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RESUMO 

Monografia sobre o processo seletivo e de treinamento de especializac;ao, do novo 
policial-militar que passa a fazer parte do efetivo da Divisao de Protec;ao de 
Dignitaries da Casa Militar do Estado de Sao Paulo (DISEDI). 0 objeto do estudo e 
apresentar a Chefia da Casa Militar uma proposta de um processo seletivo e de 
treinamento que possa ser implantado, aos policiais-militares que desejam servir 
naquela instituic;ao, especificamente na atividade de protec;ao de dignitaries. 0 
escopo da pesquisa e o de estabelecer princfpios para a aplicac;ao de um protocolo 
eficiente nestas duas areas. Busca tambem, todo o arrazoado para a indicac;ao da 
conduta tema desta monografia. lndicar a realizac;ao um teste psicotecnico que 
detecte o policial-militar com perfil comportamental ideal, pesquisar parametres para 
o servic;o de inteligencia da Corporac;ao, que possibilite selecionar o PM com 
conduta e vida social compatfveis com a atividade de protec;ao de dignitaries, propor 
uma avaliac;ao com um programa de testes ffsicos e clfnicos, capaz de detectar o 
policial-militar em condic;5es de saude adequadas para suportar o ritmo da atividade 
de protec;ao de dignitaries, propor a realizac;ao de avaliac;5es te6ricas e praticas, 
durante o processo de selec;ao, capaz de detectar o PM com conhecimentos 
profissionais e habilidades tecnicas, para atuar na atividade de Protec;ao de 
Dignitaries, apresentar proposta de um plano pedag6gico com a inclusao das 
disciplinas e assuntos relacionados a area de protec;ao de Dignitaries, propor a 
criac;ao de um programa de treinamento voltado a especializac;ao do efetivo que e 
admitido pela Casa Militar do Estado de Sao Paulo, para trabalhar nas equipes de 
protec;ao Executiva, indicar uma carga horaria eficiente ao programa de treinamento, 
sao condutas deste trabalho que visam a modernizac;ao dos processes de selec;ao e 
de treinamento de especializac;ao, de acordo com as praticas modernas de gestao 
de recursos humanos. 

Palavras-chave: Selec;ao. Treinamento. Especializac;ao. Gestao de Recursos 
Humanos e Dignitaries. 
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1 INTRODUCAO 

0 processo democratico, estabelecido no Brasil, estabelece rites e cria 

instituic;6es que sao firmadas com a participac;ao popular, dentre as quais se 

encontra a figura do Governador, que escolhido via sufragio universal, tern a 

responsabilidade da gestae administrativa, a que ele se propos e para tal foi 

legitimado. 

A Policia Militar do Estado de Sao Paulo (PMESP), dentro da sua esfera de 

responsabilidade tern como uma das miss6es a protec;ao desta instituic;ao 

denominada Chefe do Poder Executive, ato decorrente do firmado em Decreto Lei1 

que regula esta atividade. Denominada como protec;ao de dignitaries e executada 

pela Casa Militar do Governo do Estado de Sao Paulo (CMil), com o efetivo da 

PMESP, possui caracterfsticas pr6prias que perfazem diversos protocolos 

desenvolvidos pel a instituic;ao, com o mister de se fazer cumprir a missao. 

0 autor possui o hist6rico de estar trabalhando na area de protec;ao de 

dignitaries ha treze anos, o que sustentou o fato de levantar as falhas existentes no 

processo de selec;ao e do treinamento de especializac;ao dos agentes que passam a 

integrar o efetivo da CMil. A analise de cases praticos, nos quais se detectou a falta 

de perfil de alguns policiais-militares (agentes), para a realizac;ao das atividades 

pertinentes a area de protec;ao de pessoas, questionou-se o porque da presenc;a de 

alguns profissionais tecnicamente mal escolhidos e mal preparados, no efetivo das 

equipes de protec;ao de dignitaries, pois esta conduta coloca em risco toda a 

instituic;ao. 

Observa-se que a ausencia de uma gestae moderna de selec;ao e do 

treinamento de especializac;ao de recursos humanos, voltada para a area de 

protec;ao de dignitaries, e absolutamente nociva para a CMil, pois alem de propiciar 

riscos na area operacional, desqualifica o born nome da instituic;ao, desta forma, a 

pesquisa buscou estabelecer alguns parametres ja estabelecidos, que serviram 

como azimute de indicac;ao, do caminho a ser adotado para o aperfeic;oamento 

desta lacuna. 

1 Decreta Estadual n° 50824, de 25 de maio de 2006. 
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lniciou-se entao urn processo de pesquisa em varias institui<;:6es que 

possufam metodos de sele<;:ao e treinamento, voltados para esta atividade 

especffica, inclusive em ambito externo ao pafs. Verificou-se que nas corpora<;:6es 

de renome, a gestao e mais completa e exigente, sendo absolutamente tecnica e 

impessoal. Os processes sao menos explorados em organiza<;:6es de menor 

estrutura, ou pelo menos nas institui<;:6es em que se imagina que os meios sao 

menores e mais diffceis, com a analise de pesquisa documental, se chegou a estes 

resultados. Entendeu-se que pela propria grandeza das institui<;:6es estabelecidas, 

se faz necessaria a implementa<;:ao de uma gestao eficiente na area em que a 

pesquisa se dedicou. 

Fez-se no corpo da presente pesquisa urn hist6rico da atividade de prote<;:ao 

de dignitaries, cujo objetivo era o de explicitar que, desde os tempos remotes, as 

pessoas que exercem algum tipo de influencia na sociedade, seja positiva ou 

negativa, tern uma exposi<;:ao que demanda prote<;:ao, gerada pelos mais variados 

motives, como por exemplo: religiosos, economicos, politicos e sociais. Uma 

segunda etapa deste hist6rico era o de explicitar que durante a hist6ria, varios 

lideres e pessoas de destaque sofreram agress6es ffsicas, morais e sociais, que 

variaram nas formas e resultados finais, mas que demonstram o quanto complexo e 

atividade de prote<;:ao de dignitaries e o quanto esta exposto aquele grupo que 

executa esta atividade sem o prepare adequado, afinal ja possuidor de um conceito 

internalizado pela experiencia, o autor da pesquisa sempre acreditou que nos 

instantes de crise, somente o profissional com perfil adequado e prepare tecnico 

podera ter algum sucesso durante o processo de extin<;:ao do fato gerador da crise, 

principalmente pelo fator tempo, o que demanda uma rea<;:ao quase instintiva, 

dependendo da gravidade do fato. Esta fase foi bern elucidada com a cita<;:ao de 55 

(cinquenta e cinco), casos praticos com diversos hist6ricos e diversos desfechos. 

0 pesquisador tambem tinha uma preocupa<;:ao com o respaldo legal para a 

realiza<;:ao desta atividade por parte da CMil, o que provocou por parte do 

pesquisador o esclarecimento dos parametres legais para a execu<;:ao da atividade. 

Durante os trabalhos explorat6rios, o autor focou a procura de argumentos 

cientfficos em trabalhos academicos, doutrina de recursos humanos, e opiniao de 

especialistas de diversas areas, que sao correlatas a gestao de recursos humanos, 

principalmente nesta parte especffica de sele<;:ao e de treinamento, encontrando 

respaldos tecnicos para a indica<;:ao dos protocolos a que se propos em obras 
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literarias e em diversas convicg6es de especialistas, na area de protegao de 

dignitaries. A pesquisa nao identificou nenhuma teoria, opiniao ou argumento verbal, 

que discorresse em sentido contrario ao proposto neste trabalho. 

lmportancia fundamental foi dada aos testes que a pesquisa entendeu serem 

imprescindfveis no processo seletivo, bern como no rol de materias para um curso 

de especializagao a ser implantado e destinado ao policial recem-chegado a CMil. 

De posse dos apontamentos e dos resultados da pesquisa, observou-se que 

existia o amparo cientffico para as propostas deste trabalho, o que levou a presente 

pesquisa, ao final, estabelecer um programa de selegao e de treinamento que visa 

modernizar o processo atual que vern sendo desenvolvido pela Casa Militar do 

Governo do Estado de Sao Paulo, principalmente pelo foco da realidade possfvel, 

pois entendeu o autor, que somente seria proveitosa a indicagao de parametres que 

fossem aplicaveis com a estrutura de que disp6e a administragao da Casa Militar e 

ou a PMESP, tornando a proposta final tangfvel. 

0 programa estabelecido nesta monografia trata da indicagao de 

procedimentos a serem adotados pela CMil e que podem otimizar a qualidade do 

efetivo empregado, em uma missao de suma importancia para a instituigao, e para 

os alicerces do processo democratico estabelecido no Brasil, pois trata-se de 

aperfeigoar o contingents que executa a atividade de proteger o Governador do 

Estado de Sao Paulo e demais dignitaries estabelecidos em decreto proprio, ja 

citado. A modernizagao da instituigao esta inclusive amparada por dispositive 

constitucional que versa sobre a eficiencia da administragao publica2
, portanto o 

interesse na melhora da gestae de recursos humanos, na parte de selegao e 

treinamento de especializagao, por parte do autor desta monografia. 

2 Constituigao Federal, Art 37 "Princfpios da Administragao Publica". 
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2 FORMULACAO DO PROBLEMA 

A protec;ao de dignitaries e uma atividade especffica e possui caracterfsticas 

particulares que envolvem tres requisites basicos para a sua execuc;ao: logfstica 

adequada, efetivo qualificado e sistema de informac;6es, todos devidamente 

equilibrados entre si. 

0 foco desta pesquisa e a selec;ao e especializac;ao do efetivo humane, parte 

racional de todo o processo desenvolvido por uma equipe de protec;ao de pessoas. 

Nao e possfvel trabalhar nesta area sem a pessoa com os conhecimentos e 

perfil ajustados para o servic;o. 

0 efetivo somente sera o ideal a partir do instants em que se implantar um 

processo tecnico capaz de recrutar e capacitar o policial. Algumas constatac;:6es 

explicitam o problema e servem como um guia para a pesquisa de campo, como 

seguem: 

a) o atual processo de selec;:ao e especializac;:ao adotado pela Casa Militar 

do Governo do Estado de Sao Paulo, para a composic;:ao das equipes de 

protec;ao de dignitaries, e incorreto e inadequado; 

b) a ausencia de um processo seletivo e de um metodo pedag6gico de 

especializac;:ao atual e eficiente coloca em risco a integridade ffsica, moral 

e social do dignitario protegido; 

c) ha a necessidade de se pesquisar a existencia de processes de selec;ao 

e capacitac;:ao que ja sao utilizados em outras Casas Militares ou em 

outras Organizac;:6es. E em existindo, verificar se sao adequados a 
realidade do Estado de Sao Paulo; 

d) o simples processo de selec;:ao adequado por si s6 nao e suficiente para 

capacitar uma equipe de protec;:ao de dignitaries. Ha a necessidade de um 

curso de especializac;ao, voltado a preparar o policial-militar depois de 

selecionado; 

e) e fundamental pesquisar as disciplinas para um curso de especializac;:ao 

em protec;:ao de dignitaries, bem como a carga horaria adequada e o 

metodo didatico de transmissao de conhecimentos, objetivando ser o mais 

precise possfvel quanto a certeza da assimilac;:ao dos conhecimentos; 
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f) essas sao afirma<;:6es que abordam o problema "sele<;:ao e 

especializa<;:ao" do agente que protege uma autoridade e e oportuna a 

observa<;:ao de que o maier objetivo de uma equipe de prote<;:ao de 

dignitaries e a preserva<;:ao da integridade fisica, moral e social do 

protegido, e sem o efetivo em condi<;:6es ideais isto nao e possfvel. 
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3 OBJETIVOS DO ESTUDO 

Constituem objetivos deste estudo, urn objetivo geral e seis objetivos 

especfficos. 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Constitui objetivo geral deste estudo: 

a) proper metodos adequados de selec;ao e especializac;ao para o policial

militar que integra a equipe de protec;ao de dignitaries. 

3.2 OBJETIVOS ESPECiFICOS 

Constituem objetivos especfficos deste estudo 

a) lndicar a realizac;ao urn teste psicotecnico que detecte o policial-militar 

com perfil comportamental ideal para a atividade em estudo; 

b) pesquisar parametres para o servic;o de inteligencia da Corporac;ao, que 

possibilite selecionar o PM com conduta e vida social compatfveis com a 

atividade de protec;ao de dignitaries; 

c) Proper uma avaliac;ao com urn programa de testes ffsicos e clfnicos, 

capaz de detectar o policial-militar em condic;6es de saude adequadas 

para suportar o ritmo da atividade de protec;ao de dignitaries; 

d) proper a realizac;ao de avaliac;6es te6ricas e praticas, durante o processo 

de selec;ao, capaz de detectar o PM com conhecimentos profissionais e 

habilidades tecnicas, para atuar na atividade de Protec;ao de Dignitaries; 

e) apresentar proposta de urn plano pedag6gico com a inclusao das 

disciplinas e assuntos relacionados a area de protec;ao de Dignitaries; 

f) proper a criac;ao de urn programa de treinamento voltado a 
especializac;ao do efetivo que e admitido pela Casa Militar do Estado de 

Sao Paulo, para trabalhar nas equipes de protec;ao Executiva; 

g) indicar uma carga horaria eficiente ao programa de treinamento ja 

citado. 
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4 JUSTIFICATIVA 

0 Chefe do Executive Estadual e sua Familia sao protegidos por integrantes 

da Secretaria de Estado da Casa Militar, missao que e delegada por meio do 

Decreta Estadual n° 48.526, de 04 de margo de 2004. 0 efetivo que da cumprimento 

a este decreta e formado por policiais-militares, que devem ser selecionados e 

treinados, dentro dos parametres utilizados na administragao moderna, protocolo 

falho atualmente. 

A selegao para a composigao do quadro de agentes e feita sem tecnica, de 

uma forma empfrica, e com criterios absolutamente subjetivos, acarretando a 

formagao de um corpo de agentes desqualificados e sem o perfil necessaria para a 

realizagao do servigo. 

E adequado que os policiais ap6s serem selecionados sejam capacitados por 

meio de um curso de especializagao que os preparem para as diversas crises, 

caracterfsticas desta modalidade de atividade. Medida que atualmente nao e 

adotada de forma eficaz. 

A experiencia do autor, como oficial da Polfcia Militar, trabalhando ha 14 anos 

como comandante de equipes de protegao de dignitaries, o que inclui a protegao de 

chefes do Poder Executive e do Poder Legislative. Ap6s este tempo, e possfvel 

afirmar, com certeza, que uma das vertentes fundamentais para a composigao de 

uma equipe de protegao de dignitaries e a conduta adequada no processo de 

selegao e de especializagao do agente. 

Na pratica, nos casas em que a operagao nao transcorreu de forma acertada 

foi porque o elemento humane nao correspondeu as expectativas, falhando em 

algum momenta da missao, o que gerou desconforto a autoridade em alguns casas, 

e em outros, colocou em risco a integridade ffsica ou moral do protegido. 

Na velocidade em que os incidentes relacionados a atividade em estudo 

ocorrem, nao e toleravel um erro humane cometido por falta de perfil ou de 

treinamento. lsto e um risco que pode ser diminufdo com a aplicagao de um 

protocolo eficiente na composigao e no treinamento de um Corpo de Seguranga 

Pessoal. 

Portanto, este trabalho reveste-se de fundamental importancia para pesquisar 

quais sao os melhores princfpios de selegao e treinamento para especializagao do 
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PM, a serem adotados pela Casa Militar, para escolha do efetivo com perfil 

adequado a missao em estudo, tornando assim o processo atual mais criterioso, 

baseado em metodos cientfficos e revestidos de caracterfsticas pr6prias para a 

atividade. 
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5 LITERATURA PERTINENTE 

A especialidade de protegao de dignitaries faz parte das diversas miss6es de 

polfcia administrativa, que legalmente e delegada a PMESP. Como urn ente da 

Administragao Direta do Estado de Sao Paulo, e fundamental que a pesquisa faga 

mengao a urn principia constitucional da administragao publica denominado 

eficiencia. 

Previsto no Art. 37 da Constituigao da Republica Federativa do Brasil, faz 

parte de urn conjunto de cinco princfpios que garantem a probidade da 

administragao direta e indireta da uniao, des estados e des municfpios, o termo 

eficiencia baliza a instituigao com relagao ao objetivo final des mais variados 

servigos prestados pelo estado constitufdo a sociedade, como nos esclarece de 

maneira brilhante Alexandre de Moraes (2005, p. 81 0): 

E o que imp6e a administragao direta e indireta e a seus agentes a 
persecugao do bern comum, por meio do exercicio de suas competencias 
de forma imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz, sem 
burocracia e sempre em busca da qualidade, primando pela adogao dos 
criterios legais e marais necessarios para a Principia da Eficiencia e o que 
imp6e a Administragao Publica direta e indireta e a seus melhor utilizagao 
possivel dos recursos publicos, de maneira a evitar desperdicios e garantir 
uma maior rentabilidade social. 

Verifica-se que o conceito de eficiencia ilustra a necessidade jurfdica da 

administragao direta e indireta de o estado a ele se adaptar, tambem mostra de 

maneira muito clara a importancia de se aperfeigoar a maquina publica para todas as 

variaveis de servigos prestados, nao ficando exclufda a atividade em estudo nesta 

pesquisa. 

0 tema, embora esteja revestido de uma importancia fundamental para a 

atividade especial de protegao de dignitaries, tern side tratado de forma urn tanto 

quanto simplista. 

lnvariavelmente, a literatura pertinente e voltada para a doutrina e tecnicas de 

execugao da atividade em questao. A parte de estrutura da equipe normalmente e 

deixada em segundo plano. Neste contexte, temos a parte operacional de protegao 

de pessoas incansavelmente discutida, inclusive com a valoragao deste t6pico como 

o grande trunfo da doutrina, per muitos autores. 
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Esta missao de proteger pessoas esta normalmente ligada a setores da 

sociedade que envolve poder, dinheiro, fama, etc. lsso leva os doutrinadores a 

investir pesado em um programa de demonstra~ao de eficiencia capaz de transmitir 

confian~a. porem com o objetivo final de contrata~ao dos servi~os, isto relative a 
area privada. Quando falamos em area publica, como e o caso da Casa Militar do 

Governo do Estado de Sao Paulo, deparamo-nos com a questao da eficiencia do 

poder publico, que tem uma cultura um tanto quanto burocratizada. Como a questao 

de gestae no estado avan~a a passes lentos, isto se reflete diretamente na polftica 

de pessoal. 

Chiavenato (1981, p. 42) afirma que "[ ... ] recrutamento e o con junto de 

procedimentos que visa a atrair candidates potencialmente qualificados e capazes 

de ocupar cargos dentro da organiza~ao [ ... ]", afirma tambem que a "[ ... ] sele~ao e a 

escolha do homem certo para o Iugar certo [ ... ]". 

Tao importante quanto selecionar o policial adequadamente e a sua 

especializa~ao, portanto, a area de prepare tecnico deve ter a mesma importancia, 

pois sera responsavel por colocar o agente em condi~6es profissionais ideais. A 

pesquisa bibliografica aponta a importancia do conceito de especializar o efetivo, tal 

como nos esclarece Biagioni (1975, p. 13): 

0 aperfeigoamento de pessoal sempre se constituiu em grande 
preocupagao das administragoes publicas e privadas. Tanto as empresas 
estatais como as privadas tern dedicado especial interesse e investido 
grandes somas no aperfeigoamento tecnico do seu material humano. Tal 
medida visa a melhoria do servigo na consecugao racional e rapida de maior 
e melhor produgao. 

A preocupa~ao com qualidade e algo relativamente novo, que vem se 

acentuando dentro dos protocolos publicos, lentamente. lsto nos leva a uma 

literatura tecnica e especifica um tanto quanto superficial sobre o tema desta 

pesquisa; varies autores que escrevem sobre o assunto desenvolvem o tema, mas 

sempre com pouca profundidade de conteudo. A pesquisa sera efetuada em 

literatura pertinente e em autos documentais na seguinte conformidade. 
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5.1 SELEQAO DE PESSOAL 

Para o desenvolvimento da pesquisa recorrer-se-a a autores como ldalberto 

Chiavenato, Wanderlei Codo, Robert Gatewood, Hubert S. Feild, Houshang Khazrai, 

Regina Celia Baptista Belluzzo, Cleber Pinheiro de Aquino e outros em que a 

investigagao nos apresente no decorrer dos trabalhos. 

Utilizando a doutrina destes que, embora nao tenham escrito sobre o tema de 

forma especffica, sao especialistas da area de gestae de recursos humanos e 

possuem trabalhos que vao ao encontro do prop6sito desta monografia. 

Os modernos conceitos de gestae, aos quais se dedicam estes autores, 

devem ser incorporados a area publica para que possa ser aperfeigoado o sistema 

de selegao de agentes de protegao de dignitaries, como nos ensina Chiavenato 

(1981' p. 82): 

A selecao de recursos humanos pode ser definida singelamente como a 
escolha do homem certo para o cargo certo, ou, mais amplamente, entre os 
candidates recrutados, aqueles mais adequados aos cargos existentes na 
empresa, visando manter ou aumentar a eficiencia e o desempenho do 
pessoal. 

0 processo seletivo, feito pela Polfcia Militar do Estado de Sao Paulo e de 

responsabilidade da Diretoria de Pessoal, via Departamento de Selegao e 

Alistamento (DSA), possuidor da conduta na area de selegao de pessoal; assim sera 

feita uma pesquisa documental nesse 6rgao da PMESP, para verifica<;ao dos 

metodos e condutas passfveis de serem aproveitados em um eventual processo 

seletivo a ser criado na Casa Militar. 

Foi realizada uma pesquisa documental no Grupamento de Radio

Patrulhamento Aereo Joao Negrao, da PMESP (GRPAe), que possui um protocolo 

muito eficiente na selegao de oficiais que pilotam aeronaves (helic6pteros e avi6es) 

da PM Paulista. 

Desde a sua funda<;ao, o GRPAe adotou medidas de admissao baseadas em 

criterios absolutamente cientfficos, conseguindo desta forma selecionar pessoas que 

se enquadram com muita perfeigao a atividade de pilotar aeronaves. 

A pesquisa documental feita na Casa Militar do Estado de Sao Paulo sera 

focada nos Procedimentos Operacional Padrao, ativo burocratico da administragao 
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que trata de assuntos tema deste trabalho, em que o resultado obtido ate este 

instante nos revela a fragilidade e a falta de tecnica na condw;ao do processo 

seletivo aplicado atualmente. 

5.2 ESPECIALIZA<;AO DE PESSOAL 

Pesquisar autores e doutrinadores como Eva Chow Beleze, Maria Tereza 

Campos, Cleber Pinheiro de Aquino e outros cuja pesquisa nos indicar no decorrer 

dos trabalhos sera fundamental para aproveitar a doutrina por eles estabelecida a 

respeito dos metodos pedag6gicos de capacitagao e especializagao de pessoas em 

determinada especialidade. Estes doutrinadores tambem nao tern publicag6es a 

respeito do assunto em pauta, de forma especffica, contudo a experiencia no campo 

da pedagogia e da educagao profissional nos ilustrara de forma muito valiosa a boa 

conduta para indicarmos o caminho mais eficaz para a especializagao do agente de 

protegao de dignitaries, "o treinamento visa fornecer ao empregado melhores 

conhecimentos, habilidades e atitudes, para que nao se dissocie das inovag6es em 

relagao a seu campo de atividade e das profundas mutag6es do mundo que o cerca 

[ ... ]"(AQUINO, 1980, p. 172). 

Outra fonte de pesquisa sera pautada nas varias obras relacionadas com a 

atividade de protegao de dignitaries. Este e urn campo com muita literatura inclusive 

em ambito internacional, com autores como Richard W. Kobetz, Robert L. Oatman, 

Stephen Sphignesi, Paulo Roberto Aguiar, James Brown, Boris Rankov, Jerry 

Glazebook, Richard Hook e Nick Nicholson, que possuem obras relativas a doutrina 

de protegao de dignitaries o que sera utilizado com o objetivo maier de pesquisar e 

indicar uma grade pedag6gica adequada e moderna. 

Os agentes de protegao de dignitaries serao especializados com a aplicagao 

de urn treinamento eficiente a ser aplicado pela Secretaria da Casa Militar, afinal 

esta e uma etapa da gestae de recursos humanos importantfssima, como ilustra 

Chiavenato (2009, p. 389): "Treinamento e o processo educacional focado [ ... ] e 

aplicado de maneira sistematica e organizada atraves do qual as pessoas aprendem 

conhecimentos, habilidades e competencias em fungao de objetivos definidos." 
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Foi feita uma pesquisa documental no Centro de Aperfeic;:oamento e Estudos 

Superiores da Polfcia Militar do Estado de Sao Paulo (CAES), pois esta instituic;:ao 

da PMESP possui obras que tratam do assunto em pauta; pesquisadores como 

Lourival Costa Ramos, Osmar Sabbatini, Luiz Alberto Pezato, Wanderley Pereira e 

Jose Paulo Marcelino Rosa, realizaram trabalhos monograficos em temas correlates 

que irao colaborar com a pesquisa. 
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6 ENCAMINHAMENTO METODOLOGICO 

Sera realizada uma pesquisa de natureza explorat6ria, descritiva com os 

aspectos abaixo: 

a) pesquisa bibliografica foi feita por meio de consulta as obras de autores 

nacionais e internacionais que abordam o assunto objeto da pesquisa, 

focou-se principalmente os conhecimentos estabelecidos por 

doutrinadores da area de recursos humanos, que fornecem 

conhecimentos te6ricos de praticas modernas de gestao, objetivando o 

respaldo cientifico para as afirma<;6es que a pesquisa buscava na questao 

relativa a processes seletivos e de treinamento de especializa<;ao. A 

literatura consultada foi fundamental para balizar o caminho mais 

adequado para o estabelecimento dos princfpios a serem indicados para a 

CMil, os conceitos modernos demonstraram a eficiencia dos processes no 

resultado final; 

b) pesquisa jurfdica documental, uma analise dos preceitos Jurfdicos 

existentes que tratam deste assunto, bern como uma investiga<;ao nos 

diversos documentos e assemelhados, que por ventura possam existir na 

Polfcia Militar do Estado de Sao Paulo ou em outras Corpora<;6es 

Nacionais ou lnternacionais foram realizadas e nos mostraram o modo 

como operam outras institui<;6es como por exemplo o Servi<;o Secrete 

Americana e Policias Militares do Brasil. A pesquisa detectou uma gama 

de comportamentos positives e negatives que serviram de conteudo para 

o estabelecimento de linhas de conduta durante os trabalhos; 

c) pesquisa de campo por meio de entrevista com o Chefe da area de 

Psicologia, do DSA da PMESP, 6rgao responsavel pelo estabelecimento e 

aplica<;ao do teste de ingresso na lnstitui<;ao, com o objetivo de pesquisar 

o recurso cientffico mais adequado para o estabelecimento de urn teste 

capaz de indicar o policial com o perfil psicol6gico adequado a atividade 

de prote<;ao de dignitaries, foi realizada e o autor detectou naquela divisao 

urn alto suporte tecnico para ser utilizado na ferramenta de sele<;ao de 

agentes, com urn efetivo preparado e pessoal capacitado a entrevista foi 

produtiva e apresentou tecnicas e possibilidades que poderao suprir as 
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deficiencias que atualmente se apresentam na CMil, na questao relativa a 

selec;ao; 

d) pesquisa de campo com o chefe do P1 e com o Subcomandante do 

GRPAe, unidade de aviac;ao da PMESP que tern urn processo de selec;ao 

de pilotos muito eficiente, visando indicar a Casa Militar urn protocolo 

semelhante, foi realizada e constatou-se o avanc;o daquela unidade da 

PMESP em termos de gestae de recursos humanos, relacionados com 

esta parte de selec;ao e treinamento de pessoas. De acordo com os 

objetivos desta pesquisa a entrevista ratificou as hip6teses do autor uma 

vez, que no GRPAe se apresentou uma realidade que de forma geral esta 

de acordo com os preceitos que esta monografia busca expor; 

e) pesquisa de campo como Chefe de Protec;ao de dignitaries das empresas 

Schincariol e Sabao lpe, que possuem urn born protocolo na area de 

especializac;ao de pessoal, com o objetivo de realizar urn comparative 

entre disciplinas necessarias para urn curse de especializac;ao de agentes 

de protec;ao de dignitaries, foi realizada. 0 profissional passou ao autor 

varias experiencias que sao fundamentais para amparar os processes de 

selec;ao e de formac;ao de novos agentes, o ponte positive e que se trata 

de uma pessoa com especializac;ao internacional, EUA e Israel, neta 

questao especffica de protec;ao de dignitaries; 

f) a pesquisa procurou ter entrevistas objetivando o respaldo tecnico, com 

varies profissionais ligados especificamente as diversas areas tecnicas, 

como por exemplo profissionais do CCFO, do GATE, da Cmil, do Centro 

Medico da PMESP, do Corpo de Bombeiros, com o mister de respaldar 

tecnicamente todas as intenc;6es da pesquisa o que transcorreu de forma 

muito boa, no aspecto de rendimento das informac;6es. 
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7 AMPARO LEGAL PARA ATIVIDADE DE PROTECAO DE DIGNITARIOS 

DESENVOLVIDA PELA POLICIA MILITAR DO EST ADO DE SAO PAULO 

A atividade de protec;ao de dignitaries e uma das modalidades de 

policiamento realizado pela Polfcia Militar do Estado de Sao Paulo (PMESP), 

instituic;ao fundada em 15 de dezembro de 1831, pelo entao Brigade ira Rafael 

Tobias de Aguiar, que a epoca era o presidente da provincia de Sao Paulo; criada 

com urn efetivo de 130 hom ens, sendo 1 00 de infantaria e 30 de cavalaria, desde 

entao a PM ESP teve varias fases e designac;6es, ate os dias atuais. 

A PM Paulista possui urn efetivo de 93.986 homens3 que realizam atividades 

de polfcia nos 645 municfpios do Estado, as modalidades operacionais sao o 

Policiamento de Radio Patrulha, Corpo de Bombeiros, Policiamento Ambiental, 

Policiamento Rodoviario, Policiamento de Transite, Policiamento de Cheque, Radio 

Patrulhamento Aereo, Atividades Administrativas e Casa Militar. 

E comum a determinac;ao, pelos dos entes competentes, a designac;ao de 

protec;ao de pessoas, para o efetivo da polfcia-militar, atos que normalmente sao 

respaldados por necessidade de uma investigac;ao, ameac;a, ou algo similar, 

independentemente do motive, 0 fato e que proteger pessoas de forma singularizada 

e uma missao que a PMESP desenvolve. 

Como urn 6rgao da administrac;ao publica direta a Policia Militar tern suas 

bases legais estabelecidas na Constituic;ao da Republica Federativa do Brasil 

(CF/1988), Constituic;ao do Estado de Sao Paulo e em Legislac;6es 

Complementares. 

A Constituic;ao Federal de 1988, no seu art. 22, incise XXI estabelece que: 

"Compete privativamente a Uniao legislar sobre: [ ... ],XXI - norm as gerais de 

organizac;ao, efetivos, material belico, garantias, convocac;ao e mobilizac;ao das 

polfcias militares e corpos de bombeiros militares". 

Desta forma, estabelece-se a privativa missao da Uniao, em legislar sobre as 

Polfcias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. 

Faz-se fundamental o enquadramento da PMESP nos parametres de boa 

administrac;ao estabelecidos pelo artigo 37 da Constituic;ao Federal de 1988: 

3 Decreto 54.673, de 12 de agosto de 2009. 
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Art. 37. A administragao publica direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municfpios obedecera aos 
princfpios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiencia [ ... ]. 

