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RESUMO 

Monografia sabre a aplicac;ao da policia montada como elemento de apoio nas 
ac;oes de controle de disturbios civis. 0 objeto de estudo e avaliar a aplicabilidade do 
de urn pelotao hipom6vel em ac;oes criticas de CDC. Objetiva analisar a aplicac;ao da 
tropa montada como elemento de apoio nas ac;oes de controle de distUrbios civis; 
verificar a efici€mcia das ac;oes da tropa montada como elemento de apoio nessas 
ac;6es; elaborar proposta de uma doutrina de emprego da tropa de choque montado 
para o 1° Esquadrao de Policia Montada do Regimento de Policia Montada "Coronel 
Dulcidio". A relevancia do estudo esta na criac;ao de uma doutrina especifica de 
choque montado no Estado do Parana, e contribuir para nortear as ac;6es dos 
policiais militares deste Estado. A literatura sabre o tema ressalta a dificuldade da 
execuc;ao de tais atividades, haja vista a falta de padronizac;ao encontrada na 
maioria das Policias Militares do Brasil. Com base nesses elementos, apresenta uma 
doutrina especifica para a PMPR, que reune subsidies em varios poligrafos 
disponiveis em outras Corporac;oes. 

Palavras-Chave: Policia Militar do Parana. Policia Montada. Doutrina de Controle de 
Disturbios Civis. 
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1 INTRODUCAO 

A Polfcia Militar do Parana e o 6rgao que tern par finalidade a preservac;ao da 

ordem publica no Estado, par meio do policiamento ostensive, o qual visa a 
prevenc;ao dos mais variados crimes e delitos; e par meio da repressao imediata nos 

casas em que esta prevenc;ao foi ineficiente. 

A repressao imediata realizada pela Corporac;ao engloba varias ac;6es e 

operac;6es que visam restaurar a ordem publica da maneira mais adequada 

possfvel, apresentando uma "resposta" aceitavel pela sociedade, visando sempre 

preservar vidas e cumprir as leis. 

Nesta tonica, verifica-se que, com a promulgac;ao da Constituic;ao da 

Republica Federativa do Brasil de 1988, a sociedade passou a dispor de urn espac;o 

significative para manifestar seus descontentamentos envolvendo os cenarios 

politico, social e religiose do nosso pais. lsto pode ser confirmado pelo inciso XVI do 

Artigo 5° da Constituic;ao Federativa do Brasil: 

Artigo 5° ... 
XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos 
ao publico, independentemente de autorizac;ao, desde que nao frustrem 
outra reuniao anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas 
exigido aviso previa a autoridade competente; 

Desta forma, conclui-se claramente a existencia de varias restric;6es a 

respeito de tais manifestac;6es: a reuniao deve ser pacifica, sem armas, em locais 

abertos ao publico, nao devendo frustrar uma outra reuniao convocada 

anteriormente para o mesmo local e a autoridade competente deve ser avisada 

previamente a respeito do evento. 

Qualquer violac;ao dos preceitos acima descritos conduz a uma situac;ao que 

pode levar a quebra da ordem publica. Se isto ocorrer, ou seja, se a ordem publica 

for abalada, e dever de o Estado interferir, de modo que seja retomado o status quo, 

isto e, que haja a restaurac;ao e a manutenc;ao desta ordem, haja vista o 

descumprimento de urn mandamento legal. 

Nesse cenario, o Estado devera agir par meio da Policia Militar, 6rgao 

responsavel por tais ac;6es, conforme citado anteriormente, com capacidade tecnica 

e tatica adequada, com a finalidade de restabelecer ou ate mesmo manter a 

convivencia harmoniosa entre os cidadaos, utilizando-se dos meios de que disp6e 

para faze-lo. 
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Analisando esse contexto, e de fundamental importancia estudar a 

aplicabilidade das Policias Militares em agoes e operagoes desta natureza, ou seja, 

em agoes de controle de disturbios civis. Nessas agoes sao utilizadas, 

ordinariamente, tropas a pe, sendo que a tropa montada e aplicada, em alguns 

pafses, como elemento de apoio as outras tropas. 

A tropa montada, normalmente chamada de "cavalaria", atua de maneira 

decisiva e, muitas vezes fundamental, em agoes de Controle de Disturbios Civis, 

pais, quando a tropa de choque a pe nao obtem sucesso em dispersar a forga 

adversa, a cavalaria atua como ultimo recurso, sendo ponto decisivo na continuidade 

ou nao do estado de desordem. 

Muitas vezes, apenas com a entrada da tropa hipom6vel no cenario do 

disturbio, os integrantes da turba podem vir a repensar sabre seus intuitos, 

cessando, assim, a perturbagao. Se isso nao for o suficiente, dispoe-se de varios 

recursos taticos e tecnicos para que a ordem seja restabelecida, provocando a 

dispersao de tal manifestagao ilegal. 

1.1 DELIMITACAO DO PROBLEMA 

Quando se trata de agoes e operagoes de controle de distUrbios civis, verifica

se que a tropa de choque e a utilizada para intervengao imediata em tais situagoes, 

quando a tropa ordinaria ja nao e o bastante para canter a turba. 

No Estado do Parana, ha a Companhia de Polfcia de Choque, a qual e a tropa 

preparada, tatica e tecnicamente, para agir nas situagoes em que seja necessaria a 

contengao e a dispersao da turba, restabelecendo a ordem publica. 

Alem da Companhia de Polfcia de Choque, a qual se localiza no interior do 

Quartel Central Geral, responsavel pelo desenvolvimento de agoes de choque em 

todo o Estado do Parana; dispoe-se tambem de 3 (tres) pelotoes de choque 

localizados no interior do Estado, nos Batalhoes de Londrina, Cascavel e 

Guarapuava, responsaveis par agoes de choque em suas respectivas areas. 

Porem, quando se tala em tropa de choque hipom6vel, reporta-se ao 

Regimento de Policia Montada "Coronel Dulcidio", o qual recebeu a missao de 

realizar agoes e operagoes de policiamento ostensive montado em todo o Estado, 

par meio do Decreta Estadual n° 6733, de 7 de junho de 2006. 
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Desta forma, compete ao RPMon, de forma ordinaria, o policiamento 

ostensivo montado tradicional ou comunitario, como terceiro recobrimento e quarto 

esforc;o da malha protetora apoiando as Unidades Operacionais de Area. 

Com relac;ao a atribuic;ao especial, o RPMon desenvolve o emprego de sua 

tropa em eventos previsiveis, por meio de solicitac;ao do Comando do Policiamento 

da Capital ou do Comando do Policiamento do Interior, tais como, operac;ao futebol, 

shows, carnaval, eleic;ao, comicios, passeatas, carreatas, parques de exposic;ao, 

festivais musicais e folc16ricos, representac;oes festivas com lanceiros a pe, escoltas 

festivas a cavalo de dignitarios nacionais e estrangeiros, alem de outras atividades 

desenvolvidas em todo o Estado. 

E, por fim, de forma extraordinaria, o RPMon e empregado em situac;oes de 

distUrbios civis, reintegrac;oes de posse, calamidades publicas e escoltas funebres a 

cavalo em todo o Estado. 

Pela nova organizac;ao administrativa do RPMon, o 1° Esquadrao de Policia 

Montada e o responsavel por todas as atribuic;oes operacionais, tais como, de 

policiamento ostensivo montado tradicional ou comunitario, operac;ao futebol, shows, 

carnaval, eleic;ao, comicios, passeatas, carreatas, parques de exposic;ao, festivais 

musicais e folcl6ricos na Capital, e ainda, de emprego em situac;oes de distUrbios 

civis, reintegrac;oes de posse e calamidades publicas, desfiles militares com 

uniforme de policiamento de choque e ostensivo em todo o Estado. 

Assim, nota-se que a Policia Militar do Parana dispoe de uma tropa de 

choque hipom6vel muito recente; desta forma, aproveita-se o presente estudo para 

verificar a aplicabilidade e a eficiencia da policia montada como elemento de apoio 

nas ac;oes de controle de distUrbios civis, a partir da busca de bibliografias e 

experiencias de outras Policias Militares do Brasil, as quais utilizam equinos nessa 

func;ao ha bastante tempo, sendo tradicionais em tal mister. 

Tendo como base essa pesquisa realizada, chegar-se a conclusao de que 

forma que a tropa hipom6vel e empregada, alem de verificar sua eficacia e eficiencia 

em situa<;oes extremas de controle de disturbios civis e quais as variaveis 

importantes na busca de uma resposta aceitavel pela sociedade. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

Como citado anteriormente, e muito recente a cria9ao de um Esquadrao de 

Polfcia Montada, cuja responsabilidade especifica e a de emprego em situa96es de 

disturbios civis, reintegra96es de posse e calamidades publicas, alem de desfiles 

militares com uniforme de policiamento de choque e ostensive. 

Portanto, o resultado deste trabalho e extremamente relevante no que tange a 
cria9ao de uma doutrina especifica de choque montado no Estado do Parana, haja 

vista a importancia fundamental do eqOino como meio de dissuasao de disturbios 

civis. 

Este estudo ira contribuir para nortear as a96es dos policiais militares deste 

Estado, visando dar suporte legal, tatico, tecnico e moral a estes profissionais de 

seguran9a publica, para que saibam maximizar os efeitos de seus procedimentos. 

Eficiencia e Aplicabilidade sao palavras-chave quando se trata sabre este 

assunto, pois como falado anteriormente, a sociedade espera um desfecho aceitavel 

para situa96es desta natureza, ou seja, que as a96es policiais militares sejam 

realizadas da maneira mais adequada possivel, visando sempre ao bem-estar 

comum, inclusive dos integrantes da turba. 

Desta forma, para que qualquer atividade profissional seja executada com 

sucesso e fundamental que o agente executor tenha seguran9a das a96es que esta 

desempenhando, a fim de que o resultado seja o melhor possivel. Em especial, a 

atividade policial-militar exige um grande esfor9o, pois, lida com os valores mais 

importantes do ser humano, como a vida, a liberdade, a familia, os bens materiais, 

alem de outros; e uma a9ao mal executada pode deixar "sequelas" irreparaveis na 

vida das pessoas. 

Por fim, somou-se na motiva9ao em buscar solu9ao para a presente questao 

a especializayao deste autor (Curso de Especializa9ao em Policiamento Montado -

Categoria Oficiais, desenvolvido no Regimento de Policia Montada "Coronel 

Dulcidio", 1999) e a experiencia profissional (quinze anos de servi9o 

desempenhados no Regimento de Policia Montada "Coronel Dulcidio"; Comandante 

do 1 o Esquadrao de Policia Montada no a no de 2007; Comandante do 2° Esquadrao 

de Policia Montada desde 2008 ate hoje). 
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1.3 OBJETIVOS 

Constituem objetivos gerais do estudo: 

a) analisar a aplicac;ao da tropa montada como elemento de apoio nas ac;oes 

de controle de disturbios civis; 

b) verificar a eficiencia das ac;oes da trap a montada como elemento de apoio 

nas ac;oes de controle de disturbios civis; 

c) elaborar proposta de uma doutrina de emprego da tropa de cheque 

montado para o 1° Esquadrao de Poll cia Montada do Regimento de Policia Montada 

"Coronel Dulcfdio", visando a ac;oes como elemento de apoio nas ac;oes de controle 

de distUrbios civis. 

Constituem objetivos especfficos do estudo: 

a) levantar o numero de Polfcias Militares do Brasil que utilizam tropa 

montada como elemento de apoio nas ac;oes de controle de disturbios civis; 

b) verificar a doutrina de cheque montado empregada pelas Policias Militares 

do Brasil que utilizam o equine em ac;oes de controle de distUrbios civis; 

c) verificar o resultado das ac;oes de controle de distUrbios civis em que foi 

utilizado o equine como elemento de apoio; 

d) identificar a estrutura de outras polfcias militares que prestem servic;os 

semelhantes; 

e) identificar os principais materiais especificos da tropa montada que sao 

utilizados em ac;oes de controle de disturbios civis; 

f) verificar a eficc:kia dos materiais especificos da tropa montada que sao 

utilizados em ac;oes de controle de disturbios civis. 
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2 METODOLOGIA 

Para atender os objetivos do presente estudo, lan<;:ou-se mao do processo de 

documenta<;:ao indireta, ou seja, dividiu-se o trabalho em pesquisa documental e 

pesquisa bibliografica. 

As informa<;:oes coletadas nos dois processes serviram de banco de dados 

para o desenvolvimento do presente estudo, verificando a aplicabilidade, eficacia e 

efici€mcia da tropa montada nas a<;:oes de controle de disturbios civis. 

Na pesquisa documental, foi realizada uma busca, urn levantamento de 

dados, registros, documentos, literatura a respeito da fundamenta<;:ao legal e 

doutrinaria da missao das Polfcias Militares existentes em nosso pais; das 

peculiaridades das a<;:oes em questao; do numero de Polfcias Militares do Brasil que 

utilizam tropa montada como elemento de apoio nas a<;:oes de controle de distUrbios 

civis. Assim, objetivou-se caracterizar a importancia do tema no contexte atual da 

Corpora<;:ao, mais especificamente do Regimento de Polfcia Montada "Coronel 

Dulcidio", formando a base te6rica necessaria para a proposta de uma doutrina de 

emprego da tropa montada. 

Com rela<;:ao a pesquisa bibliografica, iniciou-se com uma busca relativa a 
doutrina de emprego de tropa montada como elemento de apoio em a<;:oes de 

controle de disturbios civis. 

lnicialmente foram contatadas as Policias Militares que apresentam maior 

destaque e tradi<;:ao em choque montado no cenario nacional, quais sejam: Policia 

Militar do Distrito Federal, Policia Militar do Estado de Sao Paulo e Policia Militar de 

Minas Gerais. Logo ap6s, tratou-se das demais Polfcias Militares, que dispoem de 

urn Regimento ou Esquadrao de Policia Montada em seu Quadro Organizacional, 

sendo levantados e verificados os pontos negatives e positives de cada Organiza<;:ao 

supracitada. 

Com base na analise dos elementos reunidos pela pesquisa bibliografica e 

documental, foi elaborada uma proposta de doutrina de emprego da tropa de choque 

montado para o 1 o Esquadrao de Policia Montada do Regimento de Policia Montada 

"Coronel Dulcidio". 
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3 REFERENCIAL TEORICO 

3.1 PREVISAO LEGALE DOUTRINARIA DA MISSAO DAS POLICIAS MILITARES 

A Polfcia Militar, 6rgao da administra<;ao direta, cuja responsabilidade 

constitucional e a preserva<;ao da ordem publica, por meio da preven<;ao e 

repressao imediata em quaisquer ocorrencias que abalem esta ordem. 

Sua fundamenta<;ao juridica esta na Constitui<;ao Federal: 

Art. 144- A seguranc;a publica, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, e exercida para a preservac;ao da ordem publica e da 
incolumidade das pessoas e do patrimonio, atraves des seguintes 6rgaos: 
I- polfcia federal; 
II - pollcia rodoviaria federal; 
Ill- pollcia ferroviaria federal; 
IV- pollcias civis; 
V- pollcias militares e corpos de bombeiros militares. 
[ ... ] §5° As pollcias militares cabem a policia ostensiva e a preservacao da 
ordem publica; aos corpos de bombeiros militares, ah3m das atribuic;oes 
definidas em lei, incumbe a execuc;ao de atividades de defesa civil [sem 
grifo no original]. 
[ ... ]§7° A lei disciplinara a organizac;ao e o funcionamento des 6rgaos 
responsaveis pela seguranc;a publica, de maneira a garantir a eficiencia de 
suas atividades. 

Desta forma, pela Constitui<;ao Federativa do Brasil, as polfcias militares sao 

responsaveis pela execu<;ao da policia ostensiva e pela preserva<;ao da ordem 

publica. 

Neste cenario, a Constitui<;ao do Estado do Parana, em seu art. 48, dispoe: 

A Pollcia Militar, forc;a estadual, instituic;ao permanente e regular, 
organizada com base na hierarquia e disciplina militares, cabem a policia 
ostensiva e a preservacao da ordem publica, a execuc;ao de atividades 
de defesa civil, a prevenc;ao e combate a incendio, buscas, salvamentos e 
socorros publicos, o policiamento de transite urbane e rodoviario, de 
florestas e de mananciais, aiE3m de outras formas e func;oes definidas em 
lei[grifo nosso]. 

Ainda, a Constitui<;ao Federal, em seu art. 22, inciso XXI, confere a 

competencia privativa para a Uniao estabelecer as normas gerais de organiza<;ao 

das policias militares. Assim, o Decreto-Lei n°. 667, de 2 de julho de 1969, alterado 

pelo Decreto-lei n.0 2010, de 12 de janeiro de 1983, preve que compete as policias 

militares "executar com exclusividade, ressalvadas as miss6es peculiares das 

For<;as Armadas, o policiamento ostensive, fardado, planejado pela autoridade 
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competente, a fim de assegurar o cumprimento da lei, a manutenc;ao da ordem 

publicae o exercfcio dos poderes constitufdos". 

0 Decreta Estadual n° 9.060, de 01 de dezembro de 1949, Regulamento 

Interne dos Servic;os Gerais, RISG, em seu Art. 3°, ratifica o paragrafo anterior, em 

que afirma que Polfcia Militar do Estado do Parana destina-se a seguranc;a interna e 

manutenc;ao da ordem publica no Estado. 

0 C6digo da Polfcia Militar do Estado do Parana, Lei 1943, de 23 de junho de 

1954, tambem se refere da mesma forma citada anteriormente quando trata da 

missao institucional. 

Por fim, a Lei de Organizac;ao Basica da PMPR, Lei 6774, de 8 de janeiro de 

1976, tambem nos fala: 

Art. 2°. Compete a Polfcia Militar: 
I - executar, com exclusividade, ressalvadas as m1ssoes peculiares as 
Fon;as Armadas, o policiamento ostensivo, fardado, planejado pelas 
autoridades policiais competentes, conceituadas na legisla<;:ao federal 
pertinente, a fim de assegurar o cumprimento da Lei, a manutenc;ao da 
ordem publica e o exercicio dos poderes constituidos. [sem grifo no 
original] 

3.1.1 0 direito administrative e o conceito de polfcia 

Alem da legislac;ao citada, o fundamento para que as atividades de polfcia 

sejam realizadas deve ser procurado no Direito Administrative. Esse Direito e ramo 

do Direito Publico Interne que disciplina os servic;os publicos, sua organizac;ao e 

funcionamento, em razao do exercfcio do poder do respective agente publico. 

Cretella Junior (2002, p.554) conceitua polfcia: 

Conjunto de poderes coercitivos exercidos pelo Estado sobre as atividades 
do cidadao mediante restri<;:oes legais impostas a essas atividades, quando 
abusivas, a fim de assegurar-se a ordem publica.[sem grifo no original]. 

Desta forma, Polfcia nada mais e do que uma atividade administrativa que se 

manifesta por meio de restric;oes a propriedade privada ou a liberdade, tendo como 

fundamento que a livre iniciativa em coletividades organizadas nao pode ser 

absoluta e incondicionada, pois o interesse publico se sobrepoe ao interesse 

individual. 
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3.1.2 Classifica9ao da atividade de policia 

Gasparini (1995, p. 111) ja dizia: a atividade de polfcia pode ser considerada 

tanto em sentido amplo, no qual se enquadram as atividades de diversos 6rgaos do 

Estado, como em sentido estrito, que exterioriza tipicamente a atividade da policia 

administrativa. 

Pode-se afirmar que a atividade de policia pode ser dividida, classificando os 

organismos policiais em Policia Administrativa e Polfcia Judiciaria, conforme anuncia 

Mello (2000, p. 694): 

Com efeito, freqoentemente a Administra9ao no exercicio da Policia 
Administrativa age repressivamente. Sempre que obsta uma atividade 
particular, ja em curse, e porque esta se revelou contrastante com o 
interesse publico, isto e, lesou-o; enfim, causou um dana para a 
coletividade. ( ... ) 
E certo, pais, que tal tipo de repressao seria perfeitamente diverse daquele 
que caracteriza a Policia Judiciaria, ( ... ) 
0 que efetivamente aparta Policia Administrativa de Policia Judiciaria e que 
a primeira se predispoe unicamente a impedir ou paralisar atividades anti
sociais enquanto a segunda se preordena a responsabiliza9ao dos 
violadores da ordem juridica. 

3.1.3 Poder de policia 

Sabre o Poder de Polfcia, Meirelles (2001, p. 123) conceitua como sendo "a 

faculdade de que dispoe a Administra9ao Publica para condicionar e restringir o usa 

e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em beneffcio da coletividade e do 

proprio Estado." 

Mello (2000, p. 688) corrobora com Meirelles e ressalta que melhor seria 

denominar Limita96es Administrativas a Liberdade e a Propriedade; e conceitua 

poder de policia como: "A atividade estatal de condicionar a liberdade e a 

propriedade ajustando-a aos interesses coletivos". 

Ja Di Pietro (2004, p.1 09) nos diz que "0 fundamento do poder de policia e o 

principia da predominancia do interesse publico sabre 0 particular, que da a 
Administra9ao posi9ao de supremacia sabre os administrados". 
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3.2 0 PAPEL DA POLiCIA MILITAR NAS OPERACOES DE CONTROLE DE 

DISTURBIOS CIVIS A LUZ DA LEGISLACAO 

0 Estado tern o dever de proporcionar a Nagao uma situagao harmonica de 

convivencia entre os cidadaos, nao permitindo violagoes da lei de qualquer especie, 

sendo que esse dever e intransferfvel. 

Nesse contexto, surge o conceito de Ordem Publica, conforme o Decreta n° 

88.177 (1983) que trata nos seguintes termos: 

Art 2° - Para efeito do Decreta-Lei n° 667, de 02 de julho de 1969, 
modificado pelo Decreta-Lei n° 1.406, de 24 de julho de 1975, e pelo 
Decreta-Lei n° 2.010, de 12 de janeiro de 1983, e deste Regulamento, sao 
estabelecidos os seguintes conceitos: 21) Ordem Publica - Conjunto de 
regras formais, que emanam do ordenamento jurfdico da Na<;:ao, tendo por 
escopo regular as rela<;:oes sociais de todos os nfveis, do interesse publico, 
estabelecendo um clima de convivencia harmoniosa e pacifica, fiscalizado 
pelo poder de polfcia, e constituindo uma situa<;:ao ou condi<;:ao que 
conduza ao bern comum. 

