois existe uma enorme facilidade no
qual a tropa poderá ser alvo de arremesos de objetos.
Na relação de equipamentos têm-se aqueles conhecidos
como equipamentos de proteção individual (EPI), que protegem
o policial individualmente, e os equipamentos de proteção
coletiva (EPC), que protegem um grupo de policiais.
A seguir segue a relação de materiais e equipamentos
necessários:


Capacetes anti-tumulto;



Capacetes balísticos com viseiras;



Coletes balísticos;



Escudo acrílico;



Escudo balístico com viseira transparente;



Perneiras;



Cassetetes ou tonfas;



Granadas explosivas (outdoor ou indoor);



Espargidor de gás pimenta;



Espingardas calibre 12 e “thru-flight” com munições antimotim (elastômero);
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Extintores de incêndio;



Alicate corta frio;



Canivete multi uso;



Rádios de comunicação;



Balaclava;



Lanternas;



Filmadora e máquina fotográfica;



Luvas anticorte ou de raspa;



Megafones;



Pistolas .40 (oficiais e sargentos) com a respectiva
munição real;



Algemas;



MT

.40

FAMAE

com

a

respectiva

munição

real

(segurança)
Espingardas de repetição calibre (cal) 12 – Utilizadas
principalmente pelo atirador, carregadas com munições de
elastômero, a fim de assegurar que manifestantes ou detentos
rebelados não se aproximem da tropa.
Carabinas, fuzis e submetralhadoras – Utilizadas pelos
seguranças da tropa de choque a fim de alvejar pessoas que
atentem contra a segurança da mesma utilizando armas de
fogo.

244

Lançador AM 600/640 – Armamento de cal 37/38 e 40 mm,
capaz de lançar munição química quando o objetivo a ser
atingido pela munição química estiver a uma distância que o
lançamento manual não consiga alcançá-lo, também pode
lançar munição de elastômero próprio.

Escudo - Ainda que seja Equipamento de Proteção individual,
sua utilização nas formações permite proteger toda a tropa e
assegura sua progressão com segurança e é o principal símbolo
representativo da tropa de choque. Existem dois tipos de
escudos que a tropa de choque pode dispor, o anti tumulto e o
balístico.

Escudos anti tumulto ou de acrílico - São confeccionados em
policarbonato transparente, dimensões variando entre 90 cm e
100 cm de altura, 50 a 60 cm de largura e 0,4 cm a 0,6 mm de
espessura. Alguns modelos possuem empunhadura horizontal,
enquanto outros possuem placa interna para dissipar impactos,
com apoio anatômico para o braço posicionado à 45º em
relação ao conjunto. Eles são adequados para Choque
Motorizado e para Policiamento em Praças Desportivas, porém
estão caindo em desuso contra tumultos, porém alguns estados
por restrições orçamentárias ainda a utilizem.
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Figura 91: Escudo em policarbonato

Fonte: Próprio autor (2017)

Escudos balísticos - Estão sendo comumente utilizados nas
ações contra tumultos e turbas, devido à impossibilidade da sua
quebra

quando

atingido

por

objetos

diversos,

e

são

indispensáveis em operações em estabelecimentos prisionais. A
desvantagem além do peso é a dificuldade de visibilidade,
devido ao pequeno tamanho do visor além da facilidade de
arranhar.
São confeccionados com composto laminado de fibra de
aramida semi-rígida impregnada com alta resistência à ruptura,
alta resistência à temperatura e não funde em contato com
chamas. Poderá ter visor em policarbonato para o escudeiro ter
visão do que ocorre a sua frente.
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Possui proteção balística de acordo com a Tabela 1 –
Nível de proteção do sistema de blindagem quanto ao impacto
balístico da norma ABNT NBR 15.000:2005, conforme a
necessidade de emprego.
Vale salientar que o fator peso deverá ser levado em
consideração durante a aquisição, pois, ainda que a proteção
aumente, o peso também irá aumentar, e consequentemente
causará mais desgaste ao escudeiro. O peso aproximado de um
escudo balístico Nível III-A é de 11 kg. Escudos com proteção
balística acima de Nível II seria mais adequado o seu emprego
em tropas de operações especiais devido à natureza das suas
ações.
Figura 92: Escudo balístico nível II