Obedecendo aos preceitos do Art. 37 da Constituigao Federal a Policia Militar 

desempenha suas fungoes, dando especial destaque ao principia da eficiencia, 

fundamental para o sucesso das miss6es de protegao da sociedade, serve como urn 

balizamento jurldico, que torna coercitivo o fazer bern feito, de forma a atingir os 

objetivos estabelecidos pelo estado.Sobre este principia nos ensina Alexandre de 

Moraes (2005, p. 81 0): 

[ ... ], principia da eficiencia e o que impoe a Administragao publica direta e 
indireta e a seus agentes a persecugao do bern comum, por meio do 
exercfcio das suas competencias de forma imparcial, neutra, transparente, 
participativa, eficaz, sem burocracia e sempre em busca da qualidade, 
primando pela adogao dos criterios legais e marais necessaries para melhor 
utilizagao dos recursos publicos, de maneira a evitar desperdfcios e garantir 
uma maior rentabilidade social. 

A carta magna de 1988 designa tambem a situagao de militar estadual e da 

providencias a esta condigao, aos componentes das Policias Militares e dos Corpos 

de Bombeiros Militares de acordo com a redagao do art. 42 da CF/1988: "Art. 42. Os 

membros das Polfcias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituig6es 

organizadas com base na hierarquia e disciplina, sao militares dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Territories". 

Ap6s a Constituigao Federal estabelecer a privativa responsabilidade da 

Uniao para legislar sabre as policias militares e corpos de bombeiros militares, bern 

como de definir parametres para atuagao de ambas instituig6es no campo da 

administragao publica a carta magna de 1988 traz urn capitulo que trata da 

Seguran¢a Publica, trata-se do Capitulo Ill que no art 144 §5° e §6° estabelece 

miss6es destas instituig6es como seguinte texto: 

Art. 144. A seguranga publica, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, e exercida para a preservagao da ordem publica e da 
incolumidade das pessoas e do patrimonio, atraves dos seguintes 6rgaos: 
[ ... ] V- polfcias militares e corpos de bombeiros militares [ ... ] § 5° As 
polfcias militares cabem a polfcia ostensiva e a preservagao da ordem 
publica; aos corpos de bombeiros militares, alem das atribuigoes definidas 
em lei, incumbe a execugao de atividades de defesa civil. § 6° As polfcias 
militares e corpos de bombeiros militares, forgas auxiliares e reserva do 
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Exercito, subordinam-se, juntamente com as policias civis, aos 
Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territ6rios. 

A existencia e as responsabilidades das policias militares foram tratadas pela 

CF/1988 nos preceitos expostos, a regulamentayao das atividades segue em 

legislay6es federais e estaduais. 0 Decreto-Lei n° 667, de 02 jul 1969, que foi 

alterado pelo Decreto-Lei n° 2.010 de 12 jan 1983: "reorganiza as Policias Militares e 

os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territories e do distrito federal e 

da outras providencias" (Dec-Lei 667. 1969). A PMESP ainda e regida por este 

decreto, mesmo depois do advento da CF/1988. 

0 Decreto-Lei n° 667 de 02 jul 1969, modificado pelo decreto-Lei n° 1406 de 

24 jan 1975 e pelo Decreto-Lei 2.010 de 12 jan 1983 foi regulado pelo Decreto n° 

88.777, de 30 set 1983 (R-200). Este possui alteray6es por diversos decretos, sendo 

a ultima alterayao feita pelo Decreto n° 6745, de 19 jan 2009, e o R-200 trata dos 

princfpios e normas para aplicayao do Dec-Lei 667/69, balizando a legislayao 

estadual das Policias Militares. 

A PMESP tern sua regulamentayao na Constituiyao do Estado de Sao Paulo 

(CE/SP), no Capitulo Ill, que trata da Seguranya Publica, no Art. 129 e seus tres 

paragrafos com a seguinte redayao: 

Artigo 139 - A Seguranga Publica, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, e exercida para a preservagao da ordem publica 
e incolumidade das pessoas e do patrimonio. 
§ 1° - 0 Estado mantera a Seguranga Publica par meio de sua polfcia, 
subordinada ao Governador do Estado. 
§ 2° - A policia do Estado sera integrada pela Policia Civil, Policia Militar e 
Corpo de Bombeiros. 
§ 3° - A Policia Militar, integrada pelo Corpo de Bombeiros e forga auxiliar, 
reserva do Exercito. (CE-SP/1989) 

Ap6s, os Art 141 e 142 da CE/SP regulamentam a situayao estadual da 

PMESP e do Corpo de Bombeiros,com a seguinte redayao: 

Artigo 141 - A Policia Militar, 6rgao permanente, incumbe, alem das 
atribuig6es definidas em lei, a policia ostensiva e a preservagao da ordem 
publica. 
§ 1° - 0 Comandante Geral da Polfcia Militar sera nomeado pelo 
Governador do Estado dentre oficiais da ativa, ocupantes do ultimo pasta do 
Quadro de Oficiais Policiais Militares, conforme dispuser a lei, devendo fazer 
declaragao publica de bens no ato da posse e de sua exoneragao. 
§ 2° - Lei Organica e Estatuto disciplinarao a organizagao, o funcionamento, 
direitos, deveres, vantagens e regime de trabalho da Polfcia Militar e de 
seus integrantes, servidores militares estaduais, respeitadas as leis federais 
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concernentes. 
§ 3° - A criagao e manutengao da Casa Militar e Assessorias Militares 
somente poderao ser efetivadas nos termos em que a lei estabelecer. 
§ 4° - 0 Chefe da Casa Militar sera escolhido pelo Governador do Estado 
entre oficiais da ativa, ocupantes do ultimo posto do Quadro de Oficiais 
Policiais Militares. 
Artigo 142- Ao Corpo de Bombeiros, alem das atribuigoes definidas em lei, 
incumbe a execugao de atividades de defesa civil, tendo seu quadro proprio 
e funcionamento definidos na legislagao prevista no § 2° do artigo anterior. 

lmportante a observa9ao do § 3° do Art. 141 da CE/SP que admite a 

possibilidade de cria9ao e manuten9ao de uma Casa Militar e de Assessorias 

Policiais Militares, ficando esta possibilidade sujeita a legisla9ao adequada. 

A Legisla9ao Estadual que organiza a PMESP conforme preconiza a CE/SP e 
o Decreto Estadual n° 50824, de 25 de maio de 2006, cujo escopo e a defini9ao das 

miss6es de cada 6rgao administrative e ou operacional da institui9ao. Fundamental 

ressaltar o art. 24, que trata da composi9ao da Casa Militar e faz a observa9ao de 

que trata-se de uma unidade especial ligada ao Gabinete do Governador, com 

fun96es definidas em legisla9ao especffica, nos seguintes termos: 

0 efetivo necessaria ao preenchimento dos cargos e fungoes da Casa 
Militar do Gabinete do Governador, previstos em legislagao especffica, sera 
estabelecido pelo Comandante Geral da Polfcia Militar, por Portaria, em 
Quadros Particulares de Organizagao (QPO). (Dec. Est. 50824 de 2006) 

Assim como estabelecido no Decreto-Lei n° 50.824, de 25 de maio de 2006, a 

Casa Militar do Estado de Sao Paulo esta organizada com base no Decreto n° 

48.526, de 04 de mar9o de 2004, cuja reda9ao explicita todas as miss6es relativas 

ao campo administrative e operacional da CMil, inclusive os departamentos da 

Defesa Civil. 

Com rela9ao a atividade de prote9ao de dignitaries o decreto de organiza9ao 

da CMil vigente, traz as defini96es de quais autoridades serao objeto de prote9ao, 

bern como a estrutura para a execu9ao da missao prevista no preceito jurfdico. 

A missao de prote9ao de dignitaries pelos policiais da CMil, come9a a ser 

tratado no artigo 1 o e o decreto faz varias men96es determinando conduta e 

estabelecendo responsabilidades, com a seguinte reda9ao: 

Artigo 1°- A Casa Militar, integrada pela Coordenadoria Estadual de Defesa 
Civil, e 6rgao do Gabinete do Governador destinado a prestagao de servigos 
a comunidade, prioritariamente, na area de redugao de desastres, por 
intermedio de intervengoes preventivas, de socorro, assistenciais ou 
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recuperativas, de modo sistemico e com enfase no desenvolvimento e na 
prote<;ao do ser humano. Paragrafo unico - A Casa Militar tern, tambem, por 
finalidade, a execu<;ao das atividades de:[ ... ] 3. seguran<;a e atendimento 
funcional do Governador do Estado e de dignitarios.[ ... ] IV - planejar, 
organizar, dirigir e executar a seguran<;a e o atendimento funcional do 
Governador do Estado e dignitarios[ ... ] Artigo 3° - A Casa Militar tern a 
seguinte estrutura basica [ ... ]c) Departamento de Seguran<;a Comunitaria e 
de Dignitarios[ ... ]Artigo 6°- 0 Departamento de Seguran<;a Comunitaria e de 
Dignitarios tern a seguinte estrutura [ ... ] II - Divisao de Seguran<;a de 
Dignitarios, com Equipes[ ... ]Artigo 20 - Ao Departamento de Seguran<;a 
Comunitaria e de Dignitarios cabe a presta<;ao de servi<;os de planejamento, 
de dire<;ao e de execu<;ao da seguran<;a comunitaria voltada para o entorno 
da sede do Poder Executivo Estadual e da seguran<;a flsica dos Palacios do 
Governo, bern como da seguran<;a pessoal do Governador do Estado e dos 
seguintes dignitarios; I - a Primeira-Dama e familiares; II - o Vice
Governador e familiares; Ill - o ex-Governador e familiares;[ ... ] IV - outros 
dignitarios, em visita oficial ao Estado, por ordem expressa do Governador 
ou do Chefe da Casa Militar. [ ... ]Artigo 22 - A Divisao de Seguran<;a de 
Dignitarios, por meio de suas Equipes, tern por atribui<;ao executar e 
participar do planejamento e da fiscaliza<;ao dos servi<;os de seguran<;a dos 
dignitarios indicados neste decreto e, complementarmente, realizar o 
atendimento funcional da autoridade protegida. [ .. . ]Artigo 49 - Ao Diretor da 
Divisao de Seguran<;a de Dignitarios compete: [ .. . ]- propor os parametros da 
presta<;ao de servi<;os de seguran<;a de dignitarios. (Dec 50824 de 2006) 

0 Estado de Sao Paulo, tal como todos os outros estados que compoem a 

federayao, possui no seu sistema de defesa social varias instituiyoes, pelo sistema 

integrado da Secretaria de Seguranya Publica de Sao Paulo (SSP/SP): 
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Figura 1 - Organograma da SSP/SP 
Fonte: www.ssp.sp.gov.br 

I p ............... 
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Ressaltando que o Corpo de Bombeiros faz parte da PMESP. lnvariavelmente 

temos ocorrencias de conflitos de jurisdiyao na atuayao operacional, quanta a 
atividade de proteyao de pessoas, tanto a Policia Civil como a Policia Militar exercem 

esta funyao nas mais variadas situayoes. 
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A presents pesquisa trata especificamente da proteyao do chefe do Executive 

Estadual e demais dignitaries estabelecidos no decreto de organizayao da CMil; tal 

incumbencia e realizada pelo efetivo da PMESP, a missao esta devidamente 

amparada pela legislayao no instants em que se caracteriza a atividade de proteyao 

de dignitaries, como uma missao preventiva, pois no instants em que a operayao de 

proteyao visa bloquear, evitar e preventivamente anular todos os atos hostis que 

possam colocar o dignitario protegido, exposto ao risco, esta caracterizada a 

atividade de polfcia administrativa, inclusive porque nas hip6teses em que a 

prevenyao nao for suficiente a equipe de policiais se valera do poder de policia e ira 

atuar com atitudes repressivas para a resoluyao da crise. Como nos ilustra 

Maximilianus (1997, p. 30): "0 poder de policia refere-se ao controls estatal das 

atividades e des interesses individuais, para mante-los nos seus justos limites, sem 

prejudicar outrem, ou para restringi-los per motive de interesse publico." 

0 estudioso do Direito Administrative Brasileiro, Helly Lopes Meireles (1993, 

p. 115) nos ensina que: "[ ... ] a polfcia administrativa e aquela que cuida 

genericamente da seguranya, da salubridade e da moralidade publica [ ... ]" e que o 

poder de policia e: 

[ ... ] a faculdade que dispoe a Administrac;ao Publica para condicionar e 
restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em 
beneficia da coletividade ou do proprio estado [ ... ] em linguagem menos 
tecnica [ ... ] e o mecanisme de frenagem de que dispoe a Administrac;;ao 
publica para conter os abusos do direito individual. (Ibid.) 

Dentro do campo do direito administrative Brasileiro, e indiscutivel a 

responsabilidade preventiva da Polfcia Militar, e a atividade de proteyao de 

dignitaries e absolutamente balizada per este carater, daf a missao de proteyao do 

Governador do Estado ser de responsabilidade da PMESP, e executada pela 

Secretaria da Casa Militar. 
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8 SEGURANCA DE DIGNITARIOS 

8.1 PRIMORDIOS DA SEGURANCA DE DIGNITARIOS 

A partir do instante em que os seres humanos se organizam e comegam a 

conviver em sociedade ocorre o fen6meno da formacao de castas e o 

estabelecimento de liderangas dos mais diversos grupos, fato que leva ao 

estabelecimento de interesses coletivos e individuais diferenciados, e obviamente, 

em algum momenta de posigoes antag6nicas. lsto leva ao aparecimento de povos 

com culturas e modos de vida diferentes, porem uma caracterfstica permanece 

desde a antiguidade ate os dias atuais, o objetivo estabelecido par um determinado 

povo, objetivos estes que podem ser conflitantes com outras culturas e ou 

interesses. 

Os Povos antigos se organizaram, e todos possufam lideres que passaram a 

decidir os caminhos das mais variadas sociedades, avocando para si as gl6rias da 

lideranca e tambem o onus do poder, tais como perseguigoes, ameacas, risco de 

vida etc. 0 dignitario sempre existiu e com ele toda a liturgia da posigao de 

destaque, inclusive a questao da protecao pessoal. 

As violencias, agressoes, sequestros e atentados sao fatos indesejaveis que 

sempre estiveram presentes, paralelamente ao poder (econ6mico, politico, religioso, 

etc). 0 exercfcio de fungoes de autoridade sempre estara em conflito com interesses 

de pessoas, grupos, sociedades e pafses de diferentes posigoes; em situagoes 

extremas estas diferengas saem da esfera diplomatica e ganham o campo dos atos 

hostis e extremos violentos. 

Guardas pessoais antigas ganharam fama e nome e ate viraram temas de 

filmes, livros e outras formas de manifestagao cultural. Par exemplo, a Guarda 

Pretoriana que par inumeras vezes o cinema retratou, esta instituigao militar remonta 

a Roma Antiga e tinha a missao de protegao de autoridades, como nos ilustra a 

enciclopedia Larousse Cultural (1998, p. 4779): 

[ ... ] Pretor [ ... ] magistrado do Imperio Romano, encarregado da distribuigao 
da justiga au do governo de uma provincia [ ... ] Pretor [ ... ] dizia-se do 
soldado destinado a guarda do pretor e, mais tarde, do lmperador Romano. 
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(As guardas pretorianas, que desempenhavam o papel de Guarda Imperial, 
ficavam aquarteladas num acampamento permanente em Roma. 
lntervinham frequentemente na escolha dos imperadores[ ... ]. 

A necessidade de protec;:ao pessoal existiu inclusive para os grandes her6is 

da hist6ria, muitos reis que conquistaram e ampliaram imperios tinham a sua guarda 

pessoal, dentre os tantos Alexandre o Grande, como cita em varias passagens o 

autor Jonh Maxwell O'Brien (1994, p. 33), dentre as quais: 

[ ... ] foi urn membro do circulo interno de amigos de Alexandre e depois veio 
a ser urn dos Guardas-Costa Reais, urn corpo de elite com sete homens que 
guardavam o Rei [ ... ] ajudando a desvendar uma conspiragao para 
assassinar Alexandre[ ... ] arriscando sua vida para salvar Alexandre[ ... ]. 

A hist6ria mais recente nos mostra ditadores e estadistas, chefes de poderes 

absolutistas, que pelas pr6prias caracterfsticas de lideranc;:a que impuseram ao seu 

povo, necessitavam e em muito, do amparo de uma boa equipe de protec;:ao de 

dignitaries, inclusive com adoc;:ao de metodos seletivos que garantissem a escolha 

de alguem confiavel e absolutamente competente, pois em regimes totalitarios o 

inimigo, as pessoas de ideologias antagonicas ao poder estabelecido, sofrem total 

coerc;:ao e a reac;:ao destes e na maioria das vezes clandestina, usando de 

subterfugios como a traic;:ao de funcionarios, compra de informac;:6es e aliciamento 

de componentes das tropas regulares, com o fim de praticar a agressao. 

Adolf Hitler era urn exemplo tipico da situac;:ao retromencionada, a editora 

Objetiva publicou, em 2006 uma obra denominada "Eu fui Guarda-Costas de Hitler'', 

escrito por Rochus Misch e Nicolas Bourcier, Rochus Misch, foi oficial da SS, 

trabalhando como mensageiro, operador de telefone e guarda-costas de Adolf Hitler 

de 1940 a 1945. E a ultima pessoa ainda viva que estava no bunker de Berlim 

quando Hitler se suicidou. Ap6s nove anos como prisioneiro de guerra na Uniao 

Sovietica, Misch instalou-se em Berlim. Viuvo, hoje vive s6. 

Stalin, Mao Tse Tung, Franco, Mussolini, Fidel Castro, e tantos outros 

ditadores que estiveram e ainda estao em atividade com o seu regime, montaram 

uma guarda de confianc;:a e constantemente vigiada, haja visto os motives ja 

expostos, utilizados pelos seus opositores na tentativa de desestabilizac;:ao e ou 

extermfnio da autoridade por eles constitufda. 

A protec;:ao de dignitaries que esta pesquisa estuda e a atividade voltada para 

a protec;:ao de urn chefe de poder politico, que se diferencia de outros dignitaries na 
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sua caracterfstica de existemcia; existem protegidos ligados a diversas atividades, a 

saber, sao pessoas que tern a necessidade de serem protegidas pelos mais variados 

motives, podendo ser economico, religiose, racial, testemunhal, artfstico, esportivo, e 

outras formas de vida que colocam o ser em evidencia e de alguma forma provocam 

o risco a sua integridade ffsica, moral ou social. 

0 estabelecimento do motive e sempre fundamental para que se possa trac;ar 

urn perfil adequado ao efetivo que ira compor a equipe. Nos poucos exemplos de 

pessoas que tiveram equipes de protec;ao de dignitaries ao Iongo da hist6ria, com 

certeza isto foi avaliado, e de acordo com os costumes e possibilidades da epoca, 

foram estabelecidas instituic;6es de protec;ao a pessoas. 

8.2 TENTATIVAS, ATENTADOS E AMEA<;AS AO LONGO DA HISTORIA 

Esta parte da pesquisa visa ilustrar os mais variados tipos de atentados, 

agress6es, e ameac;as, que foram cometidos ao Iongo da hist6ria e servem de 

estudo para o agente que faz parte de uma equipe de protec;ao de dignitaries. E 
fundamental o estudo das diversas situac;6es utilizando-se de uma crftica construtiva 

sobre os fates. 

A pesquisa traz fates da nossa hist6ria contemporanea, que e uma epoca 

com similaridades de poder politico e economico a que vivemos. lmportante 

observar os motives que levaram urn grupo, ou pessoa, a cometer a agressao. 

Muitas vezes isto poderia ser evitado com urn efetivo adequado e devidamente 

treinado para a atividade de proteger pessoas. Os mementos que se relatam a 

seguir sao fruto de urn levantamento feito junto a documentos pertencentes ao 

Gabinete de Seguranc;a lnstitucional (GSI), da Presidencia da Republica do Brasil. 

A seguir os fates: 

a) em abril de 1865, o presidente do Estados Unidos da America (EUA), 

Abraham Lincoln, sofre urn ataque durante uma pec;a no teatro Ford, em 

Washington,D.C., ato devidamente organizado, o ator do teatro Jonh 

Wilkes Booth, que fazia parte de uma conspirac;ao para matar o 

presidente, o ataca com uma pistola e uma adaga, o resultado de tal 

agressao e a morte do presidente Lincoln (tiros ); 
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b) em novembro de 1878, o rei Umberto I, da ltalia, durante um desfile em 

carruagem aberta, na cidade de Napoles, sofre ataque de um anarquista 

Italiano, chamado Giovanni Passanante, com motivag6es ideol6gicas, e 

armado com um punhal escondido atras de uma carta, o Rei consegue 

reagir e evita o atentado; 

c) em margo de 1881, o Czar da Russia, Umberto II, durante urn 

deslocamento motorizado em Sao Petesburgo, sofre um atentado a 

bomba, por motives politicos, realizado pelo "Norodnnaya Volia", um 

brago do grupo terrorista "Terra e Liberdade". 0 resultado e a morte do 

Czar Umberto II; 

d) em junho de 1881, o Presidents dos EUA, James Garfieldsofre, um ataque 

na estagao Ferroviaria de Baltimore&Potomac, o causador foi Jules 

Guiteau, um indivfduo instavel que sofria de alucinag6es, o agressor 

utilizou-se de arma de fogo e o resultado foi a morte do presidents, dois 

meses depois em razao dos ferimentos, a causa deste ataque foi 

psicol6gica; 

e) em abril de 1887, o Rei da ltalia, Umberto I, durante um deslocamento em 

carruagem aberta, na cidade de Roma, sofre uma agressao de um 

anarquista independents, Pedro Acciaritto de 25 anos, ataca o rei com um 

punhal, por motives ideol6gico. Resultado do ataque: o autor erra a 

punhalada e o rei se salva; 

f) em junho de 1894, o presidents da Fran<;a Sadi Carmot, e atacado por um 

anarquista de origem ltaliana, Dino Casetrio, armado com um punhal, por 

motives ideol6gicos o agressor consegue assassinar o presidents durante 

as festividades da Feira de Lyon; 

g) em novembro de 1897, o Presidents do Brasil, Prudente de Morais e 

atacado em uma cerimonia militar de recepgao a tropa de Canudos, no 

Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro, 0 soldado Marcelino Bispo, que 

encontrava-se em forma junto a tropa, utiliza-se de uma faca no ataque, o 

resultado e a morte do Ministro da Guerra, Gen Carlos Machado 

Bittencourt e o ferimento do Chefe da Casa Militar, Gel Luiz Mendes de 

Morais. Os motives do ataque sao desconhecidos; 

h) em setembro de 1898, a lmperatriz da Austria, Elizabeth, durante um 

deslocamento a pe na Vila de Corfu, sofre um ataque de um anarquista 
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Frances, que armado com urn punhal consegue assassinar a lmperatriz, o 

nome do anarquista e Louis Luccheni. Os motives do ataque sao 

desconhecidos; 

i) em setembro de 1900, o Rei da ltalia Umberto I e atacado durante as 

ferias em urn deslocamento de carruagem no interior da Vila Real, em 

Monza, o anarquista Italiano Gaetano Bresci, armado com urn revolver 

Remington, consegue matar o Rei Umberto I; 

j) em setembro de 1901, o Presidents do EUA, Willian McKinley, durante 

uma exposigao de tecnologia e novas ideias, apos discursar e 

cumprimentar algumas pessoas, e atacado per Leon Czolgosz, urn 

anarquista com comportamento instavel e anormal, que ao aguardar a sua 

vez de ser cumprimentado, esconde debaixo de urn lengo uma arma de 

fogo, e a utiliza, conseguindo atingir o Presidents que vern a falecer 8 dias 

apos o fate; 

k) em maio de 1905, o Presidents da Franga Emile Loubet, e atacado per 

anarquistas nao identificados em Paris, o ataque foi com armas de fogo 

porem a tentativa fracassou; 

I) em 1919, o presidents da Franga Georges Clemenceau, e atacado per urn 

anarquista independents que, per raz6es ideologicas, utiliza-se de uma 

arma de fogo, durante urn evento publico e tenta assassina-lo, porem o 

presidents e ferido somente no ombro; 

m) em julho de 1922, durante urn evento publico o presidents da Franga 

Milerand e atacado com uma arma de fogo, os autores e causas nao foram 

identificados eo ataque fracassou; 

n) em novembro de 1925, o ditador Italiano Benito Mussolini, frustra urn 

ataque de fuzil que seria contra si proprio, o fate foi em Roma e o ataque 

foi arquitetado per Tito Zaniboni, ex-deputado socialista que tinha a 

intengao de ataca-lo durante a aparigao no Balcao do Palacio Chigi, em 

Roma, foi traido e delatado, evitando-se assim o plano de ataque; 

o) em abril de 1926, o ditador Italiano Benito Mussolini, durante a saida do 

Capitolio para o embarque, em Roma, e atacado per uma mulher de nome 

Violet Gibson, uma aristocrata lrlandesa, considerada louca, o ataque foi 

feito com uma arma de fogo e Benito Mussolini tomou urn tiro de raspao no 

nariz; 
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p) em setembro de 1929, o ditador Italiano Benito Mussolini, sofre urn ataque 

a bomba em Roma, durante urn deslocamento motorizado, o autor do 

atentado foi urn anarquista de Carrara, chamado Gino Luchetti, por 

motives ideol6gicos, o ataque nao atingiu Mussolini; 

q) em fevereiro de 1930, o ditador Italiano, Benito Mussolini descobre urn 

plano para assassina-lo, tratava-se de urn anarquista norte-americana, 

independente que planejava executa-lo com o uso de uma arma de grosse 

calibre, Mussolini manda prender o agressor Michele Shirru; 

r) em julho de 1930, o governador da Parafba, Joao Pessoa, candidate a 

vice-presidencia, quando tomava cafe com amigos em uma confeitaria no 

Recife foi atacado com arma de fogo de curto alcance e acabou falecendo, 

o motive foi pessoal, tratava-se de Joao Dantas membro de uma 

tradicional familia da Parafba e desafeto de Joao Pessoa. Esta morte 

apressa a eclosao da revolu9ao de 1930; 

s) em outubro de 1931, durante urn deslocamento motorizado na cidade de 

Bolonha o ditador Benito Mussolini, sofre ataque de urn garoto de 15 anos 

chamado Anteo Zamboni, que por raz6es desconhecidas dispara contra a 

vftima, o ditador se salva devido ao uso de colete balfstico e o jovem e 

linchado pela popula9ao 

t) em maio de 1932, o presidente da Fran9a, Paul Domer, sofre urn ataque 

com arma de fogo, advindo de urn imigrante Russo, os motives foram 

ideol6gicos e o presidente faleceu, o ataque foi em Paris, durante urn 

evento; 

u) em fevereiro de 1933, o presidente do EUA Franklin Delano Roosevelt, ao 

retornar de urn passeio, na cidade de Miami, decide parar para falar 

informalmente com populares, memento em que urn imigrante Italiano, 

desempregado chamado Giusepe Zangara, realiza disparos com arma de 

fogo, porem nao fere o presidente e sim populares sem gravidade, o 

prefeito de Chicago que o acompanhava e ferido gravemente; 

v) em junho de 1934, o lfder Hindu Mahatma Gandhy sofre urn atentado a 

bomba em Proona, uma provincia de Bombaim, de autoria desconhecida 

Gandhy escapa do atentado; 

w) em maio de 1938, o presidente do Brasil Getulio Vargas, sofre urn 

atentado no interior do Palacio da Guanabara, o ataque foi feito por 
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integralistas em numero aproximado de 50 pessoas, e o resultado foi o 

Ministro da Guerra, Eurico Gaspar Dutra, ferido. Os motives foram 

ideol6gicos e politicos; 

x) em maio de 1940, Leon Trotski, organizador, do exercito vermelho da 

Russia e inimigo de Stalim, sofre um atentado advindo da policia secreta 

Russa, em sua casa no Mexico, eram mais ou menos 20 pessoas e o 

casal Trotski sai ileso, ap6s se esconder em baixo da cam a; 

y) em agosto de 1940, Leon Trotski sofre novo atentado em sua residencia 

no Mexico, desta vez um infiltrado da policia secreta sovietica faz amizade 

com parentes da vitima, e passa a frequentar a casa de Leon, e com uma 

picareta de montanhista o executa; 

z) em novembro de 1950, o presidente do EUA Harry Truman, sofre urn 

ataque antes de sair da residencia oficial, Blair House, em Washington 

D.C., Oscar Collazzo e Griselio Torrezola, fanaticos nacionalistas de Porto 

rico, tentam invadir a residencia, o presidente escapa, porem urn agente 

de seguranc;:a e morto e dois feridos; 

aa)em julho de 1951, o rei da Jordania Abdullah, e atacado por cinco 

extremistas liderados por Shukri Asshu, que por motives politicos e 

ideol6gicos utilizam-se de armas de fogo para executar o Rei; 

bb)em agosto de 1954, o politico e opositor a Getulio Vargas, Carlos Lacerda 

e atacado por armas de fogo, na rua toneleiros, em Copacabana, Rio de 

Janeiro. 0 ataque foi a mando de Gregorio Fortunato, chefe da seguranga 

pessoal de Getulio Vargas, o resultado e que Carlos Lacerda foi ferido nos 

pes e o seu seguranga, Maj Vaz, foi executado; 

cc)em maio de 1958, o Vice-presidente dos EUA, Richard Nixon, sofre um 

ataque a paus e pedras em Caracas, na Venezuela, durante um 

deslocamento motorizado, o ataque foi feito por populares e as raz6es 

eram ideol6gicas e politica, o resultado final foram danos ao veiculo, que 

nao era blindado; 

dd}em dezembro de 1960, o Rei Hussein da Jordania, ao visitar a casa de 

amigos em Ama, quase se utilizou de um remedio para nariz com acido 

dentro, o acido era mortal. 0 atentado foi descoberto porque o rei antes de 

usar o medicamento, deixou cair uma gota que espumou, os motives deste 

ataque sao desconhecidos e o autor foi um criado; 
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ee)em setembro de 1961, o presidents da Franc;a Gal Charles de Gaulle, 

durante um deslocamento motorizado, sofre um ataque a bomba de 

Butane o grupo responsavel pelo ataque foi a Organizac;ao do Exercito 

Secrete, por raz6es polfticas e ideol6gicas, o resultado e que o agente 

responsavel por detonar a bomba nao o fez, pois se acovardou, e a bomba 

nao explodiu devido a falha dos explosives; 

ff) em maio de 1962, o presidents da Franc;a, Gal Charles de Gaulle, sofreu 

um ataque de um franco-atirador, que se utilizava de um fuzil de Iongo 

alcance, isto aconteceu nas escadarias do Palacio do Governo Frances e 

o presidents nada sofreu; 

gg)em agosto de 1962, o presidents da Franc;a, Charles de Gaulle, deslocava

se de carro pelo suburbio de Paris, Petit Clamart, quando sofreu uma 

emboscada de um grupo com 15 membros da OAS, por raz6es polfticas e 

ideol6gicas realizaram mais de 100 tires contra o carro da autoridade, 12 

tires penetraram o vefculo e dois atingiram os pneus, ninguem ficou ferido; 

hh)em novembro de 1963, durante um desfile em Dallas, no Texas o 

presidents dos EUA, Jonh Kennedy foi alvejado por um tiro de fuzil 

disparado por Lee Oswald, um exfmio atirador, com problemas 

psicol6gicos, o Presidents morreu eo governador do Texas foi ferido; 

ii) em fevereiro de 1965, o lfder negro americana Malcon X, sofreu atentado 

no bairro negro do Harley, em New York, alvejado a tires por tres homens 

o crime foi planejado, e por raz6es ideol6gicas e racistas, o resultado foi a 

morte de Malcom X; 

jj) em julho de 1966, o Marechal Arthur da Costa e Silva, iria pegar um aviao 

com uma bomba cronometrada para explodir, quando no desembarque do 

presidents, como a equipe de protec;ao do presidents substituiu o voo por 

uma viagem de carro a bomba explodiu no horario calculado, porem o 

chefe da nac;ao nada sofreu, porem 04 pessoas morreram, o atentado foi 

armado por militantes comunistas, Ricardo Zaratini e Bruno Maranhao; 

kk) em abril de 1968, o premio Nobel da paz, Martim Luther King, foi vftima de 

um atentado praticado por motives raciais. Um franco-atirador de nome 

James Earl Ray, admitiu ter usado um Fuzil Remington 760 e alvejado 

mortalmente na sacada de seu quarto no Hotel Lorraine em Memphis; 
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II) em junho de 1968, o Senador Robert Kennedy, candidate a presidencia 

dos EUA, durante urn deslocamento a pe pelo hotel Ambassador, em Los 

Angeles na California, foi alvejado mortalmente por urn disparo de arma de 

fogo efetuado por Sirhan Bishara Sirhan, por motives ideologicos; 

mm) em junho de 1970, o Rei Hussein da Jordania, durante um 

deslocamento motorizado em Ama, teve o seu comboio emboscado por 09 

pessoas que efetuaram disparos, porem devido a atuagao do corpo de 

seguranga, ninguem saiu ferido e todos os indivfduos que praticavam o 

atentado foram mortos; 

nn)em novembro de 1970, durante uma visita as Filipinas o Papa Paulo VI, 

sofreu urn ataque realizado por urn pintor boliviano de nome Benjamin 

Mendoza, que por motives pessoais e religiosos, tentou mata-lo com uma 

longa faca malaia, o ataque foi durante o desembarque do papa no 

aeroporto; 

oo)em dezembro de 1972, a primeira-dama das Filipinas, Imelda Marcos, 

esposa do presidente Ferdinand Marcos, sofre urn ataque a facadas, 

durante urn programa ao vivo na TV, as raz6es ficaram desconhecidas 

porque urn seguranga do estUdio de TV matou o agressor; 

pp)em margo de 1975, o Rei da Arabia Saudita, Malik Faigal, sofre em Beirute 

urn ataque de armas de fogo do seu sobrinho Bern Mussaed Abdul, 

durante evento particular, o resultado foi a morte do Rei Faigal; 

qq)em setembro de 1975, o presidente do EUA, Gerald Ford, enquanto 

cumprimentava algumas pessoas na Assembleia Legislativa, em 

Sacramento na California sofreu urn ataque de arma de fogo feito por uma 

desequilibrada mental de nome Linnet Fromm, o motive foi psicologico e o 

ataque nao foi bern sucedido, porque urn agente de seguranga do 

presidente arrebatou a arma da mao da agressora; 

rr) em setembro de 1978, o adversario politico do presidente da Bulgaria, que 

pertencia ao PC Bulgaro sofreu urn ataque enquanto caminhava nas 

proximidades de Waterloo, . em Londres, o ataque foi feito por um 

desconhecido a servigo da KGB, que o envenenou com urn sofisticado 

guarda-chuva, que continha urn veneno de alto potencial letal em sua 

extremidade, o Sr. Geogi faleceu no hospital; 
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ss)em margo de 1981, o presidents dos EUA e atacado por Jonh Hinckley 