0 conceito acima descrito trata de maneira geral as missoes da Polfcia Militar, 

discorrendo de forma ampla as responsabilidades que os constitucionalistas 

incumbiram as instituigoes policiais militares, quando citaram a respeito da 

preservagao da ordem publica. 

Como forma de complementar o conceito de Ordem Publica, o mesmo artigo 

2° do Decreta n° 88.777, trata dos seguintes conceitos: 

-Grave Perturba<;:ao ou Subversao da Ordem: corresponde a todos os tipos 
de a<;:ao, inclusive as decorrentes de calamidade publica, que por sua 
natureza, origem, amplitude, potencial e vulto: a) superem a capacidade de 
conduc;:ao das medidas preventivas e repressivas tomadas pelos Governos 
Estaduais; b) sejam de natureza tal que, a criteria do Governo Federal, 
possam vir a comprometer a integridade nacional, o livre funcionamento de 
poderes constitufdos, a lei, a ordem e a pratica das institui<;:oes; c) 
impliquem na realizac;:ao de operac;:oes militares; [ ... ] 
- Perturbac;:ao da Ordem - Abrange todos os tipos de ac;:ao, inclusive as 
decorrentes de calamidade publica que, par sua natureza, origem, 
amplitude e potencial possam vir a comprometer, na esfera estadual, o 
exerclcio dos poderes constituldos, o cumprimento das leis e a 
manutenc;:ao da ordem publica, ameac;:ando a populac;:ao e propriedades 
publicas e privadas. As medidas preventivas e repressivas neste caso 
estao incluldas nas medidas de Defesa lnterna e sao conduzidas pelos 
Governos Estaduais, contando ou nao como apoio do Governo Federal. 
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E necessaria conhecer o conceito chave de ordem publica, como tambem as 

situagoes que o derrubam, pois e a partir desse ponto que se podera obter o 

condicionamento especffico dos conhecimentos necessarios a respeito das agoes de 

controle de disturbios civis. 

Verificando a legislagao p6s-Constitui<;ao de 1988, verifica-se que nada de 

novo foi acrescentado; assim podemos considerar que a preocupa<;ao dos 

legisladores em regular o exercfcio de seguran<;a publica, por meio de seus 6rgaos, 

esta bastante diminuta, situa<;ao essa que tern como atual reflexo a desorganizagao 

dessas institui<;6es e em alguns casos um verdadeiro quadro de inseguran<;a em 

determinadas Unidades da Federa<;ao. 

Retoma-se a legisla<;ao em vigor para analisar certos parametros. Nesse 

sentido, o Decreta-Lei n° 677 (1969) diz o seguinte em seu art. 3°: 

Art. 3° - lnstituidas para a manutenc;:ao da ordem publica e seguranc;:a 
interna nos Estados, nos Territ6rios e no Distrito Federal, compete as 
Policias Militares, no ambito de suas respectivas jurisdic;:oes: 
a) Executar com exclusividade, ressalvadas as missoes peculiares das 
Forc;:as Armadas, o policiamento ostensive, fardado,. planejado pelas 
autoridades policiais competentes a fim de assegurar o cumprimento da lei, 
a manutenc;:ao da ordem publica e o exercicio dos poderes constituidos; 
b) Atuar de maneira preventiva, como forc;:a de dissuasao, em locais ou 
areas especificas, onde se presuma ser possivel a perturbac;:ao da ordem; 
c) Atuar de maneira repressiva, em caso de perturbac;:ao da ordem, 
precedendo o eventual emprego das Forc;:as Armadas; 
d) Atender as convocac;:oes do Governo Federal, em caso de guerra 
externa ou para prevenir ou reprimir grave subversao da ordem ou ameac;:a 
de sua irrupc;:ao, subordinando-se ao Comando das Regioes Militares para 
emprego em suas atribuic;:oes especificas de policia militar e como 
participante da Defesa Territorial. 

A competencia da Polfcia Militar foi apresentada de forma transparente, 

cabendo agora a delimita<;ao do campo de atua<;ao da tropa de choque. Para isso, 

deve-se antes definir o que vern a ser o conceito de "manutengao da ordem publica", 

porem, houve uma pequena altera<;ao no texto da Constitui<;ao, onde o termo 

"manutengao" foi substitufdo por "preservagao", nao alterando o entendimento do 

conceito que se segue, retirado tambem do art. 2° do Decreta n° 88.177 (1983): 

- Manutengao da Ordem Publica-Eo exercfcio dinamico do poder de polfcia, 

no campo da seguran<;a publica, manifestado por atua<;6es predominantemente 

ostensivas, visando a prevenir e/ou coibir a pratica de infra<;6es penais e a dissuadir 

e/ou regular os eventos perturbadores da ordem, para garantir a coexistencia 

pacifica no seio da comunidade. 
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Com toda essa base conceitual, pode-se chegar ao que vern a ser a missao 

da Pollcia Militar, observando-se suas responsabilidades dentro de urn contexto 

geral. Pode-se concluir que existem situagoes acima descritas, mais especificamente 

as aHneas "b" e "c" do Artigo 3° do Decreta-Lei n° 667 (1 969), onde e exigida uma 

atuagao mais representativa e contundente da Administragao. Momentos estes em 

que serao utilizadas tropas de choque, as quais sao grupamentos com preparo 

tecnico-profissional especlfico nessas lidas, haja vista apresentarem variaveis 

distintas das presentes em ocasioes rotineiras de policiamento ostensivo geral, pais, 

na maioria dos casas, as pessoas que compoem a forga adversa sao cidadaos 

comuns envolvidos pelas circunstancias do contexto em que estao 

momentaneamente inseridos, Ionge de serem taxados como infratores contumazes, 

como ocorre em grande parte das ocorrencias policiais do dia a dia. 

Como citado acima, pode ser necessaria a utilizagao do uso da forga em 

alguns casas. lsso remete ao significado de poder-dever de agir do Estado, 

momenta em que o atributo coercitivo do poder de policia entra em tela, cabendo, 

assim, a avaliagao das circunstancias do modo como sera utilizado o "brago forte" 

em prol da coletividade. Remetendo-se, novamente, a Meirelles (2002, p. 101, 134), 

tem-se a seguinte consideragao: 

0 poder-dever de agir da autoridade publica e hoje reconhecido 
pacificamente pela jurisprudencia e pela doutrina. 0 poder tern para o 
agente publico o significado de dever para com a comunidade e para com 
os individuos, no sentido de que quem o detem esta sempre na obrigac;:ao 
de exercita-lo. ( ... ) 0 poder do administrador publico, revestindo ao mesmo 
tempo o carater de dever para a comunidade, e insuscetivel de renuncia 
pelo titular. Tal atitude importaria fazer liberalidades com o direito publico 
alheio, e o Poder Publico nao e, nem pode ser, instrumento de cortesias 
administrativas. ( ... ) A coercibilidade, isto e, a imposic;:ao coativa das 
medidas adotadas pela Administrac;:ao, constitui tambem atributo do poder 
de policia. Realmente, todo ato de policia e imperative (obrigat6rio para seu 
destinatario), admitindo ate o emprego da forc;:a publica para seu 
cumprimento, quando resistido pelo administrado. ( ... ) 0 tribute da 
coercibilidade do ato de policia justifica o emprego da forc;:a fisica quando 
houver oposic;:ao do infrator, mas nao legaliza a violencia desnecessaria ou 
desproporcional a resistencia, que em tal caso pode caracterizar o excesso 
de poder e o abuse de autoridade nulificadores do ato praticado e 
ensejadores das ac;:oes civis e criminais para reparac;:ao do dana e punic;:ao 
dos culpados. 

Especificamente quanta a aplicagao do Regimento de Policia Montada em 

a goes de poll cia de choque, podemos citar a Lei n° 677 4 de 8 de janeiro de 1976 -

Lei de Organizagao Basica (LOB) da Pollcia Militar do Parana, em seu artigo 37, 

inciso X: 
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Art. 37. Em razao dos diferentes objetivos da missao policial-militar, da 
diversidade de processes a serem empregados para o cumprimento dessa 
missao e em razao de caracteristicas fisiograficas do Estado, as Unidades 
Operacionais da Polfcia Militar sao dos seguintes tipos: ( ... ) 
X- Regimento (Esquadrao, pelotao) de Polfcia Montada (R. P. Mont.- Esqd 
P Mont - Pel P Mont): encarregado do policiamento ostensive normal em 
locais de dificil acesso ou onde sua presenc;:a possa facilitar as ac;:oes. A 
criteria do Comandante-Geral podera ser empregado para apoiar ac;:oes de 
policia de cheque. 

Desta forma, verifica-se que a legislac;ao a respeito do assunto em questao e 

muito vasta e ampla e, logicamente, deve ser seguida a risca para que nao se acabe 

cometendo abusos de poder ou quaisquer arbitrariedades. 

A sociedade espera que o profissional de seguranc;a publica, em especial o 

policial militar, detentor do poder de polfcia, seja perfeito em suas ac;oes. Erros nao 

sao admitidos nem aceitos facilmente, pais os principais valores que a populac;ao 

detem estao "nas maos" desses profissionais. 

Em frac;oes de segundo o policial militar deve decidir sabre a vida, a 

liberdade, a integridade ffsica de um cidadao, quando for necessaria uma 

intervenc;ao do Estado, sempre agindo pelo estrito cumprimento do dever legal ou 

par legftima defesa de si proprio ou de outrem. Portanto, este militar deve possuir 

todo o conhecimento e preparo possfvel para que possa decidir, com clareza e 

sabedoria, o que fazer no momenta em que se deparar com uma situac;ao crftica. 

3.3 CONCEITOS FUNDAMENTAlS RELACIONADOS A Ac;OES DE CDC 

Este capitulo tern par objetivo esclarecer os principais termos empregados 

quando o tema "Controle de DistUrbios Civis" e discutido. Sao eles: aglomerac;ao, 

multidao, turba, manifestac;ao, tumulto, disturbio civil ou interno, calamidade publica, 

quebra da ordem publica. 

Serao utilizadas citac;oes das apostilas do curso de Choque Montado da 

Polfcia Militar do Distrito Federal, do Manual de CDC da PMPR, e, ainda, do Manual 

de Controle de Disturbios Civis do Exercito Brasileiro (EB), doutrina seguida pelas 

polfcias militares do Brasil, sendo um ponto positive no que tange a uniformidade de 

conhecimentos, estando esses 6rgaos direcionados para o mesmo horizonte, ou 

seja, utilizando-se da mesma linguagem tecnica. 



24 

A diferenciac;ao dos termos relativos a reuniao de pessoas e de grande 

importancia para a definic;ao da forma como se vai atuar. 0 emprego da tropa de 

maneira desproporcional a situac;ao pode agravar o evento, estando, ainda, uma das 

opc;oes de resposta descartada, haja vista a queima de etapas. Heal (2001, p. 62) 

traz, ainda, o seguinte sobre o emprego da tropa nas diferentes situac;oes: 

3.3.1 Aglomerac;ao 

A interferemcia prematura contra uma multidao pode vir a ocasionar 
problemas de Indole legal e tatica. . .. Multidoes sao apenas um 
ajuntamento de pessoas. ... Por outro lado, as turbas sao beligerantes, 
provocativas e violentas .... Multidoes requerem controls; turbas requerem 
intervenc;ao. 

Segundo o Manual de CDC da PMPR, constitui-se de urn grande numero de 

pessoas temporariamente reunidas. Geralmente, seus membros pensam e agem 

como elementos isolados e desorganizados. Pode resultar da reuniao acidental e 

transit6ria de pessoas, como ocorre na area comercial de uma cidade em seu 

horario de trabalho ou nos terminais de transporte coletivo em determinados 

instantes. 

Segundo o Manual do EB (1973, p. 01 ), e o "grande numero de pessoas 

temporariamente reunidas, agindo e pensando de forma isolada, podendo resultar 

de uma situac;ao nao provocada e de forma temporaria". Com relac;ao as 

aglomerac;oes, cita-se o exemplo de uma greve relampago no transporte publico, 

que para afetar ao maximo as pessoas que dela dependem no dia-a-dia, sao 

realizadas nos horarios de pico. Com esse acontecimento, o acumulo de pessoas 

nas rodoviarias e pontos de onibus sera efetivo, podendo desencadear uma serie de 

revoltas, tendentes a ocorrencia de depredac;oes e outras desordens. 0 controle 

antecipado desses eventos se faz necessaria para que nao se alastre, gerando uma 

grave perturbac;ao da ordem. 
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3.3.2 Multidao 

Conforme o Manual de CDC da PMPR, comp6em-se de urn grande numero 

de pessoas psicologicamente unidas por urn interesse comum. A formagao da 

multidao caracteriza-se pelo aparecimento do pronome "n6s" entre os seus 

membros; assim, quando urn membra de uma aglomeragao afirma - "n6s estamos 

aqui para protestar", podemos afirmar que a multidao esta constituida e nao se trata 

mais de uma aglomeragao. 

0 mesmo Manual do EB (1973, p. 01) coloca como uma "aglomeragao 

psicologicamente unificada por interesse comum, ou seja, caracteriza-se pelo 

pronome 'n6s', podendo ser para fins de protesto ou solidario". Tem-se como 

exemplo o publico em urn jogo de futebol, em que, geralmente, se observa duas 

torcidas simpaticas a urn ou a outro time. Gada uma se encontra psicologicamente 

unificada, sendo solidarias as suas equipes. 

3.3.3 Turba 

Segundo o Manual de CDC da PMPR, a turba se constitui de uma multidao 

que passa a promover desordem. Reuniao de pessoas que, sob estfmulo de intensa 

excitagao ou agitagao, perdem o senso da razao e respeito a lei, passando a 

obedecer a individuos, que tomam a iniciativa de chefiar agoes desatinadas. A turba 

pode fazer tumultos e disturbios, como depredag6es e saques. 

0 Manual de CDC do Exercito (1973, p. 02), traz esse conceito como uma 

"multidao em desordem ou sob estimulo de intensa excitagao ou agitagao, perdendo 

o senso da razao e o respeito a lei". A turba pode ser agressiva, predat6ria ou em 

panico. 

Sid Heal, oficial especialista norte americana, em materia publicada na revista 

"Military Review" (2001, p. 58), cita o dramaturgo grego Euripedes na obra "Orestes", 

que em 408 a.C. colocou que "turbas, em suas emo<;:6es, sao como crian<;:as, 

sujeitas as mesmas demonstra<;:6es de raiva e ataques". Os individuos envolvidos 

nessa condi<;:ao, geralmente, estao aptos a praticarem a<;:6es que em circunstancias 

normais jamais pensariam em faze-lo. 
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Sendo assim, a atenc;ao dos comandantes quanta a esse ponto deve ser 

constante, pois, conhecedores disso, devem trabalhar para que a atuac;ao da tropa 

nao venha a exacerbar essas reac;oes, principalmente, quando se tala do emprego 

do processo montado, sendo o cavalo, para muitos, motivo de elevado respeito, 

chegando a gerar urn medo incontrolavel. Na condic;ao de turba, a reac;ao nessas 

proporc;oes de somente alguns individuos pode se alastrar para os demais, 

agravando ainda mais o quadro ja instalado. 

3.3.4 Manifestac;ao 

De acordo com o Manual do EB (1973, p. 01 ), tem-se que e a "demonstrac;ao 

por pessoas reunidas de sentimento hostil ou simpatico a determinada autoridade ou 

a alguma situac;ao de carater politico". lnumeros sao os casas de manifestac;oes 

contra decis6es de cunho politico. Essas situac;oes sao potencialmente favoraveis 

ao surgimento de urn disturbio, pois, em nfvel de hostilidade e grande, existindo 

alguns de seus componentes devidamente orientados para iniciarem uma ac;ao de 

desordem. 

3.3.5 Tumulto 

Conforme o Manual de CDC da PMPR, constitui-se de desrespeito a ordem, 

levado a efeito por varias pessoas, em apoio a urn desfgnio comum de realizar certo 

empreendimento, por meio de ac;oes planejadas contra quem a elas possa opor, 

traduzidas numa demonstrac;ao de natureza violenta ou turbulenta. 

Vista pelo Manual do EB (1973, p. 01) como o "desrespeito a ordem levado a 

efeito por varias pessoas em apoio a desfgnio comum de realizar certo 

empreendimento, por meio de ac;ao planejada a quem a elas se opor". Formado por 

urn grupo de pessoas com objetivo predeterminado, sendo as ac;oes devidamente 

planejadas para que nao haja empecilhos na sua consecuc;ao. Tem-se urn exemplo 

nas invasoes de pn3dios publicos efetivadas pelo Movimento dos Sem Terra, que, 

enfrentando aqueles que se opoe, as realizam de uma forma ou de outra. 
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3.3.6 Disturbio civil ou interne 

lnquieta<;ao ou tensao civil, que toma forma de turba. Situa<;ao que surge 

dentro do pals, decorrente de atos de violencia ou de desordem e prejudicial a lei e a 

ordem. Origina-se de tumultos ou turbas. 

3.3.7 Calamidade publica 

Conforme o Manual de CDC da PMPR, e constitufda de desastres de grandes 

propor<;6es ou sinistros. Resultam da manifesta<;ao de fenomenos naturais em grau 

excessive e incontrolavel, como: inunda<;6es, incendios em florestas, terremotos, 

vendavais e outros; de acidentes como: explos6es, colisao de trens e outros; da 

dissemina<;ao de substancias letais, que podem ser de natureza quimica, radioativa 

e biol6gica. 

De acordo com o manual do EB (1973, p. 02), sao as "situa<;oes de 

emergencia causadas por fatores anormais e adversos, resultando em grande 

prejuizo a comunidade, privando esta do atendimento de suas necessidades e/ou 

colocando-a em risco". Geralmente sao as ocorrencias geradas por fenomenos 

naturais, como inunda<;6es, secas, fortes geadas, entre outras, provocando uma 

serie de rea<;6es propicias ao acontecimento de disturbio, pois, na maior parte dos 

casas, o Estado nao dispoe de recursos para atender a todos. 

3.3.8 Quebra da ordem publica 

Sao as a<;6es, incluindo as provocadas por calamidades publicas; que 

possam vir a comprometer a ordem publica, a incolumidade das pessoas e do 

patrimonio, cuja restaurac;ao e de responsabilidade das forc;as policiais disponfveis 

nos Estados-Membros. 
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3.4 CAUSAS DOS DISTURBIOS CIVIS 

Aqui sao elencadas, de uma forma geral, as causas dos distUrbios civis, 

trazendo-se uma area de abrang€mcia a ser verificada no que diz respeitos aos 

quadros social, economico e politico, surgindo, ainda, as situagoes de calamidades 

publicas e omissao ou falencia da autoridade constituida. 

3.4.1 Causas sociais 

Os disturbios de natureza social poderao ser resultantes de conflitos raciais, 

religiosos, da exaltagao provocada por uma comemoragao, por urn acontecimento 

esportivo ou por outra atividade social. 

3.4.2 Causas economicas 

Os distUrbios de origem economica provem de desnivel entre classes sociais, 

desequilibrio economico entre regioes, divergencias entre empregados e 

empregadores, ou resultam de condigoes sociais de extrema privagao ou pobreza, 

as quais poderao induzir 0 povo a violencia para obter utilidades necessarias a 

satisfagao, as suas necessidades essenciais. 

3.4.3 Causas politicas 

Estes distUrbios podem originar-se de lutas politico-partidarias e de 

divergencias ideol6gicas (estimuladas ou nao por paises estrangeiros e ou da 

tentativa para atingir o poder politico por meios nao legais). 
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3.4.4 Consequentes de calamidades publicas 

Determinadas condi<;6es resultantes de catastrofes poderao gerar violentos 

distUrbios entre o povo, pelo temor de novas a<;6es catastr6ficas, pela falta de 

alimento, de vestuario ou de abrigo, ou mesmo em consequemcia de a<;6es de 

desordem e pilhagem, levadas a efeito por elementos marginais. 

3.4.5 Consequentes da omissao ou falencia da autoridade constituida 

A omissao da autoridade no exercfcio das suas atribui<;6es podera originar 

distUrbios levados a efeito por grupos de indivfduos induzidos a cren<;a de que 

poderao violar a lei impunemente. 

3.5 COMPORTAMENTOS DA MUL TIDAO OU DA TURBA 

3.5.1 Agressivo 

Encontrado na multidao que perde o senso da razao e se dispoe a linchar 

alguem ou a enfrentar a for<;a policial, tornando-se uma turba. Aquelas resultantes, 

geralmente, dos distUrbios causados pela omissao ou falencia da autoridade 

constituida, pois, sao motivados pela cren<;a de que permanecerao impunes pelos 

seus atos, passando, entao, a praticar atos de violencia, tais, como linchamentos e 

outros decorrentes de conflitos raciais ou, ainda, rebeli6es de detentos. 

3.5.2 Fugitivo ou em panico 

Encontrado numa multidao, que frente a uma situa<;ao para a qual nao esta 

preparada, seus membros se veem amea<;ados e impotentes frente a amea<;a, 

perdem o senso da razao, tornam-se ate certo ponto crueis, onde cada urn 

preocupa-se consigo mesmo, formando uma turba. 
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Pelo estado em que se encontram, procuram fugir, pais, dependem disso para 

garantir sua integridade fisica, ficando muitas vezes desprovidas de raciocinio, o 

que, inevitavelmente, as conduzem a destruic;ao. Bastante dificil de ser controlada 

tendo-se em vista o estado em que seus componentes se encontram, gerando, 

inclusive urn certo risco para a tropa. 

3.5.3 Aquisitivo ou predat6rio 

Caracterizado na turba, em ocorrencias de pilhagens ou saques, onde seus 

integrantes vern a oportunidade de adquirir bens facilmente ou suprir necessidades, 

atraves de delitos decorrentes do tumulto. Ha algum tempo, viu-se como exemplo as 

que ocorreram na Argentina, sendo originadas pela crise economica que assolou o 

pals, onde seus integrantes as praticavam para obterem alimentos. 

3.5.4 Expressive 

Ocorrem nas manifestac;oes de apoio ou desagrado, a atos ou intenc;oes de 

uma autoridade ou organizac;ao, por meio de passeatas. Caracterizado este 

comportamento em desfiles, festas religiosas, comfcios e outros. 