Fonte: Próprio autor (2017)
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Capacete – Ao lado do escudo, o capacete é o principal
equipamento de proteção do Policial e a exemplo destes,
existem dois tipos de capacetes sendo eles anti tumulto e
balístico.
Capacete anti tumulto – Oferece proteção contra objetos
lançados, ex.de pedras, barras de ferro, etc.
São confeccionados com casco em material plástico
acrilonitrila-butadieno-estireno (ABS) de alta resistência, com a
parte interna forrada com lâminas de material expandido de
etileno-vinil-acetato

(EVA).

Sua

viseira

basculante

é

confeccionado em policarbonato com espessura normalmente
de 3 mm. Existe variante que a viseira é côncava e maior do que
a de costume, permitindo dessa forma sua utilização com
mascara contra gases com a sua viseira totalmente abaixada.
Figura 93: Capacete anti-tumulto

Fonte: Próprio autor (2017)
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Capacete Balístico - São construídos para atender aos ensaios
balísticos previstos de acordo com a Tabela 1 – Nível de
proteção do sistema de blindagem quanto ao impacto balístico,
da norma ABNT NBR 15.000:2005. Sua viseira basculante é
confeccionado em policarbonato com espessura entre 6 mm e 9
mm.
Figura 94: Capacete balístico

Fonte: Próprio autor (2017)

Colete balístico - É constituído por tecido aramida ou kevlar 29,
dividido basicamente em duas partes, uma destinada a proteção
do peito e a outra à proteção das costas. Deve atender aos
ensaios balísticos previstos de acordo com a Tabela 1 – Nível
de proteção do sistema de blindagem quanto ao impacto
balístico, da norma ABNT NBR 15.000:2005. As placas
balísticas usadas pelo pelotão devem estar com uma capa
preta, a fim de manter a uniformidade do efetivo de choque.
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Figura 95: Colete balístico

Fonte: Próprio autor (2017)

Perneiras - Protege os joelhos, canela, tornozelos e pés e
dependendo do modelo pode também proteger parte da coxa do
Policial Militar, podendo ser confeccionado com material
resistente a chamas. Seu uso é indispensável em ações de
controle de distúrbios civis, pois um objeto que venha a atingir
as pernas do Policial sem essa proteção, certamente o tiraria do
confronto devido à lesão.
Figura 96: Perneiras

Fonte: Próprio autor (2017)
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Bastão

policial/Tonfa

-

Equipamento individual, portátil,

destinado ao uso ofensivo ou defensivo nas ações policiais
comuns ou em ações de controle de distúrbios civis. Seu
emprego reside no efeito psicológico que transmite além de
apoiar o escudo nas diversas formações empregadas.
Figura 97: Tonfa

Fonte: Próprio autor (2017)

Exoesqueleto – Protege a região do tórax (a parte de cima do
corpo, e ombros), membros superiores (deve proteger os
cotovelos e os antebraços), quadril (deve proteger o quadril e o
traseiro) e genitais. Poderá ser utilizado pelos grupos de
capturas, pois, ainda que seja bastante eficiente na absolvição
de impactos, existe grande limitação dos movimentos por parte
do operador, devendo ser levado em consideração ao ser
adotado.
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Kits de primeiros socorros - Os kits de primeiros socorros são
para os casos de lesão leve em que pode ser feito um primeiro
atendimento, devendo sempre que possível existir um policial
treinado em primeiros socorros num pelotão de choque.
Balaclava - Confeccionada para proteção contra calor, fagulhas
e chamas. Também oferece proteção contra cortes, farpas,
estilhaços. Fabricada em malha pesada, 100% Kevlar.
Figura 98: Balaclava