Junior, que era fa da artista Jodie Foster, e para chamar a atengao dela, 

resolve cometer o atentado, atirando no presidents, durante a safda dele 

de urn evento no Hotel Hilton em Washington. 0 agressor havia relatado 

todas as inteng6es dele em cartas que foram entregues ao FBI, o 

presidents foi ferido e mais tres pessoas tambem; 

tt) em maio de 1981, o Papa Joao Paulo II e atacado por Mehmet Ali Agca, 

urn membra da organizagao terrorista turca "Lobes Cinzentos", que por 

motives ideol6gicos e religiosos, dispara uma pistola Browning 9 mm por 

varias vezes e o Papa que estava na Praga do Vaticano, em urn desfile de 

jipe sem protegao, e atingido e se fere gravemente; 

uu)em outubro de 1981, o presidents do Egito, Anwar Sadat, e atacado 

enquanto participava de solenidade militar em comemoragao ao Yon Kipur, 

o palanque onde estava o presidents e alvo de ataques com granadas e 

fuzil Kalashnikov, o presidents morre e mais 08 pessoas, o ataque foi feito 

por participantes da solenidade, 01 tenente e 03 soldados que faziam 

parte de urn grupo chamado "Confraria dos lrmaos Mulgumanos", os 

motives foram ideol6gicos; 

vv) em outubro de 1984, a primeira-ministra da India, Indira Gandhi, em Nova 

Delhi sofre urn ataque emboscada, durante o deslocamento da residencia 

para o gabinete, este ataque foi feito com metralhadoras e rev6veres, e foi 

organizado por dois segurangas da primeira-ministra, Beant Singh e 

Satwant Singh, por raz6es polfticas e ideol6gicas, e o resultado foi a morte 

da vftima; 

ww) em outubro de 1984, a primeira-ministra da Gra Bretanha, na cidade de 

Bringhton, na lnglaterra, sofreu urn ataque de bomba gelatinosa, instalado 

no hotel em que ela pernoitava. 0 ataque foi planejado pelo grupo 

extremista IRA sob a coordenagao de Patrick Magee, a bomba foi 

instalada na parede do banheiro cinco andares acima do banheiro da sufte 

da 1 a ministra, no memento da explosao a ministra estava na porta 

recebendo documentos, cinco andares vieram abaixo, matando 05 

membros do seu partido, o ataque foi por motives politicos e ideol6gicos; 

xx) em fevereiro de 1986, Olof Pal me, primeiro-ministro da Suecia, ap6s 

assistir a uma sessao de cinema faz uma caminhada com a esposa e sem 
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seguranc;as. Em uma estac;ao de metro, foi atacado por urn desconhecido, 

que o matou com urn tiro de magnun perfurante, os motives nao ficaram 

conhecidos; 

yy) em 1991, durante a cerimonia de descida da rampa do Planalto, que o 

presidente Fernando Coller de Melo fazia todas as sextas-feiras, urn 

Pernambucano de nome Darionisio tenta agredir o presidente com uma 

faca, seguranc;as do presidente identificam a ameac;a e a neutralizam; 

zz) em marc;o de 1992, o Juiz italiano Giovanni Falconni, especialista em 

Mafia ltaliana sofre urn atentado a bomba durante deslocamento terrestre, 

uma bomba de TNT estava colocada em uma galeria pluvial a quatro 

metros de profundidade, o juiz e sua esposa faleceram, o veiculo era 

blindado porem nao resistiu a explosao, os organizadores do ataque foram 

componentes da organizac;ao criminosa Cosa Nostra, e o motive foi 

vinganc;a; 

aaa) em novembro de 1995, lthzak Rabin, primeiro-ministro de Israel sofre 

urn ataque em Tel-Aviv, durante a saida da prefeitura da cidade para o 

embarque em veiculo, o judeu extremista Yigal Amir, do grupo"Kahane 

Chai" utiliza-se de uma pistola beretta 9mm e consegue assassinar o 

primeiro-ministro lsraelense, os motives foram ideol6gicos e religiosos; 

bbb) em janeiro de 2003, o presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), 

Jose Genuine leva uma tortada na cara quando dava entrevista no 

audit6rio do Hotel Sheraton, no Forum Social em Porto Alegre, o ato foi 

cometido por urn militante do grupo "Confeiteiros sem Fronteiras", que 

estava com urn cracha de imprensa alternativa, as raz6es deste ataque 

foram ideol6gicas e o resultado foram danos morais ao Jose Genuine; 

ccc) em dezembro de 2006, o deputado federal pela Bahia, Antonio Carlos 

Magalhaes Neto, foi atacado por urn popular identificado. 0 ataque foi com 

arma branca (faca) e o deputado estava no interior do seu escrit6rio, ele foi 

ferido e socorrido, somente ferimentos sem gravidade, o motive foi o 

reajuste dos parlamentares e o descontentamento geral em relac;ao aos 

politicos. 

Estes sao alguns relates de ataques feitos a pessoas que por algum motive 

eram conhecidas e ou tinham exposic;ao publica. Em comum, muitas delas tinham 

urn aparato de protec;ao pessoal, em alguns cases a efici€mcia da equipe foi 
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fundamental para a sobrevivencia ou para a defesa do protegido, e em outros a falta 

ou ineficiencia da equipe de protegao de dignitaries, corroboraram para o resultado 

negativo. 

A cada dia que passa a violencia urbana cresce; independents de cidade, 

estado ou pais, as condigoes economicas, sociais e culturais estao ficando cada vez 

mais acirradas, e a questao da criminalidade organizada vern a tona de maneira 

contundente e com a utilizagao de material moderno e de tecnologia, muitas vezes 

mais avangada do que as forgas regulares. 

0 fato do ataque nao causar danos ffsicos nao quer dizer que ele nao trara 

prejufzos morais, ou ainda exposigao negativa na mfdia. E importante observar o 

hist6rico e iremos verificar alguns detalhes interessantes, tais como a razao dos 

motivos para o ataque, muitas vezes eles sao apenas futeis, nao previsfveis e 

absolutamente independentes do fato, como por exemplo o caso do ataque feito ao 

presidents Ronald Reagan, no qual o agressor utiliza urn metodo violento contra a 

vftima para chamar a atengao de uma artista de cinema. 0 desequilfbrio mental 

tambem determina condutas que fogem ao padrao de convivencia harmoniosa de 

uma sociedade, isso se faz claro ap6s a analise dos atentados e a verificagao da 

quantidade de casos de ataques fruto de uma absoluta perturbagao mental. 

A analise dos casos de ataque tambem nos leva a refletir o quao preparados 

devem estar os agentes para reagir em tempo habil e de maneira correta, de modo a 

diminuir os danos a vftima; em todos os casos citados o fator surpresa esta presente 

e nos hist6ricos em que o agredido saiu ileso, houve urn dos dois motivos, ou ele 

teve sorte ou a equipe de seguranga de dignitaries que o acompanhava, foi muito 

eficiente e para tanto estava absolutamente bern preparada, pois nao existe uma 

formula magica. Se a equipe nao for formada por homens bern selecionados e 

treinados, as chances de sucesso sao reduzidas. 

Nao ha como ser tolerante na questao do preparo, ela e fundamental, o infcio 

ocorre com a selegao de urn efetivo adequado, com urn perfil que atenda aos 

parametres exigidos para esta complexa atividade de protegao de dignitaries; ap6s o 

processo de selegao se faz necessaria urn treinamento de especializagao que 

coloque o policial em urn estado de adestramento profissional capaz de faze-lo 

reagir aos diversos percalgos da missao, com velocidade e acerto. 
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Obviamente que nao serao somente estas providencias que irao garantir o 

born resultado operacional de uma equipe de protegao de dignitaries, como ja citado, 

fundamentalmente esta atividade esta amparada em tres pilares: 

a) efetivo qualificado; 

b) logfstica adequada; 

c) sistema de informag6es. 

0 sistema de informag6es totalmente direcionado a balizar os atos 

preventives da equipe, tern que ser operacionalizado de modo a manter a seguranga 

da autoridade em varies nfveis, sem tolher-lhe a liberdade e sem o cometimento de 

abuses legais, porem se faz absolutamente necessaria a preservagao do sigilo das 

informag6es , bern como a constante vigilancia eletronica, com o objetivo maier de 

evitar a espionagem institucional. 0 sistema de informagao exerce ainda uma fungao 

importante ao alimentar os escal6es responsaveis, com dados que se referem a 

criminalidade, cases de risco de ataque, locais que ideologicamente sao antagonicos 

e outros que possam levar os diversos nfveis decis6rios a tomarem providencias 

operacionais preventivas com o objetivo maier de proteger o dignitario. 

A logfstica adequada forma o terceiro pilar que forma a estrutura de uma 

equipe que protege pessoas; esta area cuida de toda infra-estrutura de armamento, 

equipamentos de protegao individual, vefculos, aeronaves, equipamentos de 

comunicagao e burocraticos, edificag6es de base, equipamentos de navegagao e 

outros que de acordo com o decorrer dos tempos vao surgindo e melhorando o 

apoio logfstico as equipes. 

Por fim, nos tempos em que as autoridades podem dispor de uma boa infra

estrutura de protegao, nao nos resta outre caminho, senao afirmar que o ser humane 

capaz de operar este cenario fara toda a diferenga nos mementos de crise. 

A doutrina de protegao de dignitaries e largamente difundida mundo afora, o 

crime organizado possui entre os seus componentes indivfduos que muitas vezes 

sao oriundos ou ainda participam de tropas regulares constitufdas e, portanto, tern o 

conhecimento operacional que e utilizado pelas equipes de protegao de autoridades, 

assim temos a chance de veneer os cases de crise a partir da especializagao do 

policial adequado. 
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8.3 SELE<;AO E TREINAMENTO DOS AGENTES DE SEGURAN<;A DE 

DIGNITARIOS EM OUTRAS INSTITUI<;OES 

As informag6es a seguir foram conseguidas ap6s o encaminhamento de offcio 

as respectivas instituig6es que seguem com o objetivo de explorar o processo 

seletivo e de especializagao dos agentes de protegao de dignitaries que elas 

possuem. 

8.3.1 Sele9ao e treinamento na Secretaria da Casa Militar do Espirito Santo 

No Estado do Espfrito Santo, a seguranga do Governador e do Vice

Governador e planejada e executada pela Casa Militar. 

Naquele estado, o processo seletivo dos policiais que irao fazer parte da 

seguranga pessoal das autoridades retro-referidas, e feita pela indicagao da Chefia 

daquela Casa Militar dos demais oficiais que dela fazem parte, baseados na 

observagao de alguns criterios tais como: 

a) analise dos assentamentos funcionais e consulta ao sistema de 

inteligencia; 

b) nao possuir vinculo politico; 

c) aptid6es pessoais como lealdade, inteligencia, honestidade, apresentagao 

pessoal, boa forma ffsica e born sense. 

Ap6s a verificagao da vida profissional do militar, este sera admitido e 

freqOentara um curse de treinamento, que podera ocorrer dentro do Estado do 

Espfrito Santo ou nao, em instituig6es privadas ou nao. 

8.3.2 Sele9ao e treinamento na Casa Militar do Estado de Tocantins 

No Estado de Tocantins, a selegao do policial-militar que atuara na seguranga 

do Governador passa pela propria autoridade, no que diz respeito a alguma 
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indicac;ao e, a partir daf, e feita uma avaliac;ao das fichas individuais desses militares 

atraves do Subchefe da Casa Militar e seu staff. Quanta a testes ffsicos, psicol6gicos 

e medicos, nao ha nenhum especffico, considerando que os candidates ja foram 

submetidos a testes dessa natureza, quando de sua admissao na Polfcia Militar. 

Nao ha nenhum perfil delineado para o policial militar que atua na seguranc;a 

de dignitaries, mas os agentes de seguranc;a sao encaminhados a outras instituic;6es 

para sua qualificac;ao atraves de curses. 

8.3.3 Selec;ao e treinamento na Casa Militar do Estado do Ceara 

Na Casa Militar do Ceara, o processo de selec;ao dos agentes que comp6em 

as equipes de protec;ao de dignitaries governamentais ocorre mediante detalhado e 

criterioso processo de escolha, entre os profissionais que se destacam, 

preferencialmente, nos seguintes quesitos: 

a) nao possuam punic;6es de natureza grave; 

b) estejam no mfnimo, no comportamento bam; 

c) nao responda a processo administrative, disciplinar ou judicial criminal; 

d) tenha tido passagem efetiva na atividade operacional da Polfcia Militar; 

e) tenham conhecimento tatico do emprego dos mais variados equipamentos 

e armamentos; 

f) possuam formac;ao na area de seguranc;a de autoridades. 

Ap6s selecionado, o novo agente de seguranc;a e submetido a peri6dicos 

curses de especializac;ao na area de seguranc;a de autoridades, atraves de curses 

promovidos pela propria Casa Militar do Ceara. 

8.3.4 Selec;ao e treinamento da Subsecretaria Militar no Estado do Rio de 

Janeiro 

Na Subsecretaria Militar, 6rgao subordinado a Casa Civil do Estado do Rio de 

Janeiro, e responsavel pela provisao da seguranc;a pessoal do Governador daquele 
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estado, e feita com a aplicayao de um sistema investigative, que avalia a vida 

pregressa do policial que pretende fazer parte do quadro daquela subsecretaria, com 

o processo de investigayao da ficha disciplinar, ficha judiciaria, teste de aptidao ffsica 

e teste de aptidao medica, tambem e feita uma procura para ver se responde a 

qualquer ayao em qualquer esfera do Judiciario. Uma entrevista e por fim uma 

investigayao por parte da Superintendencia de lnteligencia da Subsecretaria Militar 

da Casa Civil. 

Ap6s a sua aprovayao, o policial e submetido a uma transferencia para a 

Subsecretaria Militar da Casa Civil, e passara por instru96es especfficas da 

atividade, sendo automaticamente matriculado no primeiro Curso de Proteyao de 

Autoridades, que ocorre duas vezes por ano. 

Durante este perfodo o policial e submetido a um acompanhamento de seus 

superiores sendo que os desvios de conduta sao relatados ao Superintendents de 

Seguranya. 

8.3.5 Sele9ao e treinamento no Gabinete Militar do Estado de Sergipe 

Em Sergipe, o processo seletivo se da por rigoroso acompanhamento da vida 

policial, em que o militar deve estar no mfnimo no born comportamento, como 

condi9ao de tempo de servi9o prestado na Policia Militar do Sergipe, e nao ter 

respondido processo judicial por crime doloso. 

Os policiais-militares que estao na equipe de seguranya do governador 

daquele estado, realizam o curso de prote9ao de dignitaries, realizado no proprio 

gabinete militar, contando com 100 horas-aula, contemplando as seguintes materias: 

a) dire9ao defensiva, ofensiva e evasiva; 

b) tiro policial aplicado; 

c) suporte basico de vida; 

d) explosives e a96es anti-bombas; 

e) comunicayao operacional; 

f) etiqueta; 

g) apari96es em publico; 

h) escolta ape; 
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i) embarque e desembarque; 

j) planejamento de opera~6es. 

8.3.6 Selec;ao e treinamento no Gabinete Militar do Estado de Minas Gerais 

Em Minas Gerais a sele~ao dos policiais-militares que servem nas equipes do 

Gabinete Militar do governador de Minas Gerais, ocorre pelo rito de indica~ao que e 
precedida de analise dos registros funcionais e entrevistas com oficiais da 

Superintendencia de lnteligencia e Seguran~a. 

Quanto ao treinamento ele e dividido em estagios, a saber: 

a) treinamento extensive (quinzenal); 

b) treinamento intensive (reciclagem); 

c) treinamento policial basico (bienalmente); 

d) treinamento com arma de fogo {bienalmente); 

e) treinamento complementar ( cursos especificos, dentre os quais o de 

prote~ao de autoridades. 

8.3. 7 Selec;ao e treinamento no Gabinete de Seguranc;a lnstitucional da 

Presidencia da Republica 

0 Gabinete de Seguran~a lnstitucional da Presidencia da Republica (GSI), 

seleciona os seus agentes de prote~ao de dignitaries, com a requisi~ao do efetivo a 

6rgaos de Seguran~a Publica, For~as Auxiliares e For~as Armadas; dentro de urn 

determinado perfil profissional e ap6s os submete a estagios de capacita~ao para 

desempenho de cargos e fun~6es em proveito da seguran~a do Presidente da 

Republica. 

0 GSI observa na questao do perfil para a sele~ao dos agentes os seguintes 

requisites: 

a) desempenho ffsico; 

b) habilidade no tiro; 
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c) condi96es de saude; 

d) atributos pessoais; 

e) caracterfsticas pessoais. 

Ap6s a analise dos dados o agente e convocado e passa a servir no GSI. 

8.3.8 Selec;ao e treinamento no Gabinete Militar do Estado do Piaui 

No Gabinete Militar do Estado do Piauf os policiais que irao desenvolver a 

atividade de prote9ao de dignitaries primeiramente sao sabatinados pelo Diretor de 

Seguran9a, com enfase a observa9ao sobre a qualifica9ao e o perfil profissional 

inerentes a fun9ao, todos os policiais devem ser do quadro da ativa da Policia Militar 

do Piauf. 

Ap6s este procedimento de sele9ao, e realizado urn curse para prote9ao de 

dignitaries realizado pela institui9ao e por oficiais do Gabinete devidamente 

qualificados para este mister. 

8.3.9 Selec;ao e treinamento na Coordenadoria de Seguranc;a do Governo do 

Estado do Rio Grande do Norte 

0 processo seletivo naquela institui9ao e composto de uma escolha que e 

feita considerando-se os seguintes principios: 

a) perfil profissiografico; 

b) condi9ao fisica; 

c) conhecimento tecnico; 

d) experiencia; 

e) pesquisa social. 

Ap6s esta etapa os agentes sao submetidos a urn treinamento especifico na 

area de seguran9a e prote9ao de autoridades e de instala96es, com enfase na 

padroniza9ao dos procedimentos tecnicos. 
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8.3.10 Sele~ao e treinamento na Secretaria Executiva da Casa Militar do 

Governo de Santa Catarina 

No Estado de Santa Catarina a seguran<;:a pessoal do governador e exercida 

por agentes pertencentes a Secretaria Executiva da Casa Militar e realizado em 

duas etapas: 

a) levantamento de informa<;:6es do conhecimento tecnico-profissional do 

indicado, analise de referencias pessoais e analise de referencias 

profissionais; 

b) acompanhamento das atividades do novo agente tal como em urn estagio 

probat6rio. 

A capacita<;:ao do novo agente que passa a pertencer aquela institui<;:ao se da 

por meio da instru<;:ao de revitaliza<;:ao que e prevista na Policia Militar de Santa 

Catarina, ou seja, nao existe urn curse especifico voltado para a area de prote<;:ao de 

dignitaries. 

0 curse de revitaliza<;:ao possui a seguinte grade pedag6gica: 

a) teoria da seguran<;:a governamental; 

b) seguran<;:a patrimonial e fisica de instala<;:6es; 

c) seguran<;:a de dignitaries; 

d) informa<;:6es e inteligencia; 

e) arm as e equipamentos leta is e nao leta is; 

f) tiro em ambients confinado e tiro sob stress; 

g) tiro tatico defensive e baixa luminosidade; 

h) dire<;:ao defensiva, ofensiva e evasiva. 

8.3.11 Sele~ao e treinamento no Gabinete Militar da Governadoria do Estado de 

Rondonia 

Os policiais que realizam a prote<;:ao do governador do Estado de Rondonia 

sao selecionados na Policia Militar daquele estado, com o procedimento do 
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voluntariado, indicagao e avaliagao das suas fichas individuais, consultas, pesquisa 

na inteligencia e submetido a uma entrevista. 

Ap6s findo o processo seletivo, os novos agentes sao alocados no servigo de 

Guarda daquela instituigao com o objetivo de adapta-lo as novas condi<;6es de 

servigo e ap6s isso ele e submetido a algumas avaliag6es de alguns servigos a 
paisana, sendo a sequencia deste processo a matrfcula e realizagao de urn curse de 

protegao de dignitaries, desta feita ap6s o termino os que se destacam migram para 

a equipe de protegao de dignitaries. 

8.3.12 Selec;ao e treinamento na Casa Militar do Governo do Estado do Rio 

Grande do Sui 

As equipes de protegao de dignitaries no Rio Grande do Sui sao formadas por 

oficiais e pragas, que sao selecionados dentro da Corporagao Brigada Militar do Rio 

Grande do Sui, levando em conta os seguintes aspectos: 

a) perfil que contemple lealdade; 

b) prepare ffsico; 

c) prepare psicol6gico; 

d) abnegagao; 

e) rapidez de precisao; 

f) precisao; 

g) pesquisa de vida pregressa funcional e particular; 

h) decisao final do Chefe da Casa Militar. 

Ap6s o processo de selegao praticado naquela instituigao os policiais passam 

por urn processo de · especializagao simples que compreende as seguintes 

providencias: 

a) procedimentos; 

b) formag6es; 

c) comportamento; 

d) vestimenta; 

e) materiais a serem utilizados; 

f) armamento e tiro; 
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g) outros. 

Alem destas providencias a Casa Militar do Rio Grande do Sui, submete os 

agentes a curses de prote9ao de dignitaries em outras organiza96es como GSI, IV 

COMAR, PM de Pernambuco, PM do Ceara. 

8.3.13 Sele.;ao e treinamento na Casa Militar do Distrito Federal 

0 Distrito Federal com o efetivo da sua Policia Militar executa as atividade de 

prote9ao do governador, com o efetivo lotado na Casa Militar, para tanto os policiais 

que Ia servem sao escolhidos com os seguintes criterios; 

a) capacita9ao profissional; 

b) destaques em ocorrencias policiais; 

c) qualifica9ao profissional; 

d) condicionamento fisico adequado; 

e) perfcia na utiliza9ao e manuseio de armamento; 

f) experiencia em defesa pessoal; 

g) outras qualifica96es. 

Ap6s a realiza9ao do processo seletivo os agentes sao matriculados no Curse 

de seguran9a de Autoridades, promovidos pela Casa Militar ou pelo GSI, sendo que 

alem deste curse os agentes passarao a freqi..ientar periodicamente estagios de 

reciclagem profissional como: 

a) pratica de tiro; 

b) simula96es de perigo no memento de embarque e desembarque de 

vefculos automotores e aeronaves.; 

c) simula9ao de deslocamentos terrestre, a pe e motorizado, com simula9ao 

de sinistros; 

d) simula9ao de atentados; 

e) simula9ao de salvamentos e socorros de urgencia; 

f) tecnicas de varredura de locais de evento. 
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9 ABORDAGEM TEORICA SOBRE SELE<;AO E TREINAMENTO DE 

ESPECIALIZA<;AO DOS AGENTES 

A questao cientifica na elabora<;:ao de uma conduta de sele<;:ao e treinamento 

de pessoal, e fundamental nas gest6es contemporaneas; varios pesquisadores ja 

estabeleceram os conceitos modernos de gestao, nas mais variadas areas de 

atividades. Eles estao cada vez mais padronizados, porem ganha espa<;:o os que o 

aperfei<;:oam, nao obstante os resultados obtidos por profissionais que atuam de 

forma emocional, baseados em criterios absolutamente empiricos, e que 

considerados como positives. Como sao casos de exce<;:ao mantem-se cada vez 

mais os criterios de gerir de acordo com os parametres estabelecidos mundialmente 

como protocolos de sucesso na area de gestao de recursos humanos. 

A presente pesquisa visa detectar as boas e modernas tecnicas de gestao de 

pessoal para o encaminhamento cientifico que ampare e justifique a implanta<;:ao de 

um protocolo de sele<;:ao e treinamento de policiais-militares que atuam na 

seguran<;:a de dignitaries da Casa Militar de Sao Paulo, como nos ensina Chiavenato 

(1999, p. XXVII): "A gestao de pessoas tern sido a responsavel pela excelencia de 

organiza<;:6es bem-sucedidas e pelo aporte de capital intelectual que simboliza, mais 

do que tudo, a importancia do fator humano em plena era da informa<;:ao". 

Entende-se que a politica de pessoal deve se voltar a estabelecer uma 

conduta cultural da organiza<;:ao, ou seja, a maneira como esta empresa se comporta 

e prestara o seu servi<;:o depende em grande parte dos seus funcionarios, estes 

necessitam apresentar um perfil adequado para ajudar o sistema organizacional a 

atingir os objetivos finais. 

Selecionar e especializar utilizando o treinamento, serao atividades tipicas de 

recursos humanos que obrigatoriamente fazem parte da boa gestao de pessoas, 

cujo objetivo Chiavenato (1999, p. 08) define como: 

[ ... ) As organizaQ6es bem-sucedidas estao percebendo que somente podem 
crescer, prosperar e manter sua continuidade se forem capazes de otimizar 
o retorno sobre os investimentos de todos os parceiros, principalmente o 
dos empregados[ ... ] As pessoas podem ampliar ou limitar as forQas e 
fraquezas de uma organizagao, dependendo da maneira como elas sao 
tratadas. Para que OS objetivos da Gestao de Pessoas sejam. alcangados, e 
necessaria que os gerentes tratem as pessoas como elementos basicos 
para a eficacia organizacional. 
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A Casa Militar de Sao Paulo e uma organizagao que tern dentre as suas 

miss6es a protegao de dignitaries, que necessita de pessoas habilitadas 

tecnicamente para as caracterfsticas desta missao; tomando-se em conta os 

ensinamento de Chiavenato descobre-se a necessidade premente da CMil de se 

enquadrar nesta filosofia contemporanea de administragao de pessoas. 

Dentro dos conceitos basicos do processo de selegao e especializagao 

detectam-se tres importantes e que serao definidos de maneira cientffica adiante. 

9.1 PERFIL 

Quando a organizagao busca o efetivo humane adequado para o 

desempenho das atividades a que ela se prop6e, de uma forma geral ela necessita 

de pessoas com qualificagao profissional e pessoal para as diversas miss6es; nao 

se avalia a questao do desempenho durante urn processo de selegao, visto que este 

na realidade sera o resultado final das atividades desenvolvidas por aqueles que 

foram selecionados, e em urn raciocfnio continuo quao melhor for o processo 

seletivo, maier a chance de se ter urn pessoal capaz de responder aos anseios da 

organizagao. Nesta questao de perfil justifica Lucena (1995, p. 115): 

[ ... ] compreende o dimensionamento dos objetivos do cargo, do tipo de 
contribuic;:ao esperada, expressa nos resultados desejados. Estes 
indicadores orientarao a identificac;:ao das responsabilidades, 
conhecimentos, qualificac;:oes, experiencias, habilidades e aptidoes 
requeridas pelos objetivos do cargo. Sao, portanto, condic;:oes para o 
desempenho do ocupante do cargo. 

Lucena estabelece que entre os componentes basicos utilizados para 

planejamento de recursos humanos, "os perfis profissionais, representam urn dos 

mais importantes e de larga aplicagao na administragao de recursos humanos." 

Durante entrevista feita com o Sr. Wagner Rossano, Diretor de Protegao de 

Executives da empresa Schincariol S/A, realizada em 18 de jun 2009, refere-se ao 

perfil de urn candidate a determinado cargo da seguinte maneira: 
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Se faz fundamental a questao de aplicagao de urn processo de selegao 
moderno, amparado nas mais seguras tecnicas de detecgao de pessoas 
com perfil adequado a missao que ela ira desempenhar [ ... ] nos varios 
testes em que o processo de selegao foi mal feito os Indices de incidentes 
durante o decorrer das missoes sao assustadores, levando a equipe a urn 
nfvel de risco extrema podendo ser inclusive fatal, fato que nao ocorreu por 
sorte [ ... ] a sorte nao e urn a ferramenta para ser utilizada por urn a equipe de 
protegao de dignitarios. 

A defini<;ao do Dicionario Aurelio da lfngua Portuguesa (2006, p. 623) nos da 

a seguinte defini<;ao de perfil: "contorno do rosto de uma pessoa vista de lado. A 

representa<;ao de urn objeto que e visto s6 de urn lado. Contorno, silhueta. Descri<;ao 

de alguem em tra<;os rapidos". 

Na defini<;ao acima, a pesquisa detecta a importancia do ultimo trecho, que 

aliado a tecnicas modernas de sele<;ao de pessoas, sera possfvel ter a descri<;ao da 

pessoa e poder escolher aquele que mais se adequa as miss6es propostas. 