3.6 PESSOAS INTEGRANTES DA MUL TIDAO OU DA TURBA 

3.6.1 lmpulsivos ou infratores da lei 

Sao os agitadores, que objetivam arruac;as ou rixas. Seu comportamento 

normal nao difere muito do seu comportamento quando engajado a massa. 
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3.6.2 Psicopatas 

Pessoas que tern "raiva do mundo", que veem na agao da massa, uma 

oportunidade de exteriorizar suas frustragoes. Sao pessoas com problemas 

psicol6gicos gravissimos. 

3.6.3 Sugestionaveis 

Pessoas que se deixam influenciar facilmente e sao faceis de serem 

conduzidas as manifestagoes. 

3.6.4 Cautelosos 

Sao pessoas covardes, que aguardam a obscuridade ou a oportunidade do 

anonimato, para agirem dentro da multidao. 

3.6.5 Hesitantes 

Sao as pessoas que nao tern opiniao formada e ficam em duvida se 

participam ou nao da manifestagao. 

3.6.6 Apoiadores 

Nao participam das manifestagoes, mas ap6iam-nas e estimulam as suas 

realizag6es. 

3.6.7 Resistentes 

Pessoas sensatas, que tern opiniao formada, nao se deixando influenciar. 
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3.7 NATUREZA DAS MUL TIDOES OU DAS TURBAS 

3.7.1 Casual 

Ocorre nas aglomerayoes de pessoas, onde vern a se reunir num Iugar, sem 

um interesse comum ou um lider para seguir. 

3.7.2 Reunida 

Multidao que se reune num determinado local, com uma finalidade comum, 

mas sem um lider para seguir. 

3.7.3 Coesa 

Multidao que se reune num determinado local, com um finalidade comum, 

contra ou a favor de alguma causa, com uma lideran9a bern definida ou que pode 

surgir no momenta mais propfcio, para conduzir a opiniao da multidao ou para 

"to mar suas do res". 

3.7.4 Agressiva ou violenta 

Multidao que se reLine num determinado local, sob forte emoyao, com uma 

lideran9a bern definida, que se empenha numa al(ao agressiva, para atingir uma 

finalidade comum. 

3.8 INFLUENCIA DE FATORES PSICOLOGICOS 

A analise desses fatores tern sua importancia na influencia que eles exercem 

nos indivfduos que compoem uma turba. Calcados nesses princfpios, eles se julgam 

dispostos a pratica da desordem, pais, acreditam que nao estao ali indo de encontro 

as leis do Estado, e sim se expressando em prol de seus direitos. 
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Com a apresentac;ao desses fatores, fica evidente que uma tropa de choque 

necessita de urn alto preparo tecnico, pois, os individuos que compoem as turbas 

em sua grande maioria sao cidadaos comuns contaminados pelo contexto em que 

estao inseridos. 

0 conjunto desses fatores faz com que a situac;ao se torne extremamente 

grave, momenta esse que somente pode ser resolvido pela correta utilizac;ao dos 

meios disponiveis, nao sendo pertinente jamais o uso de forc;a excessiva 

(desproporcional a resistencia) ou abusos de poder, cabendo a policia cumprir sua 

missao. 

Cada componente da tropa deve estar ciente de todo esse contexto, nao 

deixando se levar por provocac;oes da forc;a adversa, pois, uma atitude impensada 

pode complicar ainda mais o quadro ja instalado e comprometer a atuac;ao da 

Administrac;ao. 

3.8.1 Numero 

Com o elemento quantidade, as pessoas se sentem dotadas de poder diante 

das circunstancias, o que de fato sera aumentado caso as autoridades constituidas 

nao respondam de forma condizente as infrac;oes. Nesse fator, o preparo tecnico da 

tropa se mostra extremamente importante. 0 planejamento do modus operandi, 

estabelecendo-se o correto emprego dos meios disponfveis, sera o elemento 

diferenciador, pois, quase que na totalidade dos casos, o numero de componentes 

da forc;a adversa vai ser maior que o de policiais. 

Segundo o Manual de CDC da PMPR, quanta maior a multidao ou turba, 

maior sera a sensac;ao de forc;a e de seguranc;a que sentirao os integrantes dela, 

pois, essa e consciencia do valor numerico da massa que a constitui. 

3.8.2 Anonimato 

Tem-se esse fator como urn dos que mais influenciam os componentes da 

forc;a adversa no cometimento de ac;oes contra a ordem, pois, pela situac;ao de nao 

serem reconhecidos, aproveitam o momenta para expressar suas maiores 

frustrac;oes ou cometer atos que em condic;oes normais nao fariam devido ao "freio" 
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social. Dissolvido na turba, acobertado pelo anonimato, o individuo podera perder o 

respeito proprio e em consequ€mcia julgar-se irresponsavel pelos seus atos. De 

acordo com Heal (2001, p. 59), os indivfduos envolvidos assim agem: 

3.8.3 Contagia 

... A medida que individuos aceitam as ideias e a<;:oes do grupo, seus 
sentidos de identidade tendem a se ofuscar e passam ainda, a sentir maior 
empatia com a turba. lsto entao incentiva a queda das proibi<;:oes sociais, 
pais o individuo sente que, par nao poder ser identificado individualmente, 
nao sera acusado ou punido, nao obstante o que fizer ... 

Os ideais se difundem e a influencia transmite-se entre os componentes das 

turbas, o que vern a atrair mais e mais pessoas. Heal (2001, p. 59) coloca que "o 

contagia aumenta a vontade de adapta9ao e as pessoas se entusiasmam para 

imitarem as outras". 

Conforme o Manual de CDC da PMPR, na multidao ou turba, as ideias 

propagam-se rapidamente e urn individuo influencia a outro, assim eles tendem 

sempre a atrair novas manifestantes. 

3.8.4 lmita9ao 

A falta de sensa critico e conhecimento faz com que muitos participem de 

turbas, simplesmente, par imita9ao, nao sendo capazes de compreender o par que 

daquilo, agindo como se fossem animais desprovidos de raciocinio, sendo, entao 

motivados par urn desejo irremediavel de agir do modo como os outros estao 

agindo. 

3.8.5 Novidade 

Esta presente a situa9ao daqueles que nao possuem uma perfeita 

compreensao dos desdobramentos que podem resultar de sua participa9ao, pais, 

inebriados pela sensa9ao de fazer alga de novo, somado a ocasiao de estarem indo 

de encontro as normas do Estado, nao vislumbram a questao de forma sensata e 

cidada, pais, o desconhecido ou o novo faz com que o indivfduo se comporte de 

forma diferenciada do seu habitual, aceitando de bam grado uma passageira 

mudan9a da rotina, reagindo de forma entusiasmada. 
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3.8.6 Sugestao 

Permite que uns poucos utilizem a desinformac;ao e ignorancia de muitos, 

sendo estes massa de manobra para que aqueles obtenham sucesso na investida 

de causar os transtornos pretendidos. Esses individuos despercebidamente, 

introjetam as ideias, impossibilitados, assim, de raciocinarem acerca delas ou ate 

mesmo contesta-las. Heal (2001, p. 59) cita o seguinte: 

... o individuo fica disposto a aceitar sugestoes de qualquer pessoa que 
aparenta ter melhor entendimento da situac;:ao. Muitos na multidao nem 
sabem das verdadeiras causas do problema e simplesmente aceitam as 
sugestoes dos demais sem medir as conseqoencias ... 

3.8. 7 Expansao de emoc;oes reprimidas 

Com a congruemcia dos fatores anteriormente mencionados, o individuo 

acredita ser aquele o momento ideal para liberar as emoc;oes contidas, expressando 

suas revoltas e frustrac;oes relativas a sua vida em particular ou a conjuntura do 

pals, de urn modo geral. Heal (2001, p. 59) traz da seguinte forma: 

As turbas proporcionam uma vazao as frustrac;:oes e a raiva contidas, 
mesmo se a pessoa encontra-se apenas minimamente envolvida com o 
motivo por tras da situac;:ao. . . . A motivac;:ao da turba faz com que o 
individuo raciocine sobre suas ac;:oes ate convencer-se de que estas sao 
moral mente justificadas. 

3.9 A<;OES QUE PODEM SER DESENCADEADAS CONTRA A TROPA DE 

CHOQUE 

A compreensao da diferenc;a que deve ser dada aos termos aglomerac;ao, 

multidao, manifestac;ao, tumulto e turba, fica visivel que essa ultima pode ser 

facilmente estabelecida quando os membros que compoem esses eventos, em sua 

totalidade ou maioria, passam a ter objetivos comuns, desejando manifestar suas 

intenc;oes, sem, entretanto, analisar as consequencias de seus atos. 

A transformac;ao podera ser desencadeada pela alocuc;ao convincente e 

vibrante de urn lider popular, pelo aparecimento de uma pessoa de certa importancia 

para conduzir os membros da aglomerac;ao ou pela realizac;ao bern sucedida de urn 

ato de violencia. A seguir serao elencadas as principais ac;oes que geralmente sao 

desencadeadas contra a tropa. 
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3.9.1 lmproperios 

Xingamentos e agress6es por palavras ou gestos de todas as formas. Com 

isso, a turba procura atingir o estado psicol6gico dos policiais envolvidos na 

repressao da desordem, esperando que esses agentes percam o controle tecnico 

que devem possuir na a9ao, agindo com violencia, fator esse que permitira aos 

agressores alegar justificativas para seus atos. 

3.9.2 Lan9amento de objetos 

Pedras, paus, garrafas, ovos e bombas caseiras. Esses sao exemplos de 

objetos que podem ser arremessados pela turba em direyao a tropa. Para isso e que 

se faz imprescindfvel a utilizayao de equipamentos de prote9ao individual. 

3.9.3 Ataques a pequenos grupos ou vefculos 

Comuns de ocorrer em terminos de eventos esportivos, principalmente, 

partidas de futebol, se observando graves espancamentos. 0 ataque a vefculos 

tambem ocorre com bastante freqOencia, resultando em viaturas depredadas, 6nibus 

queimados, entre outros casos. Nas opera96es de CDC, jamais devem ser deixadas 

viaturas sem uma guarni9ao por perto, o que ira impedir essas situa96es. 

3.9.4 lmpulsao de vefculos ou grandes objetos contra a tropa 

Nao muito dificeis de ocorrer, pois, a turba podera fazer com que vefculos ou 

objetos variados, em chama ou nao, cheguem ate a tropa, causando grave perigo a 

seus integrantes. 
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3.9.5 Emprego de fogo 

Situa<;ao comum na forma<;ao de barricadas, utilizando-se de pneus, veiculos 

ou por outros meios. Ateando fogo dificultam ainda mais a a<;ao da policia. Uma 

outra variavel no uso do fogo, esta no derramamento de liquido combustive! em 

dire<;ao a tropa, aproveitando-se de desnivel no terreno. 0 uso de coquetE~is 

"molotov" tambem e comum, sendo observada essa tatica nas turbas agressivas. 

3.9.6 Destrui<;6es 

Gas natural (GLP) ou explosives podem ser usados contra a tropa ou contra 

edificios ou instala<;6es, a fim de encorajar a turba na realiza<;ao de a<;6es mais 

violentas e ousadas. 

3.9.7 Depreda<;6es e saques 

Em estabelecimentos comerciais ou publicos, aumentam a motiva<;ao das 

pessoas, para participarem da turba. 

3.9.8 Utiliza<;ao de arma de fogo 

Situa<;ao extrema de agressao, que deve ser combatida na mesma propor<;ao, 

todavia, com os cuidados inerentes para que se atinja somente os integrantes da 

turba que estejam portando o armamento. Nesse aspecto, os atiradores de elite 

devidamente postados devem ser acionados. 

3.9.9 lntimida<;ao fisica 

Emprego de pessoas com grande porte fisico ou de deficientes, crianc;as, 

idosos e mulheres a frente do tumulto ou turba, para intimidar ou dificultar a ac;ao 

policial, angariar a simpatia da tropa e desencorajar se comandante ao emprego dos 

meios necessaries. 
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3.9.1 0 Resistencia passiva 

Os manifestantes com o intuito de prejudicar ou impedir a a<;ao policial 

deitam-se ou sentam-se no chao. 

3.10 PRINCiPIOS TATICOS NO CONTROLE DE DISTURBIOS CIVIS 

3.1 0.1 Supera<;ao ao efetivo 

0 centrale de urn tumulto ou turba requer uma tecnica adequada e 

constantemente treinada, preparando o policial para enfrentar com sucesso uma 

missao de CDC, onde a tropa e superada em efetivo. 

3.1 0.2 Cumprimento da missao 

Ocorrera atraves da tatica de emprego, aliada a uma tecnica refinada, com o 

apoio de fatores psicol6gicos favoraveis. 

3.1 0.3 Missao 

Deve-se ter sempre em mente que o objetivo de uma tropa de CDC e a 

dispersao da multidao ou turba, nao a sua deten<;ao ou confinamento. A dispersao 

deve ser calculada de tal forma, que dificulte ou desestimule a massa a outra 

reuniao imediata. 

3.1 0.4 Controle da multidao 

As reuni6es paclficas, legais e autorizadas, mesmo com a possibilidade de 

uma transforma<;ao, devido a diversos fatores, nao deve ser acompanhada 

preventivamente, no local da ocorrencia, pela tropa especializada em CDC e sim 

pelo policiamento normal. 
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3.1 0.5 lmpacto psicol6gico 

E favoravel para a chegada repentina de uma tropa de choque, mas a sua 

perda acarretara em maiores dificuldades na dispersao do tumulto ou da turba. 

3.1 0.6 Posicionamento da tropa 

E altamente recomendavel que a tropa de choque permane9a Ionge das 

vistas dos manifestantes, pon3m em local que permita facil acesso a turba ou ao 

tumulto, agindo com rapidez e forte fator psicol6gico quando chegar. 

3.1 0. 7 Policiamento de area 

Deve executar o acompanhamento da manifesta9ao, enquanto nao for 

necessaria ou nao estiver decidido pelas autoridades competentes o emprego da 

tropa de choque e consequente dispersao da multidao ou turba. 

3.1 0.8 Policiamento de choque 

Permanecera "em condi96es de" (ECD) emprego, ate que o policiamento de 

area receba determina9ao superior para abandonar o local, par falta de treinamento 

especializado, de meios e armamentos adequados, de efetivo ou de outras razoes, 

que o impe9a de controlar a situa9ao, dando campo de a9ao a tropa de choque, 

encarregada da dispersao. 

3.1 0.9 Negocia9ao 

Antes da a9ao de dispersao, devem ser esgotadas todas as tentativas para 

que nao seja necessaria o emprego da tropa de choque, atraves da negocia9ao com 

os lideres da manifesta9ao, com a finalidade de que a ordem seja restabelecida. 
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3.1 0.10 Dispersao 

Esta a<;ao exige urn planejamento rapido e adequado ao local, com uma 

coesao de todos os elementos da tropa de choque, agindo em conjunto. 

3.10.11 lntegridade da Tropa 

A a<;ao conjunta em opera<;oes de CDC e urn fator de primordial importancia 

e, par esta razao, nao se admite o fracionamento da tropa de choque em efetivo 

menor que urn pelotao de choque. 

3.10.12 Grupos de choque 

A a<;ao em estabelecimentos prisionais, podera ex1g1r, como medida de 

seguran<;a caso os detentos estejam armadas, a invasao tatica de grupos de choque 

(celulas), sem fracionar a a<;ao conjunta. 

3.10.13 Comando da Tropa 

No momenta em que a tropa de choque recebe a determina<;ao superior para 

atuar, o seu comando tatico em a<;oes especializadas de CDC, ficara a cargo da 

autoridade de maior patente da Tropa especializada. 

3.10.14 Ocupa<;ao de area 

0 policiamento de area que se retirou do quadro tatico na dispersao, deve 

ficar a pastas para a pronta ocupa<;ao da area ffsica do conflito e deten<;ao de 

lfderes, enquanto a tropa de CDC se reagrupa para possiveis novas necessidades 

de emprego. 



41 

3.11 PRIORIDADE NO EMPREGO DOS MEIOS 

Considerando que a tropa de choque sempre estara em menor numero com 

rela<;:ao aos manifestantes, esta devera direcionar suas a<;:6es de maneira a evitar o 

confronto, posto que o resultado deste e incerto. Desta forma, faz-se necessaria a 

ado<;:ao de procedimentos especfficos, com vistas a desestimular as a<;:6es que 

podem ser desencadeadas contra a tropa. 

Com a cita<;:ao sequencia! desses procedimentos, busca-se, antes de tudo, 

empregar a for<;:a policial devidamente embasada em principios tecnicos, esgotando 

quantas forem as possibilidades de a<;:ao, o que vem somente a resguardar sua 

atua<;:ao contra possiveis transtornos administrativos e judiciais que porventura 

venham a ocorrer. 

3.11.1 Vias de fuga 

As vias de fuga estao vinculadas ao principal objetivo da atua<;:ao do policia 

nas opera<;:6es de CDC, que se resume em dispersar a turba. E. fundamental que 

todos os esfor<;:os sejam dispensados para que nao ocorra qualquer confronto. 

Nesse sentido, as possibilidades de fuga sao imprescindiveis, devendo ocorrer antes 

de qualquer opera<;:ao um reconhecimento previo do local para que a tropa possa 

efetuar uma aproxima<;:ao adequada e segura, alem de disponibilizar aos 

manifestantes o maximo de vias de fuga possiveis e logicamente compativeis com a 

quantidade de manifestantes. 

Nas situa<;:6es de CDC em area urbana, a preocupa<;:ao em se realizar um 

reconhecimento detalhado do local se torna ainda mais importante, pois, em 

algumas ocasi6es o local onde esta ocorrendo o evento nao disp6e de vias de fuga 

propicias para a dispersao da for<;:a adversa, dificultando em muito o trabalho da 

policia. No ambiente urbano sao varios os cenarios de atua<;:ao, podendo a tropa se 

deparar com uma manifesta<;:ao ocorrendo em uma rua demasiadamente estreita e 

com poucas op<;:6es de fuga. Para tanto, o planejamento deve ser executado de 

maneira minuciosa e comedida, evitando-se ao maximo colocar em xeque a 

integridade fisica, tanto dos policiais como dos manifestantes. 
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3.11.2 Demonstragao de forga 

A demonstragao de forga tern como objetivo atingir psicologicamente a turba. 

Envolve desde a disposigao da tropa no terrene ate a execugao das formagoes de 

maneira disciplinada, o que dara uma ideia de prepare e forga. Esses procedimentos 

devem ser executados o mais proximo possivel da turba, seguindo-se, 

evidentemente, os principios de seguranga, pais, essa etapa nao se destina a iniciar 

urn possfvel confronto. 

Nesse ponto, a tropa de choque montada exerce grande impressao junto aos 

manifestantes no que tange a sua forga, pais, a utilizagao do cavalo, com o efeito 

psicol6gico que ele imprime, na maioria das vezes faz com que a turba repense a 

respeito de suas inteng6es infracionais. 

3.11.3 Ordem de dispersao 

A ordem de dispersao e necessaria para que a turba tenha conhecimento do 

que ela devera fazer. Deve-se utilizar amplificadores de voz para que efetivamente a 

ordem seja ouvida pelos manifestantes. Ela deve ser clara, nao podendo haver 

ameagas, desafios ou repreensoes para com a turba, alem do que, ap6s a ordem de 

desocupagao ser efetuada e caso esta nao seja cumprida, novas providencias 

deverao ser tomadas para que nao se desmoralize a tropa. 

Elemento essencial para que a Administragao trabalhe com o resguardo 

necessaria, caso a turba nao obedega a ordem dada. 0 comandante da operagao 

jamais deve deixar de realizar tal procedimento, sendo, entretanto, uma medida com 

certa ambiguidade, pais, nessa oportunidade os animas podem ser acalmados ou 

acirrados, devendo nesse caso, entao, ser adotadas outras providencias, com 

certeza mais energicas e contundentes. lsso se justifica na inadmissibilidade de 

desmoralizagao da tropa, fator que nao deve, sequer, ser margeado, haja vista as 

conseqliencias de agravamento do quadro, pais, a turba ganhara forga caso ela 

entenda que a atuagao da policia nao fara pe as suas ag6es. 
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3.11.4 Recolhimento de provas 

0 recolhimento de provas deve ser adotado para que, posteriormente, a 

policia possa justificar as a<;6es que foram desencadeadas pela tropa de cheque, 

haja vista que muitas deixam sequelas fisicas aos integrantes da turba, 

principalmente, quando se fala da utiliza<;ao da cavalaria. Para isso, uma equipe 

devera estar previamente escalada com a preocupa<;ao exclusiva de executar tal 

missao. 

3.11.5 Emprego de agentes quimicos 

0 emprego de agentes quimicos evita o cantata fisico da tropa com a turba. 

Urn ponte importante a ser observado no momenta de seu emprego diz respeito a 
dire<;ao do vente, pais, todo o agente lan<;ado contra a turba podera voltar contra a 

tropa. Dentro das possibilidades, seria importante que a tropa durante a sua 

utiliza<;ao estivesse munida de mascaras contra gases. A concentra<;ao a ser 

lan<;ada, tambem, deve ser tecnicamente verificada, haja vista os efeitos que podem 

ser provocados na turba. Baixas concentra<;oes farao com que a multidao se ponha 

em fuga, enquanto que as altas, poderao causar, temporariamente, cegueira e 

outros transtornos, agravando ainda mais o quadro. 

Uma das op<;6es de armamento nao-letal, em que, sempre se obtem bans 

resultados, conseguindo-se na maioria dos casas dispersar a turba. Exige urn 

prepare tecnico especifico, nao se tendo precedentes de utiliza<;ao par parte de uma 

tropa montada. 

3.11.6 Emprego de jatos de agua 

0 emprego de jatos de agua e urn recurso alternative que surte bans 

resultados, inibindo em alguns casas a actao da turba. Esses jatos sao lanctados par 

meio de veiculos especiais (viatura de centrale de disturbios civis) ou de mangueiras 

de incemdio, sendo empregadas para movimentar a multidao. 
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Na PMDF, o Batalhao de Operac;oes Especiais se utiliza desse recurso, 

adicionando a agua urn corante, o que facilita na identificac;ao daqueles que 

compunham a turba, havendo, ainda, uma carga de efeito psicol6gico, pais, os 

manifestantes imaginam que nessa agua adicionou-se urn componente quimico 

qualquer danoso a sua saude, efeito similar ao que e obtido com o emprego das 

granadas fumigenas. 