Fonte: Próprio autor (2017)

Luvas – Protetor das mãos podendo ser confeccionada em
kevlar, sendo resistente a chama e anti corte. Pode possuir
partes acolchoadas para absorver impacto.
Figura 99: Luvas

Fonte: Próprio autor (2017)
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Máscara contra Gases – Seu princípio de funcionamento
consiste em forçar a passagem de ar por um elemento filtrante,
que irá purificá-lo, sucessivamente, (mecânica e quimicamente)
conduzindo-o

ao

aparelho

respiratório,

possibilitando

a

permanência do homem em atmosfera gasada e oferecendo
proteção somente ao aparelho respiratório, aos olhos e à pele
do rosto.
As máscaras contra gases compõem-se, basicamente, de
um elemento filtrante, da máscara propriamente dita e de uma
bolsa

para

transporte.

Alguns

modelos

apresentam

um

diafragma para ampliar a voz, permitindo a conversação normal
entre os homens, e ainda diversos acessórios.

Figura 100: Máscara contra gases

Fonte: Próprio autor (2017)
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Megafone – Usado para dar a ordem de dispersão ou para dar
ordem a presos, pois diante de intenso ruído a voz do
comandante pode chegar ao seu limite.
Figura 101: Megafones

Fonte: Próprio autor (2017)

Equipamentos de arrombamento - São equipamentos que
buscam permitir o acesso da tropa a lugares protegidos por
portas, portões, janelas etc., em suma, por barreiras naturais ou
artificiais que venham a dificultar o trabalho da tropa de choque.
Seu emprego se faz indispensável em presídios.
Figura 102: alicate de arrombamento

Fonte: Próprio autor (2017)
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Bornal – Maleta com alça destinada a acondicionar granadas e
munições de Impacto controlado. Deve ser levado em
consideração que o acondicionamento inadequado pode fazer
com que os mecanismos de acionamentos venham a ser
retirados ou acionados involuntariamente.
Figura 103: Bornal

Fonte: Próprio autor (2017)

Caixa de choque - Cada pelotão de choque deverá possuir uma
caixa denominada caixa de choque que conterá: munição
química e armamentos sobressalentes, algemas convencionais,
munição convencional, espargidores e outros materiais e
equipamentos de pequeno porte. Esta caixa deverá se levada
para todas as operações e acondicionada na viatura em local de
fácil acesso.
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Extintores de Incêndio - Visam socorrer militares porventura
atingidos por coquetéis molotov ou outras bombas incendiárias
ou livrar a tropa de choque de pequenas barricadas de fogo em
rebeliões em estabelecimentos prisionais ou reintegrações de
posse, rurais ou urbanas. A extinção de fogo em militares
também pode se dar por outros meios, como mantas de
extinção ou com a técnica do rolamento.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do conteúdo elaborado e apresentado neste
manual, conclui- se que a disseminação deste conhecimento
aliado a uma boa didática de ensino por parte de seus
instrutores,

capacitarão

a

tropa

de

choque

em

suas

intervenções, tornando uma tropa cada vez especializada e
agindo dentro das técnicas mais avançadas no que tange ao
controle de distúrbios.
Vale ressaltar que a pesquisa referente às Reintegrações
de posse auxiliarão os comandantes de Unidades de área e
seus planejadores a elaborarem as ordens de serviço,
contemplado todo o material e pessoal exigido, oque certamente
irá colaborar para seu cumprimento dentro da segurança e
eficácia.
Os conteúdos apresentados servem de base para a
criação de novas Unidades de Choque no estado de Maranhão
ou para ficar de material de apoio para futuros Oficiais e Praças
que queiram se aprofundar no assunto.
Tais conteúdos referentes às Legislações aplicadas ao
CDC, Operações de Choque, Equipamentos, deverão ser
revistos a cada dois anos, para buscar sempre a excelência em
seu emprego.
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