Em entrevista feita em 08 de junho de 2009 os argumentos do Major Vicente 

Nicolla Novelino, chefe do Departamento de Alistamento e Sele<;ao (DSA) da 

PMESP, a respeito do perfil de urn policial para determinadas atividades sao os 

seguintes: 

0 policial-militar apresenta uma caracterfstica comum para a sua entrada 
nas fileiras da instituigao, todos passaram por urn teste psicotecnico, 
aplicado pela DAS, com o objetivo de detectar urn perfil de policial 
estabelecido, porem depois de formados, os policiais passam a ser 
classificados em varias unidades com caracterfsticas operacionais 
diferentes uma das outras[ ... ], e fundamental para o bern andamento do 
servigo que cada unidade tenha urn processo de selegao, para que de 
forma tecnica, os postos sejam preenchidos por policiais com perfil 
adequado, estudos da DAS, indicam que a produtividade aumenta e a 
ocorrencia de incidencia de erros diminui[ ... ]. 

Os testes realizados pela PMESP, aos candidates, quando do ingresso na 

carreira de policial, tambem tern as suas varia<;6es, todas baseadas no perfil; ha o 

entendimento de que para os diversos nfveis de ingresso, · oficiais e pra9as, ha urn a 

diferen<;a de perfil, que procura identificar a devida aptidao para o cargo que 

desempenhara, tal como nos esclarece Lopes (1978, p. 119), a respeito de aptidao: 

[ ... ] a aptidao, conforme a melhor doutrina, e uma disposigao natural do 
indivfduo para determinada atividade( ... ], uma disposigao natural em fazer 
alguma coisa, sem educagao previa, melhor e mais facilmente que a medis 
dos indivfduos nas mesmas condigoes( ... ]. 
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Urn conceito de uma palavra diferente de perfil, mas que em urn sentido 

amplo da interpreta9ao, nos leva exatamente as defini96es ja constatadas de perfil, 

e o mais importante para pesquisa e que detecta-se a maneira pontual com que esta 

caracterfstica se faz presente na determina9ao de urn quesito de escolha de 

pessoas, ou seja o perfil e sim urn ponto fundamental a ser tratado em urn processo 

de sele9ao a ser proposto a administra9ao da Casa militar do Estado de Sao Paulo. 

9.2 SELE<;AO 

0 processo de sele9ao fundamentalmente e antecedido de uma atividade 

cham ada de recrutamento, que Chiavenato (1999, p. 91) define como: 

0 recrutamento corresponde ao processo pelo qual a organiza~;ao atrai 
candidatos ao mercado de recursos humanos, para abastecer seu processo 
seletivo. Na verdade, o recrutamento funciona como urn processo de 
comunica~;ao: a organiza~;ao divulga e oferece oportunidades de trabalho ao 
mercado de recursos humanos [ ... ] atrai os candidatos para o processo 
seletivo. 

Chiavenato (Ibid., p. 92) argumenta ainda: 

Do ponto de vista de sua aplica~;ao o recrutamento pode ser interno ou 
externo.O recrutamento interno atua sobre os candidatos que ja estao 
trabalhando na organiza~;ao - isto e, funcionarios - para promove-los ou 
para transferi-los para outras atividades mais complexas ou mais 
motivadoras. 0 recrutamento externo atua sobre candidatos que estao no 
mercado de recursos humanos, portanto fora da organiza~;ao, para 
submete-los ao seu processo de sele~;ao de pessoal. 

Os conceitos de Chiavenato levaram a reflexao da possibilidade de se 

estabelecer. urn processo de recrutamento que antecedesse a pratica da sele9ao dos 

policiais de prote9ao de dignitaries a ser realizada pela Casa Militar do Estado de 

Sao Paulo, chegando a conclusao de que esta fase e muito rapida e pragmatica, 

principalmente pela estrutura administrativa da PMESP, ou seja a lnstitui9ao possui 

capacidade para divulga9ao e solicita9ao de interessados em servir na CMil, de 

forma rapida, dinamica e sem custo atraves dos mecanismos de circula9ao interna. 
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0 que fundamentalmente nao podera deixar de ser feito e a descriyao do 

serviyo de proteyao de dignitaries, quando da divulgayao do recrutamento, pois 

comparecerao para o processo de seleyao policiais que apresentarem uma pre -

disposiyao para a atividade em pauta. Conta-se com a vantagem de ser urn 

recrutamento interno, portanto com maior facilidade de acesso ao efetivo humano, 

porem apresenta alguns contras que Chiavenato (1999, p. 93) define como: 

Pode bloquear a entrada de novas ideias [ ... ] facilita o conservantismo [ ... ] 
mantem quase inalterado o patrimonio humano da organizar;:ao [ ... ] ideal 
para empresas burocraticas [ ... ] mantem e conserva a cultura organizacional 
[ ... ] funciona como urn sistema fechado de reciclagem continua. 

Contudo, a observayao que se faz e que legalmente a Casa Militar nao 

podera realizar urn concurso publico especffico para compor o seu quadro 

organizacional, assim nao existe outra maneira senao urn recrutamento interno, que 

tambem tern a sua vantagem como argumenta Chiavenato (Ibid., p. 93): 

Aproveita melhor o potencial humano da organizar;:ao [ ... ] motiva e encoraja 
o desenvolvimento profissional dos atuais funcionarios incentiva a 
permanencia dos funcionarios e a fidelidade a organizar;:ao [ ... ] ideal para 
situar;:6es de estabilidade [ ... ] nao requer socializar;:ao organizacional de 
novos membros [ ... ] probabilidade de uma melhor seler;:ao [ ... ] custo 
financeiro mais baixo. 

Em ambito interno a PMESP, a Casa Militar e uma instituiyao diferenciada 

devido a uma gratificayao de representayao, paga a seus integrantes, e pelas 

caracterfsticas da atividade de proteyao de dignitaries, fato que faz com que a 

demanda de publico interno da polfcia que deseja servir nesta unidade, seja maior 

do que as vagas existentes; assim, de forma pontual urn processo de recrutamento 

interno nao seria diffcil de se estabelecer, com o fim de alimentar o processo de 

seleyao. Bastaria apenas a publicayao de convocayao para urn processo de seleyao 

feita pelas unidades da Policia Militar. 

Feito o recrutamento, ou o chamamento, inicia-se urn processo de seleyao 

que sera a porta de entrada dos policiais que irao compor as equipes de proteyao de 

dignitaries, como ja exposto nesta pesquisa, a necessidade de se atualizar o 

protocolo que esta em vigencia e absolutamente necessaria, para que o alinhamento 

com as modernas praticas de gerir recursos humanos comece a fazer parte da rotina 

administrativa da Casa Militar. Lopes (1978, p. 101) define a seleyao como "[ ... ] 
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processo de escolher, dentre os individuos recrutados, os que sao aptos para a 

execw;ao de determinado trabalho e classifica-los, conforme o grau de aptidao de 

cada um." 

0 objetivo deste procedimento e dar a certeza tecnica que a lnstiuth;ao 

responsavel pela prote<;ao do Governador esteja utilizando o melhor recurso 

humane disponivel na PMESP, tal como argumenta Saldanha (1975, p. 78): 

[ ... ] a selegao de pessoal visa a escolha dos melhores entre os elementos 
recrutados, ordenando-os em fungao de sua adequagao ao cargo, ou 
emprego [ ... ] a selegao fundamenta-se assim, nas diferengas individuais e 
em sua analise, as quais permitem indicar se uma pessoa tern as aptidoes 
exigidas para urn cargo dado ou se a mesma tern condigoes superiores ou 
inferiores aquela exigida. Quando essas qualidades forem superiores, o 
mais racional sera indica-la para urn cargo mais alto que aquele que se tern 
no momento, ou sugerir seu aproveitamento em cargo de menor 
qualificagao, quando as caracterfsticas pessoais forem de natureza inferior. 

Uma questao que sempre se apresenta na sociedade moderna e a ocorrencia 

de apadrinhamentos, de coloca<;ao no mercado de trabalho de pessoas, que nem 

sempre apresentam as caracteristicas necessarias para a presta<;ao do servi<;o, 

porem par serem apadrinhados de alguem com influencia no processo decis6rio de 

determinada institui<;ao, e alocada, e isto pode colocar em cheque a eficiencia final 

do servi<;o. 

A Casa Militar do Estado de Sao Paulo nao e uma exce<;ao a este 

comportamento da sociedade, embora a maior parte do seu efetivo passe par urn 

processo de sele<;ao, ainda que precario, existe a ocorrencia de ingerencias 

externas com o objetivo deslocar policiais que par vezes nao possuem o perfil 

adequado para o preenchimento da vaga. Sao situa<;6es politicas que colocam 

muitas vezes o Chefe da Casa Militar em situa<;6es delicadas, pais como o efetivo 

que a comp6e ja e concursado e a efetiva<;ao depende apenas de aloca<;6es 

internas · da lnstitui<;ao Policiai-Militar, os pedidos se tornam constantes 

principalmente par ser uma unidade com diferen<;as administrativas e operacionais 

tal como foi detectado pela pesquisa e ja exposto. 

A ado<;ao de urn protocolo de sele<;ao vern de encontro a esta pratica malefica 

a administra<;ao de recursos humanos, pais estabelece criterios tecnicos que 

possibilitam uma escolha de gabarito, e nao par criterios politicos e de influencia 

externa. Tal procedimento leva inclusive a reflexao de que a extin<;ao de urn 

apadrinhamento levaria a equipe a urn estagio de desempenho maior, aumentando 
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inclusive a auto-estima, pelo fato de trabalhar em uma organizagao na qual a 

capacidade pessoal de desempenho tern urn valor inestimavel, e nao sujeito a 

ingerencias, afinal urn grupo composto por pessoas de competencia tecnicamente 

comprovada e alinhados com o mister da administrac;:ao, dao urn impulse a 
produtividade, nessa linha de pensamento argumenta Aquino (1980, p. 1 08): 

[ ... ] como ja observamos, o indivfduo exerce influencia na formagao cultural 
da empresa. Quando ingressa na organizagao, leva consigo sua energia 
psicol6gica, suas experiencias pessoais e profissionais, sua maneira de ser 
e de pensar, de refletir, de sentir, e de ver o mundo. Leva suas aptidoes, 
suas capacidades, suas tendencias, suas motivagoes, seu estilo pessoal e 
uma quantidade incontavel de outras caracterfsticas. Assim, o primeiro 
componente de constituigao da forga institucional da organizagao esta nas 
pessoas que formam o seu quadro de pessoal. 

0 ensinamento de Aquino nos esclarece o quanto pode ser destrutivo a 

questao de ocupar determinado cargo com uma pessoa que nao possui as 

qualificagoes para isso, fato que pode ocorrer em urn apadrinhamento. 

Desenha-se assim, a forma de utilizarmos o processo de selec;:ao como urn 

instrumento guia no preenchimento de cargos com o efetivo humane condizente. 

Seguindo os conceitos de autores ja citados parece claro que o processo seletivo de 

pessoas, impetrado pela administrac;:ao do empregador, a determinados tipos de 

indivfduos tern a finalidade de coloca-lo para exercer alguma atividade, buscando 

sua correta adequac;:ao a execuc;:ao das tarefas da I nstituigao. 

Autor de renome na area de recursos humanos, ldalberto Chiavenato (1999, 

p. 1 07) nos esclarece sobre o processo de selec;:ao de pessoas: 

A selegao de pessoas funciona como uma especie de filtro que permite que 
apenas algumas pessoas possam ingressar na organizagao: aquelas que 
apresentam caracterfsticas desejadas pela organizagao. Ha urn velho ditado 
popular que afirma que a selegao constitui a escolha certa para o Iugar 
certo. [ ... ] a selegao busca dentre os varios candidatos recrutados aqueles 
que sao mais adequados aos cargos existentes [ ... ] visando manter ou 
aumentar a eficiencia e o desempenho do pessoal, bern como a eficacia da 
organizagao. 

Nao obstante as diferenc;:as conceituais os autores todos convergem, para um 

mesmo ponto, que e o de eficiencia da instituic;:ao, ou seja almeja-se com o processo 

de selegao aumentar a capacidade produtiva. No caso especifico da Casa Militar o 

objetivo maior e a reduc;:ao de incidentes e a implantac;:ao da capacidade total de 

risco zero na protec;:ao de dignitaries. 
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Os policiais-militares que tern intenc;ao de servir em uma equipe de protec;ao 

de dignitaries da CMil, tem urn pre-requisite que os qualifica, pelo fato de ja terem 

sides testados durante o processo de ingresso na instituic;ao PM. Ocorre que quando 

falamos na atividade de proteger pessoas necessitamos de urn perfil mais complete 

que nem todos sao possuidores; de acordo com a filosofia de recursos humanos, as 

diferenc;as entre pessoas existem e tern que ser analisadas; para que se possa 

compor as equipes de acordo com a finalidade dos trabalhos a serem executados, 

buscamos para esta composic;ao o policial diferenciado, que possua capacidade 

para a atividade e realmente seja capaz de potencializar a instituic;ao no seu mister, 

Chiavenato (1999, p. 107) da fundamentac;ao para esta observac;ao com os 

seguintes argumentos: 

Se nao houvesse as diferenc;as individuais e se todas as pessoas fossem 
iguais e reunissem as mesmas condic;oes [ ... ] para aprender e trabalhar, a 
selec;ao de pessoas seria totalmente desnecessaria [ ... ] a variabilidade 
humana e enorme: as diferenc;as individuais entre as pessoas, tanto no 
plano ffsico (como estatura, peso, compleic;ao ffsica, forc;a, acuidade visual e 
auditiva, resistencia a fadiga etc) como no plano psicol6gico (como 
temperamento, carater, inteligencia, aptidoes, habilidades mentais etc) 
levam as pessoas a se comportar diferentemente, a perceber situac;oes de 
maneira diferente e a se desempenhar diferentemente com maior ou menor 
sucesso nas organizac;oes. 

Chiavenato, nesta ultima citac;ao, vai de encontro aos prop6sitos desta 

pesquisa, a diferenc;a existente entre as pessoas e que interessa na composic;ao das 

equipes de protec;ao de dignitaries, o fato de todos pertencerem a Policia Militar nao 

os habilita ao desempenho desta missao, o foco esta em detectar aqueles que se 

enquadram no perfil e a partir de concluso o processo de selec;ao, prepara-lo e 

especializa-lo para o servic;o. A genese do processo de selec;ao e a fixac;ao do 

protocolo, ou seja, quais seriam os testes que com certeza indicariam o policial com 

perfil . adequado? Qual seria a metodologia que levaria a instituic;ao a escolher, 

dentre os pretendentes, aquele que atenderia a demanda tecnica? 

A pesquisa encontra basicamente duas variaveis para uma analise de como 

proceder em um processo de selec;ao, o primeiro balizamento se da com a analise 

dos requisites do cargo, ou seja, suas caracterfsticas e exigencias e o outre 

balizamento sera o perfil dos candidates recrutados. 

Quante a primeira variavel verifica-se que no processo de selec;ao o objetivo 

final e encontrar o candidate ideal para o preenchimento de determinada vaga em 
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uma empresa privada au publica, porem para que este mister seja cumprido 

primeiramente ha que se mensurar quais as caracterfsticas do cargo a ser 

preenchido, quais sao as exigencias que ele ira requerer do ocupante da fungao, 

este procedimento tern como escopo a definigao de especificag6es para que quando 

da aplicagao de testes do processo seletivo, o perfil procurado ja esteja devidamente 

alinhado com o cargo. 

No caso especffico de protegao de dignitaries esta etapa tem muita 

importancia pais uma equipe que protege autoridades na Casa Militar de Sao Paulo, 

e composta par policiais-militares e portanto sujeitos ao regime militar, com toda a 

liturgia, que a ele se aplica, portanto e fundamental a descrigao de fungoes para o 

estabelecimento dos perfis de comando e de subordinagao. A caracterfstica que 

difere a atividade de protegao de pessoas de outras atividades que existem na 

PMESP, e que em varias situag6es o PM estara em processo de tomada de decisao 

sem a devida autorizagao do escalao superior, isto sempre ocorrera em casas de 

crises au de necessidade, o que traz a demanda de composigao de uma equipe com 

capacidade para exercer a missao com tantas variaveis distintas de urn 

comportamento absolutamente militar. 

Esta questao de definigao das caracterfsticas do cargo a ser ocupado e muito 

bern ilustrada par Gil (1994, p. 45): 

[ ... ] uma selec;ao adequada e feita a partir de criterios, que podem ser 
definidos a partir da descric;ao da func;ao para a qual se deseja selecionar 
as pessoas. Quando a empresa disp6e de urn sistema de descric;ao de 
cargos, essa tarefa torna-se bastante simples. Caso contrario, cabera ao 
selecionador, ainda que de maneira precaria, incumbir-se dessa tarefa. 

Estabelecidos as cargos e suas descrig6es o caminho seguinte e o 

estabelecimento de tecnicas de selegao que irao detectar nos candidates que se 

apresentaram para a vaga, aqueles capazes de ocupa-la. Esta tecnica, chamada de 

processo de comparagao Chiavenato (1999, p. 107) a descreve da seguinte forma: 

A melhor maneira de conceituar selec;ao e representa-la como uma 
comparac;ao entre duas variaveis: de urn lado, os requisitos do cargo a ser 
preenchido(requisitos que o cargo exige do seu ocupante) e, de outro lado, 
o perfil das caracterfsticas dos candidatos que se apresentam para disputa
lo. A primeira variavel e fornecida pela descric;ao e analise do cargo, 
enquanto a segunda e obtida por meio de aplicac;ao das tecnicas de 
selec;ao. 
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Como exemplo de urn mecanisme de comparac;ao, ap6s o estabelecimento 

das caracteristicas do cargo a ser ocupado, passa-se a fase da identificac;ao dos 

atributos que deve possuir o candidate para exercer a func;ao, Gil (1994, p. 45) nos 

ilustra esta procura de qualidades com algumas perguntas relativas as 

caracteristicas do candidate: 

Que conhecimentos a pessoa deve ter? [ ... ] Que experiencia e necessaria? 
[ ... ] Que aptid6es sao necessarias (aptidao mecanica, destreza manual, 
facilidade no uso das palavras, facilidade com numeros, etc)? [ ... ] Que 
caracterfsticas pessoais sao necessarias (disciplina, paciencia, iniciativa, 
sociabilidade, etc)? [ ... ] Que circunstancias pessoais devem ser 
consideradas (familia, local de residencia, posse de autom6vel, etc)? 

Os ensinamentos de Gil reforc;am alguns dos objetivos especificos desta 

pesquisa, pais a indicac;ao de urn novo protocolo de selec;ao e treinamento, com o 

fim de especializar o PM que passa a integrar a Casa Militar, e ira desempenhar a 

func;ao de protec;ao de autoridades, e fundamentalmente composto pelo 

estabelecimento de urn perfil que ira passar par urn processo de formulac;ao de 

perguntas, tal como nos ilustra o autor. Nos seus exemplos temos perguntas 

genericas que apenas explicitam uma determinada condic;ao, e 6bvio que isto sera 

convertido as necessidades da administrac;ao da Casa Militar e voltado a missao em 

estudo. 0 fate e que a pesquisa esta encontrando na doutrina de recursos humanos 

contemporanea fundamentos para indicar o estabelecimento deste protocolo que e 

de suma importancia para a modernizac;ao e para o estabelecimento de criterios de 

impessoalidade a composic;ao do efetivo que protege autoridades na Casa Militar. 

A sequencia de urn processo seletivo, ap6s a efetivac;ao das comparac;6es e a 

tomada de decis6es, pais nao e incomum o encontro, dentre os tantos que se 

propuseram a ocupar as vagas, de varies candidates que estabeleceram os 

requisites necessaries para a adequac;ao ao cargo; nesta fase uma comissao deve 

escolher aqueles que ocuparao o cargo, como nos ensina Chiavenato (1999, p. 

108): 

Ap6s a comparagao entre caracterfsticas exigidas pelo cargo e as 
caracterfsticas oferecidas pelos candidatos, pode acontecer que varios 
destes apresentem condig6es aproximadamente equivalentes para serem 
indicados para ocupar o cargo[ ... ]a decisao final de aceitar ou rejeitar 
candidatos e sempre de responsabilidade do 6rgao requisitante. 
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Em uma linguagem tecnica, voltada para o mercado privado e publico, 

entendemos no ensinamento de Chiavenato que o 6rgao requisitante, e na verdade 

a segao de pessoal da Casa Militar, onde se encontra o Staff que tem a 

responsabilidade da tomada de decisao final. 

A pesquisa esmiuga neste subcapftulo o conceito de selegao, ficando clara a 

intengao de amparar o conceito em doutrinadores da area de recursos humanos, 

pois esses possuem trabalhos conceituados e que vao ao encontro do que se 

pretende indicar ao Chefe da lnstituigao como sendo o ideal. Selegao como ela esta 

sendo praticada nao atende a necessidade a missao a ser desempenhada; os 

termos de doutrina analisado indicam que o aprimoramento do protocolo atual e 

necessaria e fundamental para estabelecermos uma hip6tese menor, absolutamente 

importante nesta modalidade de atividade da Policia Militar. 

9.3 TREINAMENTO E ESPECIALIZA<;AO 

A realizagao de urn processo seletivo eficiente e a primeira parte da admissao 

de novos policiais militares na CMil, aqueles que foram destacados para servirem 

nas equipes de protegao de dignitaries necessitam de urn treinamento com o 

objetivo de especializa-los para a missao de proteger pessoas. Tal atividade detem 

uma serie de particularidades que a diferenciam das demais miss6es da PMESP, 

exercidas pelas diversas unidades especializadas. Como ja tratado pela pesquisa a 

experiencia profissional dos novos policiais e muito importante no conjunto da 

operagao mas se faz fundamental a uniao deste conhecimento com os protocolos da 

doutrina especffica de protegao de dignitaries. 

A palavra treinamento advem, segundo o Dicionario Aurelio da Lingua 

Portuguesa (2006, p. 790), do verbo treinar, que no infinitive significa: "tornar apto 

para determinada tarefa ou atividade; adestrar. Exercitar; praticar[ ... ]". Ja 

especializagao segundo o Dicionario da Lingua Portuguesa Aurelio (Ibid., p. 370) e 

urn substantive feminine que deriva do verbo especializar que significa: "[ ... ]dedicar

se a uma especialidade[ ... ]" e especialidade: "[ ... ]Trabalho, profissao (ou ramo dentro 

de uma profissao) especfficos." 
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Constata-se, portanto, que a especializayao do policial para uma atividade 

especifica dentro da PMESP, ocorre com o treinamento, isto nas diversas areas, 

como Policiamento de Transite, Policiamento Ambiental, Policiamento Rodoviario, 

Policiamento de Cheque e nao diferente destas a atividade de proteyao de 

dignitaries, cuja especializayao na Casa Militar e necessaria para o desempenho das 

miss6es previstas no Decreta-Lei n° 50.824, de 25 de maio de 2006. Existem, 

porem, unidades como a Corregedoria PM que realiza tal atividade quando as 

investiga96es que por Ia tramitam exigem tal conduta da lnstitui9ao. 0 foco desta 

pesquisa visa tratar somente das atividades desempenhadas pela Cmil; isto porque 

muitas das particularidades da doutrina estabelecida para o cumprimento do citado 

decreta nao sao aplicadas em unidades outras. 

Os autores Tachizawa, Ferreira e Fortuna (2001, p. 220) argumentam o 

seguinte sobre o treinamento: 

0 treinamento tern como objetivo a preparac;:ao das pessoas para a 
execuc;:ao imediata das diversas tarefas peculiares a organizac;:ao; dando 
oportunidades para o continuo desenvolvimento pessoal [ ... ] mudanc;:a nas 
atitudes das pessoas, afim de criar nelas urn clima mais satisfat6rio. 

Mudan9a de atitudes, mudan9a de habitos profissionais, estes sao o cerne da 

questao do treinamento visando a especializayao, a gestae precisa investir muito 

nesta ferramenta que alimenta o funcionario a agir em uma linha de conduta que a 

organiza9ao ira definir como sendo a que ela almeja, a instituiyao com visao 

moderna devera adequar a questao da conduta ideal ao que o clients e consumidor 

do produto final quer. Neste sentido, Tachizawa, Ferreira e Fortuna (Ibid., p. 220) 

ensinam: 

A execuc;:ao de urn determinado treinamento deve levar em considerac;:ao os 
seguintes fatores: adequac;:ao do programa as. necessidades da 
organizac;:ao; qualidade do material didatico; coopera<;:ao do pessoal de 
chefia; qualidade e prepare dos instrutores e a qualidade do pessoal a ser 
treinado. 

Este ultimo ensinamento nos esclarece a questao do apoio administrative na 

formata9ao do programa de treinamento, desde a defini9ao de qual e a necessidade 

da organizayao, ate as quest6es didaticas, como material e instrutor, alem destas 

observa96es, os autores vao ao encontro da proposta desta pesquisa quando citam 

o fate da qualidade do pessoal a ser treinado, ou seja a especializayao 
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objetivamente s6 sera produtiva com a formayao de turmas com o perfil adequado, 

daf a importancia do processo seletivo, que antecede a fase de prepara9ao. Os 

doutrinadores acertam pais e uma perda de dinheiro e tempo aplicar-se em urn 

processo de especializa9ao com urn efetivo que nao tera condi96es de responder a 
demanda didatica. 

A especializayao do policial na atividade de prote9ao de dignitaries deve ser 

realizada com todos os criterios para que se busque o melhor aproveitamento 

possfvel, uma vez que o importante nesta fase da admissao do novo agente e 

prepara-lo para as muitas crises que ele ira se deparar. A experiencia profissional e 

uma ferramenta que o profissional utiliza-se de maneira instintiva, porem como a 

propria definiyao do termo sugere, isto nao e possfvel quando o efetivo e novato na 

atividade, ha casas de policiais que passarao pelo processo de sele9ao e irao 

chegar a CMil ja com uma experiencia na area de prote9ao de pessoas, porem o 

treinamento de especializayao busca nao somente ensinar a materia, mas tambem 

doutrinar o efetivo em uma linha de conduta (mica, desta forma pretende-se que 

tanto o policial recem-chegado como o policial que ja exerce as missoes de prote9ao 

executiva ha algum tempo terao uma mesma linha de conduta tecnico-operacional, 

gerando assim urn padrao de costumes tecnicos. 

Chiavenato nos da algumas defini96es de treinamento: 

Modernamente o treinamento e considerado urn meio de desenvolver 
competencias nas pessoas para que elas se tornem mais produtivas, 
criativas e inovadoras, a fim de contribuir melhor para os objetivos 
organizacionais [ .. .]. (CHIAVENATO, 1999, p. 294) 

[ ... ] E o processo educacional de curto prazo aplicado de maneira 
sistematica e organizada, atraves do qual as pessoas aprendem 
conhecimentos, atitudes e habilidades em fungao de objetivos definidos. 
(ld., 1998, p. 495) 

Aquino (1980, p. 173) define a questao do treinamento como sendo alga que: 

[ ... ] visa fornecer ao empregado melhores conhecimentos, habilidades e 
atitudes, para que nao se dissocie das inovagoes em relagao a seu campo 
de atividade e das profundas mutagoes do mundo que o cerca. Por ocasiao 
da admissao, o indivfduo apresentou ao setor de Selegao uma cota de 
conhecimentos, de habilidades, de atitudes e de padroes de conduta para o 
exercfcio das fungoes. [ ... ] se nao for submetido a programas de 
treinamento, o desnfvel entre as exigencias do cargo e seu ocupante 
aumenta, com prejufzos para ele, para a empresa e para a sociedade, 
resultando em urn processo de obsolescencia do funcionario e da 
organizagao. 
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A presents pesquisa busca especificar o treinamento para os novas policiais 

que chegam a CMil, como alga que o especializara para o cumprimento da missao 

de protec;:ao de dignitaries, porem a analise dos doutrinadores e que 0 treinamento 

vai urn pouco adiante no seu mister; ele existe nas organizac;:6es com varies 

objetivos, dentre os quais o que se identifica com esta monografia. lmportante sao 

as afirmac;:6es sabre a importancia desta pratica dentro das organizac;:6es, inclusive 

como alga que a impulsiona para o futuro, otimizando atividades, reduzindo custos e 

incidentes. 

A especialidade de protec;:ao de dignitaries busca no treinamento de 

especializac;:ao, o prepare do profissional visando capacita-lo a exercer a missao 

fundado em protocolos tecnicos, e a resolver crises com a maier reduc;:ao de danos 

possfveis, procurando zerar esta questao, sempre que possfvel. 

A lnstituic;:ao Policial Militar Paulista tern urn efetivo de 93.986 homens4 que se 

dedicam a protec;:ao do povo de Sao Paulo, devido a esta grandeza a especializac;:ao 

de tropas para a varias atividades desenvolvidas sao ministradas e administradas 

pelas pr6prias unidades, o que esta absolutamente correto, uma vez que a sede 

gestora da especialidade e possuidora de todas as demandas relativas a atividade 

par ela desenvolvida; assim, o planejamento de urn treinamento sera mais eficiente e 

dotado de requisite voltado a missao dela. No caso da CMil isto e mais pontual e 

deve-se dar uma atenc;:ao especial a esta questao, principalmente pela quantidade 

de conhecimentos que a atividade de proteger pessoas exige, o compendia de 

disciplinas que o curricula de treinamento requer e bern superior ao que 

normalmente e aplicado a tropas de outras unidades, e nao ha como fugir do 

planejamento do treinamento, aliando as necessidades da lnstituic;:ao como nfvel de 

quem sera treinado. 

Durante entrevista feita com o sr. Wagner Rossano, Diretor de Protec;:ao de 

executives da empresa Schincariol S/A e Sabao lpe, realizada em 18 de junho de 

2009, ele relata a questao do treinamento de pessoas da seguinte forma: 

A minha experiemcia na area de prote<;ao executiva foi constitufda ao Iongo 
dos ultimos 18 anos, perfodo em que ap6s ir para a reserva remunerada do 
Exercito Brasileiro, passei a trabalhar nesta area inicialmente pela empresa 
GP, em Sao Paulo, naquela epoca a questao da prote<;ao executiva estava 

4 Decreta 54.673, de 12 de agosto de 2009. 
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comec;ando a caminhar e o que existia eram muitos agentes que realizavam 
a operac;ao porem sem urn treinamento, eles na realidade nao eram 
especialistas e sim ganharam determinados conhecimentos que foram 
sendo passados urn a urn de forma empfrica [ ... ] ocorre que devido a 
evoluc;ao das instituic;6es esta pratica comec;ou a mudar e na area de 
protec;ao de dignitaries, houve urn grande aumento de tecnologia e cursos a 
disposic;ao, principalmente em parses como os Estados Unidos e Israel, este 
ultimo se tornou muito famoso porter uma tropa de protec;ao de autoridades 
muito competente [ ... ] eu proprio passei a freqOentar alguns destes cursos 
com o objetivo final de instruir a tropa da empresa na qual eu trabalhava a 
epoca, e com a implantac;ao de uma tecnica e de urn treinamento efetivo os 
indices de erros diminufram muito, sem falar na questao do melhor servic;o 
prestado, cujos resultados ficaram absolutamente visfveis. Atualmente nao 
ha o que se falar em protec;ao de pessoas sem aliar a isto a questao do 
treinamento, e fundamental e as equipes que realizam esta missao e nao 
possuem urn efetivo especializado atraves de urn programa de treinamento 
planejado e eficiente, esta praticando a atividade na dependencia do fator 
sorte o que coloca quem esta sendo protegido em uma situac;ao de grande 
risco, pois s6 se sabera a competencia de quem protege no centro de uma 
crise e os resultados podem nao ser os esperados. 