3.11.7 Carga de cassetete 

A carga de cassetete e utilizada na maioria dos casas pela tropa de choque a 

pe. Deve ser observado, sobretudo, o emprego ordenado e coeso da tropa, nao 

podendo haver dispersao nem tao pouco ac;oes isoladas de seus integrantes. Ela 

deve ser rapida e segura. Possui grande efeito inibidor, pais, a turba tern plena 

consciencia que a tropa nao hesitara em empregar efetivamente o cassetete. Atropa 

montada, tambem, podera utiliza-la, sendo bastante eficiente, devendo-se seguir os 

mesmos principios tecnicos acima colocados. 

3.11.8 Detenc;ao de lfderes 

A retirada dos lfderes da turba tern como efeito desestruturar o movimento, 

pais, os agentes incentivadores nao mais poderao influenciar a massa. Missao dada 

ao Grupo de Busca e Captura, que podera ser apoiado par uma Esquadra de Busca 

e Captura. Deve ser feita, preferencialmente, ap6s uma Carga, momenta em que o 

comandante da tropa determinara com observancia ao principia da oportunidade, a 

execuc;ao das prisoes. No emprego conjunto das tropas montada e ape, o Grupo de 

Busca e Captura ficaria a cargo dessa ultima, estando sempre em condic;oes de 

atuar, cabendo a tropa montada apenas guarnecer essa ac;ao. 
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3.11.9 Carga de cavalaria 

Atropa agira coesa e coordenada, nao podendo haver ac;oes isoladas e muito 

menos precipitac;oes de urn ou mais homens, comprometendo a coesao. 0 avanc;o 

sabre a multidao deve ser realizado atraves das formac;oes. A carga deve ser rapida 

e segura. A velocidade com que a multidao se dispersar e importante, pais dara 

menos tempo para os agitadores se reorganizarem. A tropa devera efetuar quantas 

cargas forem necessarias para a dispersao dos manifestantes. 

3.11.1 0 Atiradores de elite 

Sempre que possivel serao posicionados em locais estrategicos e 

preferencialmente elevados, atuando somente mediante ordem, com o intuito de 

neutralizar individuos que eventualmente disparem contra a tropa. Sao utilizados 

somente quando a tropa esta sendo alvejada com disparos de arma de fogo 

realizados par algum integrante da turba. Para isso, todos o procedimentos de 

seguranc;a devem ser seguidos, para que nao sejam atingidas outras pessoas, 

situa9ao que complicara ainda mais o evento. 

3.11.11 Emprego de arma de fogo 

0 emprego de arma de fogo e o ultimo recurso a ser utilizado pelo homem 

isolado, devendo todos os componentes da tropa serem previamente orientados 

pelo seu comandante acerca dos mementos exclusives de seu emprego. Somente 

podera ser utilizada quando a turba estiver munida de armamento de fogo e na 

eminencia de atentar contra a vida do proprio policial ou de terceiro. Todo cuidado 

deve ser tornado para que nao sejam atingidos pelos disparos outros elementos da 

multidao e para isso deve-se observar urn born campo de tiro. 
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3.12 PRINCiPIOS FUNDAMENTAlS DO PELOTAO DE CHOQUE 

Sao seis os princfpios fundamentais do pelotao de cheque, sao eles: 

1) 0 pelotao de cheque e indivisivel; 

2) todo integrante e responsavel pela seguran<;a de seus companheiros; 

3) todo integrante conhece a missao e os objetivos pretendidos; 

4) todo integrante conhece, cuida e utiliza corretamente os equipamentos de 

prote<;ao individual; 

5) s6 atua e desembarca mediante ordem de seu comandante; 

6) atua estritamente dentro da lei, demonstrando autoridade sempre, 

deixando as questoes sociais ou politicas a cargo das pessoas 

responsaveis. 
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4 APLICACAO DA TROPA MONTADA COMO ELEMENTO DE APOIO NAS 

ACOES DE CONTROLE DE DISTURBIOS CIVIS 

4.1 FATORES COMPONENTES DO EMPREGO DO SOLIPEDE NA POLICIA 

MILITAR 

0 emprego do solfpede na Polfcia Militar apresenta os seguintes fatores 

componentes que serao explanados a seguir: grande mobilidade, flexibilidade, 

rapidez de ac;ao, grande raio de atuac;ao, multiplicidade das formas de emprego, 

facilidade na transposic;ao de obstaculos, impacto psicol6gico, comandamento, 

excelencia como elemento de choque, grande poder de relacionamento com a tropa. 

4.1.1 Grande mobilidade 

0 cavalo, nas varias andaduras em que se desloca, apresenta uma 

mobilidade notavel, sem que isso acarrete desgaste ffsico intenso ao PM. Ao passo, 

o equino percorre uma distancia de seis quilometros por hora; ao trote, desloca a 

doze quilometros por hora e, ao galope, vinte e um quilometros por hora, havendo 

ainda a facilidade de poder passar entre carros, passagens estreitas e similares 

vindo destas facilidades a boa mobilidade de que dispoe. 

4.1.2 Flexibilidade 

0 uso dos equinos apresenta grande flexibilidade sabre varios pontos de 

vista, pois pode ser usado como elemento de Policiamento Ostensive Preventive ou 

Repressive, sem a necessidade de equipamentos que aumentem sua eficiencia, ou 

ainda, como elemento de policiamento comunitario ou de relac;oes publicas (quando 

e afagado por crianc;as ou fotografado por pessoas do povo), ou ainda como 

elemento de fisioterapia para crianc;as deficientes (Hipoterapia ou Equoterapia), 

motivo pelo qual o cavalo pode desempenhar as mais variadas missoes de interesse 

da PM. 
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4.1.3 Rapidez de a«;:ao 

A associa«;:ao de caracteristicas como facilidade de transposi«;:ao de 

obstaculos, mobilidade e flexibilidade, proporciona urn poder de rea«;:ao muito rapido 

do elemento montado as situa«;:6es que venham a surgir, o que lhe confere uma 

rapidez de a«;:ao excelente. 

4.1.4 Grande raio de atua«;:ao 

Sua grande mobilidade associada a potencia fisica do animal e sua 

resistencia a longos periodos de servi«;:o, permite que ele possa cobrir extensas 

areas a serem policiadas, sem sobrecarga de esfor«;:o para cavalo e cavaleiro. 

4.1.5 Multiplicidade de formas de emprego 

0 processo montado pode servir nao s6 ao Policiamento Ostensive Geral, 

como tambem ao Policiamento de Transito, Policiamento Ambiental como ja o foi na 

PMPR, no Policiamento de Guarda, no Policiamento Portuario e tambem nas varias 

modalidades de Policiamento, como Patrulhamento, Permanencia, Escolta e 

Diligencia. 

4.1.6 Facilidade na transposi«;:ao de obstaculos 

Uma das principais vantagens do emprego do eqOino e a possibilidade de 

atuar em locais inacessiveis ou inviaveis a outras tropas pela associa«;:ao de 

acidentes no terreno com a extensao da area a ser policiada; alem disso, barreiras 

arquitetonicas como degraus, muretas, vertedouros, ou ainda obstaculos como 

cercas, valetas, barrancos nao sao empecilho para o desempenho da missao por 

parte da tropa hipo. 
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4.1.7 lmpacto psicol6gico 

A falta de convivio da popula<;:ao com o cavalo, associada a presen<;:a do PM 

sabre o animal, geram urn efeito psicol6gico favoravel ao servi<;:o PM, o que elimina 

eventuais a<;:oes delituosas pelo efeito eminentemente preventive que se estabelece. 

4.1.8 Comandamento 

E a caracteristica na qual o PM, por estar em plano elevado, pode ver e ser 

vista numa area muito maior do que se estivesse a pe, principalmente se o policial 

estiver em meio a grandes quantidades de pessoas, estacionamentos, etc. 

4.1.9 Excelemcia como elemento de choque 

Pelo grande poder de impacto psicol6gico que o cavalo possui, aliado a 
facilidade que a tropa hipo tern em executar forma<;:oes repressivas, e o Policiamento 

Hipo, desde tempos imemoriais, considerado a melhor tropa de choque. 

4.1.1 0 Grande poder de relacionamento com a popula<;:ao 

Pela atra<;:ao que as crian<;:as e as pessoas do povo tern pelo lado d6cil e 

afavel do animal, bern como pela utiliza<;:ao do cavalo em exercicios fisioterapicos 

com crian<;:as deficientes, desenvolvidos em programas especiais na maioria das 

Unidades montadas, e tambem considerado urn 6timo elemento de rela<;:oes 

publicas. 
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4.2 EMPREGO DA TROPA MONTADA EM A<;OES DE CONTROLE DE 

DISTURBIOS CIVIS 

Sabe-se que uma das principais miss6es da tropa de Policiamento Montado, 

ou seja, de cavalaria e a missao extraordinaria de emprego em situac;oes de 

distUrbios civis. Portanto, tendo em vista as freqOentes manifestac;6es populares, 

nas quais urn grande numero de pessoas reivindicam algo em comum, e que dentre 

elas existem pessoas que tern seus interesses pr6prios, sejam politicos, economicos 

ou outros quaisquer, as quais utilizam-se do anonimato e alguns meios para gerar a 

desordem, necessitando entao de uma ac;ao rapida e eficaz da Policia Militar, para 

garantir a ordem e a tranqOilidade publica, se faz necessaria mantermos a tropa 

sempre preparada para atuar nas adversidades. 

Apesar de a tropa montada ser urn dos ultimos recursos usados para 

controlar uma situac;ao de desordem popular, e extremamente necessaria e 

fundamental que seus integrantes conhec;am a tecnica que sera aplicada, e saibam 

agir em conjunto com todo o grupo. 

A atuac;ao de uma tropa de Choque Montado pode colocar em risco a 

integridade fisica de muitas pessoas, sejam elas manifestantes ou policiais, e o risco 

sera sempre menor quanto maior for a instruc;ao da tropa, dai a necessidade do 

conhecimento da disciplina por seus integrantes. 

Objetivando colher o maximo de subsidies para formulac;ao da proposta de 

melhor solu((ao para o problema apresentado, alem do estudo do referencial te6rico 

relativo ao tema, foi realizada uma pesquisa empirica em varias frentes, atraves da 

avaliac;ao da estrutura de outras instituic;6es, pesquisas documentais e levantamento 

de informa((6es. 

Realizada uma pesquisa em varios Estados da Federac;ao, verificou-se um 

quadro negative na organiza((ao da maioria das Unidades de cavalaria. Apesar de 

quase todos os Estados possuirem em suas policias militares uma unidade de tropa 

montada, pouco se observa de doutrina no que diz respeito ao emprego do processo 

montado nos diversos tipos de policiamento. Com algumas excec;6es, nao se tern 

manuais devidamente publicados que venham a consubstanciar a doutrina do 

processo montado. Restringindo-se ao tema, o emprego em opera((6es de CDC, 

verifica-se uma pior situa((ao, nao existindo no pais urn manual devidamente 

publicado que traga o referido assunto tratado de maneira criteriosa e especifica. 
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Essa situa9ao demonstra uma certa despreocupa9ao no que diz respeito ao 

melhoramento no prepare da tropa montada para as a96es de CDC, assunto que 

deve ser objeto de grande aten9ao, haja vista o rigor com que deve ser conduzido, 

pois, sao situa96es extremamente delicadas e que requerem urn prepare tecnico 

minuciosamente lapidado. 

Com exce9ao das policias militares dos Estados do Acre, Amapa, Rondonia e 

Tocantins, as demais possuem urn efetivo de tropa montada, quer seja Regimento 

ou Esquadrao. Entretanto, pouco se tern a respeito do emprego especifico em a96es 

de CDC, predominando a pratica do policiamento ostensive ordinaria, tipo de 

policiamento extremamente importante e que mantem a cavalaria nos diversos 

Estados, pois, a variedade de fundamentos contidos no processo de policiamento a 

cavalo, muitas vezes, faz com que a popula9ao exija a presen9a dos conjuntos 

zelando por sua seguran9a. Em virtude disso, observando-se, ainda, outras 

variaveis, tem-se a explica9ao do fato de a maioria das policias militares nao 

estarem atentas ao emprego da cavalaria nas opera96es de que trata o estudo em 

tela, exigindo isso uma serie de investimentos que em grande parte dos casas nao 

estao disponiveis para novas empreitadas. 

Estando em destaque no quadro nacional, tem-se as policias militares dos 

Estados de Sao Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal e Bahia. Essas corpora96es 

vern envidando esforyos no sentido de proporcionar a seus policiais uma melhor 

qualifica9ao para atua9ao em a96es de CDC, pois, o cenario s6cio-politico de seus 

Estados exige que a polfcia militar esteja devidamente organizada para atuar em 

ocasi6es de grave perturba9ao da ordem. 

4.2.1 Policia Militar do Estado de Sao Paulo (PM ESP) 

A Policia Militar do Estado de Sao Paulo (PM ESP), representada pelo secular 

"Regimento 9 de julho", com sua inegavel experiencia, e a unidade que melhor 

representa a policia montada do pais. Todo seu efetivo de policiamento se encontra 

teoricamente preparado para atuar em a96es de choque, pois, o "Curso de Tropa 

Montada" ministrado na unidade assim os capacita. 



52 

0 Regimento "9 de Julho" e uma das unidades que compoe o Comando de 

Policiamento de Choque, comando esse que reune algumas unidades voltadas 

exclusivamente para atuar em opera96es de CDC. Com rela9ao a doutrina seguida, 

tem-se o manual desenvolvido em 1995 pelo entao Cap Alberto Nubie Policastro, na 

ocasiao do projeto monografico como requisito para o Curso de Aperfei9oamento de 

Oficiais. Nesse trabalho estao inclusos todos os procedimentos, vistos de uma forma 

geral, desenvolvidos pelo "9 de Julho", servindo de base para a padroniza9ao de 

a96es na unidade. 

Esta Unidade de Cavalaria hist6rica possui em sua estrutura urn Esquadrao 

especffico destinado a desempenhar a96es e opera96es de Choque Montado em 

todo o Estado de Sao Paulo. Portanto, para tal mister, realiza instru96es para a 

tropa, diariamente, com o intuito de incutir nos policiais militares que ali 

desempenham suas fun96es urn senso crftico de responsabilidade e eficiemcia na 

fun9ao que realizam, haja vista a importancia da repercussao de suas a96es por 

toda a sociedade daquele Estado. 

4.2.2 Polfcia Militar de Minas Gerais (PMMG) 

A Polfcia Militar de Minas Gerais, com o "Regimento de Cavalaria Alferes 

Tiradentes" - RCAT, tambem, com uma longa hist6ria, e urn marco da cavalaria 

policial no Brasil, servindo de referencia para as demais corpora96es. 0 emprego do 

policiamento montado, principalmente na capital do Estado, Belo Horizonte, e 

bastante expressivo, em que, a sua utiliza9ao esta voltada, basicamente, para a 

preven9ao. 

0 RCAT, diferentemente do Regimento "9 de Julho" da PMESP, nao possui 

urn Esquadrao especffico destinado a realiza9ao de a96es e opera96es na aplica9ao 

da tropa montada especializada em controle de disturbios civis, ou seja, em choque 

montado. lsso dificulta o trabalho desta Unidade, pois, nao possuem urn grupo 

previamente determinado e especializado para pronto emprego quando surgem 

situa96es de disturbios civis. 

Desta forma, os Oficiais do RCAT se empenham em repassar a toda a tropa 

empregada no policiamento ostensivo ordinaria, no96es basicas de choque 

montado, porem, nao e possfvel selecionar policiais militares com perfil e habilidades 

6timas para atuarem em a96es de choque montado. 
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No que tange ao emprego em a<;6es de choque, nao se tern aspectos 

relevantes que o diferencie das demais corpora<;6es, com exce<;ao, da qualidade 

dos cavalos que compoe o plantel da Unidade. Hoje, a maioria dos animais e da 

ra<;a "Brasileiro de Hipismo", que tern como caracteristica principal o porte e a calma, 

elementos essenciais para o emprego em opera<;oes de CDC. Quanto ao material 

utilizado, tambem, nao se observa qualquer inova<;ao, sendo usadas as pe<;as 

basicas de encilhagem e prote<;ao do policial. 

Em contato como 1° Ten. Carlos Felipe Oliveira de Souza, o qual exerce suas 

fun<;6es no Regimento de Cavalaria Alferes Tiradentes (RCAT), o mesmo informou 

que em Minas Gerais utilizam urn Manual de Choque Montado baseado nas 

experiencias vividas pelos Oficias daquela Unidade em embates passados. 

0 referido manual divide as Opera<;6es de Choque em: CDC em areas rurais, 

CDC em areas urbanas, Comandos, Procedimentos Preliminares a a<;ao de Choque, 

a Carga de Cavalaria, Atua<;ao em Reintegra<;oes de Posse. 

Segundo a doutrina da PM de Minas Gerais, o emprego da tropa montada em 

areas rurais tern, como objetivo principal, a restaura<;ao da ordem publica, quando 

grupos, estrategicamente organizados e estruturados, invadem propriedades com a 

finalidade de envolverem 6rgaos publicos em uma negocia<;ao pela posse da terra 

como pretexto de solucionar a questao agraria no Pais. 

As invasoes sao precedidas de levantamentos atraves de lideres, 

devidamente treinados, que buscam areas a serem invadidas; em seguida, passam 

para a fase da prepara<;ao e mobiliza<;ao das familias que as ocuparao. Preocupam

se, ap6s invadir uma propriedade rural, em conquistar a simpatia da comunidade 

local, tentando coloca-la ao lado da causa. Ap6s a ocupa<;ao, distribuem a 
comunidade panfletos contendo as causas que motivaram a invasao. 

Essas invasoes sao realizadas altas horas da noite e, para dificultar a a<;ao 

dos 6rgaos de seguran<;a publica, desencadeiam as ocupa<;oes nos finais de 

semana, vespera de feriados prolongados e em horarios noturnos (durante a 

madrugada), com utiliza<;ao de mulheres e crian<;as que, em casos de confrontos, 

sao colocadas na linha de frente, como escudos humanos. 

Estrategicamente, tambem procuram estimular a For<;a de Defesa Social a 

desobedecer ao Judiciario. Remetem telegramas e oficios de suas entidades, 

destinados aos comandos dos 6rgaos de seguran<;a, solicitando apoio a causa e 

conclamando o nao uso da violencia contra os invasores. 
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As principais motiva~oes que os impulsionam sao: area valorizada e 

produtiva; grandes areas de pastagens ja formadas; ineficiencia das a~oes oficiais e 

governamentais para pronta garantia da legalidade e solu~ao do problema; 

impunidade dos invasores em rela~ao as praticas delituosas; utiliza~ao de pessoas 

pobres e de boa fe como massa de manobra das atividades, entre outros. 

Pelas caracteristicas do local, o emprego do policiamento montado tern 

grande eficacia, atuando com as seguintes caracteristicas, tanto em areas rurais 

quanto urbanas, atraves das seguintes forma~oes: 

- Forma~ao em Grupo: 

- Coluna por tres- forma~ao basica, utilizada em deslocamentos e em 

a~oes de CDC desenvolvidas em vias estreitas que nao comportem 

forma~oes de frentes mais amplas; 

- Coluna por dois - forma~ao utilizada principalmente em 

deslocamentos por vias de trafego intenso e em estradas. Forma~ao 

em que a tropa montada entra em forma; 

- Coluna por urn - forma~ao utilizada principalmente em deslocamentos 

por vias de trafego intenso e que proporcionem grande risco de 

acidentes; 

- Em Batalha - forma~ao adequada as a~oes de CDC, em rela~ao a 

urn grupo reduzido de manifestantes, que nao exija emprego de 

escalao superior de tropa. Esse dispositive e obtido a partir da 

forma~ao coluna por tres, ou por dois, atraves do comando: Grupo! Em 

Batalha! Andadura (passo, trote ou galope!) Maaarche!; 

- Linha de uma Fileira - tern a frente mais ampla e visa a condu~ao da 

massa para via de escoamento previamente definida, ou simplesmente 

para a conten~ao de uma massa ou isolamento de urn local. Esse 

dispositive e obtido a partir da forma~ao do "Grupo em Batalha", 

atraves da voz de comando Grupo, em linha de uma fileira: -

Maaarche!. 

Linha - tern a frente mais ampla e visa a condu~ao da massa para via 

de escoamento previamente definida ou simplesmente para a 

conten~ao de uma massa ou isolamento de urn local. Esse dispositive 

e obtido a partir da forma~ao em Coluna ou em Batalha, atraves do 

comando Grupo! Em linha! (Andadura) Maaarche!. 
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- Formac;ao em Pelotao: 

- Coluna por tres - formac;ao utilizada em deslocamentos e nas ac;oes 

de CDC, em vias estreitas que nao comportem formac;ao de frente 

ampla. Possui alto poder de penetrac;ao e constitui-se em formac;ao 

base para o desenvolvimento das outras; 

- Coluna por dois - formac;ao utilizada principalmente em 

deslocamentos por vias de tn3fego intense e em estradas; e tambem o 

dispositive em que a tropa montada entra em forma para o infcio de 

qualquer atividade e tambem se constitui em formac;ao base; 

- Coluna por urn - formac;ao utilizada principalmente em deslocamentos 

por vias de trafego intense e em terrenos acidentados ou, ainda, 

quando a situac;ao de seguranc;a o exigir; 

- Em Batalha - formac;ao compacta utilizada nas ac;oes de CDC, 

principalmente em locais que possibilitem e exigem frente mais ampla, 

para executar a varredura de uma area, empurrando a massa para vias 

de escoamento, haja vista o alto poder de penetrac;ao e ac;ao. Obtem

se esta formac;ao, partindo-se da formac;ao Col una por tres ou por dois. 

Ao comando: "Pelotao! Em batalha! (Andadura) Maaarche!". 

- Em linha - formac;ao de frente ampla utilizada em ac;oes de choque, 

visando a conduc;ao da massa para determinadas vias de escoamento. 

Essa disposic;ao e obtida a partir da formac;ao em coluna ou batalha e 

ao comando: "Pelotao! Em linha! (Andadura), Maaarche!" 

Nas formac;oes "Em Batalha", a 13 e 23 duplas/trios posicionam-se a direita da 

via ou local, a 33 e 43 duplas/trios a esquerda e, assim, as demais, sucessivamente; 

na formac;ao em Linha, a 13 dupla/trio posiciona-se a direita da via ou local, a 23 

dupla/trio a esquerda da primeira e segue-se seqOencialmente. 

- Formac;ao Composta (Conjunto de atividades inter-relacionadas que 

concorrem para determinado fim) utilizada em situac;oes em que o policiamento 

montado pode ser mais eficiente, causando maior efeito psicol6gico, quando 

empregado em conjunto com a tropa a pe e com o auxflio de caes. Esse empenho 

sera feito da seguinte forma: 
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- "Companhia de Semoventes - Sera comandada par urn major do RCAT, 

sendo constitufda par nove grupos, que atuarao, respectivamente, sob o comando 

de urn capitao/tenente; 

- Gada grupo sera composto par 06 (seis) policiais militares montados, 

06 (seis) a pe, e 06 (seis) com caes, que atuarao na divisao do im6vel 

em setores, apoiando as manobras das companhias de Choque, 

posicionando-se em linha, nos espa<;os em branco, deixados pela 

companhia de Choque. 

- lniciara a incursao, imediatamente, atras do ultimo PM da companhia 

de Choque. 

- Gada grupo tera a missao especffica de ocupar pontos estrategicos, 

durante a ocupa<;ao realizada pela companhia de Choque, servindo de 

alternativa tatica para o comandante do Batalhao de lncursao. Os 

militares montados estarao armadas com espada, usando capacete e 

colete balfstico. Os militares com caes estarao armadas com bastao 

tonfa, colete/capacete balfstico e os aprestos necessaries a condu<;ao 

de caes. 

- Ressalta-se que os cavalos deverao estar postados a retaguarda do 

pelotao de caes, evitando, assim, que estes possam ficar irritados e 

morder o cavalo ou o cavaleiro. 

0 RCAT utiliza o emprego de CDC nas areas urbanas durante os movimentos 

reivindicat6rios urbanos, que os manifestantes estejam com os animas exaltados e, 

ainda, par estarem atuando em grupos, acreditando na impunidade de seus atos 

isolados, tenham urn comportamento agressivo e ate criminoso. Par esse aspecto, o 

policial militar deve estar bern preparado psicologicamente para enfrentar essa 

situa<;ao. 

Embora com caracterfsticas diferentes das manifesta<;6es rurais, quando os 

integrantes quase sempre estao portando equipamentos de trabalho, como enxadas, 

foices, machados, etc, os "manifestantes urbanos" geralmente tern, como rea<;ao, o 

arremesso de objetos contra a tropa empenhada. 

Outra caracterfstica observada e a obstru<;ao das principais vias de acesso 

dos centres urbanos, o que acarreta grande prejufzo para a popula<;ao, causando 

falta ao servi9o, a escola, consultas medicas, etc. 
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0 comando da opera9ao, atraves de urn planejamento para emprego 

eficiente, utilizando e organizando tatica e operacionalmente a tropa, utilizara o 

emprego dos equines, procurando utilizar principalmente o efeito psicol6gico e a 

demonstra9ao de for9a, caracterfsticas essenciais da tropa do Regimento. 

A tropa montada, durante os movimentos urbanos ou rurais, devido as 

caracterfsticas do terrene, sera empregada com maior eficacia, utilizando-se as 

forma96es em coluna, linha e batalha, para deslocamentos e demonstra9ao de 

for9a. 

Com rela9ao aos comandos, os mesmos poderao ser feitos por voz, por toque 

de clarins ou por gestos. 0 Comandante da tropa montada, analisando cada 

situa9ao, devera escolher a forma mais adequada e de melhor entendimento para 

cada situa9ao especffica, visando sempre ter urn born controle do pessoal 

empregado, a fim de que as fra96es obtenham o melhor entendimento possivel da 

ordem recebida. Eles se destinam a obter da tropa a atitude pronta e adequada para 

a execu9ao de determinada a9ao, em face das miss6es a serem cumpridas. 

Durante o comando por voz, e feito da seguinte forma: a voz de advertencia 

(grupo ou pelotao), em seguida, a forma9ao (coluna, linha ou batalha), a andadura 

(passo, trote ou galope) e, finalmente, a voz de execu9ao (maaarche). A voz de 

advertencia se presta a chamar a aten9ao da fra9ao de tropa que se esta 

comandando para a forma9ao que sera determinada logo a seguir. A andadura 

inicia-se ap6s a voz de execu9ao "Maaarche!" 

0 comando por gesto e realizado desta forma: 

- Aten9ao: estender o bra9o direito verticalmente, mao espalmada, 

palma da mao para frente, move-lo ligeiramente no sentido lateral, da 

direita para a esquerda e vice-versa. 

- Em coluna: estender o bra9o direito verticalmente, marcando com os 

dedos a coluna desejada (por urn, por dois, por tres), gira-lo para tras 

e descrever cfrculos no plano vertical com o bra9o completamente 

distendido. 

- Alto: estender o bra90 direito verticalmente, mao espalmada, palma 

da mao para frente, baixa-lo lateral e vagarosamente, com a palma da 

mao para baixo. 

- A cavalo: estender o bra9o direito horizontalmente para o lado, palma 

da mao para cima e eleva-lo diversas vezes a vertical. 



58 

-A pe: repetir com energia o gesto do alto, ap6s ter feito o alto. 

- Em batalha: da posic;ao de atenc;ao, balanc;ar o brac;o estendido a 
direita e a esquerda. 

- Em frente: estender o brac;o direito verticalmente, palma da mao para 

a frente e baixa-lo na direc;ao desejada ate o plano horizontal. 

- Aumentar a andadura: da posic;ao de atenc;ao, baixar e levantar 

verticalmente varias vezes o brac;o, com a mao fechada, sem que este 

desc;a abaixo da linha do ombro. 

- Diminuir a andadura: estender o brac;o direito horizontalmente para o 

lado, palma da mao voltada para baixo e balanc;a-lo para cima e para 

baixo varias vezes. 

- Reunir: da posic;ao de atenc;ao, descrever com o brac;o direito varies 

circulos, sentido horario, acima da cabec;a. 

- Meia-volta: com o brac;o direito na posic;ao de atenc;ao, fazer o 

molinete horizontal com a mao fechada. 

Todos os comandos executados por gestos poderao ser feitos com a espada 

desembainhada, de forma similar. 

Com relac;ao ao toque de clarim, para que se exerc;a o comando de tropa 

montada em controle de disturbios civis e para fins de instruc;ao, a improvisac;ao do 

uso de apito e totalmente inadequada, pois trara confusao de interpretac;ao par parte 

da tropa, principalmente, porque e urn instrumento de facil aquisic;ao e tambem de 

uso costumeiros em manifestac;oes. A tropa devera estar adestrada aos sons 

estridentes dos toques de clarim. 

No Manual de Cheque Montado da PMMG, inclusive, consta as partituras dos 

seguintes toques de clarim: alto, atenc;ao, reunir, a pe, a cavalo, ao trote, em linha, 

em frente, em batalha, cavalaria, carga de cavalaria (galope). 

No Capitulo dos "Procedimentos preliminares a ac;ao de cheque", para a 

eficacia da missao, sempre que a situac;ao permitir, devem-se observar alguns 

procedimentos preliminares as ac;oes de Controle de Disturbios Civis, alem da 

selec;ao de homens, cavalos e equipamentos, independentemente de sua 

priorizac;ao: 

- coleta de lnformac;oes sobre o local de atuac;ao e manifestantes; 

- alternativas de itinerario para deslocamento da tropa; 
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- ponto de desembarque, sea tropa for transportada; 

- ponto de reuniao, se a tropa estiver em patrulhamento; 

- qual dispositive de tropa se pode adequar a frente a cobrir; 

- espa<;:o disponivel para manobras a cavalo; 

- vias de escoamento para a multidao se dispersar; 

- efetivo provavel de manifestantes a serem disperses; 

- objetivo de seus integrantes, ou seja, se pretendem se deslocar para urn 

ponto a ser defendido; 

- se desejam interromper uma estrada central e, ainda, se pretendem o 

saque a fazendas ou depreda<;:oes diversas; 

- identifica<;:ao de lideres conhecidos; 

- se ha conota<;:ao politica na manifesta<;:ao; 

- se estao munidos de armas ou outros objetos, como fios de a<;:o ou nailon, 

miguelitos, pedras, garrafas, "coqueteis molotov"; 

- grau de animosidade ou agressividade da massa. 

Com rela<;:ao a carga de cavalaria, aplica-se a mesma para dispersar a massa 

com a forma<;:ao em batalha ou em linha. Para permitir a carga a cavalo, alem de as 

condi<;:oes de o terreno serem propicias para manobras a cavalo, e necessaria que, 

a retaguarda da massa, existam vias de escoamento para a dispersao dos 

manifestantes, devido ao panico que pode tomar a multidao diante da carga. 

A carga sendo lan<;:ada em local cujas vias de escoamento nao comportem a 

multidao, pode ocasionar urn panico incontrolavel, originando pisoteamentos, 

ferimentos e ate mesmo mortes. 

A carga pode ser iniciada a distancia da multidao, de 50 (cinquenta) a 100 

(cern) metros. Ela e levada a fundo, visando a dispersao de qualquer modo. A carga 

pode terminar com a dispersao ou com o entrevero entre militares e manifestantes 

ousados que resistam ao ataque. Assim, aproveitando-se que a vantagem da tropa a 

cavalo reside no conjunto e nao no elemento isolado, a dispersao em varias dire<;:oes 

deve ser realizada por grupos de cavaleiros, sendo de vital importancia que o 

cavaleiro evite se afastar dos companheiros, uma vez ser, isoladamente, presa facil 

para a massa. 



60 

A carga e feita com a tropa emassada, na formac;;ao em batalha ou em linha, 

em uma determinada direc;;ao. Ao comando Grupo/Pelotao! Em guarda! Cavalaria!, 

preparar para a Carga!, Carga! Os cavaleiros tomam o galope, mantendo a 

formac;;ao, com a distancia e os intervalos usuais, urn corpo de cavalo; os da primeira 

linha do dispositive mantem as espadas na posic;;ao em guarda e os demais mantem 

as espadas perfiladas. 0 oficial comandante da Carga permanece com a espada na 

posic;;ao de "ponta em frente a direita", durante 0 deslocamento, em que todos OS 

cavaleiros alargam ao maximo o galope de sua montada. 

A PMMG ressalta ainda algumas ac;;oes proibidas da tropa de cheque 

montada, informando que e de fundamental importancia que a tropa tenha 

conhecimento de quais ac;;oes sao proibidas durante a realizac;;ao de uma missao no 

meio rural. Sao elas: emprego desnecessario de armas de fogo, de gas 

lacrimogeneo, algemas e espadas; a truculencia e/ou arbitrariedade no curse das 

ac;;oes. 

As ac;;oes a serem evitadas sao as seguintes: auxilio na 

desmontagem/demolic;;ao de instalac;;ao, retirada de m6veis e utensilios, bern como 

no seu transporte, nos locais a serem desocupados; manifestac;;oes pr6 ou contra as 

partes envolvidas; deslocamento de tropa sem apoio logistico necessaria; dificultar o 

trabalho da imprensa; emprego de tropa com inferioridade de forc;;a; atuac;;ao sem a 

presenc;;a de representantes do ministerio publico. 

4.2.3 Policia Militar do Distrito Federal (PMDF) 

A Policia Militar do Distrito Federal (PMDF), atraves do Regimento de Policia 

Montada (RPMon), "Regimento Coronel Rabelo" (RCR), deu urn importante passe, 

ministrando o primeiro curse no Brasil voltado especificamente para especializar o 

policial da cavalaria na atuac;;ao em operac;;oes de CDC, ministrando disciplinas que 

proporcionam ao homem uma visao geral da questao, tais como, noc;;oes de direito 

aplicado ao tema, higiene e socorros de urgencia, doutrina de direitos humanos, 

doutrina de disturbios civis, entre outras, sendo denominado como "Curse de 

Operac;;oes de Cheque Montado". 

0 RCR segue o exemplo do Regimento "9 de Julho" da PMESP, possuindo 

urn Esquadrao especializado em ac;;oes e operac;;oes de centrale de disturbios civis, 

isto e, denominado de cheque montado. Esse Esquadrao e o responsavel pela 
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aplicac;ao da tropa especializada em todas as ac;oes que necessitem de tal 

intervenc;ao. 

Desta forma, segundo informac;oes do Ten. Ribeiro, lotado no Esquadrao de 

Choque Montado da PMDF, os policiais militares que ali se encontram sao 

submetidos a urn treinamento diario onde passam por simulac;oes de situac;oes 

reais, em que o estresse aflora nos militares que devem permanecer calmos, 

sabendo exatamente quais atitudes tamar, sempre obedecendo a ordem do 

comandante do respective pelotao ou esquadra, nunca agindo isoladamente. 

0 Esquadrao de Choque Montado e ainda responsavel pelo Curse de Choque 

Montado. Para a realizac;ao deste Curse, todas as corporac;oes policiais do pals 

foram consultadas a respeito de conhecimentos relatives ao assunto, sendo feito 

contato, tambem, com algumas organizac;oes de outros paises, nao se obtendo 

qualquer resposta. Mesmo com a falta de experiencias, os resultados obtidos foram 

extremamente satisfat6rios, conseguindo-se aumentar a doutrina de cheque da 

Unidade e promover a aquisic;ao de novos equipamentos de seguranc;a para os 

policiais e cavalos. 

Sendo assim, quando se tala em tatica, se tala da tecnica a ser adotada nas 

ac;oes de CDC. 0 preparo tecnico-profissional das tropas de choque envolve uma 

serie de quesitos imprescindiveis a sua atuac;ao, em que, o born cumprimento da 

missao, alcanc;ando-se os resultados esperados, esta proporcionalmente ligado a 
assimilac;ao dos procedimentos a serem adotados. Esses englobam desde o 

conhecimento da doutrina, ate o papel de cada componente do grupamento nas 

circunstancias efetivas de emprego, ou seja, em situac;oes reais que exijam uma 

pronta intervenc;ao. 

Para isso, o curso especffico no Choque Montado da PMDF, apesar de nao 

possuir manuais devidamente publicados, norteia-se pelas notas de aula (apostilas) 

que sao utilizadas nos cursos de especializac;ao relativos ao assunto. No Regimento 

de Polfcia Montada ocorre periodicamente o Curso de Policiamento Montado, nos 

nfveis oficiais, subtenentes/sargentos e cabos/soldados. Esse curso se destina a 

formar policiais militares para a pratica do policiamento montado ostensivo, em que, 

sao ministradas varias materias, se destacando entre elas a ordem unida da tropa 

montada, pre-requisite fundamental para a atuac;ao em CDC. Mesmo com os 

policiais do RPMon estando devidamente qualificados para exercerem o processo 

de policiamento a cavalo, o Comando da Unidade de Cavalaria do Distrito Federal 
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percebeu uma serie de deficiencias relativas a questao tatica da tropa de choque 

montada. Para tanto, no inicio do ana de 2005 foi instituido o Curso de Policiamento 

de Choque Montado, ac;ao pioneira no Brasil, pais, as policias militares dos demais 

Estados da Federac;ao, tambem, nao possuiam, e nem possuem, urn curso 

destinado exclusivamente para formar militares especialistas na atuac;ao em 

operac;ao de CDC. 

Desta foram, a doutrina que 0 Regimento ja possufa, agregaram-se OS 

polfgrafos do Batalhao de Operac;oes Especiais da PMDF, o que permitiu a mescla 

de conhecimentos tecnicos, enriquecendo, assim, a doutrina de choque da 

Corporac;ao, iniciando-se, tambem, estudos e experimentac;oes para o emprego 

conjunto dos dais processos, o choque a pe e o montado. 

4.2.4 Polfcia Militar da Bahia (PMBA) 

A Policia Militar da Bahia (PMBA), atraves do seu Esquadrao de Policia 

Montada (Esqd P Mont), par meio de seu Nucleo de lnstruc;ao, chefiado pelo Cap. 

QOPM Fabiano Teixeira Viana, possui urn Manual de Ordem Unida, onde sao 

especificadas as Atividades de Choque. 

Este Esquadrao nao disp6e de urn pelotao especializado apenas em choque 

montado, o que dificulta o emprego em tais ac;oes, haja vista a falta de militares 

especializados apenas em tal intuito. Porem, o nucleo de instruc;ao tenta suprir essa 

deficiencia, realizando instruc;oes peri6dicas de aplicabilidade de choque montado a 

toda a tropa disponivel do Esquadrao, para que, quando haja a necessidade de 

emprego em situac;oes de controle de turbas ou de disturbios civis, os policiais 

militares possam dar uma resposta aceitavel a sociedade. 

Segundo informac;oes do Cap. QOPM Fabiano, a doutrina utilizada pela 

PMBA, segue a linha da Policia Militar do Distrito Federal. A grande maioria dos 

Oficiais pertencentes ao Esquadrao realizaram cursos de Policiamento Montado e 

de Choque Montado na PMDF. 

0 referido manual se subdivide em Unidades de Conteudo. A Unidade I trata 

da ordem unida; a Unidade II discorre sabre a frac;ao armada; a Unidade Ill 

considera os conceitos basicos; a Unidade IV das formac;oes basicas; a Unidade V 

descreve as formac;oes para CDC; e, par fim, a Unidade VI trata mais 

especificamente sabre o ataque a cavalo, ou seja, a carga de cavalaria. 
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A Unidade de Conteudo I discorre sobre a Ordem Unida apresentando os 

principais comandos e formas da ordem unida militar aplicada a policia montada. 0 

Manual especifica as condic;oes em que serao executados os comando e o maneira 

como devem ser atendidos os mesmos, ou seja, quais os movimentos que a tropa 

devera realizar durante cada ordem. 

Quando a tropa estiver apeada (estacionada) existe os comandos de 

"descansar", "sentido", "preparar para montar", "a cavalo", "preparar para a pear", "a 

pe". Alem de explicar cada movimento deste detalhadamente, observa que a 

formac;ao basica da tropa, apeada ou a cavalo, e a linha; sendo que, se a 

embocadura utilizada pelo animal for freio, as redeas permanecem s6 na mao 

esquerda. Se a embocadura, no entanto, for bridao, cada mao segurara neste 

instante um cano de redea. Em ambos os casos, o PM ajustara suas redeas, dando

lhe tensao razoavel com relac;ao a embocadura, para que nao fiquem frouxas, 

"redea bamba", nem muito justas "agarrada no queixo do cavalo". 

Na situac;ao da tropa apeada em deslocamento, existe o comando de 

"conduzir cavalo a mao", desta forma, a tropa ira deslocar a pe, estando com sua 

montaria ao seu lado esquerdo, conduzindo o cavalo a mao. No momenta em que a 

tropa estiver a cavalo, porem, estacionada, podem ser comandados os seguintes 

movimentos: "sentido" e "descansar". 

A tropa a cavalo em deslocamento sera comandada desta forma: "Atenc;ao 

(esquadra, pelotao); Direc;ao a direita (esquerda); Coluna por um (dois, tres); Ao 

passo (trote, galope), Marche!''. Ap6s iniciado o deslocamento, seguindo as 

determinac;oes de direc;ao, formac;ao e andadura que compoem o comando, esses 

poderao ser comandos isoladamente de acordo com a necessidade do terreno ou da 

missao, geralmente encerrados pela voz de execuc;ao "Marche". 

Com relac;ao a mudanc;a de andadura, podera ser do passo ao trote; do 

passo/trote ao galope; do trote ao passo e, do galope ao passo/trote. Todos esses 

comandos serao realizados de forma coesa, conforme descrito minuciosamente no 

referido manual. 

A Unidade de Conteudo II discorre sobre a Frac;ao Armada, informando que o 

militar armado podera portar, dependendo da missao, espada, bastao ou lanc;a. A 

arma s6 podera ser utilizada em casos de justificada necessidade, em defesa do 

cavaleiro, em legitima defesa de terceiros, procurando este, sempre que possivel, 

moderar os efeitos de sua utilizac;ao. 
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A espada sera utilizada como arma contundente e nao perfuro-cortante. 0 

golpe sera dado usando-se as faces da lamina, evitando-se, sempre, o uso do 

gume. S6 sera utilizada quando o cavaleiro sentir-se na contingencia de ser 

agredido, ou desmontado. A ponta sera recurso extrema do cavaleiro, dela s6 se 

utilizando para defender-se da agressao iniciada e a qual nao haja outro recurso. A 

PMBA nao utiliza a espada para policiamento, apenas para Guardas de Lanceiros e 

desfiles, como arma do Oficial. 

A instrw;ao montada com arma deve ser iniciada, somente, ap6s os 

cavaleiros adquirirem uma total independencia das "ajudas" a cavalo e urn perfeito 

controle da montaria em qualquer andadura. 

A lanc;a e utilizada pelos policiais militares em eventos especiais como 

guardas de lanceiros, escoltas, desfiles e demonstrac;oes, e a arma utilizada pelo 

soldado de cavalaria. Sendo que os deslocamentos com armas desembainhadas 

deverao ser feitos com as armas perfiladas, salvo quando dada ordem contraria. 

Quando utilizada a espada o ou bastao, existem algumas comandos que 

devem ser seguidos pela tropa, os quais sao explicados de forma extensa no 

Manual da PMBA, tais como: posic;oes de guarda (posic;ao em guarda-baixa, posic;ao 

em guarda-media, posic;ao em guarda alta); os golpes e as pontas. 

Sao descritos tambem os molinetes, os quais sao exercicios que tern por 

principal objetivo habituar os homens a empregar a arma (espada ou bastao) com a 

maxima destreza e habilidade. Todos os molinetes sao executados estando o 

cavaleiro na posi9ao guarda-media. Existe o molinete horizontal, molinete vertical, 

molinete transversal. 

A posic;ao preparat6ria necessaria para a execuc;ao dos molinetes a que se 

refere o texto, ocorre quando o cavalariano se encontrar em posic;ao de guarda

baixa ou guarda-alta e houver o comando de "Molinete Vertical", por exemplo, o 

cavalariano automaticamente adotara a posic;ao de guarda-media e executara 

normalmente os demais passos descritos para o movimento. 