Certo (1994, p. 274) nos da a seguinte defini9ao sobre treinamento: 

[ ... ] e o processo de desenvolver qualidades nos recursos humanos para 
habilita-los a serem mais produtivos e contribuir melhor para o alcance dos 
objetivos organizacionais. 0 prop6sito do treinamento e aumentar a 
produtividade dos indivfduos em seus cargos, influenciando seus 
comportamentos. 

lvancevich (1995, p. 423) argumenta que: 

Treinamento e o processo sistematico de alterar o comportamento dos 
empregados na direc;ao do alcance dos objetivos organizacionais. 0 
treinamento esta relacionado com as atuais habilidades e capacidades 
exigidas pelo cargo. Sua orientac;ao e ajudar os empregados a utilizar suas 
principais habilidades e capacidades para serem bern sucedidos. 

A pesquisa procurou deixar claro estes tres conceitos, a saber: perfil, sele9ao 

e treinamento, que juntos e interligados entre si sao os norteadores do processo 

seletivo e de treinamento do novo . policial que chega a Casa Militar para . 

desempenhar miss5es em uma equipe de prote9ao de dignitaries. 

Dentro do sistema burocratico da Policia Militar e cada vez mais veloz a 

implanta9ao de sistemas de gestao modernos, nas mais variadas unidades, sendo 

este procedimento alvo de muitos comparatives com outros 6rgaos da Administra9ao 

Publica Paulista. 0 Governo do Estado de Sao Paulo criou uma secretaria de estado 

especifica para estes assuntos, que e denominada de Secretaria de Estado de 

Gestao Publica do Estado de Sao Paulo, cujo escopo principal e a moderniza9ao e 
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otimiza9ao da administra9ao, com o objetivo final de proporcionar urn melhor 

atendimento ao publico nos diversos servi9os prestados pelo estado. 0 Secretario 

chefe desta pasta do governo, Sr. Sidney Beraldo relatou que em levantamento 

recente feito por esta secretaria a respeito das praticas administrativas adotadas nas 

policias Civil e Militar, a Policia Militar apresentou uma capacidade de gestae 

impressionante, no que diz respeito as ferramentas utilizadas, bern como a filosofia 

moderna de gestae de recursos logfsticos, financeiros e humanos. A Policia Militar 

inclusive passou a ser objeto de exemplo a outras lnstitui96es do governo cuja 

gestae nao acompanha as praticas adequadas. 

Neste sentido, a presente monografia frisa o interesse de se estabelecer 

metodos adequados e cientfficos para se escolher urn Policial Militar que protegera o 

Chefe do Executive Estadual, acima de tudo a questao tecnica habilita a CMil a se 

inserir no grupo das institui96es publicas que prezam a questao da eficiencia, 

embora atualmente o processo de sele9ao e treinamento seja bern intencionado, o 

quesito tecnico-cientffico nao esta adequado, assim procurou-se o respaldo de 

doutrinadores para elucida9ao dos conceitos basicos que irao acompanhar todo o 

processo. 
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10 ANALISE DE UM PROTOCOLO DE SELE<;AO PARA AGENTES DE 

PROTE<;AO DE DIGNITARIOS PARA A CASA MILITAR 

Ap6s a exposigao dos conceitos que dao o norte da pesquisa, a analise de 

urn processo de selegao e assunto desta monografia com o mister de avaliar quais 

sao os caminhos que conduziria a administragao da Casa Militar a urn estagio de 

poder escolher o policial-militar adequado para a missao de protegao executiva. 

Assim, os assuntos adiantes se prop6em a desenhar urn modelo de requisites a 

serem adotados em urn processo de selegao adequado. 

Esta pesquisa parte do fato de as necessidades dos cargos que comp6e uma 

equipe de protegao de dignitaries ja estarem definidas, como de fato estao 

atualmente, bern como, o foco, que se da em cima da escolha de Soldados, Cabos e 

Sargentos que irao trabalhar nesta atividade, isto porque a quantidade em termos 

numericos deste efetivo e muito maior, quando comparado aos oficiais, a mudanga 

basica e a adaptagao do perfil a uma fungao de comando, e isto nao e objeto de 

estudo da presents monografia. 

Os cargos a serem preenchidos pelo efetivo de protegao de dignitaries, na 

CMil, terao que seguir alguns princfpios doutrinarios para que, durante o processo de 

selegao seja possivel a adequagao do elemento humano com as necessidades da 

fungao, para tanto uma ferramenta que a doutrina de administragao de pessoas nos 

fornece eo desenho do cargo, a respeito disso Chiavenato (1997, p. 94) nos ensina: 

Os cargos nao existem ao acaso. Eles precisam ser desenhados, 
projetados, delineados, definidos e estabelecidos. 0 desenho de cargos (job 
design), significa a especificagao do conteudo, dos metodos de trabalho e 
das relagoes com os demais cargos, no sentido de atender aos objetivos da 
empresa. lsto significa que o desenho de cargos esta geralmente orientado 
para o alcance dos objetivos organizacionais. 

Fundamental o estabelecimento do desenho do cargo para a complexa 

atividade de protegao de dignitaries, e nesta missao o desenho do cargo e muito 

volatil, pois diversas caracteristicas da fungao serao delineadas de acordo com a 

pessoa que sera protegida, fundamentado no princfpio de que a equipe de protegao 

se adequa as particularidades do protegido, somente com a definigao de quem sera 

protegido e que sera possivel o desenho completo do cargo a ser ocupado. Como 
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exemplo para elucidar a questao, podemos evocar o Decreto5 que regulamenta a 

missao de protec;ao do chefe do executive estadual que preve a protec;ao do 

governador e familiares, isto nos leva ao quadro de que ira se prover seguranc;a 

pessoal a adultos e crianc;as, ou seja cada pessoa com suas caracteristicas 

diferenciadas. 

0 desenho do cargo e um balizamento para estabelecermos varies testes 

que irao prover o filtro adequado para a escolha do elemento humane dentro dos 

padr6es que otimizarao o exercicio da missao. Como exemplo, pode-se expor a 

questao de exigir-se um teste de aptidao ffsica para os policiais que pretendem fazer 

parte do efetivo da CMil, isto porque quando se realiza uma estimativa de quais 

habilidades e qualidades que deve possuir o agente de protec;ao de dignitaries; uma 

delas sem duvida e uma boa forma ffsica, uma vez que no desenho do cargo de 

agente de seguranc;a pessoal definimos que boas condic;6es ffsicas e um requisite; o 

proximo passe e a procura do PM com esta qualidade. A relac;ao do desenho do 

cargo amparando a procura pelo funcionario adequado e um tema desenvolvido pelo 

estudioso Chiavenato (1997, p. 95) que argumenta o seguinte: 

Quando se desenha urn cargo, estabelece-se previamente o que, como e 
quando o ocupante fara suas atribuic;;6es basicas. Em sfntese, o desenho de 
cargo a a maneira pela qual os administradores projetam e estruturam os 
cargos e os combinam em unidades coerentres nos departamentos e 
divis6es da empresa. 0 desenho de cargos tern por objetivo a configurac;;ao 
estrutural das tarefas a executar e das pesooas que devem executa-las 
periodicamente. Ao desenhar urn cargo o administrador define previamente 
quais caracterfsticas ffsicas e mentais que a pessoa devera possuir para 
ocupa-lo adequadamente[ ... ]no fundo, o conjunto de cargos de uma 
empresa determina quais serao as caracterfsticas humanas que o pessoal 
devera possuir. 

A questao da especificidade do efetivo relacionado a pessoa que sera 

protegida deve ser levada em conta, porem nao e possivel a escolha de agentes 

centrada somente neste ponte, porse tratar de uma institi.Jic;ao que presta o servic;o 

a pessoas diferentes de acordo com o andamento dos diversos periodos de 

governo. 0 aceitavel e que estabelec;a-se um protocolo que detecte um padrao 

macro do perfil desejado, e ap6s faz-se entao a adequac;ao dos agentes que melhor 

se enquadram no perfil dos dignitaries, objetivando mudanc;as pontuais somente, 

5 Decreto 54.673, de 12 de agosto de 2009. 
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evitando-se desta forma grandes permutas de efetivo o que para as bases 

doutrinarias da institui<;:ao nao e adequado. 

Dentro desta linha de conduta a pesquisa discorre sobre os varies testes que 

sao fundamentais para o processo de sele<;:ao. 

10.1 TESTE PSICOTECNICO DE PERFIL 

Dentro das diversas analises necessarias para se avaliar quais testes deverao 

ser aplicados em urn processo seletivo da Casa Militar, a parte referents ao perfil do 

policial e fundamental, porque oferece a institui<;:ao, a capacidade de escolher dentre 

os candidates ao cargo, aqueles que ap6s passarem por urn processo 

absolutamente tecnico demonstram uma tendencia a se adaptar as exigencias da 

missao. Atualmente, isto nao existe e nao e aplicado na CMil. 

Tern demonstrado muita eficiencia o criteria de estabelecimento do perfil 

profissiografico profissional (PPP), na Policia Militar e em outras lnstitui<;:6es; em 

ambito interne a PMESP ja aplica esta tecnica para composi<;:ao de alguns postos e 

isto tern se mostrado muito eficiente, por exemplo o Grupamento de Radiopatrulha 

Aerea, unidade que se utiliza desta ferramenta nos processes seletivos de pilotos e 

de tripula<;:ao, em que uma das fases e a aplica<;:ao para os candidates, do teste de 

PPP, com a aplica<;:ao de exames psicotecnicos, e segundo o Subcomandante 

daquela unidade, Major PM Severo "0 resultado final e muito born, o fndice de 

acerto quanto a escolha dos profissionais com o perfil para missao e muito grande, 

deixando o GRPAe com uma unidade de comportamento muito adequada e coesa". 

0 estabelecimento do perfil profissiografico para os agentes de prote<;:ao de 

dignitaries ·e necessaria e urgente, a cada policial que a Casa Militar admite 

atualmente. Nenhum da a certeza cientffica de ser o homem adequado para o 

cumprimento das diversas miss6es relativas a atividade em pauta, o que leva ao 

quadro pavoroso da constata<;:ao de competencia durante a execu<;:ao do servi<;:o, 

ficando desta forma a institui<;:ao totalmente exposta a urn possfvel erro humane, que 

muitas vezes e causado por falta de aptidao para o exercfcio da fun<;:ao. 0 perfil 

profissiografico profissional trara a descri<;:ao da fun<;:ao, as tarefas a serem 

realizadas pelo policial, os riscos ocupacionais e o perfil esperado para esse cargo. 
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Na Polfcia Militar do Estado de Sao Paulo, na sua Diretoria de Pessoal, existe 

uma sec;;ao tecnica denominada DSA, que possui pessoal especializado nesta area, 

responsavel pelo estabelecimento do perfil profissiografico profissional de varies 

componetes da Policia Paulista, inclusive do Soldado de 2a classe que somente e 

admitido na PMESP ap6s passar por varies testes, dentre os quais o PPP, em visita 

recente, durante a pesquisa foi entrevistada a 1° Ten Fern PM Maronildes (2009) 

que nos relatou o seguinte sobre o PPP: 

A elaborac;ao de urn perfil profissiografico deve ser composta de alguns 
m6dulos, e envolvem profissionais de varias areas como: Medico do 
Trabalho, Engenheiro de Seguranc;a do Trabalho e Psic61ogo do Trabalho. 
Sao levados em considerac;ao, todos os requisitos necessarios, sob o ponto 
de vista desses profissionais, para o desempenho na func;ao, para que se 
chegue no perfil adequado.Para que seja trac;ado o perfil psicol6gico, que o 
profissional deve ter para o correto exercfcio da func;ao/cargo, para inclusive 
minimizar ou mesmo eliminar as chamadas "falhas humanas" e ter uma 
qualidade de vida no trabalho mais adequada, e necessaria que o Psic61ogo 
do Trabalho (ou organizacional) considere todas as informac;6es coletadas 
junto as outras areas. E urn trabalho a medio e Iongo prazo, com dedicac;ao 
exclusiva do psic61ogo envolvido nesta elaborac;ao.Atualmente, para o 
ingresso na PM, existem em vigor os perfis psicol6gicos estabelecidos para 
os cargos de Sd PM 23 Classe, de Aluno do CFO e Of do Quadro de Saude, 
os quais relacionam as caracterfsticas que os candidatos aos respectivos 
cargos devem apresentar, levando-se em considerac;ao, para a analise, as 
dimens6es de cada caracterfstica. No momenta, o que se pretende com a 
avaliac;ao psicol6gica, nesses concursos, e verificar se o candidato 
apresenta progn6stico favoravel para o exercfcio da func;ao, independente 
da area em que atuara na Polfcia, no caso, como Sd ou Oficial QOPM ou 
QOPF. Esta sendo iniciado urn trabalho, por meio de uma Comissao 
formada com psic61ogos da DSA e do CASJ, em parceria com uma 
Universidade, para o estudo do atual perfil existente para o Sd, a fim de 
verificar se devera ou nao ser alterado.Existem outros perfis criados: para o 
policial comunitario (profissiografico), para o Sd Temp que ira atuar na 
Guarda do Quartel, Capelao, atendente 190 (profissiografico), etc.Em se 
tratando de perfil profissiografico (o qual engloba caracterfsticas 
psicol6gicas), na PMESP, que seja do meu conhecimento, quem possui e 
utiliza efetivamente para a selec;ao de pessoal, e o GRPAe para a selec;ao 
de tripulantes e pilotos, sendo que a avaliac;ao das caracterfsticas 
psicol6gicas, e feita pela DSA e o COPOM, para selecionar os integrantes 
das equipes, principalmente, atendentes 190, depois de urn trabalho que foi 
realizado por uma empresa privada (em 2003), a qual elaborou os perfis 
profissiograficos para as func;6es ali desempenhadas. 

Na mesma data foi entrevistado o Chefe da DSA, o Sr. Major PM Vicente 

Nicola Novelino (2009) que nos mostrou alguns argumentos a respeito da realizac;;ao 

de testes de PPP, como segue: 

A Policia Militar do Estado de Sao Paulo tern atualmente urn claro de quase 
quatro mil vagas a serem preenchidas e para tanto a DAS esta com urn 
projeto para atingir a meta de completar o quadro nos pr6ximos tres anos, e 
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para isso o setor de selec;ao esta trabalhando em tempo cheio e de forma 
muito ordenada para que o curto espac;o de tempo aliado a urn possfvel 
processo seletivo mal elaborado possa trazer urn indivfduo que nao possua 
o PPP adequado para as missoes de policia militar. Atualmente o numeros 
de candidates inscritos e muito alto, principalmente pelas condic;oes em que 
o pafs se encontra, ou seja o desemprego e urn determinante na questao da 
procura por vagas na policia, e isto aliado ao fato do policial-militar ter a 
questao da estabilidade no emprego, o que tambem gera demanda na 
procura, e em urn universe tao grande os numeros tambem sao 
surpreendentes, aproximadamente 70% dos candidates que sao 
submetidos ao PPP sao reprovados, a aplicac;ao do teste profissiografico e 
fundamental para uma triagem dos candidates, o estabelecimento do perfil e 
capacidade tecnica de encontra-lo e o que pode oferecer de melhor o PPP. 
Experiencias modernas de gestao se apresentam com a aplicac;ao do PPP, 
e alem disso a seguranc;a para o gestor e muito grande ao saber que esta 
recebendo para treinar urn indivfduo que tecnicamente esta apto a executar 
as tarefas policiais. Outra meta da DSA e a expansao da aplicac;ao do PPP 
em varias unidades especializadas, com o objetivo de adequar o efetivo 
com o perfil qualificado para as missoes especificas, a PMESP utiliza-se 
desta ferramenta para alguns cargos como: oficial-piloto, oficial-medico, 
tripulantes de aeronaves e oficial-dentista, e isto tern se demonstrado muito 
eficiente em termos de melhora na produc;ao da unidade, pois o efetivo com 
perfil adequado tern uma tendencia a erros menor. 
0 processo do estabelecimento e aplicac;ao do ppp e absolutamente 
possfvel e a DAS reune todas as condic;oes para estabelecer e aplicar o 
teste na Casa Militar, com o objetivo de detectar entre os interessados em Ia 
servir, os que possuem urn PPP adequado, que com certeza elevaria a 
qualidade daqueles que passam a exercer a func;ao dentro de uma equipe 
de protec;ao de dignitaries, estas providencias de preparar urn PPP 
especffico para policiais que realizarao protec;ao executiva pode ter inicio 
rapido, OS testes que hoje SaO aplicadOS e desenhadOS para uma 
determinada demanda sao comprados e tern que obrigatoriamente estar 
registrados em 6rgao competente, no caso o Conselho Regional de 
Psicologia, porem a DAS tern todo o caminho para a consecuc;ao desta 
providencia. Bastaria urn planejamento para o acompanhamento das 
necessidades do cargo e entao especificar-se-ia o PPP e na sequencia o 
teste. 

Seguem alguns exemplos de perfis psicol6gicos utilizados atualmente na 

Policia Militar do Estado de Sao Paulo, todos foram fornecidos pela Diretoria de 

Pessoal, por intermedio da Divisao de Sele9ao e Alistamento: 

DIVISAO DE SELECAO E ALISTAMENTO 
SUBSECAO DE AVALIACAO 
PERFIL PROFISSIOGRAFICO DO SD PM 2a CLASSE 
CARACTERISTICA DIMENSAO 
1. lnteligencia geral Adequada 
2. Relacionamento lnterpessoal Elevado 
3. Resistencia a fadiga Psicoffsica Boa 
4. Nfvel de Ansiedade Diminufdo 
5. Domfnio Psicomotor Born 
6. Capacidade de lmprovisac;ao Adequada 
7. Controle Emocional Elevado 
8. Agressividade Controlada e Bern Adequada 
Canalizada 
9. Sinais F6bicos Ausentes 



10. Sinais Disrftmicos Ausentes 
11. lmpulsividade Diminuta 
12. Memoria Auditiva e Visual Adequada 
13. Flexibilidade de Conduta Elevada 
14. Criatividade 
15. Autocrftica Boa 
16. DisposiGao para o Trabalho Elevada 
17. Grau de lniciativa e Decisao Elevado 
(autonomia) 
18. Receptividade e Capacidade de Elevada 
AssimilaGao 
19. Capacidade de LideranGa Boa 
20. Capacidade de MediGaO de Boa 
Conflitos 
21. Fluencia Verbal Adequada -DIMENSOES 

ELEVADO- muito acima dos nfveis medianos; 
BOM - acima dos nfveis medianos; 
ADEQUADO- dentro do nfveis medianos; 
DIMINUIDO- abaixo dos nfveis medianos; 
AUSENTE - nao apresenta as caracterfsticas elencadas. 
1. lnteligencia Geral: Adequada 
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Grau de inteligencia geral (fator G) dentro de faixa mediana padronizada 
para a analise, aliado a receptividade para incorporar novas conhecimentos 
e reestruturar conceitos ja estabelecidos, a fim de dirigir adequadamente 
seu comportamento. 
2. Relacionamento lnterpessoal: Elevado 
Para exercer seu papel social, e necessaria ao Policial Militar estabelecer 
urn adequado nivel nas relaG6es humanas que o permita aperceber-se do 
comportamento dos outros do mesmo modo em que consegue comunicar
se apropriadamente. E precise que saiba entender e fazer-se entendido 
diante das pessoas e da comunidade a que serve. Para tanto, sao 
esperadas atitudes interativas, proativas e menos reservadas, que e 
fundamental para o exercfcio da atividade Policial, que muito lhe exigira 
neste sentido, sendo que o candidate demonstra ter dificuldades nos 
relacionamentos interpessoais. 
3. Resistencia a Fadiga Psicoffsica: Boa 
Equivale a aptidao psfquica e somatica de suportar uma longa exposiGao a 
agentes estressores, sem permitir que estes causem danos importantes ao 
organismo. E o nfvel de energia interna da qual o indivfduo dispoe para 
interagir com o meio. 
4. Nivel de Ansiedade: Diminuldo 
A ansiedade e a tendencia da pessoa se preocupar com a dimensao 
temporal futura. Se o nfvel de atenGao ao futuro e elevado, pode levar o 
indivfduo a antecipar certas reaG6es ou sofrimentos que seriam esperados 
somente diante da situaGao concreta. Por outro lado, a ausencia de atenGao 
ao porvir leva o indivfduo a aG6es inconsequentes por falta de 
planejamento. Para o PM, a ansiedade e aceitavel somente no limite em 
que permita uma qualidade satisfat6ria para o serviGO. 
5. Domfnio Psicomotor: Born 
Habilidade sinestesica, por meio da qual o corpo movimenta-se com 
eficiencia, atendendo com presteza as solicitaG6es psfquicas e/ou 
emocionais. 
6. Capacidade de lmprovisac;ao: Adequada 
Nem sempre o policial tern a sua disposiGao todos os meios necessaries a 
uma boa resoluGaO de urn determinado caso, por isso e importante que 
aplique seu nfvel de inteligencia na busca de alternativas viaveis segundo o 
momenta. 
7. Controle Emocional: Elevado 
Diante de situaG6es novas e normal ao ser humane reagir primeiro atraves 
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do seu campo emocional e, ap6s algum tempo, iniciar urn processo de 
adaptagao onde preponderam os mecanismos de raciocfnio. 0 exercfcio do 
trabalho policial, especialmente o atendimento de ocorrE'mcias, exige que o 
profissional tenha a capacidade de se utilizar de seus potenciais intelectuais 
de modo a se adaptar rapidamente as novas situagoes sem precisar dar 
vazao constante as suas emogoes. 
8. Agressividade Controlada e Bern Canalizada: Adequada 
A agressividade e uma predisposigao natural e necessaria a sobrevivencia e 
pode ser entendida como a tendencia de se enfrentar e superar obstaculos 
que dificultam a satisfagao das necessidades humanas. Urn baixo nfvel de 
agressividade torna o indivfduo apatico e submisso as imposigoes do meio 
ambiente, ao passo que uma agressividade exacerbada pode levar a uma 
interpretagao erronea dos estfmulos, julgando-os indiscriminadamente como 
ameagadores. 0 policial militar deve ter tenacidade e avaliar o modo mais 
apropriado de veneer as dificuldades. 
9.Sinais F6bicos: Ausentes 
A presenga de sinais de medo patol6gico ou irracional com dificuldade para 
manter o autocontrole. Contra-indica a aprovagao do candidate a PM pais o 
policiamento e uma atividade que exige o plena equilfbrio do profissional. 
10. Sinais Disrftmicos: Ausentes 
A presenga de sinais disrftmicos contra-indica a aprovagao a Polfcia Militar 
pelo fato de representar urn risco potencial a integridade pessoal e de 
outrem par ser o policiamento uma atividade que exige plena equilibria 
tensional do profissional. 
11. lmpulsividade: Diminuta 
lmpulsividade e a propensao do sujeito em empreender agoes sabre o meio 
sem a necessidade de raciocfnio previa. Tal condigao, dentro de certos 
limites, permite uma reagao rapida e adequada diante de uma solicitagao 
externa ao psiquismo. Entretanto, acima desses limites, pode levar a pessoa 
a reagir de modo irrefletido em situagoes nas quais seria esperada a 
serenidade. A impulsividade permitida ao policial e aquela suficiente a urn 
agir com iniciativa, mas nao de modo explosive ou impensado. E importante 
deixar clara, contudo, que reagir de modo irrefletido apenas 
esporadicamente, nao indica que esse alguem seja sempre impulsive. 
12. Memoria Auditiva Visual: Adequada 
Boa parte da eficacia do servigo de patrulhamento vern da capacidade do 
policial conhecer e memorizar as feigoes e o padrao de comportamento dos 
habitantes do setor, as caracterfsticas da area geografica e os 
procedimentos tfpicos diante de situagoes-problemas. A partir do seu talento 
em memorizar e comparar e que ele pode discriminar entre uma situagao 
normal e uma de potencial interesse policial. 
13. Flexibilidade de Conduta: Elevada 
0 Policial Militar, devido as inumeras variaveis de atuagao que surgem no 
seu dia-a-dia de trabalho, nao pode prender-se a formas rfgidas de 
compreender a realidade que o cerca, sob pena de nao ser capaz de dar 
solugoes aos problemas que se impuserem sabre ele. 0 indivfduo com 
baixa flexibilidade de conduta propende a ampliar os efeitos nocivos 
causados pelo estresse resultante da exposigao a situagao conflitivas, 
extremas e ate inusitadas. 
14. Criatividade: Elevada 
Habilidade para extrair conclusoes e solugoes da propna experiencia 
anterior e da vivencia interna, destacando-se pelo ineditismo, apresentando 
solugoes novas para os problemas existentes, podendo assim buscar 
formas cada vez mais eficazes de realizar agoes e atingir objetivos, valendo
se dos meios disponfveis no momenta. 
15. Autocrftica: Boa 
Requisite fundamental para o aperfeigoamento constante do trabalho 
comunitario. 0 sensa do dever e o compromisso com os ideais da PM sao a 
certeza de que urn eventual momenta de gloria individual serao divididos e 
capitalizados a favor da lnstituigao e nao somente de si mesmo. Urn 
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indivfduo com baixa autocrftica ou elevado egofsmo tenderia a canalizar 
seus talentos na conquista de posic;oes polfticas junto a comunidade. Tal 
situac;ao poderia colocar todo o projeto em risco uma vez que o policial 
perderia a isenc;ao de prop6sitos tao necessaria ao seu desempenho 
profissional. 0 policial comunitario deve ser capaz de observar o proprio 
comportamento ao relacionar-se profissional ou socialmente com a 
comunidade a que estiver vinculado, possibilitando a auto-avaliac;ao e, se 
necessaria, a mudanc;a comportamental. 
16. Disposiyao para o Trabalho: Elevada 
Capacidade para lidar, de maneira produtiva, com tarefas sob sua 
responsabilidade, participando delas de maneira construtiva, suportando 
uma longa exposic;ao a agentes estressores, sem permitir que estes causem 
danos importantes ao organismo, sendo capaz de manter urn born nfvel de 
energia interna durante toda a jornada de trabalho e sempre manter a 
interac;ao com o meio de maneira adequada, independentemente dos danos 
causados devido as situac;oes conflitivas e estressantes do dia a dia do 
trabalho policial. 
17. Grau de lniciativa e Decisao (autonomia): Elevado 
Espera-se que o policial comunitario possua urn alto grau de autonomia, 
entendida como a capacidade de conduzir-se sem a necessidade constante 
de supervisao e controle externos, bern como seja capaz de decidir com 
presteza e seguranc;a. Obviamente, esta caracterfstica de personalidade 
sera tanto mais desenvolvida quanto maior a coerencia dos escaloes de 
comando em facilitar as iniciativas do profissional e apoiar suas decisoes. 
18. Receptividade e Capacidade de Assimilayao: Elevada 
0 policial comunitario no auge de sua atuac;ao representara na sua regiao 
de trabalho urn verdadeiro lfder. Sera comum, em sendo seu trabalho bern 
feito, que a populac;ao local a ele se dirija para solicitar, reclamar e sugerir. 
Assim, uma postura prioritariamente aberta aos contatos favorecera a 
colaborac;ao e a participac;ao da comunidade na resoluc;ao dos problemas, 
sendo certo que sem essa parceria com os habitantes da regiao nao sera 
possfvel falar em policiamento comunitario. Tambem e esperado que ele 
seja capaz de assimilar, com certa rapidez, algum mal-estar que possa ser 
gerado em ocorrencias diffceis, para logo em seguida estar novamente apto 
a se relacionar amistosamente com a comunidade. 
19. Boa Capacidade de Lideranya: 
Na conduc;ao das ac;oes de protec;ao da comunidade, muitas vezes o nucleo 
do trabalho do policial comunitario sera o de agregar as forc;as ja existentes 
na localidade, canalizando-as no sentido de trabalharem de modo 
harmonica e coeso na soluc;ao de problemas comuns (ligados diretamente 
ou nao a questao da seguranc;a publica). Nao raro, o seu trabalho principal 
sera o de educar os residentes sobre as importantes vantagens de se atuar 
em grupo, como uma verdadeira comunidade. Sera impossfvel realizar tais 
tarefas se exercer a lideranc;a for algo estranho ao temperamento do 
profissional de polfcia. 
20. Capacidade de Mediayao de Conflitos: Boa 
0 Policial Militar, com freqGencia, e solicitado como representante publico, 
para iiltervir em situac;oes conflitivas envolvendo pessoas da sociedade em 
geral, como alguem que detem sabedoria e experiencia, ah3m de 
autoridade, para mediar conflitos entre os cidadaos. Nesses momentos, e 
que ele sera mais testado pelos seus clientes neste quesito, pois sera 
esperado dele toda a essencia do comportamento etico e de born senso que 
se pode esperar de urn Policial Militar. 
21. Fluencia verbal: Adequada 
Facilidade para manipular os termos lingGfsticos na expressao do 
pensamento, atraves da verbalizac;ao clara e eficiente, expressando-se com 
desembarac;o, sendo eficaz na comunicac;ao. 
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SUBSE<;AO DE AVALIA<;AO 
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PERFIL PROFISSIOGRAFICO DO OFICIAL MILITAR PILOTO DE 
HELICQPTERO 
Elevado controle emocional; 
Diminufda ansiedade; 
Diminufda impulsividade; 
Elevado domfnio psicomotor; 
Elevada resistencia a frustragao; 
Elevada memoria auditiva e visual; 
Elevado controle e canalizagao produtiva da agressividade; 
Elevada resistencia a fadiga psicoffsica; 
Elevada iniciativa; 
Born potencial de lideranga; 
Elevada capacidade de cooperar e trabalhar em grupo; 
Elevada relacionamento interpessoal; 
Elevada flexibilidade de conduta; 
Elevada criatividade; 
Ausencia de sinais f6bicos e disrftmicos; 
Elevada inteligencia geral; 
Aptidoes especfficas: 
a . Boa inteligencia abstrata; 
b . Elevado raciocfnio 16gico; 
c. Born raciocfnio verbal; 
d . Elevado raciocfnio espacial; 
e . Elevado raciocfnio rapido; 
f . Boa atengao concentrada, e 
g . Boa atengao flutuante. 
"DEFINI<;AO OPERACIONAL DOS TERMOS" 
Nfveis da "Dimensao" 
Elevada/o: muito acima dos nfveis medianos, 
Boa/born: acima dos nfveis medianos, 
Adequada: dentro dos nfveis medianos, e 
Diminufda: abaixo dos nfveis medianos, e 
Ausente: nao apresenta a caracterfstica. 
Caracterfsticas: 
Controle Emocional: Habilidade para reconhecer as propnas emogoes 
diante de urn estfmulo qualquer, antes de interferirem em seu 
comportamento, controlando-as e equilibrando sua manifestagao para que 
ocorram de maneira adequada no meio em que estiver inserido, adaptando
se as exigencias ambientais, mantendo intacta a capacidade de raciocfnio. 
Ansiedade: Aceleragao das fungoes organicas, causando agitagao 
emocional que pode afetar a capacidade cognitiva, devido a antecipagao de 
conseqiiencias futuras. A preocupagao antecipada leva a urn estado de 
preparagao ffsica e psicol6gica para defender a incolumidade pessoal 
contra uma possfvel adversidade, o que deixa o indivfduo em constante 
estado de alerta (fase 1 do ciclo do estresse ). 
lmpolsividade: Falta de capaeidade para governar as pr6prias emogoes, 
caracterizando pela surpresa das reagoes, tendencia a reagir de forma 
involuntaria, inesperada, intensa e brusca diante das reagoes, tendencia a 
reagir de forma involuntaria, inesperada, intensa e brusca diante de urn 
estfmulo interno ou externo sem a possibilidade de haver previo raciocfnio 
sobre o fator motivante do ato impulsionado. 
Domfnio psicomotor: Habilidade cinestesica, atraves da qual o corpo 
movimenta-se com eficiencia, atendendo com presteza as solicitagoes 
psfquicas e/ou emocionais. 
Resistencia a frustra~ao: Habilidade em manter suas atividades em born 
nfvel qualitative e quantitative, quando privado da satisfagao de uma 
necessidade pessoal, em uma dada situagao de trabalho ou particular. 
Memoria auditiva e visual: Capacidade para memorizar sons e imagens, 
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tornando-os disponfveis a consciencia, para a lembranga imediata, a partir 
de urn estfmulo atual. 
Controle e canaliza~ao produtiva da agressividade: Capacidade em 
controlar a manifestagao da energia agressiva para que nao surja de forma 
inadequada em seu comportamento, ao mesmo tempo em que possa 
direciona-la para a realizagao de atividades que sejam beneficas para si e 
para a sociedade, mostrando-se uma pessoa combativa. 
Resistencia a fadiga psicoffsica: Aptidao psfquica e somatica de suportar 
urn longa exposigao a agentes estressores, sem sofrer danos importantes 
em seu organismo, nem interferir na sua capacidade cognitiva. 
lniciativa: Capacidade de influenciar o curso dos acontecimentos, 
colocando-se de forma atuante, nao passiva, diante das necessidades das 
tarefas au situagoes. lmplica em uma disposigao para agir au empreender 
uma agao, tomando a frente em uma determinada situagao. 
Potencial de Lideran~a: Habilidade latente para agregar as forgas 
existentes em urn grupo, canalizando-as no sentido de trabalharem de modo 
harmonica e coeso na solugao de problemas comuns, visando atingir 
objetivos pre definidos. Facilidade para conduzir, coordenar e dirigir as 
agoes das pessoas, para que atuem com excelencia e motivagao, estando o 
futuro lfder disponfvel para ser treinado em sua potencialidade. 
Capacidade de cooperar e trabalhar em grupo: Disposigao para ceder as 
exigencias do grupo, ao mesmo tempo em que se predispoe a atender as 
solicitagoes de apoio, emprestando suas habilidades e prol da realizagao de 
agoes para a conclusao das tarefas, visando atingir os objetivos definidos 
pelos seus componentes. 
Relacionamento lnterpessoal: Capacidade de perceber e reagir 
adequadamente as necessidades, sentimentos e comportamentos dos 
outros. 
Flexibilidade de conduta: Capacidade de diversificar seu comportamento, 
de modo adaptativo, atuando adequadamente de acordo com as exigencias 
de cada situagao em que estiver inserido. 
Criatividade: Habilidade para extrair conclusoes e solugoes da propria 
experiencia anterior e da vivencia interna, destacando-se pelo ineditismo, 
apresentando solugoes novas para os problemas existentes, podendo assim 
buscar formas cada vez mais eficazes de realizar agoes e atingir objetivos, 
valendo-se dos meios disponfveis no momenta. 
Sinais f6bicos e Disrftmicos: 0 primeiro termo diz respeito a presenga de 
sinais de medo irracional ou patol6gico. 0 termo seguinte refere-se a 
presenga de tragos de disritmia cerebral. 
lnteligencia geral: Conjunto de habilidades que permitem ao indivfduo lidar 
assertivamente com o meio e resolver frente a novas situagoes. 
Aptidoes especfficas: Habilidades que variam de pessoa para pessoa, 
mesmo para aquelas que apresentam nfveis de inteligencia geral 
semelhantes. 
a . Born raciocfnio abstrato; 
b . Elevado raciocfnio 16gico; 
c . Born raciocinio verbal; 
d . Elevado raciocfnio espacial; 
e . Elevado raciocfnio rapido; 
f . Boa atengao concentrada, e 
g . Boa atengao flutuante. 