Podera haver, ainda, combina9oes de urn golpe com outro, golpes com 

pontas, ou esses combinadas com molinetes. Esses exercicios darao ao cavalariano 

urn indispensavel vigore flexibilidade que o emprego de armas requer. 

Na Unidade Ill, sao tratados dos seguintes conceitos basicos: evolu9oes, 

desenvolvimento, ruptura, alinhamento, processo de comandamento, 

comandamento e mudan9as de dire9ao. 
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Sao descritas as evoluc;oes como sendo movimentos regulares pelos quais 

uma tropa hipo passa de uma formac;ao para outra. A ordem e a coesao sao 

condic;oes essenciais nas evoluc;oes e os processes de execuc;ao devem ser simples 

e rapidos. 

Essa Unidade tambem descreve a finalidade dos exercfcios de ordem unida a 
cavalo que e: dar a tropa urn meio de apresentar-se e deslocar-se em perfeita 

ordem, nas revistas, paradas, etc.; desenvolver o sentimento de disciplina e de 

coesao para execuc;ao em conjunto de alguns movimentos simples, realizados com 

simultaneidade, energia e precisao; constituir, para as frac;oes de Policia Montada 

(esquadra, pelotao ou esquadrao), base de partida para as formac;oes especfficas de 

controle de disturbios; desenvolver a rapidez de decisao do comandante e a rapidez 

de execuc;ao da tropa. 

0 desenvolvimento e tido como: ter a frente maior que a profundidade. Os 

desenvolvimentos fazem-se por acelerac;ao da andadura. Ex.: a passagem de 

formac;ao em coluna para a formac;ao em linha. A ruptura consiste de ter a 

profundidade maior que a testa. As rupturas fazem-se pela esquadra de direc;ao ou 

pela designada, na andadura que for comandada, as demais permanecem em 

andadura inferior, ou param, ate que possam tomar seus lugares. E a passagem da 

formac;ao em linha para a formac;ao em coluna. 

0 alinhamento e a manobra que devera ser executada com o grupamento em 

batalha. Ao comando de "Perfilar!", o cavaleiro do centro, da prime ira fileira, sera o 

homem-base; os da segunda fileira cobrem os respectivos testa de fila. Se o 

comandante quiser executar o alinhamento pela direita (esquerda), comandara "Pela 

Direita (esquerda) Perfilar!"; os cavaleiros da primeira fileira alinham-se pelo homem

base, olhando a direita (esquerda), enquanto os da segunda fileira cobrem os 

respectivos testas. Ao comando de "Firme!'', os cavaleiros olham para a frente e 

retornam a imobilidade. 

0 processo de comandamento pode ser realizado por gesto, por voz, por 

apito e por clarim. 0 comandamento propriamente dito sera da seguinte forma: voz 

de advertemcia: "atenc;ao (esquadra, pelotao, esquadrao)"; comando propriamente 

dito: "base (1a esquadra, 1° pelotao), direc;ao (em frente, a direita), formac;ao (coluna 

por urn, por dois), andadura (ao passo, ao trote)"; voz de execuc;ao: "Marche". 

As mudanc;as de direc;ao ocorre da seguinte forma: ao comandamento de 

"Direc;ao a Direita (esquerda), Marche!'', o grupamento muda de direc;ao, seguindo 
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um area de 90°. Para faze-lo, o comandante indica a nova dire<_;:ao a seguir; o 

cavaleiro, que serve de base, detem-se e acompanha o movimento enquanto, o 

restante da tropa, devidamente alinhada, termina a manobra. 

No caso de se fazer meia volta, o grupamento executara duas mudan<_;:as 

sucessivas de dire<_;:ao. Ao comando de "Conversao a Direita (esquerda), Marche!'', 

executa-se tal manobra. 

A Unidade IV descreve a composi<_;:ao da esquadra e apresenta as forma<_;:6es 

basicas, quais sejam: coluna porum; coluna por dais; colu11a por tres; forma<_;:ao em 

batalha; forma<_;:ao em fileira; abrir e unir fileiras. No manual e descrita cada uma 

dessas forma<;:6es de forma detalhada e explicada. 

A Unidade V trata especificamente das Forma<_;:6es para Controle de 

DistUrbios Civis. Cita a forma<;:ao "em linha"; "em cunha"; "em escalao a direita 

(esquerda)"; e dispersao em caso de surpresa. 

A forma<_;:ao em linha consiste na justaposi<;:ao das esquadras na mesma linha, 

com os cavaleiros mantendo os joelhos unidos de forma a nao deixar brechas entre 

os animais. 0 comandante do pelotao se coloca a retaguarda do dispositive. 0 

pelotao podera se desenvolver em linha, frente para a direita ou para esquerda de 

sua dire<_;:ao de marcha, caso seja necessaria. 0 dispositive e constituido a partida 

forma<_;:ao em coluna por um, por dais, por tres ou em batalha, com o seguinte 

comando: "Em Linha, Marche!''. 0 objetivo tatico desse dispositive podera ser o 

mesmo da forma<_;:ao em batalha, com a vantagem de cobrir uma frente mais 

extensa. E utilizada para CDC, sendo talvez, a forma<_;:ao mais apropriada para 

centrale de tumulto. 

A forma<_;:ao em cunha e formada pelo escalonamento de elementos a 
esquerda do elemento-base. Esse dispositive empregado em CDC, serve para 

efetuar a varredura, dividindo a massa, a medida que a cunha penetra no meio da 

multidao, ao passe ou ao trote. E obtida a partir da forma<_;:ao em coluna por um, 

dois, tres, em batalha ou em linha, sendo o comando: "Em Cunha, Marche!''. 

A forma<_;:ao em escalao a direita (esquerda) e formada por escalonamento de 

elementos a direita (esquerda) do elemento base, o comando para alcan<;:ar tal 

forma<_;:ao e "Escalao a Direita (Esquerda), Marche". E utilizada em CDC, visando 

conduzir a massa para determinada via de escoamento situada a direita (esquerda). 

E nbtida a partir da forma<_;:ao em coluna porum, dais, tres, em linha ou em batalha. 
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Com relac;ao a dispersao em caso de surpresa, esta devera ser executada 

quando o grupamento for surpreendido e se encontrar cercado, por todos os lados, 

por componentes de uma turba. Ao comando de: "Dispersar!", os cavaleiros deverao 

avanc;ar pelo caminho mais curto, individualmente, devendo seguir direc;oes 

diversas. 0 grupamento, ap6s a dispersao devera se reunir a retaguarda, em urn 

ponto localizado a aproximadamente, 60 (sessenta) metros da multidao, formando 

em batalha e dentro dos grupos. 0 comando e: "Reunir!". 

A ultima Unidade tratada pelo Manual de CDC da PMBA e o ataque a cavalo 

(carga de cavalaria), a qual e uma manobra que se aplica quando a tropa montada 

nao consegue dispersar a massa com os dispositivos de choque normais, portanto 

visa dispersar manifestac;oes ou turbas, utilizando-se qualquer formac;ao, com 

excec;ao da formac;ao em losango e em cfrculo, que sao usadas para protec;ao e 

conduc;ao de detidos. 

Para permitir o ataque a cavalo, alem das condic;oes do terrene serem 

propfcias para manobras a cavalo (distancia de seguranc;a, piso, acidentes 

geograficos, etc.), e necessaria que existam varias vias de escoamento a retaguarda 

da massa, para a dispersao dos manifestantes, devido ao panico que podera tomar 

a multidao diante do ataque. As muitas vias de escoamento ocasionarao a dispersao 

em diversos sentidos e, portanto, a divisao e enfraquecimento da massa. 0 ataque 

sendo lanc;ado em local cujas vias de escoamento nao comportem a multidao 

podera ocasionar urn panico incontrolavel, originando depredac;oes, ferimentos e ate 

mortes em grande numero, podendo eventualmente servir de fator psicol6gico 

favoravel aos interesses dos amotinados. 

0 ataque nao deve partir de mais de 60 (sessenta) metros do objetivo, para 

nao perder a coesao, a forc;a e a impetuosidade. Estando o grupamento parado ou 

ao passo, sera dada a ordem de "Desembainhar, Armas!", tomando a posic;ao de 

guarda-media com a espada ou bastao. lnicia-se o trote, conforme comando, em 

direc;ao a massa. Em seguida, o comandante comanda "CARGAl", momenta em que 

todos os comandados executam o primeiro tempo do movimento de molinete 

horizontal, em seguida, respondendo ao comandamento, todos bradam de forma 

unfssona e vibrante "CARGAl", o grupamento parte em urn galope alargado, sem 

perder a coesao, a forc;a, o alinhamento e a direc;ao informada pelo comandante da 

tropa, visando a dispersao da manifestac;ao para as vias de escoamento. 
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A carga termina por urn entrevero, ao fim do qual, o comandante reunira o 

efetivo ao comando de "Pela Direita (Esquerda), Reunir!". Neste caso os cavaleiros 

avan9am, em coluna par urn, atras do comandante da tropa, com as armas 

perfiladas, ao galope, ate o local onde teve a origem a carga e entram na forma9ao, 

sem a preocupa9ao de seus lugares habituais. A tropa estara marchando ao passo, 

enquanto os cavaleiros, ao comando de "A Seus Lugares, Marche!'', retornam aos 

seus respectivos lugares em forma. 

A carga tambem podera terminar com o embate ou a persegui9ao entre 

cavaleiros e manifestantes ousados que resistam ao ataque. 0 importante e que o 

cavaleiro procure, de qualquer forma, evitar se afastar de seus companheiros, 

porque isolado e presa facil para a massa; a grande vantagem da tropa a cavalo, 

reside no conjunto e nao no elemento isolado. A persegui9ao em varias dire9oes 

podera ser feita em grupos de cavaleiros. 

Geralmente nas opera9oes dentro do perimetro urbana, devido as limita96es 

naturais do terrene, a tropa montada sera empregada com o efetivo minima de 

pelotao. Efetivos maiores serao dispostos em dais escaloes, urn de ataque e outro 

de reserva. 0 2° escalao de urn dispositive cujo escalao de ataque seja de tropas a 

pe; no caso da tropa montada ter que passar para 1° escalao, os cavaleiros 

passarao pelos intervalos entre os homens a pe. 

Com rela9ao a parte logistica, sao utilizados somente os equipamentos 

basicos de seguran9a, como capacete e colete balistico, sendo essa uma 

deficiencia, nao fornecendo condi96es ideais de seguran9a aos policiais e cavalos. 

4.2.5 Outras Policias Militares 

Feita essa analise de como as unidades de cavalaria policial do Brasil vern 

empregando sua tropa em opera96es de CDC, poucos destaques foram observados, 

faltando, na maioria dos casas, recursos financeiros as corpora9oes que possibilitem 

investir na melhoria desse processo de policiamento voltado para o Controle de 

DistUrbios Civis. 
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5 EFICIENCIA DA TROPA MONTADA COMO ELEMENTO DE APOIO NAS 

ACOES DE CONTROLE DE DISTURBIOS CIVIS 

Esse capitulo tern como finalidade demonstrar a eficiencia do emprego do 

eqUino, por meio de relates, noUcias e reportagens colhidas na Internet, alem de 

ocasioes reais onde foi necessaria o emprego da tropa montada como elemento de 

apoio nas a<;6es de controle de disturbios civis. 

Verifica-se no site www.comunidadesegura.org.br, uma reportagem da 

profissional Marina Lemle, de 28 de janeiro de 2008, a qual cita exemplos de 

amazonas, ou seja, mulheres que montam cavalos, empregadas em situa<;6es de 

policiamento montado e controle de turbas. 

No texto de tal publica<;ao, a jornalista discorre que a seguran<;a dos 

torcedores no Campeonato Carioca de 2008 estaria mais feminina, contando com a 

participa<;ao das primeiras 13 policiais militares formadas no Curso Basico de 

Policiamento Montado, do Regimento de Cavalaria Enyr Cony dos Santos, em 

Campo Grande, Rio de Janeiro. Fala ainda que, essa nova turma mista ja estaria 

nas ruas do Rio fazendo policiamento ostensive e sua presen<;a e garantida nos 

estadios de futebol e onde mais houver multid6es - carnaval, shows e 

manifesta<;6es. 

0 coronel Alvaro Rodrigues Garcia, entao Comandante do Regimento de 

Cavalaria da PMERJ, considera, em tal reportagem, que o cavalo ajuda a impor a 

presen<;a do policiamento, uma vez que o policial vee e vista a uma distancia bern 

maior. Alem disso, as pessoas temem a presen<;a do cavalo, com seus 350 quilos, 

em media, sendo necessaries menos policiais para se manter a ordem. "Dez 

policiais a cavalo controlam qualquer manifesta<;ao, valendo mais do que 50 a pe", 

com para. 

No site da revista VEJA na internet, encontra-se outra reportagem a respeito 

do emprego de eqUines como tropa montada no controle de distUrbios civis, citando 

um exemplo real na cidade de Londres, lnglaterra. 0 texto escrito pelo 

correspondents internacional Antonio Ribeiro, datado de 3 de abril de 2009 relata a 

"batalha" da rua Thereadneedle, adjacente ao Banco da lnglaterra, o Banco Central 

britanico, na cidade de Londres, lendario centro do capitalismo. 

Antonio Ribeiro conta que em tal ocasiao houve uma vitima fatal: o jornaleiro 

lan Tomlinson, 47 anos de idade. A confusao aconteceu pouco depois das 
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19h30min, no dia 1° de abril de 2009, enquanto Hderes das nac;oes que possuem 

80% (oitenta por cento) das riquezas do planeta eram recebidos para jantar com a 

rainha Elizabeth II. 

Segundo a reportagem, lan, o jornaleiro, ia para casa depois do trabalho, 

quando foi encontrado desmaiado no meio dos protestos contra a Reuniao de 

Cupula do G20 (20 pafses mais desenvolvidos do mundo). Cinco horas antes, os 

vandalos - a imprensa inglesa os chamam de "anarquistas" - mostraram sua ira 

saqueando o Banco Real da Esc6cia. A policia, sob uma torrente de objetos, abriu 

caminho entre os manifestantes para sua equipe de paramedicos tentar reanimar a 

vitima. A ambulancia chegou em 10 (dez) minutes ao local, porem, lan morreu 

durante o trajeto para o hospital. 

Na manha seguinte, dia da Reuniao de Cupula do G20, o comandante Simon 

O'Brien da Policia Metropolitana de Londres colocou mais inteligencia a servic;o da 

Operac;ao Glencoe, desenhada para canter os vandalos. Ele enviou dais esquadroes 

ao maior reduto dos manifestantes, urn predio abandonado no leste de Londres. 

Antes mesmo de tamar o cafe da manha, 20 (vinte) individuos foram algemados e 

detidos. No centro da cidade, a tatica foi mais laboriosa, onde a policia dividiu os 

manifestantes e os cercou. Para evitar o agrupamento, os policiais garantiram a 

circulac;ao de veiculos entre os manifestantes. A ruas foram evacuadas com ajuda 

de cavalos e caes da policia. 

Segundo o jornalista, urn dos sete condestaveis da Polfcia Metropolitana de 

Londres, o 621CP, montado no seu alazao (pelagem eqOina), urrava: "Saiam do 

caminho para sua propria seguranc;a". Ele e seus comandados empurravam os 

manifestantes para dentro dos grupos cercados, deixando livre a circulac;ao das 

ruas. Dentro dos cordoes de isolamento, as forc;as de seguranc;a, com ajuda de seus 

fot6grafos e policiais equipados com cameras de video no capacete, identificavam 

os individuos mais violentos. Comandos de elite da tropa anti-choque entravam nos 

bolsoes para retirar os individuos- 85 deles foram detidos. Ninguem saia do cerco 

sem ser revistado, sendo que, no final do dia, o centro encontrou a normalidade. 

Um outro texto escrito pelo jornalista norte-americana Starhawk, e publicado 

em 23 de fevereiro de 2003, com o titulo "0 que aconteceu em Nova lorque", traz 

mais alguns exemplos da aplicac;ao da tropa montada em situac;oes de controle de 

disturbios civis. 
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A reportagem descreve o fim de semana dos dias 15 e 16 de fevereiro de 

2003, que marcou urn hist6rico pedido de paz global. 0 numero de marchas foi 

incontavel: foi estimado em dez milhoes. Ocorreram marchas, vigilias e protestos em 

capitais nacionais e pequenas cidades, lugares da America Central e pequenas ilhas 

do Pacifico, na fria Alberta e no calor do verao australiano. Palestinos e israelitas 

marcharam juntos em Tel-Aviv. Nos Estados Unidos, todos, desde republicanos ate 

socialistas ate anarco-punks dividiram as ruas. E a maioria dessas centenas de 

eventos aconteceram com, aparentemente, mfnima repressao do governo. 

Nova lorque foi uma exce9ao. Nova lorque, a maior cidade do mundo, que 

presumivelmente brilha como urn farol da democracia global, se recusou a garantir 

uma permissao para a marcha aos organizadores do protesto. Apenas uma 

manifesta9ao fixa foi permitida. 

A nega9ao para a marcha foi apenas urn ponto de uma campanha de 

sabotagem, que incluiu a circula9ao de urn rumor, no dia anterior a manifesta9ao, 

que esta havia sido cancelada, urn alerta terrorista de que havia militares escondidos 

nos metros, armados com rifles automaticos, a nega9ao da permissao para alugar 

banheiros portateis para as massas esperadas na manifesta9ao, a misteriosa 

mudan9a nas rotas dos metros e onibus na manha da manifesta9ao, o corte dos 

telefones no escrit6rio da United for Peace and Justice (Unidos pela Paz e pela 

Justi9a) durante a manifesta9ao, e uma presen9a policial repressiva, de mao 

pesada, que permaneceu por tras das barricadas e impediu que milhares de 

pessoas nao chegassem ate Ia. 

Segundo o autor, Nova lorque tern a maior for9a policial do mundo: quarenta 

mil pessoas. Sendo que, quando esses policiais decidem controlar o espa9o publico, 

eles tern enormes recursos para faze-lo, e geralmente obtem sucesso. Sendo que, 

nessa ocasiao foram utilizados cavalos de forma correta como apoio no controle 

desse disturbio civil, gerando urn resultado acejtavel. 

Starhawk conta que: " ... a rua estava lotada, com massas de estudantes, e a 

policia decidiu colocar uma fila de cavalos para separar a multidao e empurrar as 

pessoas de volta para as cal9adas. Os cavalos, trotearam no meio da multidao, e 

entao os policiais anunciaram que eles deixariam as pessoas irem somente em 

pequenos grupos, de cerca de cinqUenta pessoas por vez ... ". 



72 

Em outro trecho descreva: " ... os policiais for9aram os grupos que sairam a se 

mover, para prevenir que a massa se reunisse novamente ... as pessoas mantiveram 

a calma, porque nao queriam enfrentamento com a policia. Os policiais mantiveram 

o controle, verdadeiramente, sendo que, parte dessa submissao veio do medo (a 

policia dispunha de meios como: porretes, spray de pimenta, grandes cavalos e 

armas). Eles tambem possuiam o poder do Estado para punir qualquer urn que os 

desafie ... " 

Desta forma, com aplica9ao da tropa montada como apoio, o protesto 

continuou pacificamente, sendo que as pessoas concordaram silenciosamente em 

respeitar a autoridade da policia e nao desafiar o controle. 0 autor ainda acrescenta 

que esse acordo silencioso estava na cren9a das pessoas de que de alguma 

maneira a autoridade em questao era legitima e agiu de forma adequada. 

No portal da Rede Paranaense de Comunicavao, afiliada da rede Globo de 

Televisao, encontra-se a reportagem com o titulo "PM retira a fon;a sem-teto de 

ocupa9ao na Fazendinha", do jornalista Celio Yano, com informa9oes de Vinicius 

Borek, a qual relata que foi necessaria, pelo Batalhao de choque da PMPR, a 

utiliza9ao de granadas de efeito moral e balas de borracha para dispersar 

manifestantes, que montaram uma barreira com pneus em chamas no inicio da 

manha do dia 23 de outubro de 2008. 

Segundo a reportagem a Policia Militar derrubou, por volta das 9h20min, uma 

barreira que havia sido montada pelas familias de sem-teto que ocupavam urn 

terreno particular no bairro da Fazendinha, em Curitiba, durante o cumprimento de 

reintegra9ao de posse na area. Os policiais atiraram bombas de efeito moral e balas 

de borracha para dispersar os manifestantes, que bloquearam a entrada do terreno 

por volta das 5h30 com pneus em chamas. Cerca de 1,5 mil familias viviam na 

invasao, iniciada em 6 de setembro. 

Nao chegou a haver confronto direto. Os moradores da ocupa9ao come9aram 

a se dispersar, correndo para ruas pr6ximas do terreno logo que os policiais 

iniciaram a entrada na area invadida. Ap6s algum tempo, algumas familias 

retornaram ao terreno e come9aram a retirar m6veis e eletrodomesticos e a 

desmontar as barracas para reaproveitar a madeira. A policia, ate pouco antes das 

11 h, apenas fiscalizava, sem participar da desmontagem das moradias. Na invasao, 

uma pessoa foi presa por porte ilegal de arma de fogo. Ao todo, cerca de 800 

policiais estiveram no local participando da a9ao de desocupa9ao. 
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A barreira montada pelos sem-teto fechava toda a entrada do terrene pelas 

ruas Joao Dembinski e Mario Jose Zancanaro. Mulheres e crianc;as ficaram parades 

logo em frente ao bloqueio. Moradores da ocupac;ao afirmam que iniciaram a 

montagem das barreiras porque perto das 5h duas viaturas da Ronda Ostensiva 

Tatico M6vel teriam passado pelo local. 

0 bloqueio foi mantido mesmo ap6s a chegada da polfcia, perto das 7h30. 

Um caminhao do Corpo de Bombeiros iniciou o combate ao fogo por volta das 9h20, 

quando, em ac;ao conjunta, policiais do Batalhao de Choque e da Cavalaria da PM 

iniciaram a invasao para a retirada dos manifestantes. Em pouco tempo as chamas 

foram controladas. 

No dia 6 de setembro, cerca de 600 familias ocuparam e montaram barracas 

no terrene, pertencente a Varuna Empreendimentos lmobiliarios. Dez dias depois, a 

invasao ja contava com aproximadamente 1,5 mil famflias, ou cerca de 6 mil 

pessoas. 0 local tambem ganhou ligac;oes irregulares de energia eletrica, pequenas 

casas de madeira e ate um escrit6rio de advocacia. 

A Varuna conseguiu, no dia 15 de setembro, uma ordem de reintegrac;ao de 

posse da area de aproximadamente 170 mil metros quadrados. A juiza Julia Maria 

Tesseroli determinou um prazo de cinco dias para que todos os acampados se 

retirassem voluntariamente do terrene, mas a ordem nao foi cumprida. Com isso, a 

Justic;a deu ordem para reintegrac;ao de posse, e a polfcia teve que atuar para fazer 

cumprir tal ordem judicial. 

A tropa montada e utilizada, muitas vezes, como elemento de forte impacto 

psicol6gico. Exemplo clara dessa situac;ao e o ocorrido na cidade lpatinga, no 

Estado de Minas Gerais, no dia 16 de janeiro de 2009, onde cerca de dez viaturas 

da polfcia militar e do Grupo de Ac;oes Taticas Especiais, caes treinados e policiais a 

cavalo, foram mobilizados para canter os manifestantes que anunciaram estar 

dispostos a ir todos OS dias a porta da prefeitura, as 17 horas, para protestarem 

contra a permanemcia de Sebastiao Quintao como prefeito. 

0 responsavel pela operac;ao da polfcia militar e do GATE durante a 

manifestac;ao, Tenente Lopes, disse: "a permanencia da polfcia aqui tern por objetivo 

apenas garantir a funcionalidade do 6rgao e a integridade das pessoas e o GATE e 

para inibir possiveis tentativas de ac;oes agressivas". Ao ser questionado se havia 

necessidade dos caes adestrados e da cavalaria, Tenente Lopes respondeu: 

"tivemos uma conversa com os manifestantes e pedimos que eles se retirassem, 
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mas eles nao se prontificaram a acatar nosso pedido. Os animas tern mais urn efeito 

psicol6gico para intimidar'', informou. 

No cenario internacional, tambem e verificada a importancia e a eficiencia da 

tropa montada no apoio em controle de distUrbios civis, onde, par exemplo, em uma 

manifestac;ao na Holanda onde jovens reclamam de mudanc;a feita par governo que 

queria aumentar carga horaria dos estudantes nas escolas. Policiais da cavalaria 

sao utilizados adequadamente para controlar a manifestac;ao, em Amsterda, sendo 

que, perto do museu, a policia usou canhao de agua contra cerca de mil estudantes, 

que estavam em greve e nao foram para a escola. 

Segundo informac;oes do 1° Ten. QOPM Carlos Cesar de Souza Peres, 

respondendo atualmente pelo Comando do Esquadrao de Cheque da PMPR, e 

verificado que, tendo em vista a diversidade de aplicac;ao de urn Pelotao de Cheque 

Montado, pode-se destacar que a eficiencia do impacto psicol6gico trazido dentro de 

uma situac;ao de desrespeito a ordem e o maior ponto positive na eficiencia da 

aplicabilidade no controle de distUrbios civis. 

A nobreza do cavalo, aliado a sua forc;a e preponderantemente ao elevado 

grau de obediencia do eqUine para com seu condutor (cavaleiro) fazem com que, na 

maioria das vezes, a simples presenc;a do Pelotao Hipo, dissolva os animos 

exaltados da manifestac;ao, pois, a mesma entende a forc;a que podera ser 

desprendida caso o acatamento de ordens e/ou normas nao sejam atendidas. 

Durante o tempo em que este Oficial serve no Esquadrao de Cheque 

. Montado do RPMon, houve diversas atuac;oes do Pel de Cheque, na maioria delas 

nao surgiram confrontos diretos para com os manifestantes, onde quando apenas 

com o deslocamento do Pelotao dentro das formac;oes de Controle de DistUrbios 

Civis, demonstrando forc;a e organizac;ao, fez com que a turba se desfizesse, nao 

havendo outras implicac;oes. Todavia, quando houve confrontos, o ponto a ser 

reclamado pelos manifestantes era o medo de que houvesse danos maiores a 
integridade ffsica, o que nunca houve, pais o PM do Pel Hipo utiliza apenas da 

formac;ao com o eqUine e do bastao de 1,1 Om, nao havendo outro tipo de utilizac;ao 

de guerra qufmica ou munic;ao nao letal. 

Verifica-se a partir destes relates, situac;oes reais de emprego da tropa 

montada, reportagens, notfcias e opini6es que, a eficiencia da cavalaria como 

elemento de apoio em ac;oes de controle de disturbios civis e de grande magnitude. 

Em algumas ocasioes, ela nao e utilizada da melhor forma possfvel, porem, mesmo 
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desta forma apresenta resultados satisfat6rios, proporcionando maior seguranc;;a 

para os policiais que se encontram a pe, e intimidando psicologicamente possiveis 

ac;;oes planejadas pela turba. 
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6 PROPOSTA DE UMA DOUTRINA DE APLICACAO DA TROPA MONTADA 

COMO ELEMENTO DE APOIO NAS ACOES DE CDC 

Uma vez verificada a aplicabilidade e a eficiencia da tropa montada em apoio 

em ac;oes de controle de distUrbios civis, neste capitulo sera apresentada uma 

proposta de uma doutrina de aplicac;ao dessa tropa para o 1 o Esquadrao de Poll cia 

Montada do Regimento de Polfcia Montada "Coronel Dulcidio" da Polfcia Militar do 

Parana, o qual nao apresenta nos dias atuais uma doutrina (mica de choque 

montado para atuarem nestas situac;oes. 

6.1 0 PELOTAO DE CHOQUE MONTADO 

Diferentemente do pelotao de choque ape, o pelotao de choque montado tera 

suas peculiaridades desde a sua formac;ao, estruturac;ao, treinamento e 

adestramento bern como sua func;ao dentro do teatro de operac;oes. 

0 pelotao montado e formado por esquadras e possuem apenas cavaleiros 

distribufdos em comandantes e subcomandantes de esquadras. 

0 Pelotao de Choque Montado estara disposto em tres esquadras e, cada 

uma destas conterc~ seis Policiais Militares, sendo dais graduados (um Sargento e 

um Cabo) e quatro Soldados. Todo pelotao sera comandado .por um Oficial 

Subalterno. 

A esquadra e a composic;ao basica do pelotao, contendo um Sargento, um 

Cabo e quatro Soldados. A formac;ao basica da esquadra e em col una par tres e tera 

duas fileiras. 0 intervalo e o espac;amento entre os conjuntos serao de 

aproximadamente 40 em (quarenta centimetres) de joelho a joelho (lateralmente) e 

de um corpo de cavalo (a frente). 

A junc;ao de tres esquadras devidamente formadas constituira um pelotao, 

comandado par um Oficial Subalterno e e o grupamento minima em emprego de 

operac;oes de choque, pais havera um bam nivel de seguranc;a dentro das 

proporc;oes do evento. 

0 Comandante do Pelotao de Choque Montado tera a func;ao de comandar 

efetivamente o pelotao e sera o responsavel par todas as ac;oes desenvolvidas, pais 

terc~ ligac;ao direta com o Comandante da Operac;ao. Sempre estara posicionado a 
retaguarda do pelotao, buscando a posic;ao mais central possivel, logo, sempre 
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estara proximo a esquadra que estara ao centro da formagao. Tomando esta 

postura, o Comandante do Pelotao de Choque Montado estara guarnecido e 

protegido pelo seu pelotao, bern como proximo o suficiente para emanar suas 

ordens de comando. Os Sargentos serao os comandantes de esquadras tendo os 

Cabos como seus imediatos. Se for necessaria a ausencia do Oficial, cabera ao 

Sargento mais antigo assumir o comando do pelotao, e o Cabo de sua esquadra o 

comando da esquadra. 

Mesmo na fungao de executores, os Policiais Militares que compoem o 

Pelotao de Choque Montado deverao ter o conhecimento basico do controle de 

distUrbios civis, suas tecnicas e emprego dos meios, alem de terem a condigao de 

discernimento e controle para permanecerem sempre agindo sob comando. A 

formagao de um Esquadrao de Choque Montado reunira tres pelotoes completes e 

estara a comando de um Capitao. 

6.2 EQUIPAMENTOS DE PROTE<;AO INDIVIDUAL UTILIZADO PELO PELOTAO 

DE CDC MONT ADO 

Todos os materiais e equipamentos utilizados pela Tropa de Controle de 

Disturbios Civis (tanto montado quanto a pe) deverao sempre buscar a fiel protegao 

do policial e, no caso da tropa montada, havera tambem equipamentos de protegao 

para os equinos. 

lniciando o estudo e apresentagao de tais equipamentos, dividir-se-ao nesta 

fase em equipamentos para protegao humana e do cavalo, lembrando que, para 

ambos, o objetivo e a protegao e a integridade do conjunto. 

6.2.1 Equipamentos para protegao humana 

A disponibilidade de material apropriado para o emprego da tropa hipo em 

CDC deve ser objeto de permanente preocupagao por parte dos comandantes. Um 

policial bern equipado, com certeza, desempenhara melhor sua missao, pois, tendo 

conhecimento do nfvel de seguranga com que esta trabalhando, tera mais 

desenvoltura para conduzir seu cavalo e contribuir na obtengao do objetivo tragado. 
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Alem disso, sabera que o comando de sua corporac;ao se preocupa com a 

integridade fisica de cada urn, lhe oferecendo meios para que haja a realizac;ao da 

atividade policial baseada em conceito tecnicos. 

Sao varios OS equipamentos para protec;ao humana do policial militar 

disponivel no mercado, porem, o que se torna dificil e a aquisic;ao por parte do 

Estado desta gama de produtos, os quais sao essenciais para integridade fisica da 

tropa. Esta "luta" para a compra de tais produtos e enfrentada pela maioria das 

Policias Militares do Brasil, as quais nao dispoem de equipamentos adequados e 

ideais para o emprego em ac;oes de CDC. 

Serao apresentados os materiais ideais para o emprego da tropa em ac;oes 

de CDC, quais sejam: capacete balistico com viseira flexivel e articulavel com 

protetor de nuca; cotoveleira; ombreira; luvas; joelheira; caneleira; colete balistico 

multi ameac;a de uso dissimulado; colete de protec;ao para o t6rax contra o 

lanc;amento de pequenos objetos; armamento especifico para cada integrante do 

pelotao de CDC montado; botas de couro preto, de preferencia feitas sob medida 

para cada policial, visando o melhor contato possivel com o costado do cavalo; 

mascara contra gases. 

0 capacete ballstico, resistente a impacto de objetos, dispondo de uma 

viseira flexivel e articulavel de policarbonato, com protetor de nuca, de prefer€mcia 

de pouco peso, visando a protec;ao da cabec;a do cavaleiro, em seu contexto total, 

buscando a protec;ao da caixa craniana, do rosto (olhos, nariz e boca) e da nuca. Em 

situac;oes de controle de disturbios civis o arremesso de objetos e comum, e a 

cabec;a do policial deve estar devidamente protegida. 

0 modelo de capacete utilizado pela PMPR e de alto grau de protec;ao, 

entretanto, nao e a prova de impactos de projeteis de arma de fogo, sendo que este 

material seria o ideal, pais protegeria o policial de disparos de arma de fogo 

proveniente da turba. A protec;ao da nuca e de grande interesse contra o arremesso 

de objetos contendo combustiveis; este equipamento acoplado ao capacete nao 

permite que os combustiveis (ou quaisquer outros liquidos) escorram pelas costas 

do policial, por dentro de sua vestimenta. 
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FIGURA 01 - CAPACETE COM VISE IRA FLEXfVEL E ARTICUt.AVEL COM PROTETOR DE NUCA 

A cotoveleira e a ombreira sao o tipa de equipamento que visa a protec;io do 

policiat. contra objetos arremessados contra ale, e tambem o protegera em casas de 

queda do cavalo. Este equip.amento protegera o policial militar contra arremesso de 

pedras., peda~os de pau, e ate. mesmo durante o confronto "corpo a corpo~' contra a 

investida de mastros de barideiras e outtos tipos de objetos similares, os quais 

poderao atinglr seus cotovelos e ombros.; articulac;oes importantes na conduc;ao do 

cavalo e-manuseio do, equipamento e armamento. 

FIGURA 02- COTOVELEIRA 
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As luvas. utlli:zadas para montaria sao essenciais na prote~a·o das mao.s do 

cavateiro contra pequenas agresst>es. Efas ajudam na conduc;ao dos equinos; pais~ 

permitem um malor contato, com as redeas, evltando que o suor natural das maos 
dos pollciais atrapalhem durante as ac;oes de controte de disturbios civis. 

FIGURA 03- LUVAS DE MONT ARIA 

A joelheira e caneieira sao fundamentais; pois, mesmo sabre o cavalof as 

pernas do oavah:!iro sao vulneraveis as investidas da turba e de agressores. Desta 

maneira, o equipamento i·.deal deve ser de grande importancia; e o conjunto de 

joelheira e oanelerra: sera de; matetiat resistente e articutado, ou seja; que permitam a 

mobiHdade necess~ria ao cavaleiro sobre o cavalo. NAo se pode esquecer q-ue o 

equipamento visa a prote~ao do cavafeiro e mesmo assim nao poderc¥1 Umitar seus 

movimeritos nem atrapalhar a sua· montaria, pais, suas petnas que proporcionam a 

permanenci·a a cavaio; ditando em grande parte o seu governo. 

FIGURA 04 .-. JOELt-IEIRA E CANELEIRA 



81 

FIGURA 05- JOELHEIRA E CANELEIRA (POLICIAL MONT ADO) 

FIGURA 06 -JOELHEIRA E CANELEIRA (ABSORVENDO IMPACTO) 

o coleta balistico m.ulti ameac;a de uso dissimulado deve ser usado por bab<a 

do fardamento, de prefert\ncia per cima de uma camisetaj para evitar o contato 

direto com o corpo do policial. Este equipamento reune simultaneamente todas as 

caracterfsticas de ulll coleta baHstico e de urn colete correcional. Alem de gararitir a 

proteoAo baiistica convencional; o coleta multi amea<;a oferece prote~o adicional 

contra ataques com armas au objetos pontiagudos. 
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FIGURA 07 - COLETE BALfSTICO MUL Tl AMEACA 

Coleta protetor para t6rax e lmportante para o resguardo des 6rgaos vitais 
contidos na caixa toracica, pois, se esses forem atingidos de alguma forma, podera 

debilitar o policial. Seu uso deve ocorrer por cima do colete baHstico, sendo de born 

grado que haja adaptayoes para a condu~o de armamento e outros acess6rios. 

FIGURA 08- COLETE PROTETOR PARA 0 T6RAX 

A PMPR utilize para a Tropa de Cheque Montado o coleta do tipo tatieo, com 

as placas bal isticas e disposi9ao de materiais em sua superficie, o que e de grande 

valia, entretanto nao eo ideaL Para situac;oes de CDC, o coleta protetor de t6rax e 
importante e p6dera ser usado sobre ou corijugado com o de prote~o balistica, 

visando sempre a prote~Ao· do cavaleiro; pois urn objeto arremessado contra seu 

t6rax podera causar de lesaes leves (escoria~es) a lesoes graves (hemorragia 

interns). 
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FIGURA 09 .-. COLI:TE UTILiZAOO NA PMPR 

0 armamento do policial componente do- pelotao de choque montado se 

resume ao bastao de policarbonato de 90 em (noventa centimetres) ou de 110 em 

(cento e dez centimetres), pois ate mesmo pela altura em· que se encontra o policial 

e pela proporcionalldade do conjunto o armamento devera ser o mais impactante 

possivel. 

FIGURA 10- SASTAO DE POLICARBONATO 

Ha pol icias militares que utilizam o. sabre (urn a espada. especifica de 

Cavalaria) para situac;aes de CDC; porem, n!o ha fio em sua lamina, logo o risco de 

tesoes.cortantes e bern. manor, porem, acaba sendo desaoonselhavet seu usa. 
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FIGURA 11 -SABRE DE CAVALARIA 

Com relaoao ao arrnarnento propriamente dito (pistola ou revOlver), deve ser 

utilizado. apenas. palo comandarite do pelotao e por seus sargentos, comandantes de 
cada esquadra; Essa restric;ao. deve-se ao fato de que em situa9oes de CDC; o 

policial nao dave se preocupar com sua arm·a de porte, deixando a seguran~ do 

pelotao por conta dos graduados e pelo Tenente. 

As botas de montaria sao um equipamento fundamental para a seguranc;a do 

policial militar, pais, propiciam o contato adeqt.Jado com o costado do e.qCiiho, 

propiciando urn maior controle do animaL 0 ideal seria se essas botas fossem feitas 

sob medida para cada policial, pais, os efeitos desejados seriam maxt.mi:zados, 

aumentando o bem-estar do militar estadual, alem de melhorar a conduc;ao do 

animal, tendo; em vista. uma melhor apJicabl.lidade das ajudas. 

FIGURA 12 -BOTAS DE COUROFEITAS SOB MEDIDA 
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A mascara contra gases· e de essencial importancia na seguran9a da tropa, 

para que nAo sofram os efeitos, principalmente; do gas lacrimogeneo ou do gas 

pimenta, os quais sao utilizados pela pr6pria tropa de cheque a pe. Este material 

pode ser dispensado, pais; com o seguimento das prescric;oes tecnicas no usa de 

armamento qufmico, os efeitos dos produtos nao devem ser sofridos pela tropa, 

obedecendo-se uma distancia segura no. momenta dos lanc:;amentos. 

FIGURA 13- MASCARA CONTRA GASES 

Convem esclarecer que somente toram mostrados os materiais especificos a 
atuacao da tropa hipo em operac;oes de CDC, existindo, entretanto, os 

equipamentos que devem ser usados em qualquer ac;ao policial, nao merecendo 

nesta pesquisa uma detalhada aten98o. Sao os seguintes: cinto de guarni9ao 

devidamente equipado; cordao de seguranc;a; lanterna; alicate de corte e radio 

transoeptor. 

Sando vistas os materiais de uso do policial da tropa montada, pode--se ver 

nas fotos abaixo colocadas a composiQao ideal para que o policial atue com o 

maximo de seguranoa. 
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FIGURA 14- POLICIAL TOOO EQUIPADO APE 

Fit3URA 15 - POLICIAL TOOO EQUIPADO MONT ADO 
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6.2.2 Equipamentos para prote9ao do equino 

Assim como ocorre com rela~ao aos equipamentos para protec;ao humana, a 
disponibilidade de material apropriado para o equine empregado pela trepa 

hipom6vel em CDC deve set objeto de permanents preocupa<;ao por parte dos 

comandantes. Um equine equipado adequadamente desempenhara com mais 

confian~a sua missaoj sendo comandado com mais credibilidade pelo policial que o 

manta. 
Sao varies os equipamentos para protec;ao equina. disponlveis no mercado, 

porem, a aquisi~o por parte do Estado e um ponto crltico para os Regimento de 

Cavalaria de todo o Brasil, que, per enquanto, atuam em situa9oes de CDC sem 
dispor de equipamentos adequados e ideais para esse mister. 

Setao. aptesentados os materiais ideais para o emprego do equino em ac;oes 

de CDC, quais sejam: cabe~ada com viseira e protetor de chanfro; peiteral com nivel 

de protec;ao; joelheira; caneleira; f.erraduras de borracha e· arreamento adequado~ 

A cabec;ada com viseira e ptotetor de chamro e fundamental na ptote¢ao do 
equinoj pois, a cabe~a do cavalo e urn ponto muito sensfvel, tanto a der quando aos 

sen.tidos; o chanfto e um osso rnuito fragil e pode se quebrar facilmente, 

ocasionando series danos futures a montada. Desta maneira tal equipamento visa 

diminuir ou minimizer as agressoes e os riscos do arremesso de objetos contra o 

equine. e de grande importancia que seja preservada a integri.dade do animal em 
situac;Oes de CDC. 0 ideal e que a viseira do proteter de chanfro seja feita com 

material balfstico. 

FIGURA 16.- cABECADA DE c61JRO cOMPROiETORDE CHAN!=R6 
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0 peitorat com nfvel de prote~o e um material que visa a prote~o de parte 

do peito do cavalo; mais precisamente a ponta das espaduas~ beve ser 

confeccionado em material resistente (plastico ou bortacha dura} e estara para 

proteger o animal de objetos arremessados ou investidas de manifestantes. 0 ideal 

e que seja feito com material ballstico. 

FIGURA 17- PEITORAL REFORQAOO 

A joelheira e a caneleira, pelo mesmo principia que protegem os joelnos e as 

canelas do cavaleiro, estas partes do cavalo tambem sao muito vulneraveis e 

expostas a ferimentosi entao, a prote9Ao e fundamental; pais ao contrario poderao 

ocorrer baixas has equines. Davern ser usadas prioritariamente nos anteriores, pais, 
estes estao mais propensos a serem acertados par pedras ou outros objetos 

atirados, assim, a sitUaQao ideal e que existam caneleiras para os membros 

anteriores, assim, como boleteiras para proteger os posteriores. 

FIGURA 18 - JOELHEIRA E CANELEIRA 
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As ferraduras de borracha sao de usa ideal para situac;Oes no teatro de 

operayOes urbana; pais; normalmente o piso e mais escorregadio e as 'imanobras;; 

sabre o cavalo exigirao firmeza deste. 

FlGURA 19- QUEOA DE CAVALO E CAVALEIRO 

Com rela~ao ao arreamento, deve ser o mais leve possivel para nao 

sobreoarregar o cavalo, porem, ao mesmo tempo, deve proporcionar seguranc;a e 

conforto adequados ao policial da cavalaria. Deve possuir uma sela que posicione o 

policial o mais pr6ximo possivel da cernelha do equino, livrando o peso sabre os rins 

do animal, facilitando assim o seu desempenho na atividade de coc. 
A manta deve ser feita de urn material que permita a transpira9ao do. equino, 

objetivando evitar o superaquecimento do mesmo, proporcionando. melhares 

condi¢0es de trabalho~ 0 porta bastao deve ser confeccionado de urn material 

resistente para que nao arrebente com facilidade; evitando assim a perda do 

material durante uma ac;ao" de CDC, permitindo que integrantes da propria turba se 

utilizem do bastao contra a pr6pria tropa. Por fim, a cilha deve ser feita de urn 

material que proporcione seguran99 para o cavaleiro e conforto para o animaL 
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6.3 ESCOLHA DOS EQOINOS PARA 0 PELOTAO DE CDC MONT ADO 

Como a tropa de cheque montado dispoe da ferramenta do forte impacto 

psicol6gioo, e de suma irnportancia a uniformidade e o senso de organiza¢8o de urn 

pelotao especializado nesse fim. Para tanto, deve se destacar a pelagem dos 

equinos a serem utHizados, a qual devera· ser no minimo castanha escura, ja que 

nao existe a pelagem preta, sendo descartados os equines de outras pelagens para 

a realiza9ao do policiamento· ordinaria e para apresentac;oes equestres e desfiles. 