DIVISAO DE SELECAO E ALISTAMENTO 
SUBSECAO DE AVALIACAO 
PERFIL PROFISSIOGRAFICO DO ALUNO OFICIAL 
Publica-se abaixo o perfil psicol6gico do AI Of PM, ap6s estudos e revisao 
tecnica do CSAEP e apreciagao do Cmt da APMBB, utilizado nas avaliagoes 
psicol6gicas para o concurso publico de ingresso na APMBB (CF0/99), 
visando manter a necessaria transparencia do concurso. 



CARACTER[STICAS DIMENSAO 
1. Controle emocional Elevado 
2. Ansiedade Diminuida 
3. lmpulsividade Diminuida 
4. Dominio psicomotor Adequado 
5. Autoconfianga Boa 
6. Resistencia a frustragao Elevada 
7. Potencial de desenvolvimento cognitivo Born 
8. Memoria auditiva e visual Boa 
9. Controle e canalizagao produtiva da agressividade Elevado 

10. Disposigao para o trabalho Elevada 
11. Resistencia a fadiga psicofisica Boa 
12. lniciativa Boa 
13. Potencial de lideranga Elevado 
14. Capacidade de cooperar e trabalhar em grupo Boa 
15. Relacionamento interpessoal Adequado 
16. Flexibilidade de conduta Adequada 
17. Criatividade Boa 
18. Fluencia verbal Adequada 
19. Sinais f6bicos e disritmicos Ausentes 
20. Interesse pela atualizagao intelectual Elevado 

Definicao Operacional dos Termos 
I. Nlveis da "Dimensao": 
1) Elevada: muito acima dos niveis media nos 
2) Boa: acima dos niveis medianos 
3) Adequada: dentro dos niveis medianos 
4) Diminuida: abaixo dos niveis medianos 
5) Ausente: nao apresenta a caracteristica 
II. Caracterlsticas: 
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1) Controle Emocional: Habilidade para reconhecer as pr6prias emogoes 
diante de urn estfmulo qualquer, antes de interferirem em seu 
comportamento, controlando-as e equilibrando sua manifestagao para que 
ocorram de maneira adequada no meio em que estiver inserido, adaptando
se as exigencias ambientais, mantendo intacta a capacidade de raciocinio. 
2) Ansiedade: Aceleragao das fungoes organicas, causando agitagao 
emocional que pode afetar a capacidade cognitiva, devido a antecipagao de 
conseqOencias futuras. A preocupagao antecipada leva a urn estado de 
preparagao fisica e psicol6gica para defender a incolumidade pessoal 
contra uma possivel adversidade, o que deixa o individuo em constante 
estado de alerta (fase 1 do ciclo do estresse ). 
3) lmpulsividade: Falta de capacidade para governar as pr6prias emogoes, 
caracterizando pela surpresa das reagoes, tendencia a reagir de forma 
involuntaria, inesperada, intensa e brusca diante de urn estfmulo interno ou 
externo sem a possibilidade de haver previa raciocinio sobre o fator 
motivante do ato impulsionado. 
4) Domlnio psicomotor: Habilidade cinestesica, atraves da qual o corpo 
movimenta-se com eficiencia, atendendo com presteza as solicitagoes 
psiquicas e/ou emocionais. 
5) Auto-confianc;;a: atitude de autodomlnio, presenga de espirito e 
confianga nos pr6prios recursos, estabelecendo contatos de forma resoluta 
e decidida. Capacidade em reconhecer suas caracteristicas pessoais 
dominantes e acreditar em si mesmo. 
6) Resistencia a frustrac;;ao: Habilidade em manter suas atividades em 
born nivel qualitativo e quantitativa, quando privado da satisfagao de uma 
necessidade pessoal, em uma dada situagao de trabalho ou particular. 
7) Potencial de desenvolvimento cognitivo: grau de inteligencia geral 
(fator G) dentro de faixa mediana padronizada para a analise, aliado a 
receptividade para incorporar novos conhecimentos e reestruturar conceitos 
ja estabelecidos, a fim de dirigir adequadamente seu comportamento. 
8) Memoria auditiva e visual: Capacidade para memorizar sons e 
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imagens, tornado-os disponiveis a consciencia, para a lembran9a imediata, 
a partir de um estimulo atual. 
9) Controle e canaliza~ao produtiva da agressividade: Capacidade em 
controlar a manifestal(ao da energia agressiva para que nao surja de forma 
inadequada em seu comportamento, ao mesmo tempo em que possa 
direciona-la para a realizal(ao de atividades que sejam beneficas para si e 
para a sociedade, mostrando-se uma pessoa combativa . 
10) Disposi~ao para o trabalho: Capacidade do individuo para lidar de 
maneira produtiva com tarefas sob sua responsabilidade, participando de 
maneira construtiva. 
11) Resistencia a fadiga psicofisica: Aptidao psiquica e somatica de 
suportar uma longa exposil(ao a agentes estressores, sem sofrer danos 
importantes em seu organismo, nem interferir na sua capacidade cognitiva. 
12) lniciativa: Capacidade de influenciar o curso dos acontecimentos, 
colocando-se de forma atuante, nao passiva, diante das necessidades das 
tarefas ou situal(oes. lmplica em uma disposil(ao para agir ou empreender 
uma al(ao, tomando a frente em uma determinada situal(ao. 
13) Potencial de Lideran~a: Habilidade latente para agregar as forl(as 
existentes em um grupo, canalizando-as no sentido de trabalharem de modo 
harmonico e coeso na solul(ao de problemas comuns, visando atingir 
objetivos pre definidos. Facilidade para conduzir, coordenar e dirigir as 
al(oes das pessoas, para que atuem com excelencia e motival(ao, estando o 
futuro lider disponivel para ser treinado em sua potencialidade. 
14) Capacidade de cooperar e trabalhar em grupo: disposil(ao para ceder 
as exigencias do grupo, ao mesmo tempo em que se predispoe a atender 
as solicita96es de apoio, emprestando suas habilidades em prol da 
realizal(ao de a96es para a conclusao das tarefas, visando atingir os 
objetivos definidos pelos seus componentes. 
15) Relacionamento lnterpessoal: Capacidade de perceber e reagir 
adequadamente as necessidades, sentimentos e comportamentos dos 
outros. 
16) Flexibilidade de conduta: Capacidade de diversificar seu 
comportamento, de modo adaptativo, atuando adequadamente de acordo 
com as exigencias de cada situal(ao em que estiver inserido. 
17) Criatividade: Habilidade para extrair conclusoes e solul(oes da propria 
experiencia anterior e da vivencia interna, destacando-se pelo ineditismo, 
apresentando solu96es novas para os problemas existentes, podendo assim 
buscar formas cada vez mais eficazes de realizar al(oes e atingir objetivos, 
valendo-se dos meios disponiveis no momento. 
18) Fluencia verbal: Facilidade para manipular os termos linguisticos na 
expressao do pensamento, atraves da verbalizal(ao clara e eficiente, 
expressando-se com desembaral(o, sendo eficaz na comunical(ao. 
19) Sinais f6bicos e Disritmicos: 0 primeiro termo diz respeito a presen9a 
de sinais de medo irracional ou patologico. 0 termo seguinte refere-se a 
presen9a de tral(os de disritmia cerebral. 
20) Interesse pela atualiza~ao intelectual: Atraves da auto-critica e da 
clara percepl(ao do meio ambiente, ter a capacidade de ponderar seu nivel 

· de conhecimentos intelectuais, mantendo-se motivado a buscar 
constantemente o proprio desenvolvimento e aperfeil(oamento, visando 
atender as necessidades profissionais e pessoais. 

Tal como nos tres cases de PPP apresentados, a atividade de protecao de 

dignitaries envolve uma serie de atitudes operacionais, preventivas e, nos cases de 

crises, repressivas, muitas vezes nao no sentido rigido da palavra, porem exige do 

policial-militar urn comportamento extremamente ecletico, pois alem das nuances 

operacionais esta diversidade de missao, demanda tambem urn policial atualizado e 
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bern situado quanto ao comportamento das varias camadas sociais; destaca-se esta 

observa<;ao, pois o agente de prote<;ao de dignitaries, estara acompanhando o chefe 

do executivo estadual em varios locais, e com as mais variadas camadas e classes 

representativas da sociedade, para se ter uma no<;ao da complexidade, em um turno 

de servi<;o de 24 horas o agente podera estar pela manha em uma entrega de casas 

populares no meio de uma favela, no periodo da tarde em um congresso com 

industriais, por exemplo na FIESP e a noite em uma recep<;ao a um determinado 

chefe de na<;ao. 

A capacidade de comportamento social, preparo tecnico, e velocidade para 

resolu<;ao de crises, demanda uma caracteristica bastante volatil do agente, nesta 

linha, o inicio de um planejamento de PPP podera se dar com algumas qualidades 

que a pesquisa entende como fundamentais e que devem ser possuidores os 

agentes que realizam prote<;ao de dignitaries, na Casa Militar, o desenho deste perfil 

ja existe porem nao se utiliza nenhuma ferramenta cientifica capaz de identifica-lo 

nos agentes, a saber sao: 

a) equilibria; 

b) confian<;a; 

c) inteligencia; 

d) capacidade de comunica<;ao; 

e) criatividade; 

f) met6dicidade; 

g) pontualidade; 

h) asseio pessoal; 

i) habilidades; 

j) discri<;ao; 

k) capacidade de zelo; 

I) prudencia; 

m)controle emocional e da agressividade; 

n) resistencia a fadiga psicofisica; 

o) capacidade de decisao; 

p) comportamento de etiqueta social; 

q) prudencia; 

r) sinais f6bicos e disritmicos(possuidor ou nao); 

s) capacidade de trabalho em grupo; 
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t) resistencia a frustrayao; 

u) controle da ansiedade; 

v) boa memoria visual e auditiva; 

w) voluntariedade; 

x) compromisso etico; 

y) afavel; 

z) educayao. 

0 agente de proteyao de dignitaries esta com uma missao principal que e a 

defesa das pessoas que, por determinayao legal, sao de sua responsabilidade; para 

atingir este objetivo ele estara envolvido diretamente com todo o ambiente em que o 

protegido estiver, obrigatoriamente tera relay6es com civis que nao conhecem, nao 

pertencem e muitas vezes nao tern gosto pela atividade tfpica da caserna, isto de 

maneira geral serao obstaculos que terao que ser transpostos sem expor a 

autoridade a uma situayao constrangedora, sendo isto mais uma justificativa para a 

procura de urn PPP adequado. 

10.2 TESTE DE INVESTIGA<;AO SOCIAL 

0 chefe do executive estadual e uma entidade jurfdica que pelo voto popular, 

exerce o poder de administrar e conduzir o governo em prol da comunidade 

residente ou nao no Estado de Sao Paulo. No sistema democratico vigente na nayao 

Brasileira, isto quer dizer que a populayao que, tern a legitimidade da escolha, o 

elegeu por maioria absoluta, e com a expectativa dele representa-la tomando 

atitudes que deem o melhor retorno social possfvel, sem administrar em interesse 

proprio ou de setores restritos. 

Para a Polfcia Militar, proteyao do governador e outros dignitaries que estao 

citados no Decreta-Lei n° 50.824 de 25 de maio de 2006, independe da pessoa que 

ocupa o cargo, a missao e a proteyao dos entes jurfdicos representados por quem 

legalmente ocupar aquelas posiy6es, pelo voto ou por vias indiretas, como e o caso 

de familiares. As relay6es dos dignitaries com as equipes que os protegem ocorrem 

com as relay6es institucionais, por intermedio de componentes da PMESP, desta 

forma ressalta-se o cuidado com as pessoas que estarao nestes postos, estes 
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agentes que de forma direta ou indireta, farao parte do sistema de prote<;ao de 

dignitaries da Cmil devem passar, durante o processo seletivo, por uma investiga<;ao 

social com o objetivo de detectar a sua vida pregressa, quais sao as rela<;6es que o 

candidate a vaga possui e ate que ponte estas caracterfsticas da vida social e 

particular dele poderao colocar em risco o dignitario protegido. 

A questao do convfvio social e importante e sempre aliado a questao das 

companhias, que o agente possui nas suas rela<;6es, estar proximo de urn 

governador do estado significa que em alguns mementos o policial podera ter 

acesso a informa<;6es, fates ou atos de caracterfsticas reservadas, estas 

informa<;6es deverao se manter desta forma e o fate de ela chegar a outros cfrculos 

pede depender de diversas variaveis. 

0 ato de uma boa investiga<;ao social tern o objetivo de verificar o tipo de 

conduta do policial, quando de folga na sua escala normal. As informa<;6es 

reservadas seja sobre as opera<;6es de seguran<;a de dignitaries, seja sobre a vida 

da autoridade ou ainda sobre informa<;6es de governo, podem vazar propositalmente 

ou nao, dai a importancia de se saber o ritmo de vida social do agente. 

Nao e incomum em rela<;6es sociais as pessoas falarem de suas profissoes 

com determinados exageros somente para adquirirem status perante o grupo de 

pessoas que o circundam, e por vezes este status e adquirido com relates sobre 

fates e ou informa<;6es de bastidores, que ap6s vazarem podem ou nao complicar as 

institui<;6es. 

Nao seria urn absurdo imaginar que enquanto o policial se diverte e conta 

vantagens em uma roda de conhecidos, entre estes exista urn mal intencionado que 

gravaria ou utilizaria as informa<;6es para a pratica de urn crime. 

A rela<;ao de policiais com o crime organizado e possfvel, deve-se levar em 

conta a possibilidade de se admitir algum agente com a inten<;ao de espionar e 

informar a organiza<;ao criminosa sobre a conduta das equipes de seguran<;a do 

governador do estado. 

Uma outra hip6tese e o policial ser vftima do crime organizado e por exemplo, 

ser chantageado por marginais que o amea<;am, ou a sua familia com o intuito de 

acesso a informa<;6es, locais, itineraries e outros que possam a vir comprometer a 

seguran<;a do governador. 

Ainda sobre as questoes de seguran<;a da informa<;ao o policial pede estar a 

servi<;o de grupos politicos antagonicos e radicais que visam distorcer fates de 
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bastidores com o intuito de angariar vantagens, a investiga<_;:ao social tambem deve 

se voltar a esta hip6tese. 

Em entrevista com o Cel. PMPR RR lranil (2009), responsavel pela cadeira de 

Tiro Policial, da Policia Militar do Parana e um estudioso e experiente oficial na area 

de seguran<_;:a de dignitaries, o mesmo relatou o seguinte sobre a questao da 

informa<_;:ao. 

A informa~ao se faz fundamental para ambos os lados da prote~ao pessoal, 
primeiramente porque ela alimenta as equipes de seguran~ dos posslveis 
riscos que cada missao oferece, bern como a atualiza quanta aos 
acontecimentos que por ventura possam levar a autoridade a um 
constrangimento. E no caso do inimigo a informa~ao tambem e muito 
valiosa para que ele consiga alcan~ar os seus objetivos, um exemplo 
classico e o caso do assassinate do primeiro-ministro israelense ltzack 
Rabin, cujo assassino tinha informa~6es que a seguran~a pessoal do 
ministro estava com uma ideia de realizar uma simula~ao de ataque, 
inclusive com a participa~ao da autoridade e que esta missao ja havia sido 
divulgada aos integrantes das equipes operacionais, isto levou o assassino 
no ato do ataque a gritar que os disparos efetuados seriam de festim, o que 
possibilitou a ele uma tranqi.iilidade maior para realizar os tiros, que 
culminaram em acerto no ministro vindo a causar-lhe a morte. 

A entrevista acima demonstra o quanto a questao do sigilo operacional e das 

informa<_;:6es, sao importantes, um breve descuido podera gerar danos ao protegido, 

que vao desde a sua exposi<_;:ao a um constrangimento ate o fato de expo-lo a uma 

situa<_;:ao de risco. 

A Policia Militar do Estado de Sao Paulo realiza uma investiga<_;:ao social na 

ocasiao em que o candidate e aprovado e entra na corpora<_;:ao, porem este 

procedimento somente, nao e o adequado para os quadros de quem ira servir nas 

fileiras de uma equipe de prote<_;:ao de dignitaries da CMil, pois ap6s a entrada na 

lnstitui<_;:ao o policial ira fazer uma escola que o formara para as atividades de policia, 

e ap6s ira para o trabalho externo, e nesta fase ele estara lidando diretamente com 

criminosos. Embora a maioria dos policiais nao se evolvem com a sujeira do crime; 

esta e uma hip6tese a ser considerada sempre, quando se trata dos cases de 

admissao de novos agentes na Casa Militar, portanto uma nova e mais completa 

investiga<_;:ao social devera ser executada. Esta e uma etapa a ser executada por 

ultimo dentro do processo seletivo, pois demanda tempo e custos, para tanto sera 

adequado realiza-la somente nos candidates que forem considerados aptos nas 

demais fase. 
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0 oficial da Casa Militar do Estado de Sao Paulo, responsavel pela area de 

informa<;6es e tecnicamente capacitado a exercer esta atividade de investiga<;ao 

social nos presta o seguinte esclarecimento a respeito da investiga<;ao social do 

candidato a uma vaga no servi<;o de prote<;ao de dignitaries da Cmil: 

Primeiramente, vou discorrer sabre nosso atual procedimento: os policiais 
militares que desejam integrar o efetivo da Casa Militar, com destine ao 
Departamento de Seguranc,;:a, passam por uma entrevista com o Chefe da 
Divisao de Seguranc,;:a de Dignitaries, preenchem uma ficha com seus dados 
pessoais. 0 Chefe da Divisao envia os names dos indicados ao P-2, que 
realiza uma pesquisa nos sistemas inteligentes (Prodesp, INFOSEG, 
INFOCRIM, Bol Geral PM) e entramos em cantata com a OPM para 
verificar, caso possfvel, os antecedentes funcionais do policial nas bases 
existentes (Assentamentos lndividuais, Nota de Corretivos).[ ... ] Ap6s toda a 
coleta, envio mensagem eletr6nica ao solicitante da pesquisa, fazendo 
constar o que foi apurado. Cabe ressaltar que somente sao transcritas na 
mensagem eletr6nica os dados existentes em Bases de Dados, nao sendo 
emitido qualquer jufzo pessoal ou meras notfcias sem elementos 
comprobat6rios. Ressalto tambem que a pesquisa nao tern o condao de 
manter a indicac,;:ao ou contra indicar o candidate, mas tao somente trac,;:ar 
urn perfil do policial-militar que podera ou nao ser escolhido pela chefia. [ ... ] 
A 2aEM/PM ou Agencia Central nao emite pareceres e nao ha participac,;:ao 
efetiva do 6rgao nesse levantamento, feito exclusivamente por meio de 
coleta. 0 P-2 da Casa Militar, ou Agencia Especial, nao realiza qualquer 
acompanhamento pessoal ou lnvestigac,;:ao do policial candidate uma vez 
que a atribuic,;:ao do P-2 nao pode exceder aos limites da propria OPM e a 
produc,;:ao de dados referentes ao publico interne deve se restringir aos 
militares ja classificados na Unidade. (2009) 

A explica<;ao dada pelo referido oficial, cujo nome sera mantido em sigilo para 

a preserva<;ao da fonte e que por absoluta falta de estrutura nao se faz uma nova 

investiga<;ao social nos policiais que passam a fazer parte dos quadros da CMil. 

Esta ainda convencido este oficial, que uma das maneiras de se melhorar a 

seguran<;a da idoneidade dos novos policiais admitidos pela Casa Militar e o 

credenciamento de todos, nos moldes dos que assim o sao, para o desempenho dos 

servi<;os junto a PM-26
, pois isto ira gerar responsabilidades no que diz respeito a 

salvaguarda de assuntos sigilosos conforms prega o Decreto Federal n° 4553/02: 

Art. 1 ° Este Decreta disciplina a salvaguarda de dados, informac,;:oes, 
documentos e materiais sigilosos, bern como das areas e instalac,;:oes onde 
tramitam. Art. 2 o Sao considerados originariamente sigilosos, e serao como 
tal classificados, dados ou informac,;:oes cujo conhecimento irrestrito ou 
divulgac,;:ao possa acarretar qualquer risco a seguranc,;:a da sociedade e do 
Estado, bern como aqueles necessaries ao resguardo da inviolabilidade da 
intimidade da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. 
Paragrafo unico. 0 acesso a dados ou informac,;:oes sigilosos e restrito e 

6 Sec,;:ao do Estado-Maior da PM ESP responsavel pela inteligencia policial. 
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condicionado a necessidade de conhecer.[ ... ] Art. 37. 0 acesso a dados ou 
informa96es sigilosos em 6rgaos e entidades publicos e institui96es de 
carater publico e admitido: I - ao agente publico, no exerclcio de cargo, 
fun9ao, emprego ou atividade publica, que tenham necessidade de 
conhece-los. 

Uma vez estabelecida a condi<;ao de credenciado e responsavel por 

informa<;6es sigilosas o policial estara submetido ao C6digo Penal Militar no que diz 

respeito ao vazamento destas, como preconiza o Art 326: 

Art. 326 - Revelar fato de que tern ciencia em razao do cargo ou fun9ao e 
que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revela9ao, em prejulzo 
da administra9ao militar: 
Pena: deten9ao de seis meses a dois anos, se o fato nao constitui crime 
mais grave. 

Esta questao da idoneidade do agente de prote<;ao de dignitaries e tratada de 

forma muito tecnica pelo Servi<;o Secrete Americana, institui<;ao referencia na 

atividade de prote<;ao de dignitaries no mundo, como nos relatou o Agente Especial 

Roger Fuentes (2009), do escrit6rio do Servi<;o Secrete no Brasil: 

[ ... ] Para todos os cargos do servi9o secreto e requisite uma conclusao 
completa de urn inquerito de investiga9ao antes da nomea9ao [ ... ]. 0 tempo 
para conclusao do inquerito para admissao varia de acordo com o hist6rico 
do candidate, normalmente a pesquisa de campo leva aproximadamente de 
06 a 09 meses para ser completada [ ... ]. Durante este perlodo varias 
informa96es sao verificadas, incluindo o hist6rico de trabalho, registros 
policiais, hist6rico de credito, hist6rico escolar, referencias da vizinhan9a, 
registros militares, dentre outras informa96es[ ... ]Ainda assim aprovado nesta 
fase inicial e ap6s ser qualificado como apto a ser agente especial, que e o 
profissional que trabalha no servi9o de prote9ao de dignitaries, o agente 
passara pela aplica98o de urn protocolo de entrevistas e os que tiverem 
sucesso serao submetidos ao teste do pollgrafo, que e urn detector de 
mentiras. 

Fica clare, ap6s as declara<;6es feitas pelo agente especial Roger, a 

preocupa<;ao deste que e um dos grupos mais respeitados na execu<;ao da atividade 

de prote<;ao de dignitaries, o Servi<;o Secrete Americana, 0 fato de se procurar a 

certeza absoluta a respeito do comportamento social adequado, para aqueles que 

terao a missao institucional de proteger chefes de estado e acertado, pois como ja 

objeto de comentarios desta pesquisa, estes agentes irao garantir a tranqOilidade do 

estadista na condu<;ao do processo governamental, no caso do Brasil o estado de 

boa governabilidade e fundamental para a estrutura<;ao do processo democratico. 



86 

A cultura de prote9ao das informa96es ja existe nas institui96es militares eo 

aperfei9oamento das tecnicas de investiga9ao social pela Casa Militar de Sao Paulo 

ira colaborar para este mister. 

10.3 TESTE MEDICO 

0 teste medico e mais uma etapa do processo seletivo que e caracterizados 

por componentes absolutamente tecnicos; fundamental a sua aplicayao, pois neste 

teste visa-se a avaliayao do policial-militar nas suas condi96es de saude, do ponto 

de vista biol6gico. Uma atividade complexa e com uma carga de stress e fadiga 

psicofisica grande, exige urn alto suporte do corpo humane, a detec9ao do bom 

estado de saude, aliada ao born estado fisico e absolutamente indispensavel, na 

procura pelo agente que tenha qualidades especificas para desenvolver a atividade 

de prote9ao de pessoas. 

A avalia9ao do estado clinico do candidate abrange uma investiga9ao de 

natureza eliminat6ria, ou seja alguns parametres devem ser estabelecidos para 

delinear uma condi9ao de aceitabilidade de saude, o exame medico nesta fase de 

seleyaO, devera buscar detectar problemas de sa(Jde cronicos OU nao que possam 

prejudicar a conduta do policial quando em atividade operacional. Alguns disturbios 

de origem mental podem passar desapercebidos no teste psicotecnico porem podem 

ser detectados em urn exame medico, a condi9ao de stress ja como urn mal cronico 

tambem podera ser omitido durante os testes de aptidao psicotecnica, e tambem 

poderao ser detectados durante a avalia9ao medica. 

A avalia9ao medica nao deve ser encarada como urn mal que tern o objetivo 

de eliminar possfveis ocupantes de vaga, mas na verdade alem de ter o mister maior 

de localizar o agente com uma situa9ao de saude condizente para o esfor9o da 

atividade, e tambem uma conduta de resguardo para o PM, que tera a clareza do 

estado de saude em que se encontra. 

De acordo com o Cap. PM Raul Santo, do Centro de Capacitayao Ffsica e 

Operacional da PMESP (CCFO), unidade da institui9ao policial-militar paulista, "o 

fndice de policiais em estado de sedentarismo e obesidade tern aumentado 

vertiginosamente", isto em funyao de rna alimentayao, que inclui o horario errado 
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bern como a ingestao de alimentos prejudiciais ao organismo, e de condutas sociais 

que sao prejudiciais a saude, como o tabagismo, o consumo de bebidas com 

alco61icas e o excesso de trabalho. 

Na questao do excesso de trabalho, nao se pode deixar de computar o bico, 

que e uma atividade paralela que independentemente de ser ou nao juridicamente 

legal, e uma realidade que afeta o efetivo da PMESP; portanto, quando o policial sai 

do servic;o PM e entra direto no bico e vice-versa ele esta sobrecarregando o 

organismo e assim diminuindo suas propriedades de resistencia, o que o levara em 

urn espac;o de tempo a uma condic;ao de stress ou de extremo cansac;o que ira lhe 

prejudicar durante as atividades de policia. 

0 exame medico tern que obrigatoriamente ser realizado por profissionais da 

area, que tenham noc;ao do que o policial vai necessitar durante o desempenho das 

suas atividades em uma equipe de protec;ao de dignitaries, para tanto a pesquisa 

buscou os conhecimentos da Ora Claudia Ranauro Zuliane, medica da Divisao de 

Assistencia Medica e Odontol6gica da CMil, repartic;ao que tern a incumbencia de 

assistencia a saude de todos OS funcionarios do Palacio dos Bandeirantes, 0 que 

inclui o efetivo da Casa Militar. lmportante focar que o conhecimento da Ora Zuliane, 

oficial-medica da PMESP, alem de naturalmente aportar os mementos da medicina, 

tambem e alimentado pelas condic;6es dos policiais que atualmente exercem as 

miss6es de protec;ao de autoridades na CMil, o que traz urn quadro real das 

dificuldades do dia-a-dia, isto e de fundamental importancia no instante em que for 

definido qual o quadro clinico aceitavel que o policial devera possuir para poder fazer 

parte de uma equipe de protec;ao de dignitaries. 

A Ora Zuliane (2009) fornece a esta pesquisa algumas informac;6es a respeito 

do quadro atual: 

0 servigo desenvolvido par policiais · na Casa Militar e um tanto quanta 
puxado, tanto do ponto de vista da quantidade de horas trabalhadas, como 
do estilo pesado de atividade, o pesado significa que pela responsabilidade 
da missao o policial naturalmente tern um esforgo maior [ ... ] atualmente tern 
se tornado muito comum a chegada de agentes com sintomas de depressao 
ou stress, e na maioria dos casas em virtude do trabalho [ ... ] clinicamente 
este estado diminui a capacidade de resposta do profissional, bern como o 
leva a um quadro problematico que muitas vezes ira ultrapassar as barreiras 
do ambiente de servigo, indo parar no convfvio social desta pessoa. 

0 diagn6stico geral levantado pela profissional que tern capacidade tecnica 

para esta detecc;ao e preocupante e Se partimos do princfpio de que OS metodos de 
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selec;ao nao sao adequados ha varies anos e possfvel afirmar que em algumas 

situac;oes isto poderia ter sido evitado se o policial tivesse passado par uma 

avaliagao clinica adequada. Sabre esta questao, a Ora Zuliane (2009) da a seguinte 

opiniao: 

0 exame clinico e ao mesmo tempo preventive para ambas as partes do 
sistema, ou seja tanto para a administragao que tenta de forma clara e 
tecnica encontrar o profissional correto, como para o policial que almeja o 
cargo na equipe de protegao de pessoas, que muitas vezes desconhece 
que possui algum problema de saude [ ... ] na verdade a ret6rica e de que 
nuca possufmos nada, mas nem sempre este caso se confirm a [ ... ] nao se 
admite a presenga de policiais com doengas cronicas como por exemplo a 
arteriosclerose, que podera levar o agente em urn instante de pressao a urn 
surto e talvez ate fatal, outro exemplo seria problemas ortopedicos que o 
impossibilitam ficar de pe por perfodos prolongados ou ainda realizar 
esforgos pesados. 

0 quadro atual, bern como o esclarecimento da necessidade de detectar 

possfveis anomalias em agentes que desejam servir na CMil, vao ao encontro dos 

prop6sitos desta pesquisa, ou seja e perfeitamente possfvel algum policial vir a 

trabalhar na atividade de protec;ao de dignitaries, sem a avaliac;ao medica compatfvel 

e em virtude das necessidades do servic;o ser exposto a uma sobrecarga e em 

virtude destas intercorrencias vir a prejudicar a si proprio ou em uma situac;ao mais 

desastrosa colocar em risco a missao. A forma de se ter diminufda esta possibilidade 

e a realizac;ao de uma avaliac;ao medica. 

10.4 TESTE FiSICO 

A fadiga ffsica esta diretamente ligada ao servigo de protec;ao de dignitaries, 

tanto pelo aspecto do esforgo corporal erilpenhado durante as miss6es como pelo 

aspecto psicol6gico; assim, podemos dizer que o agente sempre esta sujeito a 
fadiga psicoffsica, durante as atividades de protec;ao de uma determinada autoridade 

A conduta operacional da equipe de servigo comec;a muito antes do inicio do 

evento e termina somente quando o protegido estiver em ambiente seguro. Durante 

a jornada complexa de uma atividade que envolva o dignitario, o policial estara 

sempre em uma conduta preventiva, objetivando se antever a uma possfvel crise 

que possa aparecer; o estado de atenc;ao permanents e continuo e somente devera 
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estar desativado quando a missao se encerrar, a conseqi.iencia desta conduta e a 

eleva<_;:ao do nfvel de stress. Para que o agente o suporte de forma controlada e sem 

o risco de urn mal maior para a propria saude e fundamental o born estado ffsico. 

Assim, visando a escolha de urn policial que possua condi<,;:6es ffsicas 

satisfat6rias para fazer parte do efetivo da CMil, o protocolo de sele<_;:ao deve ter urn 

teste ffsico, que seja capaz de apontar dentre os candidates, aqueles que podem 

responder as exigencias de uma retina operacional da equipe de prote<_;:ao de 

dignitaries. Ap6s passar com aprova<_;:ao pelo processo seletivo e ser especializado 

na atividade operacional em estudo, a institui<,;:ao devera manter uma programa<_;:ao 

peri6dica que garanta a manuten<_;:ao do born estado ffsico do policial-militar. Uma 

variavel que esta diretamente relacionada a parte de condicionamento ffsico do 

policial e a habilidade em defesa pessoal, e fundamental que 0 agente de prote<_;:ao 

de dignitaries seja capacitado nesta area, porem como o efetivo que passara pelo 

protocolo de sele<,;:ao e oriundo da PMESP, nao seria adequada a avalia<,;:ao 

buscando urn PM que possua conhecimentos especfficos nesta materia. 

A parte de defesa pessoal devera ser colocada como urn treinamento de 

especializa<_;:ao, com o objetivo de capacitar o agente a prover medidas em casas de 

necessidade. 

A presente pesquisa buscou respaldo para aplica<_;:ao do teste ffsico no 

Centro de Capacita<_;:ao Ffsica e Operacional da PMESP (CCFO), unidade 

responsavel pela conduta de educa<_;:ao ffsica na lnstitui<_;:ao Policial Militar Paulista, e 

em entrevista com o Cap PM Raul Santo de Oliveira (2009), a questao do teste ffsico 

e abordada da seguinte forma: 

0 processo seletivo ja e fundamental para que tenhamos uma tropa capaz 
de responder as expectativas da populagao de forma coerente, nao e 
incomum encontrarmos meliantes que possuem uma preparo fisico 
excelente, bern como preparo para embates corporais, desta forma nao 
podemcis desprezar a questao do preparo frsico, enquanto em algumas 
organizagoes isto e colocado em segundo plano ou ainda como forma de 
extragao do Stress, aqui na policia isto e uma conduta obrigat6ria, assim 
para que alguem do povo seja admitido na PMESP e necessaria que 
cumpra os ritos do teste fisico e seja considerado apto, para se ter uma 
ideia do que ocorre atualmente 48% (quarenta e oito por cento), tiveram, 
mesmo que aptos para o ingresso, uma pontuagao muito baixa, de 201 
(duzentos e urn) a 300 (trezentos) pontos, de 400 (quatrocentos) pontos 
possiveis, o que vern claramente demonstrar a baixa aptidao fisica dos 
individuos[ ... )A baixa aptidao fisica e conseqOencia da inatividade, do 
sedentarismo, sendo fator de risco para doengas cardiovasculares e 
condigao preocupante de saude publica em todo mundo[ ... ]Outra 
observagao bastante evidente e a obesidade em grande parte dos 
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candidatos aprovados. A localizagao abdominal de gordura tern impacto 
sabre as doengas cardiovasculares par associar-se, com frequencia, as 
dislipidemias, hipertensao arterial e diabetes que favorecem a ocorrencia de 
eventos cardiovasculares, particularmente os coronarianos. 

0 oficial entrevistado tern uma opiniao tecnica que vai ao encontro dos 

objetivos desta pesquisa que e o de otimizar o criterio de admissao dos novos 

policiais na CMil; podemos concluir que uma das preocupa96es em voga no CCFO, 

e a baixa qualidade ffsica encontrada nos candidates a Sd de 2a classe, ou seja se 

encontramos urn universe negative ja no concurso de admissao a PM ESP, memento 

em que o quadro teoricamente e mais favoravel, pois estamos lidando com jovens 

que estao iniciando a carreira e que possuem urn vigor ffsico maior devido a idade; 

podemos ter urn estimado do quao importante e a realiza9ao de uma avalia9ao, que 

ira nos indicar o policial que ja e formado e esta muitas vezes distante das atividades 

ffsicas, pela propria demanda do servi90 policial. 

Embora nao haja uma estatfstica a respeito, nao e uma improbabilidade 

imaginar que nao sera encontrado o policial com condi96es ffsicas adequadas, com 

muita facilidade, porem a implanta9ao do teste ffsico fornecera a institui9ao a certeza 

de estar admitindo para uma missao tao balizada por complexidades, urn agente em 

condi96es de responder a citada fadiga fisica, e aos treinamentos de manuten9ao 

ffsica e instru96es de defesa pessoal, que farao parte da retina de treinamento dele 

durante as atividades operacionais. 

A Policia Militar do Estado de Sao Paulo realiza tanto nos exames de 

admissao como nos testes peri6dicos de avalia9ao do efetivo, o Teste de Aptidao 

Ffsica {TAF), cuja normatiza9ao ocorreu com a publica9ao do Anexo do Boletim 

Geral PM n° 143/02. Este documento traz os conceitos, objetivos e regulamenta9ao 

do teste de aptidao ffsica utilizados na lnstitui9ao. Este compendio de regras 

apresenta a forma de procedimentos para a aplica9ao de exercicios fisicos, inclusive 

com o cuidado de especificar a questao do risco que se corre ao submeter o policial 

mal preparado a urn esfor9o fisico, os objetivos da conduta de educa9ao ffsica na 

PMESP tambem estao regulamentados, tornando desta forma, a questao da 

Educa9ao Fisica na lnstitui9ao protocolar, e de forma absolutamente tecnica. 

A pesquisa encontrou neste anexo uma serie de conceitos que vao ao 

encontro do que esta sendo avaliado como ideal em termos de teste fisico para os 
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agentes de protegao de dignitaries da CMil, a regulamentagao estabelece os 

seguintes conceitos sobre Educagao Ffsica: 

[ ... ] Atividade Fisica e qualquer movimento corporal produzido por musculos 
e que resulta em maior energia [ ... ] aptidao fisica e urn conjunto de atributos 
que se relacionam com a capacidade de as pessoas realizarem alguma 
atividade fisica [ ... ] condicionamento fisico e o estado de aptidao fisica 
alcangado pelo policial-militar, atraves da pratica de exercicios especificos, 
que o habilita a executar de maneira otimizada suas fungoes na corporagao 
[ ... ] treinamento fisico e o conjunto de exercicios previamente programados 
que executados pelo policial-militar, darao a ele condigoes de manter e 
recuperar o condicionamento fisico minima, indispensavel para o exercicio 
das fungoes policiais-militares [ ... ] testes sao situagoes estruturadas e 
padronizadas em que materiais padronizados sao apresentados a urn 
individuo em uma forma pre determinada, com o intuito de avaliar as 
respostas desse individuo [ ... ] teste de aptidao fisica e uma bateria de testes 
fisicos destinada a selecionar candidatos a ingresso na PMESP, a avaliar a 
aptidao fisica de policiais militares para freqOentarem cursos ou estagios, 
dentro ou fora da PMESP, e ainda avaliar o nivel de condicionamento fisico 
do contingente policial militar. (SAO PAULO, 2002, p. 6) 

Todos os conceitos vistos na regulamentagao da aplicagao de testes da 

PMESP e na pratica de educagao ffsica em ambito interne da lnstituigao sao 

absolutamente importantes na confecgao do protocolo de selegao, dentro do 

conceito de condicionamento ffsico; o procedimento de selegao devera concentrar 

os esforgos de busca do agente fisicamente adequado, o amparo legal esta 

constitufdo, a normatizagao foi preparada a epoca por profissionais do CCFO, que 

possuem urn currfculo extenso na area de Educagao Ffsica, portanto o amparo 

tecnico para o estabelecimento do teste ffsico, como uma das etapas do processo 

seletivo esta explfcito. 

10.5 EXAME DE CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS 

0 processo seletivo para o policial-militar passar a fazer parte da instituigao 

inicia-se com urn concurso publico, que e uma prova escrita com questoes que 

abordam materias do que sao lecionadas em colegios ate o nfvel fundamental, ap6s 

ele ira passar por uma bateria de exames e sera ou nao admitido na Policia Militar, 

durante o curse de formagao o policial ira receber ensinamentos sobre diversas 

disciplinas relativas a atividade de policia, 0 que ira prepara-lo para 0 desempenho 
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da missao de policia ostensiva e preventiva dentro dos limites dos ordenamentos 

jurfdicos da nagao. 

Nao e incomum, que ap6s a conclusao do curso de formagao o policial passe 

a se desinteressar pelos ensinamentos prefissionais transmitidos a ele, e passe a se 

preocupar somente com a retina diaria do servigo policial da unidade em que ele 

estiver lotado; isso o conduzira a urn quadro de desatualizagao em termos de 

conhecimentos profissionais. A lnstituigao tern precurado melhorar esta deficiencia 

natural com o treinamento de reciclagem, visando manter o PM atualizado 

principalmente porque a forga policial tern o dever de trabalhar respaldada pela 

legislagao. 

Na atividade de protegao de dignitaries uma das variaveis do servigo e 

justamente a cultura profissional do agente que estiver em missao, isso porque a 

relagao que ele tera com os diversos setores da sociedade sera muito grande, uma 

autoridade frequenta os mais variados locais com as diversas camadas da 

populagao, o Governador do Estado desenvolve nos diversos setores uma serie de 

expectativas, assim quando esta citada autoridade visita determinado local o jogo de 

interesses particulares e ou coletivos afloram, dando ao evento uma serie de 

caracterfsticas que demandarao uma avaliagao criteriosa da equipe de seguranga de 

dignitaries, no que diz respeito a conduta preventiva, com objetivo de resguardar a 

autoridade. 

0 processo preventive da equipe de pretegao de autoridades e precedida de 

varias providencias, que muitas vezes irao frustrar aqueles que estarao participando 

do evento, ato, visita ou outra atividade em que o pretegido se encontrar, como 

exemplo podemos citar urn evento em que o governador do estado ira participar em 

urn municipio do interior, sendo que a presenga dele causa uma grande 

movimentagao da populagao. A equipe de protegao de dignitaries da CMil, seguindo 

os fundamentos da doutrina ira previdenciar uma serie de atitudes como isolamento 

do local do evento, vistoria dos locais par onde a autoridade ira circular, restrigao da 

presenga de pessoas conforme a area do local, checagem e direcionamento do 

credenciamento de autoridades, e como se trata de previdencias que imp6em 

restrig6es e estas par sua vez mexem com a retina de pessoas, nao sera um ato 

isolado a reclamagao que par vezes podera ultrapassar os limites do que e 

adequado, o agente que esta envolvido na missao nao podera ter uma conduta 

mediocre no estabelecimento de procedimentos que legalmente sao permitidos; nos 
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cases retrocitados o policial estara amparado pelo poder de polfcia, e devera ser 

capaz de explicar isso a quem for quando questionado for a respeito das 

providencias que esta tomando, e nos cases em que for destratado, enfrentado ou 

ainda agredido devera ter conhecimentos profissionais suficientes para resolver a 

crise. 

Uma conduta arbitraria e inconseqOente do policial em um local onde esta ou 

estara presente o protegido podera levar este a um constrangimento, muitas vezes 

com danos a sua imagem publica. 

Um outre aspecto que deve ser observado e que as crises quando surgem, 

normalmente demandam da equipe de prote<;ao atitudes rapidas e certeiras, atos 

que muitas vezes estarao no limiar da legalidade; o agente que estiver em uma crise 

nao podera atuar sem os conhecimentos profissionais que irao ampara-lo nas 

providencias que ele vier a tomar. 

As diversas camadas da sociedade possuem representantes que estarao em 

contato direto com a equipe de prote<;ao de autoridades, uma conduta fraca sob o 

ponte de vista do conhecimento das atividades, da legisla<;ao, dos costumes e ate 

mesmo sob a 6tica do bom sense tambem ira expor o protegido a um 

constrangimento. 

0 policial quando esta envolvido pela dinamica da atividade de proteger 

pessoas estara em muitas ocasi6es isolado e em posi<;ao de tomada de atitude; esta 

devera sempre ser norteada pelos conhecimentos profissionais que lhe foram 

ministrados, para que nao se cometam atos arbitrarios. 

Estes sao apenas alguns exemplos que balizam a pesquisa e a direcionam ao 

estabelecimento no processo seletivo, de uma prova de conhecimentos 

profissionais, teste que visara a uma avalia<;ao do nfvel em que o candidate a 

trabalhar na CMil se encontra a respeito das leis e normas internas a que ele tem 

que se submeter, em que pese que ap6s selecionado o agente devera passar por 

um treinamento de especializa<;ao, nao se pode creditar a responsabilidade de 

transmissao de conhecimentos a esta fase somente, e de fundamental importancia 

que o agente seja admitido pela CMil ja com os conhecimentos profissionais basicos 

em mente. 

A pesquisa encontra em Chiavenato (1999, p. 120) esclarecimentos sobre o 

teste de conhecimentos profissionais: 
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As provas de conhecimentos sao instrumentos para avaliar o nfvel de 
conhecimentos gerais e especfficos dos candidates exigidos pelo cargo a 
ser preenchido. Procuram medir o grau de conhecimentos profissionais ou 
tecnicos como noc;oes de informatica, de contabilidade, de redac;ao, de 
ingles etc. 

0 ensinamento de Chiavenato atestam a intenc,;:ao, desta pesquisa, de 

adequar no processo seletivo urn exame de conhecimentos profissionais, no trecho 

extrafdo da obra dele e exemplificado alguns exemplos de testes, obviamente 

voltado para areas cujo aqueles conhecimentos sao fundamentais, para a Cmil. 

Especificamente na area de protec,;:ao de dignitaries, algumas materias sao 

importantes o agente ter urn conhecimento, para o desempenhos das suas miss6es 

de forma tecnica e sem o cometimento do abuso de autoridade ou outros atos 

arbitrarios. A presente monografia elenca os seguintes assuntos como essenciais 

para o exercfcio da func,;:ao em estudo: 

a) Direito Administrative (area relacionada com a ordem publica, func,;:6es do 

estado e poderes da administrac,;:ao); 

b) Direito Constitucional (area relacionada com a Seguranc,;:a Publica I Direitos 

e garantias ); 

c) Direito Penal (area relacionada aos tipos penais e Lei de Contravenc,;:6es 

Penais); 

d) Direito Processual Penal (area relacionada as atividades de policia 

ostensiva I preventiva); 

e) Lei 9099; 

f) Lei de Abuso de Autoridades; 

g) materias relacionadas a Administrac,;:ao PM em geral; 

h) materias relacionadas a area operacional PM; 

i) Direito Penal Militar; 

.j) Direito Processual Penal Militar. 

0 entendimento e que ap6s a admissao, o agente sera especializado e 

recebera instruc,;:ao a respeito dos assuntos mencionados, mas a cultura profissional 

demonstra o prepare que o policial tern adquirido durante os anos de exercfcio da 

profissao policial-militar. A respeito da importancia dos conhecimentos Satet e 

Bruere (1964, p. 105) nos ensinam: 

[ ... ] no caso de muitos empregos subalternos ou manuais, e possfvel 
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organizar provas concretas que darao a medida exata da qualificac;§o do 
candidato [ ... ] e born sempre que seja viavel, organizar uma serie de provas 
profissionais [ ... ] que permitem uma sele~tao mais precisa e realista. 

Encontram-se nos ensinamentos de Chiavenato (1981, p. 11 0) os 

fundamentos para a aplicagao de urn teste de conhecimentos gerais especfficos, 

como segue: 

Quanta a area de conhecimentos abrangidos, as provas de conhecimentos 
podem ser gerais, quando aferem no~t6es de cultura geral ou generalidades 
de conhecimento, ou especificas, quando pesquisam aqueles 
conhecimentos tecnicos e especificos diretamente relacionados ao cargo 
em referenda. 

10.6 TESTE DE HABILIDADES PROFISSIONAIS 

Alem da prova de conhecimentos profissionais, absolutamente te6rica, ou 

seja nesta modalidade de teste avaliar-se-a, somente a capacidade do policial, do 

ponto de vista do intelecto, isto voltada para a parte tecnica policial, ha a 

necessidade de aplicagao de urn teste de habilidades praticas do PM. 

Dentro da PMESP existem diversas unidades com caracterfsticas de conduta 

operacional, que exigem do policial algumas habilidades praticas que sao 

fundamentais para a missao ser desenvolvida; isto acontece por exemplo em 

unidades do Corpo de Bombeiros do Estado de Sao Paulo, unidade em que o 

policial-militar para exercer suas miss6es tern que possuir uma habilidade 

indispensavel, que e a de saber nadar, pois as atividades tipicas dessa instituigao 

exigirao do profissional esta habilidade, quando em situag6es operacionais reais. 

Sera entao uma gestao de recursos humanos equivocada, a alocagao de um policial 

que nao possua este conhecimento pratico nesta area. 

Outra unidade da PMESP que se utiliza de urn processo seletivo e o 

Grupamento de Radiopatrulha Aerea; detecta-se que se trata de urn dos melhores 

processes de selegao interna dentro da instituigao. 0 cargo de Piloto Policial de 

Helic6pteros somente e preenchido ap6s os candidates serem aprovados em um 

exame de selegao estabelecido por um edital feito pelo Comando da Policia Militar, 

segundo Severo (2009): "os desvios que n6s encontramos nos resultados finais dos 
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exames de sele9ao sao mfnimos, os teste sao muito importantes para a imposi9ao 

de urn perfil adequado de pilotos". Dentre os varies testes do GRPAe existem alguns 

que sao de habilidades especificas como, par exemplo o de nata9ao e o de travessia 

no portico, que visam detectar candidates com aptidao a estas especificidades. 

Dentro do mesmo raciocfnio a atividade de prote9ao de dignitaries requer dos 

policiais que exercerao a missao, algumas habilidades indispensaveis para o 

desempenho da atividade, que sao a aptidao para o tiro policial, a aptidao em dirigir 

vefculos, a aptidao para atividades aquaticas e aptidao para atividades em altura. 

Chiavenato (1999, p. 120) define este estilo de teste como prova de 

capacidade, conceituando-a da seguinte forma: 

As provas de capacidade constituem amostra de trabalhos que sao 
utilizadas como testes para verificar o desempenho dos candidatos. 
Procuram medir o grau de capacidade ou habilidade para certas tarefas, 
como a perfcia em lidar com computador, a perfcia do motorista de 
caminhao ou desempilhadeira, da digitadora ou do operador de maquinas. 

Na linha de pensamento de Chiavenato, as habilidades como motorista sao 

fundamentais para a condu9ao da equipe, uma vez que na retina operacional a 

condu9ao de vefculos tern uma grande importancia estrategica, a conduta correta 

dos motoristas da equipe podera resultar em finais de absolute sucesso, e em 

sentido inverse, ou seja, a rna conduta podera resultar em urn final tragico. 

A pesquisa relata o exemplo de uma situa9ao real ocorrida em 1981, quando 

o presidente dos Estados Unidos da America saia de urn evento pelos fundos de urn 

Hotel em Washington DC, urn manfaco chamado Jonh Hinckley Junior efetua varies 

disparos em dire9ao ao presidente; a sua equipe de seguran9a em segundos reage, 

o coloca no interior do vefculo e este sai em alta velocidade, o protocolo de conduta 

do motorista o obrigava a ir para a Casa Branca, porem quando o chefe da equipe 

. que estava com o presidente no banco de traz, detecta sangue e ferimento na 

autoridade, muda o itinerario e o conduz a urn hospital que ele havia reconhecido 

anteriormente, esta conduta que envolveu uma tomada de atitude, aliada a 
perspicacia do agente que estava ao lado do presidente, salvou a vida de Reagan, 

pais profissionais da area de medicina foram categ6ricos em afirmar que a vida da 

autoridade foi salva devido ao curta tempo compreendido entre o ferimento e o 

pronto-socorro. 
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Esta e apenas uma ilustra<_;:ao da importancia da habilidade de dirigir para a 

equipe de prote<_;:ao de dignitaries, o vefculo, dentro do esquema tatico da equipe, e 

uma ferramenta de defesa e de ataque quando necessaria, e sera usado pela 

autoridade, pelas equipes de escolta e pela comitiva que acompanha a autoridade. 

0 teste para esta habilidade especifica deve ter inicio com a comprova<_;:ao da 

autoriza<_;:ao para condu<_;:ao de vefculos e motocicletas, emitido pelo 6rgao 

competente; no Brasil, este requisite e a Carteira Nacional de Habilita<_;:ao, seguido 

de uma avalia<_;:ao que comprove a habilidade pratica de condu<_;:ao de vefculos. Este 

tipo de teste Chiavenato (1999, p. 120) define da seguinte forma: 

Provas de realizagao sao aplicadas par meio da execugao de urn trabalho 
ou tarefa, de maneira uniforme e com urn tempo determinado, como uma 
prova de digitagao, de desempenho, de manobra de urn velculo, usinagem 
de uma pega ou trabalho em computador. 

A aplica<_;:ao desta modalidade de teste tern o objetivo de detectar ja em um 

teatro de opera<_;:6es simulado, qual a capacidade de condu<_;:ao de vefculo possui o 

policial que esta sendo avaliado; o processo de especializa<_;:ao que sera 

desenvolvido ap6s a admissao na Casa Militar ira moldar e indicar ao agente todas 

as maneiras taticas de condu<_;:ao, para urn desempenho a contento do servi<_;:o, 

porem isto nao sera possfvel a alguem que nao possua uma condi<_;:ao adequada 

inicial. A falta de urn protocolo de conduta da Casa Militar em termos de sele<_;:ao ja 

culminou, em passado recente, na contrata<_;:ao de agente sem capacidade e sem 

autoriza<_;:ao legal para a condu<_;:ao de vefculo, gerando riscos a autoridade 

protegida. 

Alguns delitos, tfpicos da violencia urbana encontrada nos grandes centres, 

envolvem vitimas e seus vefculos, como exemplo podemos citar urn famoso caso de 

sequestra no qual a vitima era o empresario Abflio Diniz, que foi sequestrado as 

08:0011 do dia 11 de dezembro de 1989, quando sedeslocava para a sede do Grupo 

Pao de A<_;:ucar, foi bloqueado por dois vefculos, na Av. Luiz Carlos Berrini, no bairro 

do Brooklin, em Sao Paulo, e retirado do seu vefculo. Neste exemplo, a vitima 

aprendeu a li<_;:ao, ap6s o fim do sequestra o empresario montou para ele e sua 

famflia uma estrutura de seguran<_;:a pessoal com urn protocolo de escolha de 

agentes, treinamento e conduta operacional que se tornaram referencia desta 

atividade. Cabe ressaltar que ap6s este fato familiares do empresario voltaram a ser 
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vftimas de tentativas de assaltos, enquanto estavam em seus vefculos e gra<;:as a 
atua<;:ao de uma equipe de prote<;:ao de pessoas bern selecionada e bern 

especializada, em todas as ocasioes os protegidos se safram bern e os meliantes 

foram presos ou mortos. 

Outra men<;:ao fundamental e o fato do aumento de urn tipo de delito que 

envolve diretamente vitimas e vefculo, que sao os cases de sequestra relampagos, 

que por varias taticas de condutas do motorista, pode ser evitado, porem ha a 

necessidade de o condutor ter urn mfnimo de habilidade e prepare. 

A Policia Militar do Estado de Sao Paulo possui urn programa de dire<;:ao 

defensiva aplicado em varies setores, o autor desta monografia e possuidor e foi 

instrutor do Curse de Dire<;:ao Defensiva da PMESP, e tern condi<;:6es de afirmar que 

e possfvel avaliar o policial habilitado que possui as condi<;:6es de estar em urn 

equipe de prote<;:ao de dignitaries, bern como de ap6s ser admitido passar por urn 

treinamento de especializa<;:ao vindo a atuar dentro dos moldes da doutrina de 

prote<;:ao de pessoas. 

A institui<;:ao possui os meios para se montar uma pista de avalia<;:ao que 

incluiria conhecimentos sobre frenagem, dire<;:ao, dire<;:ao em pistas escorregadias, 

vetores ffsicos que atuam em urn vefculo e suas corre<;:6es, concentra<;:ao, habilidade 

de dire<;:ao defensiva em pista real e princfpios de seguran<;:a do condutor e 

passageiros sob a 6tica da violencia urbana. 

A escolha de urn agente que possua esta habilidade e fundamental ainda 

porque em algumas situa<;:6es o governador ira utilizar somente ele, dispensando a 

equipe de prote<;:ao, embora isto nao seja uma situa<;:ao adequada a decisao final 

sempre sera da autoridade, assim o policial que estiver dirigindo sera o unico 

responsavel pela seguran<;:a do protegido, ficando com a missao de dirigir e reagir 

em caso de ocorrencia de uma crise. 

Esta avalia<;:ao devera, principalmente, detectar o policial que possui a 

qualidade de dirigir e prestar aten<;:ao em outros fates que ocorrem simultaneamente, 

caracterfstica que normalmente ja e inerente a atividade de policia; sobre este 

aspecto Carvalho (1994, p. 19) nos ensina: 

A atengao e concentragao sao instrumentos fundamentais para o ato de 
dirigir vefculos automotores. Entretanto o policial ao volante tern sua 
atengao voltada para o patrulhamento, buscando pessoas em atitude 
suspeita, visualizando vefculos e seus passageiros, audigao voltada para 
estampidos ou gritos de socorro: enfim sua concentragao voltada tambem 
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para os problemas de policia. 

A segunda parte da prova de habilidades seria a aplicac;:ao de urn teste de 

tiro, com o objetivo de detectar o policial que possui duas habilidades fundamentais 

para o exercfcio da missao de proteger pessoas, a velocidade e a precisao. 

Durante o processo seletivo da PMESP nao e feito urn teste de tiro, pais o 

civil nao possui a obrigatoriedade de saber atirar e, ate por quest6es legais isto nao 

e uma pratica comum na sociedade; portanto, o policial aprende as tecnicas e passa 

a efetuar treinamento de tiro policial somente ap6s fazer parte da instituic;:ao policial. 

Ocorre que mesmo que todos terminem os cursos de formac;:ao aptos em tiro policial 

isto nao leva a conclusao final de que todos os policiais sao eximios atiradores, o 

que comumente ocorre segundo experiencia profissional do Capitao PM Alencar 

(2009), instrutor de tiro da Casa Militar de Sao Paulo, entrevistado pelo autor desta 

pesquisa, e: 

Ap6s a conclusao dos diversos cursos de formacao alguns policiais se 
formam com uma grande tendencia a praticar o tiro e outros nao possuem o 
mesmo perfil, destes que gostam e atiram bern apenas uma parte ira se 
dedicar a pratica constante do tiro, por questoes de custo, loglstica e tempo, 
a maioria dos policiais somente treina quando submetidos a atividades de 
reciclagem. 0 que significa que atualmente temos uma tropa que sabe 
manusear e tern conhecimento sobre o armamento que porta pon3m isto 
nao e uma garantia de born atirador. 

Este teste a ser aplicado quando do processo seletivo visa fundamentalmente 

encontrar o policial com o pendor para a atividade de tiro, Em casas reais observa

se a dificuldade no instante da reac;:ao, o espac;:o de tempo para a tomada de atitude 

e muito pequeno, para tanto o agente em hip6tese alguma podera estar sem o 

treinamento que o habilite a ter reflexos capazes de faze-lo reagir de maneira correta 

e certeira. 

Uma · prova que submeta o candidate a velocidade, pressao psicol6gica, 

pressao de ambiente (ruidos e distrac;:6es) e pressao de tempo seria ideal para 

captar o agente que a pesquisa prega como ideal para compor uma equipe de 

protec;:ao de dignitaries. 

A respeito da idealizac;:ao de urn teste de tiro o Capitao PM Alencar (2009) faz 

as seguintes considerac;:6es; 

Atualmente a policia Militar utiliza-se de urn metodo muito eficiente na 
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questao do treinamento e da avaliagao de tiro policial, denominado de 
metoda Giraldi [ ... ] fruto de varios estudos e de situagoes que aproximam o 
policial de uma realidade que ele podera estar exposto, quando em 
atividades reais, os princfpios de montagens da pista Giraldi, podem ser 
adaptadas a multiplos cenarios de combate[ .. ] com todas as peculiaridades 
da atividade de pessoas pode-se ter urn conjunto de caracterfsticas do 
teatro de operagao real que podera ser adaptado a urn estande de tiro, 
voltando a pratica do tiro para urn cenario muito proximo ao real e atraves 
do exercicio nele praticado avaliar o policial sob a 6tica da seguranga de 
pessoas [ ... ] acho porem muito adequado realizar urn teste que parta de urn 
inicio aonde o policial devera realizar o tiro aonde o acerto esteja 
diretamente ligado aos fundamentos do tiro, isto nos leva a uma peneira 
natural daqueles que se dedicam e tern pendor ao born tiro em detrimento 
daqueles que nao o fazem[ ... ] acho que e fundamental a escolha dos 
policiais que perfazem o perfil do born atirador, isto ira otimizar a questao do 
treinamento de especializagao do agente que sera absolutamente produtivo, 
porque normalmente o individuo que ja possui internalizado os fundamentos 
da pratica de tiro assimilara melhor o treino voltado para a protegao de 
autoridades. 