FIGURA 20 - PELAGEM ESCURA 

Com relac;So ao petfil do animal a· ser utilizado, o mesmo deve ser calmo, 

corajoso, tranquilo, sem traumas com relac;ao a agua, sacos plasticos, ou quaisquer 

outros objetos que· possam aparecer no teatro de operac;oes de urn a situayao de 

controle de disturbios ciVis. 0 eqCiino deve confiar sempre ern seu cavaleiro, pois, 

este que passara os comandos para o animal par meio da ac;ao de maos, pernas e 

assento, portanto, deve haver uma harmonia perteita no conjunto cavslo/cavaleiro. 

0 equine. nao nasce pronto para atuar em situa¢es de CDC, apenas 

apresenta caracterrsticas que o predispOem para taL Oesta forma, deve ser feito um 

treinamento constante do. equine e de seu eavaleiro para que ambos atuem de forma 

adequada em situac;oes de estresse e possam apresentar uma resposta aceitavel de 

seus atos para a sooi.edade. 
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6.4 FORMA<;OES DE CDC UTILIZADAS PELO PELOTAO MONTADO 

Essas forma96es englobam a grande maioria das necessidades de emprego, 

cabendo, se for o caso, improvisa96es em beneficia do cumprimento da missao, 

pais, o elemento flexibilidade deve estar sempre em pauta para que se alcance os 

objetivos tra9ados. 

Na doutrina de outras Polfcias Militares do Brasil existe uma gama de 

possibilidades de forma96es a serem empregas pela tropa montada em apoio no 

controle de disturbios civis, quais sejam: coluna par urn; coluna par dais; coluna par 

tres; em linha; em batalha; em cunha; em fileira; abrir e unir fileiras; escalao a direita; 

escalao a esquerda; em losango; carga de cavalaria; mudan9a de dire9ao e 

conversao; dispersao em caso de surpresa. 

Porem, e verificado na pratica que algumas dessas disposi96es do efetivo sao 

inviaveis, pais, nao sao eficientes no objetivo a que se destinam, portanto, nessa 

proposta apresentaremos aquelas que sao realmente eficazes em a96es de CDC, as 

quais deverao ser treinadas exaustivamente pela tropa. 

6.4.1 Coluna par urn 

Nesta formayao, os componentes se postam urn atras do outro, com a 

distancia de urn corpo de cavalo entre cada conjunto, todavia, devendo permanecer 

atentos para que, em alguns casas, nao se permita a circula9ao de pessoas entres 

os conjuntos, diminuido, entao, esses intervalos. Ela e utilizada para deslocamentos 

em vias de trafego intenso, locais estreitos, patrulhamento preventive em locais com 

grande circula9ao de pessoas. Possui grande poder de penetra9ao, podendo ser 

utilizada par qualquer composiyao montada. Seus componentes devem estar 

sempre preocupados com os conjuntos que o seguem, evitando-se, assim, que haja 

possiveis dispersoes. 0 comando e: "Coluna par urn, MARCHE!''. 
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6.4.2 Coluna par dais 

Refere-se a uma formac;ao onde os integrantes do grupamento formarao em 

coluna par dais. E uma formac;ao de estrada e marcha que pode ser utilizada par 

qualquer composic;ao montada. 0 comando e: "Coluna par dais, MARCHE!''. Essa 

formac;ao e uma das mais importantes para o pelotao de CDC montado, pais, e a 

base para o desenvolvimento das outras formac;oes, como "em linha", "em cunha" e 

"em batalha", que sao imprescindiveis no CDC. 

6.4.3 Coluna par tres 

Muito utilizada para deslocamento em vias mais amplas e nas ac;oes de CDC, 

quando o local de emprego nao permitir uma formac;ao com frente mais larga. 

Possui urn born poder de penetrac;ao aliado ao forte impacto que causa, podendo 

ser colocada quando o efetivo do grupamento permitir uma formac;ao consistente e 

representativa. 0 comando e: "Coluna par tres, MARCHE!''. 

6.4.4 Em linha 

Tern importante func;ao nas ac;oes de CDC, sendo, inclusive a formac;ao 

utilizada na Carga de Cavalaria, pais permite desenvolver uma frente ampla, 

causando grande impacto, tanto pela forc;a, abrangendo uma grande area de 

cobertura, como pelo efeito psicol6gico que traz aos componentes da turba. No 

aspecto ofensivo, permite conduzir a massa as vias de fuga existentes ou 

escolhidas. No defensivo, contem a massa e bloqueia os acessos a determinados 

locais. E obtida a partir da formac;ao em coluna par urn, dais, tres ou em batalha. 0 

comando e: "Em linha, MARCHE!''. 

6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 
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FIGURA 21- FORMA<;AO EM LINHA 
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FIGURA 22- FORMAQAO EM LINHA 

6.4.5 Em batalha 

Bastante empregada, possuindo grande forge de-conduc;ao de massas, pois, 

utlliza•se uma segunda fileira, a retaguarda como reforc;o, imprimindO·; assim, grande 

efeito junto a turba. A sua execuoao dependera apenas do etetivo disponivel. 

Preferencialmente dave, ser executada partindo-se da: forma9So em Hnha. 0 

comando e: "Em:batalha, MARCHE!". 

28 E 18 E 38 E 
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FIGURA 23- FORMACAO EM BATALHA 
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6.4.6 Em cunha 

Pode ser usada tanto ofensiva como defensivamente. No primeiro caso visa 

dividir a massa, penetrando e separando a multidao. Tern sua importancia nos 

disturbios em que dois grupos adversaries se confrontam. Defensivamente atende 

as situa<;oes em que se faz necessaria canter a massa em ambas as dire<;oes. E 
abtida a partir da farma<;aa em caluna par urn, dais, tres, em linha au em batalha. 0 

camanda e: "Em cunha, MARCHE!''. 
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FIGURA 24- FORMACAO EM CUNHA 

6.4. 7 Escalaa a direita 

Observe que a I • E encontra-se ao centro. 
formando a ponta da cunha. A 3" esta 
postada a direita e a za a esquerda, 
formando as laterais da formac;ao. 0 
Comandante do Pelotao vai no interior da 
cunha, podendo determinar o que for 
necessaria. 

3 
2 

1 

Ofensivamente visa dispersar, camprimir au canduzir a massa para uma via 

de fuga lacalizada a direita. Na a<;aa defensiva tern par abjetiva dirigir a fluxa da 

multidaa para uma dire<;aa, impedinda a acessa a determinada local. Pade ser 

desenvalvida a partir da farma<;aa em caluna par urn, dais, tres, em linha au em 

batalha. 0 comanda utilizada e: "Escalaa a direita, MARCHE!''. 
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FIGURA 25- ESCALAO A DIREITA 

6.4.8 Escalao a esquerda 

Possui as mesmas observac;oes feitas na formac;ao anterior, com o detalhe de 

remeter a turba para o lado esquerdo. 0 comando e: "Escalao a esquerda, 

MARCHE!''. 
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FIGURA 26- ESCALAO A ESQUERDA 
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6.4.9 Mudanga de diregao e conversao 

As mudangas de diregao se dao sempre com a tropa seguindo urn area de 

90°. Para tal, o comandante diz a nova diregao a ser seguida, em que, o grupamento 

realizara de maneira uniforme, sem perder a coesao e o alinhamento. 0 comando e 
"Diregao a direita (esquerda), MARCHE!". As conversoes sao realizadas para se dar 

uma volta de 180°, seguindo-se os mesmos princfpios de coesao, uniformidade e 

alinhamento. 0 comando e "Conversao a direita (esquerda), MARCHE!''. 

Mudanga de diregao Conversao 

FIGURA 27- MUDANCA DE DIRECAO E CONVERSAO 

6.4.1 0 Carga de Cavalaria 

Ultimo recurso a ser utilizado pela tropa. Quando estiverem esgotados todos 

os meios disponiveis, a carga surge como a derradeira solugao. Caracterizada pela 

sua forga e contundencia, promove uma dispersao eficaz da turba. A decisao de se 

emprega-la deve ser bastante pensada, pais, os resultados que ela deixa na massa 

sao, geralmente, expressivos, no tocante a integridade fisica dos integrantes da 

turba. 

Deve ser empregada contra a multidao, em que, os cavalos, estando com a 

andadura galope, serao langados contra ela, fazendo com que haja uma rapida 

dispersao. Pode ser realizada nas diversas formagoes, todavia, comumente e feita a 

partir das formagoes "Em linha" e "Em batalha". 

E uma manobra que visa dispersar aglomeragoes. A carga nao deve partir de 

mais de 60 (sessenta) metros do objetivo para nao perder a coesao, a forga e a 

impetuosidade. Estando o grupamento parado, ao passo ou ao trote, sera dada a 

ordem de "Desembainhar, ARMAS!", ao final do qual os cavaleiros estarao de armas 

perfiladas. 
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Ao comando de "Preparar para Cargal", a tropa parte ou se mant€~m ao trote 

em diregao a massa. Ao comando de "Cargal", a tropa responden3, a urn s6 brado, 

"HIPOI", enquanto que cada integrante do grupamento alarga o galope de sua 

montada, sem perder a coesao, a forga, o alinhamento e a diregao informada pelo 

Comandante da tropa. 

A Carga termina par urn entrevero, ao fim do qual o Comandante reunira o 

efetivo, ao comando de "Pela direita (esquerda), REUNIR!". Neste caso os cavaleiros 

avangam, em coluna par urn, atras do Comandante da tropa, ao galope e com as 

armas perfiladas, ate o local onde teve origem a Carga e entram em forma, sem a 

preocupagao de seus lugares habituais. A tropa marchara ao passo, enquanto os 

cavaleiros, ao comando de "A seus lugares, MARCHE!'' retornam aos seus 

respectivos lugares em forma. 

A carga deve ser rapida e segura. A velocidade com que a multidao se 

dispersar e importante, pais dara menos tempo para os agitadores se 

reorganizarem. A tropa devera efetuar quantas cargas forem necessarias para a 

dispersao dos manifestantes. 

6.5 0 EMPREGO CONJUNTO DA TROPA MONT ADA COM ATROPA APE 

A comunhao de agoes com diferentes processes de policiamento nos eventos 

de CDC sao essenciais, pais, cada tropa possui seus pontos fortes e fracas no 

emprego em si. Com isso, essa uniao de forgas somente vern a samar para que a 

corporagao cumpra com as suas responsabilidades. 

A tropa montada, com. os diversos fundamentos positives que possui, nao 

completa as ag6es que devem ser desenvolvidas nas operagoes de controle de 

disturbios civis. Deve-se observar, ainda, que ap6s seguir-se a gradagao na 

utilizagao dos meios de forga existentes, a cavalaria se encontra no ultimo degrau, 

sendo o derradeiro trunfo a ser langado no cenario de conflito, pais, a necessidade 

de se emprega-la significa que os outros recursos taticos ja cessaram. Todavia, o 

trabalho conjunto surge como urn elemento a mais no intuito de se evitar urn 

agravamento do quadro instalado. 
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Durante a atuac;ao da tropa de cheque a pe, a montada pode desempenhar 

as func;oes de guarnecer os fiances e reforc;ar a retaguarda do avanc;o, evitando-se 

que integrantes da forc;a adversa escapem a ac;ao da policia. 

Pode, ainda, acompanhar os grupos de busca e captura na ocasiao de ac;oes 

isoladas, permitindo, assim, uma capacidade de infiltrac;ao pela forc;a no seio das 

manifestac;oes. Permite, tambem, uma maier visualizac;ao devido ao fato dos 

policiais montados estarem em urn patamar acima daqueles que estao a pe, 

podendo prestar informac;oes importantes para a operac;ao. 

Enfim, a tropa montada atuando como reforc;o, principalmente a retaguarda, 

influi positivamente no contexte da atuac;ao da tropa a pe, estando estes conscientes 

que terao urn nfvel de protec;ao e forc;a elevado, o que lhes permite agirem com 

maier seguranc;a e efice:kia. 

Ja ao contrario, ou seja, o reforc;o dado pela tropa a pe durante a atuac;ao da 

montada, proporciona bans resultados, pais, o policial a cavalo encontra empecilhos 

no que diz respeito, principalmente, a prisao de infratores, vista que nao se faz 

possfvel apear no decorrer de uma ac;ao para que se efetue esse procedimento. No 

tocante a isso, a tropa a pe viria a retaguarda cobrindo essa falta, podendo, tambem, 

proceder na coleta de provas e captura de elementos chaves no desenvolvimento 

das turbas. 

Com a abordagem desses pontes, visa-se, tao somente, enumerar uma gama 

de fatores positives concernentes ao trabalho conjunto das tropas montada e a pe, o 

que ira influir no resultado final da missao, ou seja, cumprir com todos os quesitos 

previamente estabelecidos para que se restaure a ordem publica atingida. 

A Policia Militar do Parana possui a Companhia de Polfcia de Cheque e o 

Regimento de Policia Montada separados, ou seja, ao contrario de outros Estados 

da Federac;ao em que a Cavalaria e uma Tropa dentro dos comandos de Cheque. 

No entanto, isto nao e urn problema, pais os treinamentos deverao acontecer para 

que ambas interajam e se entrosem para o trabalho em conjunto. 

Nao ha o que se discutir sabre a versatilidade de emprego da Tropa de 

Cheque Montado em conjunto com a Tropa de Cheque a pe. Entretanto, a sincronia 

das evoluc;oes bern como dos desdobramentos de ambas as Tropas, dependera do 

treinamento de ambas em apartado e em conjunto, pais o centrale de disturbios civis 

nao pode ter atuac;oes baseadas no empirismo. Uma ac;ao errada poderc~ gerar 

riscos a sociedade, a integridade fisica des policiais e pessoas civis. 
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7 CONCLUSAO 

0 presente estudo buscou analisar a aplica<;ao e a eficiencia da tropa 

montada como elemento de apoio nas a<;6es de controle de disturbios civis; alem 

elaborar uma proposta de doutrina de emprego da tropa de choque montado para o 

1° Esquadrao de Policia Montada do Regimento de Policia Montada "Coronel 

Dulcfdio", visando as atua<;6es de CDC. 

Para o desenvolvimento do trabalho foram tra<;ados alguns objetivos 

especificos que foram atingidos, conforme se pode observar. 

lnicialmente se elencou como necessaria "levantar o numero de Policias 

Militares do Brasil que utilizam tropa montada como elemento de apoio nas a<;6es de 

controle de disturbios civis"; "verificar a doutrina de choque montado empregada 

pelas Policias Militares do Brasil que utilizam o eqOino em a<;6es de controle de 

disturbios civis"; e "identificar a estrutura de outras Policias Militares que prestem 

servi<;os semelhantes". 

Estes dados sao de suma importancia para identificar qual o panorama atual 

da situa<;ao brasileira com rela<;ao a tropa montada, que presta servi<;os para a 

sociedade e em que condi<;6es se encontram para atuarem em situa<;6es criticas de 

CDC. 

Com este estudo, ficou clara a falta de padr6es de emprego, em que, a 

grande maioria das cavalarias policiais nao dispoem de manuais que regulem 

formalmente os procedimentos a serem adotados. Essa falta de parametres 

confirmada faz com que as a<;6es de choque dessas tropas sejam desempenhadas 

de maneira empirica, nao se observando criterios, principalmente, tecnicos, 

provocando, assim, uma perda consideravel dos fundamentos basicos desse 

processo, reduzindo-se o inegavel potencial de for<;a de uma tropa a cavalo no 

intuito de restabelecimento da ordem nas ocasi6es de disturbios civis. 

Foi verificado urn quadro negative na organiza<;ao da maioria das unidades de 

cavalaria. Apesar de quase todos os Estados possuirem em suas Policias Militares 

uma unidade de tropa montada, pouco se observa de doutrina no que diz respeito ao 

emprego do processo montado nos diversos tipos de policiamento. 

Restringindo-se ao tema, o emprego em opera<;6es de CDC, verifica-se uma 

pior situa((ao, nao existindo no pais urn manual devidamente publicado que traga o 

referido assunto tratado de maneira criteriosa e especffica. Essa situa((ao demonstra 
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uma certa despreocupac;:ao no que diz respeito ao melhoramento no preparo da 

tropa montada para as ac;:oes de CDC, assunto que deve ser objeto de grande 

atenc;:ao, haja vista o rigor com que deve ser conduzido, pois, sao situac;:oes 

extremamente delicadas e que requerem urn preparo tecnico minuciosamente 

lapidado. 

Com excec;:ao das Policias Militares dos Estados do Acre, Amapa, Rondonia e 

Tocantins, as demais possuem urn efetivo de tropa montada, quer seja Regimento 

ou Esquadrao. Estando em destaque no quadro nacional, tem-se as Policias 

Militares dos Estados de Sao Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal e Bahia. Essas 

corporac;:6es vern envidando esforc;:os no sentido de proporcionar a seus policiais 

uma melhor qualificac;:ao para atuac;:ao em ac;:6es de CDC, pois, o cenario s6cio

polftico de seus Estados exige que a Policia Militar esteja devidamente organizada 

para atuar em ocasi6es de grave perturbac;:ao da ordem. 

Em outro objetivo especffico procurou-se "avaliar a eficiencia e a eficacia da 

utilizac;:ao da tropa montada como elemento de apoio em ac;:6es de controle de 

disturbios civis" e "verificar o resultado das ac;:oes de controle de disturbios civis em 

que foi utilizado o eqOino como elemento de apoio". 

Atingiram-se esses objetivos atraves de relatos, notfcias e reportagens 

colhidas na Internet constantes no capitulo 5 deste estudo, alem de ocasioes reais 

onde foi necessaria o emprego da tropa montada como elemento de apoio nas 

ac;:6es de controle de distUrbios civis. 

Verificou-se por meio de todos esses dados que a efici€mcia da cavalaria 

como elemento de apoio em ac;:oes de controle de disturbios civis e de grande 

magnitude. Em algumas ocasi6es, ela nao e utilizada da melhor forma possivel, 

porem, mesmo desta forma apresenta resultados satisfat6rios, proporcionando maior 

seguranc;:a para os policiais que se encontram a pe, e intimidando psicologicamente 

possfveis ac;:oes planejadas pela turba. 

Outro objetivo plenamente atingido foi "identificar os principais materiais 

especfficos da tropa montada que sao utilizados em ac;:oes de controle de disturbios 

civis", aiE~m de avaliar a eficacia desses materiais. 

Foi verificado que todos os materiais e equipamentos utilizados pela tropa de 

controle de disturbios civis deverao sempre buscar a tiel protec;:ao do policial e, no 

caso da tropa montada, havera tambem equipamentos de protec;:ao para os equinos. 
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Constatou-se que a disponibilidade dos materiais apropriados para o emprego 

do conjunto cavalo/cavaleiro na tropa hipo de CDC deve ser objeto de permanente 

preocupa<;ao por parte dos comandantes. Um policial bern equipado, com certeza, 

desempenhara melhor sua missao, pois, tendo conhecimento do nivel de seguran<;a 

com que esta trabalhando, tera mais desenvoltura para conduzir seu cavalo e 

contribuir na obten<;ao do objetivo tra<;ado. 

Sao varios OS equipamentos para protegao humana do policial militar 

disponivel no mercado, porem, o que se torna dificil e a aquisi<;ao por parte do 

Estado desta gama de produtos, os quais sao essenciais para integridade fisica da 

tropa. Esta "luta" para a compra de tais produtos e enfrentada pela maioria das 

Policias Militares do Brasil, as quais nao disp6em de equipamentos adequados e 

ideais para o emprego em a<;6es de CDC. 

Foram apresentados os materiais ideais para o emprego da tropa em ag6es 

de CDC, os quais sao eficientes e eficazes no desempenho da fungao como tropa 

de controle de disturbios civis, buscando a prote<;ao, seguran<;a e conforto do cavalo 

e do policial militar. 

Como ultimo objetivo deste estudo, procurou-se "propor uma doutrina de 

emprego da tropa de choque montado para o 1° Esquadrao de Policia Montada do 

Regimento de Policia Montada "Coronel Dulcidio". 

Pesquisadas as doutrinas disponiveis por todo Brasil, verificou-se que nao 

existe uma teoria e empregabilidade uniforme no desempenho do CDC, sendo a 

PMDF, a unica policia que possui um curso especifico em choque montado, porem, 

mesmo assim, nao disp6e de manual de CDC montado publicado por sua 

Corporagao. 

Desta forma, essa proposta apresentada buscou reunir os principais itens a 

respeito do assunto, focando nos mais relevantes, para que a tropa possa ser 

instruida e preparada da melhor forma possivel em cima de questoes que realmente 

poderao ocorrer nos embates reais. 

Por tudo isso, foi possivel atingir de maneira satisfat6ria os objetivos gerais e 

especificos trayados para este trabalho. Dessa forma, o presente trabalho 

academico procurou chamar a aten9ao para um problema serio da maioria das 

organiza96es policiais brasileiras que e a falta de uma doutrina especifica de CDC 

montado, situa9ao critica que pode ocasionar varios problemas para a sociedade e 

para as Corpora96es. 
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Como nao poderia deixar de ser, nao esgota a discussao sobre o tema, pelo 

contrario, caso leve a preocupac;:ao e conduza a novos estudos e melhores 

propostas por parte da Corporac;:ao, com certeza atingirao seu objetivo maior que e 
despertar na instituic;:ao a preocupac;:ao por aquele (conjunto cavalo-cavaleiro) que 

atua em situac;:oes de controle de disturbios civis, expondo suas vidas em prol da 

sociedade brasileira. 
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