Outras duas habilidades que devem ser detectadas durante o processo 

seletivo sao a nata9ao e trabalho em altura, ambas deverao seguir um rito simples 

de avalia9ao, suficiente somente para detectar o policial-militar capaz de aprender 

tecnicas basicas de salvamento aquatico e em altura, que serao ministradas em 

curse de especializa9ao ap6s a admissao na Casa Militar. Estes dois requisites que 

0 processo seletivo ira detectar sao fundamentais para 0 desenvolvimento das 

tecnicas de salvamento ja citadas, Segundo o Ten PM Maculevicius, oficial de 

Seguran9a de Dignitaries e Ajudante de Ordens do governador na CMil, especialista 

na area de salvamentos pelo Corpo de Bombeiros do Estado de Sao Paulo, "nao e 

possivel a transmissao de conhecimentos de salvamento em altura e aquatico a 

policiais com panico de agua e altura, ou ainda a policiais que nao sabem nadar'', o 

que por ser a opiniao de um especialista tecnico da area, respalda a inclusao destes 

dois testes no processo seletivo, fechando a questao dos testes de habilidade em: 

a) teste de dire9ao; 

b) teste de tiro; 

c) teste de nata9ao; 

d) teste de altura. 

10.7 ENTREVISTA PESSOAL 

Esta fase do processo de sele9ao e amplamente utilizada nas mais diversas 

corpora96es ao redor do mundo, trata-se de um teste no qual um representante da 
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instituigao tera contato direto com aqueles que pretendem assumir os cargos 

disponfveis, da mesma forma que o candidate ao cargo se prepara o entrevistado a 

instituic;:ao tambem devera estar preparado para encontrar o profissional adequado 

para a empresa. 

Em que instante do processo seletivo a entrevista sera feita dependera do 

processo de organizagao da instituigao podendo ser feita preferencialmente no inicio 

ou no final, ap6s o termino dos demais exames, a respeito das entrevistas durante o 

processo seletivo, Chiavenato (1999, p. 115) nos ensina: 

A entrevista de selegao e urn processo de comunicagao entre duas ou mais 
pessoas que interagem entre si e no qual uma das partes esta interessada 
em conhecer melhor a outra. De urn lado o entrevistador ou tomador de 
decisao e, de outro lado, o entrevistado, o candidate. 0 candidate se 
assemelha a uma caixa preta a ser desvendado. 

A entrevista pessoal sera absolutamente ineficaz se por ventura o 

entrevistador nao for uma pessoa preparada para a procura do policial adequado. A 

presente pesquisa nao avalia que seja absolutamente necessaria a condugao dessa 

fase do processo seletivo, por urn psic61ogo, porem o prepare de alguem para este 

mister se faz fundamental. 

Para que se possa tentar mensurar os objetivos de uma entrevista pessoal 

recorremos a Satet e Bruere (1964, p. 84), que nos esclarece sobre os objetivos da 

entrevista pessoal da seguinte forma: 

Os objetivos da entrevista pessoal sao os seguintes: 
- Travar conhecimento com o candidate no plano humano, a tim de que o 
chefe e o futuro subordinado avaliem quais as possibilidades de 
colaboracao. 
- Verificar se ele possui ou pode adquirir os conhecimentos minimos 
exigidos para o Iugar em aberto. 
- Ajuizar, com precisao bastante, dos aspectos exteriores da sua 
personalidade: apresentagao, fisionomia, maneira de se . exprimir, 
vocabulario, olhar, sorriso, comportamerito, etc. 
- Avaliar os fatores intelectuais e morais da personalidade: dinamismo, 
adaptabilidade, born senso, rac1oc1mo, imaginagao, emotividade, 
sociabilidade, ambiyao, etc. Sem pretensao de juizos minunciosos, mas no 
intuito de auscultar a verdade. 
- [ ... ] informar, em pormenor, o candidate, sobre a empresa, o servigo a que 
ira pertencer, as fungoes que tera que desempenhar, as condigoes de 
trabalho, a equipe que integrara, a sua posigao hierarquica, 
responsabilidades, possibilidades de promogao e todos os outros aspectos 
do seu futuro trabalho [ .. .]. 
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Percebe-se pelos esclarecimentos que uma entrevista pessoal nao e apenas 

um bate papo do entrevistador com o candidate; no caso especffico da atividade de 

protegao de dignitaries o entrevistador tera que ter um grande conhecimento dos 

procedimentos da missao, pois assim tera melhores condig6es de estabelecer um 

lago de vinculo entre o candidate que se apresenta a sua frente e o que se procura. 

0 acesso aos resultados dos exames psicotecnicos pode servir para o 

entrevistador vir a confirmar algumas conclus6es que aquela fase produziu, em 

contato direto com o entrevistado, o condutor do teste podera explorar, com base no 

que foi mostrado pelas avaliag6es psicotecnicas. 

Chiavenato (1999, p. 117) enumera alguns pros e alguns contras da 

entrevista pessoal, como segue: 

Pros 
- Permite cantata face a face com o candidato. 
- Proporciona interagao direta com o candidato. 
- Focaliza o candidato como pessoa. 
- Permite avaliar como o candidato se comporta e suas reagoes. 
Contras 
- Tecnica altamente subjetiva e grande margem de erro e variagao. 
- Nem sempre o candidato se sai bern na entrevista. 
- Diffcil comparar varios candidatos entre si. 
- Exige treinamento do entrevistador. 
- Exige conhecimento do cargo e suas caracteristicas basicas. 

Chama a atengao e foi objeto de comentario, o destaque que Chiavenato da 

ao prepare do entrevistador, e a maxima de que ele devera conhecer a fungao para 

o qual o entrevistado esta se propondo a trabalhar, no caso do estudo em pauta, a 

CMil tern condig6es de preparar um entrevistador com experiencia para o exercfcio 

desta fase do processo seletivo, sao varies os profissionais que possuem o expertise 

de protegao de dignitaries que poderiam exercer o ato. 

Depois de uma serie de testes, que sao impessoais e absolutamente fries do 

ponte de vista do contato ehtre pessoas, a entrevista e o instante eni que se 

manifesta a relagao entre pessoas que leva o processo seletivo, as propriedades 

das relag6es humanas, memento em que ficara exteriorizado o verdadeiro 

comportamento do individuo, imprescindfvel a condigao de prepare do condutor da 

entrevista, para poder amealhar durante a conversa qualquer comportamento 

dissimulado, que por ventura tenha sido omitido durante os testes que antecederam 

esta fase. 
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11 ANALISE DE UM PROTOCOLO DE TREINAMENTO DE ESPECIALIZA<;AO 

PARA AGENTES DE PROTE<;AO DE DIGNITARIOS PARA A CASA MILITAR 

Dentro dos prop6sitos desta pesquisa, ap6s o desenvolvimento de urn 

processo seletivo moderno e eficaz, para que se atinja o objetivo de compor as 

equipes de protegao de dignitaries com uma estrutura humana confiavel e preparada 

para as intemperies resultantes da missao, e fundamental que o agente seja 

especializado na atividade que passara a exercer respaldado pela doutrina. 

A complexidade da atividade de proteger pessoas, exige do policial, urn 

conhecimento profissional que abrange uma serie de assuntos cujo objetivo e torna

lo eficiente em muitas areas tecnicas, em uma visao mais ampla o agente de 

protegao de dignitaries tern que ser muito ecletico, sob o ponte de vista do 

conhecimento da doutrina. 

Estar apto a dirigir em cases de fuga de emboscadas, identificar artefatos 

explosives, ter capacidade de efetuar tires certeiros e rapidos, prestar os primeiros 

socorros a uma vitima sao apenas alguns exemplos do que urn policial que protege 

autoridades deve saber fazer, e por vezes ele estara atuando isoladamente, e nao 

tera chance de checar qual o procedimento a ser tornado, na crise que ele encontrar 

diante de si, assim somente o prepare lhe dara respaldo a respostas rapidas e 

acertadas que inclusive, podem salvar vidas, ou em caso de rna conduta, inviabilizar 

este resultado. 

Existem na PMESP varias atividades cujo sucesso da missao dependera 

essencialmente do treinamento praticado; exemplo disso e o caso das atividades 

desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros do Estado de Sao Paulo, que possui como 

responsabilidades o salvamento de pessoas em ambiente aquatico ou em locais de 

altitude fora da normalidade. E impensavel a operacionalizagao de uma missao com 

estas caracterfsticas ser desenvolvida por urn efetivo, que nao tenha sido 

especializado em urn treinamento especffico; vidas seriam colocadas em risco e as 

chances de urn final otimista para a ocorrencia estariam diminufdas. Para evitar este 

desfecho inadequado a instituigao possui urn intense treinamento para aqueles que 

desempenharao este papel nas ocorrencias que se fizerem necessaries. 

E isto nao ocorre somente em ambito interne da PMESP, ao contrario, os 

modernos meios de gestae de recursos humanos contemporaneo, coloca a 
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educac;:ao profissional, a capacitac;:ao e o treinamento como atitudes imprescindfveis 

para o estabelecimento da empresa e do funcionario no mercado de trabalho, 

Ramos (2007, p. 21) nos elucida esta caracterfstica com as seguintes dizeres: 

Hoje o que se tern como consenso e que, para enfrentar os desafios do 
contexto s6cio-econ6mico atual e futuro, o profissional devera contar com 
uma salida bagagem de formac;:ao geral e um domfnio das tecnologias e 
avanc;:os especfficos da sua area de atuac;:ao. De um profissional 
competente espera-se, alem do domfnio do seu offcio, a sensibilidade e a 
prontidao para as inovac;:oes e uma postura pr6 ativa na construc;:ao 
permanente de seu cabedal intelectual e tecnol6gico, com disposic;:ao para 
atender e rever conceitos. 

Embora as ensinamentos de Ramos se apresentem de forma dissimulada e 

nao direcionada para a area especifica da qual trata esta pesquisa, se faz perfeita a 

aplicac;:ao do conceito para a instituic;:ao que necessita do melhor homem e dele bem 

capacitado e treinado. A respeito disso ja foi objeto de comentario deste estudo as 

motives que implicam na implantac;:ao de urn processo de treinamento ap6s a 

chegada do novo policial na CMil, mas uma variavel tern que ser obrigatoriamente 

explicita, que e a de que o novo agente nao tern o conhecimento das 

particularidades da nova missao que passarao a desenvolver. 

Esta pesquisa tern como urn dos objetivos especfficos a propositura de urn 

plano pedag6gico voltado ao treinamento de especializac;:ao dos novas agentes que 

passam a integrar a Divisao de Seguranc;:a de Dignitaries da Casa Militar (DISEDI), 

plano este que o estudo avalia que deva ser o mais complete possfvel no que diz 

respeito as materias que dele farao parte, bern como aliar uma carga horaria que 

una a racionalidade de disponibilidade de tempo, com o mfnimo adequado para a 

absorc;:ao dos conhecimento. 

0 tempo necessaria sempre estara em conflito com o que se tern disponfvel, 

na dinamica da sociedade moderna, mas em se tratando da especializac;:ao de um 

agente que ira proteger autoridades, nao ha o que se discutir em termos do que e 

ideal para atingir a meta de capacitar o policial. 

Tornar o policial, recem-chegado a Casa Militar, urn especialista em protec;:ao 

de autoridade e a meta, porem isto significa adotar uma conduta de treinamento que 

modifique as seus comportamentos, Chiavenato nos ilustra como esta mudanc;:a 

ocorre com o treinamento: 
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Aumentar o conhecimento das pessoas: 
Transmisslio de - lnformag6es sabre a organizagao, seus 

informac;oes produtos I servigos, politicas e 
regras e regulamentos e seus clientes 

diretrizes, 

Desenvolvimento Melhorar as habilidades e destrezas: 

~ 
de habilidades - habilitar para a execugao e operagao de 

tarefas, manejo de equipamentos, maquinas, 
ferramentas. 

~ Desenvolvimento Desenvolver I modificar comportamentos: 

de atitudes - Mudanga de atitudes negativas para atitudes 
favoraveis, de conscientizagao e sensibilidade 
com as pessoas, com os clientes internes e 
externos. 

Desenvolvimento Elevar o nfvel de abstracao: 
de Conceitos - Desenvolver ideias e conceitos para ajudar as 

pessoas a pensar em termos globais e amplos 

Figura 2 - Conduta de treinamento 
Fonte: CHIAVENATO, 1999, p. 295. 

Os conceitos estao voltados para o campo geral de administraGao de recursos 

humanos, porem o presents estudo detecta a importancia deles ao converte-los a 

realidade da casa Militar do estado de Sao Paulo na seguinte conformidade: 

a) transmissao de informa~oes- trata-se de demonstrar ao novo policial as 

caracterfsticas da nova unidade que ele estara servindo, dando especial 

enfase as diferenGaS que existem em uma atividade que e desenvolvida e 

balizada por criterios tecnicos e politicos, diferentemente de muitas 

unidades operacionais da PMESP, faze-lo entender os objetivos da missao 

que ele desempenhara inclusive explicitando a maier quantidade de 

obstaculos possfveis, para que o quadro seja bern realista. A questao da 

legalidade da aGaO e o embasamento para tomada de providencias 

operacionais serao um guia para o agente de proteGao de autoridade, 

exercer o seu poder de policia durante a sua retina operacional, a CMil tern 

metas e diretrizE)s que serao passadas durante os treinamentos, nesta fase 

do treinamento e fundamental o entendimento do novo agente da sua 

missao do objetivo a ser atingido e de como ele tera condiG6es de ajudar a 

instituiGao a chegar ao final com as metas alcanGadas; 

b) desenvolvimento de habilidades - de acordo com a complexidade da 

atividade a pesquisa considera esta caracterfstica da mudanGa de 

comportamento objeto de maier atenGao, pais sera durante esta fase que a 

equipe de transmissao de conhecimentos devera introjetar no agente de 
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prote<;ao de dignitaries, novas tecnicas de conduta que irao balizar toda a 

sua conduta operacional, ensinar-lhe as tecnicas de detec<;ao de 

explosivos, de isolamento de locais, de dire<;ao defensiva, de tiro policial e 

outras de suma importancia, na dimensao que ele realmente necessita 

para veneer os momentos de crise que aparecerao durante as atividades 

de prote<;ao de pessoas, parece ser o grande desafio do treinamento de 

especializa<;ao que este estudo prop6e. 0 sucesso nesta parte do 

treinamento de especializa<;ao garante a institui<;ao 0 homem preparado 

tecnicamente o que reduz consideravelmente a possibilidade de 

cometimentos de erros e otimiza a capacidade de rea<;ao da equipe de 

prote<;ao de autoridades, resguardando o protegido, na esfera da 

preserva<;ao da sua incolumidade fisica, moral e social, objetivo final do 

trabalho da equipe de prote<;ao de dignitaries; 

c) desenvolvimento de atitudes - devido a caracterfstica polftica da CMil, 

diferentemente de outras unidades da PMESP, pelo menos nao na 

intensidade, ou seja todas as unidades da policia possuem urn carater 

polftico quando se relacionam com os diversos nfveis da comunidade, 

porem a Casa Militar possui a caracterfstica do contato intenso, e em todos 

os nfveis de poderes constitufdos, sejam do estado, na suas tres esferas7 

ou da sociedade, para tanto a sensibilidade para a conduta operacional e 

redobrada e exige do agente que a executara, as mais diversas miss6es 

relacionadas com a seguran<;a do governador, urn tato especial para nao 

criar nenhuma situa<;ao que estabele<;a urn constrangimento a autoridade, 

como exemplo citamos que em determinadas ocasi6es o procedimento 

doutrinario da atividade demandara a execu<;ao de isolamentos e 

conten<;ao de entrada de pessoas, e isto normalmente e feito dentro de 

ambientes que pertencem a outras institui<;6es, como o Poder Judiciario, 

Legislative ou ainda as entidades de classe como CUT, CGT, FIESP e 

outras, cujos contatos serao feitos por policiais que trabalham nas equipes 

de prote<;ao de dignitaries da Casa Militar. lsto exige dele que tenha 

conhecimentos e born senso na condu<;ao destas medidas que por vezes 

sao muito impopulares, porem doutrinariamente imprescindfveis para o 

7 Federal, Estadual e Municipal. 
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sucesso das missoes, assim como o esclarecimento e a mudanc;;a de 

atitudes, vfcios e outros, que o agente traz consigo da ultima unidade que 

serviu. 

d) desenvolvimento de conceitos - Fase considerada e avaliada pela 

pesquisa como final na qual o policial que passa pelo treinamento de 

especializac;;ao assimila os objetivos da instituic;;ao, a importancia da 

missao, o maier fruto desta fase e a conscientizac;;ao voluntaria da 

importancia que ele tera na execuc;;ao da missao a que ele se propos, isto o 

levara a urn estado de comprometimento com a instituic;;ao que sera muito 

positive para os objetivos e metas da CMil, nada e mais eficiente que a 

dedicac;;ao vinda da consciencia de quem executa a missao. 

A pesquisa objetiva indicar a aplicac;;ao do protocolo de treinamento de 

especializac;;ao que visa atingir a excelencia de ao final, ter a condic;;ao de adequar 

em uma equipe de urn policial-militar que, recem-chegado, tern condic;;oes de 

responder de forma tecnicamente correta as diversas demandas que surgirao 

decorrentes da retina operacional. 

Nesta linha de conduta, Chiavenato (1999, p. 297) orienta que o processo de 

treinamento e composto por quatro etapas, como segue: 

1. Diagn6stico: e o levantamento das necessidades de treinamento a 
serem satisfeitas, estas necessidades podem ser passadas, presentes 
ou futuras. 

2. Desenho: e a elaboragao do programa de treinamento para atender as 
necessidades diagnosticadas. 

3. lmplementagao: e a aplicagao e condugao do programa de treinamento. 
4. Avaliagao: e a verificagao dos resultados do treinamento. 

Conduzindo a montagem de uma proposta de protocolo de treinamento para a 

Casa Militar, seguir-se-ao os passes que nos trouxe Chiavenato. 

11.1 DIAGNOSTICO 

A especializac;;ao do policial recem-chegado para a missao de protec;;ao de 

autoridades na Casa Militar devera buscar urn programa de instruc;;ao que o capacite 

a desenvolver o servic;;o com a seguranc;;a de que o objetivo final das operac;;oes seja 
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alcan<;ado, que e a preserva<;ao da incolumidade ffsica, moral e social do pretegido, 

para tanto, o agente devera receber mementos das mais variadas disciplinas que 

darao o suporte necessaria. 

Uma caracterfstica desta fase e que pela complexidade da retina operacional 

das equipes de seguran<;a pessoal, o policial deve ter urn conhecimento muito 

ecletico, para poder prevenir e em case de existencia resolver, de forma tecnica as 

crises que surgem, crises estas que podem ser simples ou complexas, como, por 

exemplo, atentados ou atos tfpicos da violencia urbana. 

0 quadro se apresenta com mais uma variavel, que eo fate de o agente por 

vezes estar conduzindo a missao isoladamente, memento em que ele devera estar 

preparado e com os conhecimentos tecnicos e gerais atualizados para nao errar na 

sua conduta, visando preservar a autoridade, Cabe a observa<;ao de que a conduta 

arbitraria, ilegal, tosca, mal educada, violenta ou agressiva durante eventos que 

envolvem o protegido, gera uma serie de consequencias negativas, porque os 

comentarios feitos pelos presentes, organizadores e mfdia sempre serao em rela<;ao 

a autoridade, ou seja nao e a equipe da Casa Militar a responsavel e sim a equipe 

de seguran<;a do governador. Tambem se enquadra nesta situa<;ao a a<;ao inepta do 

efetivo, isto porque existe uma expectativa das pessoas ou institui<;6es, de que a 

equipe de prete<;ao de dignitaries do governador seja altamente preparada e apta a 

lidar com as mais diffceis situa<;6es, isto e ate urn reflexo de filmes, livros e outros 

meios de mfdia que criaram este folclore, principalmente com a questao do Servi<;o 

Secrete Americana. 

Porem, preservando o fate dos atos folcl6ricos as equipes devem se preparar 

para atuar dando uma resposta positiva a estas expectativas, e isso somente e 

possfvel com urn efetivo qualificado tecnicamente. Atualmente, tem-se a 

necessidade de implanta<;ao de urn curse que efetivamente leve estes 

conhecimentos ao policial que esta chegando a Casa Militar. 

11.2 DESENHO 

Esta pesquisa busca indicar urn plano pedag6gico que supra a necessidade, 

do PM novo, que nunca exerceu a retina de prote<;ao de pessoas, para isso 



109 

desenha-se um rol de materias que pela experiencia do autor, de profissionais 

ligados a area de protec;ao de dignitaries e da doutrina existents, apresentam-se 

com relevada importancia, na especializac;ao do policial. Trata-se das materias para 

um curse que propiciara o treino e a especializac;ao do agente. Assim seguem as 

materias na seguinte conformidade: 

a) Doutrina de protec;ao de dignitaries: trata-se de uma disciplina de 

fundamental importancia pois o conteudo e justamente o que se possui ate 

os dias de hoje a respeito da tecnica protec;ao de pessoas, sob a 6tica 

cientffica; e uma materia voltada para a conduta operacional e 

administrativa do sistema de protec;ao de dignitaries da Casa Militar. Esta 

materia transmitira ao policial conhecimentos que o capacitarao na 

atividade em estudo a conhecer os cargos e miss6es das equipes, a 

maneira de atuar, as posic;6es tecnicas e taticas de protec;ao, escolta 

motorizada com procedimentos operacionais, os meios necessaries, a 

conduta de comunicac;ao, os protocolos de atuac;ao nos mais variados 

terrenos, os princfpios de conduta social em eventos e nos diversos 

ambientes que a autoridade frequentar. Esta disciplina e te6rica e pratica 

pois envolve exercfcios de formac;6es taticas de protec;ao, exercfcios de 

embarque e desembarque de comboios e exercfcios de formac;ao de 

escolta motorizada, dentre outros que devem ser feitos de maneira 

insistente objetivando preparar o agente a agir pelos instintos. A indicac;ao 

de adequar esta disciplina a este currfculo corrobora opiniao de 

especialistas na area de protec;ao de dignitaries, como Wagner Rossano8
, 

Richard W. Kobets9 e o proprio aut or desta pesquisa; 

b) Administrac;ao da Casa Militar: disciplina voltada aos esclarecimentos de 

como funciona a Casa Militar, como sao compostas as sec;6es e quais as 

responsabilidades de cada uma; durante as operac;6es das equipes de 

protec;ao de dignitaries, varias providencias de cunho administrativos sao 

tomadas pelos agentes, como por exemplo o pagamento de alimentac;ao, 

pedagio, combustfvel, estacionamento, emissao de passagens aereas, 

pagamento de diarias, compras de produtos ou medicac;6es para o 

governador, enfim uma serie de providencias que necessitam de uma 

8 Diretor de Protegao de Dignitarios da Schincariol 8/A. 
9 Autor americana de doutrina de protegao de dignitarios. 
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conduta administrativa correta e legalista, com o objetivo maior de evitar 

atos de improbidade. lsto demanda que o policial conhe9a as leis, normas, 

resolu96es e atos administrativos que ele devera tamar, aliado a isto o 

agente recem-chegado devera conhecer a administra9ao para poder 

recorrer aos locais corretos em caso de necessidade, como par exemplo o 

funcionamento da enfermaria, o departamento que aciona e organiza 

opera96es aereas, o departamento de planejamento de seguran9a pessoal, 

o departamento de inteligencia, au seja o PM tern a obriga9ao de ter no9ao 

de a quem recorrer nos casas que assim se exigir. E uma materia de 

conteudo te6rico e encontra respaldo para adequa9ao no curricula nos 

ensinamentos obtidos com o Chefe do departamento Administrative da 

Casa Militar, Ten Cel PM Rosmenir, que como tecnico na area especifica 

desta disciplina, tern urn quadro da deficiencia que se apresenta 

atualmente; 

c) Legisla9ao de Seguran9a de Dignitaries: o policial-militar que exerce uma 

atividade como a de prote9ao de dignitaries esta constantemente em varies 

setores e ambientes da sociedade e o desenvolvimento das miss6es de 

prote9ao demandam deste agente todas as providencias preventivas e au 

repressivas, que forem necessarias para que a autoridade seja protegida, 

ocorre que varias medidas tomadas sao impopulares au ainda adotadas 

em locais cujo anfitriao eo responsavel, de uma certa maneira a equipe de 

seguran9a toma conta da residencia, clube, buffet, salao, audit6rio e varies 

outros locais onde a autoridade estiver, isto antes, durante e depois do 

evento, para justificar esta conduta, que par vezes e contestada. 0 policial 

deve ter urn conhecimento sabre a legisla9ao que o ampara, para poder 

justificar a quem quer que seja o motive da conduta, principalmente nos 

casas em que ha o bloqueio de entrada de pessoas, a reclama9ao e 

grande, e nao e incomum, 0 aparecimento de personalidades locais que 

queiram discutir as decis6es tomadas para a equipe. Esta disciplina visa 

preparar o policial para primeiro agir somente dentro dos limites do 

ordenamento jurfdico e segundo para poder esclarecer a legalidade dos 

seus atos quando isso for necessaria; o policial intelectualmente preparado 

nesta area jurfdica tera inclusive uma maior seguran9a para a tomada de 

providencias, pais estara com a certeza de que esta agindo nos limites da 
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legislagao. A disciplina devera versar sobre a legislagao federal, estadual e 

municipal, bern como atos e resolugoes internas que balizam a operagao 

de protegao de dignitaries. Trata-se de uma extensa grade curricular que 

deve ser elaborada da forma mais dinamica possfvel e voltada a area de 

atuagao que e objeto de estudo da pesquisa, lembrando que o policial ja 

conhece algo sobre legislagao em geral pois ele teve acesso a materia 

quando fez o curso de formagao ao entrar na PMESP. Esta materia e 

absolutamente te6rica. 0 autor desta pesquisa em diversas ocasioes 

deparou-se com situagoes constrangedoras em que o Policial Militar nao 

soube enfrentar por absoluta ignorancia jurfdica, para tanto corrobora com 

a inclusao desta disciplina; 

d) Gerenciamento de Crises: esta disciplina visa preparar o policial para as 

situagoes de crises, embora a materia seja discutida com muito mais 

profundidade em unidades que se preparam para o encontro e 

administragao deste evento, como por exemplo o GATE. E de fundamental 

importancia que o agente de protegao de dignitaries tenha uma instrugao 

voltada para a atividade de gerenciamento de crises pois nao esta 

descartada a hip6tese de uma ocorrencia com refens com a autoridade 

estiver presente, ou ainda urn caso mais grave cuja propria autoridade e a 

vitima e se tornou urn refem, a equipe que estiver no local, ou o policial se 

estiver agindo isoladamente devera ter os conceitos sobre como proceder 

na fase inicial de uma crise pois isto ira ajudar muito caso a crise nao se 

resolva e urn grupo tatico preparado para este mister assuma o teatro de 

operagoes, as primeiras providencias serao fundamentais para uma boa 

solugao no final, da mesma forma uma atitude errada e despreparada dos 

agentes no infcio da crise podera complicar o quadro e o caminho para 

uma solugao pacifica e harmoniosa se torna mais diffcil. A materia e 

essencialmente te6rica e deve ser ministrada por algum profissional 

tecnicamente preparado para este tipo de atividade, o conteudo 

pedag6gico deve centrar esforgos em transmitir ao policial as providencias 

corretas e o custo de nao adota-las no momenta correto, pois 

invariavelmente estas ocorrencias ficarao a cargo do grupo especializado. 

0 conteudo da materia e a inclusao desta no plano pedag6gico e fruto de 
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uma consulta ao Cap PM Giovanini10
, especialista na area; 

e) Educa<;ao Ffsica e Defesa Pessoal: partindo da premissa de que o policial 

que passa a integrar a Casa Militar, com a missao de servir em uma equipe 

de prote<;ao de dignitaries passou por urn processo de sele<;ao, cuja 

aprova<;ao compreende o teste ffsico, direciona-se esta disciplina a dois 

objetivos, que sao: a pratica e indica<;ao ao aluno de urn programa de 

atividade ffsica que o mantenha em born estado para as atividades que as 

equipes realizam, ou seja devido a dura<;ao do curso de capacita<;ao as 

aulas nao possuem o objetivo de preparar o condicionamento ffsico ideal 

do agente, pois isto e urn trabalho de medio a Iongo prazo, portanto se faz 

importante a conscientiza<;ao e a indica<;ao de metodos de trabalho ffsico. 

0 outro objetivo e o de indicar ao novo agente os procedimentos basicos 

de defesa pessoal voltados para a missao de prote<;ao de dignitaries, 

golpes e doutrina simples que visa mostrar quais sao as safdas mais 

eficientes para proteger autoridade em casos de agressao ffsica. Este 

trabalho tambem e indicativa, pois o condicionamento em materias como a 

defesa pessoal tambem ocorre somente no medio e Iongo prazo; assim e 

adequado que o trabalho nesta area continue ap6s o curso de capacita<;ao 

do novo agente. E uma disciplina absolutamente pratica. Orientado durante 

a pesquisa pelo CAP PM Raul Santo de Oliveira 11 sobre a importancia e os 

beneffcios de se adequar esta disciplina em urn curso de capacita<;ao o 

autor assim procedeu; 

f) Primeiros-Socorros: o assunto aborda uma materia voltada as primeiras 

providemcias que devem ser realizadas pelos agentes que desenvolvem a 

atividade de prote<;ao de pessoas, em casos de acidentes ou incidentes 

que causem ferimentos. Trata-se de urn conteudo com aulas praticas e 

te6ricas, cujo conhecimento deve ser ministrado por urn profissional com 

experiencia na area, que no caso da PMESP, e o Corpo de Bombeiros. 

Faz-se fundamental porque a autoridade a partir do instante que esta em 

atividade esta sujeita a varias intercorrencias, que vao desde urn mau 

1° Chefe do Grupo de A96es Taticas Especiais (GATE), da PMESP. 
11 Cap PM com os seguintes tftulos na area de Educa9ao Ffsica: ESPECIALIZACAO em Fisiologia do 
Exercfcio pela Universidade Federal de Sao Paulo - Escola Paulista de Medicina. - MESTRADO em 
Reabilita9ao pela Universidade Federal de Sao Paulo - Escola Paulista de Medicina. DOUTORADO 
em Ciemcias pela Universidade Federal de Sao Paulo- Escola Paulista de Medicina. 
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subito ate algo mais grave como por exemplo uma parada cardfaca, fates 

que demandam primeiros-socorros adequados que sao importantfssimos 

na otimiza9ao do quadro clfnico. A pesquisa utiliza para adequar esta 

disciplina, os conhecimento adquiridos com urn especialista nesta area, o 

Ten PM Maculevicius 12
; 

g) Tiro de Prote9ao de Dignitaries: o uso de armamento leta! faz parte da 

conduta dos agentes da equipe de prote9ao de dignitaries, ele pode ser 

uma boa ferramenta se houver uma capacita9ao adequada para quem ira 

utiliza-lo; ao contrario se for falho o ato de especializa9ao a equipe sera 

composta por policiais que portam uma arma e nao possuem destreza para 

o manuseio e uso. Uma das dificuldades impostas as equipes que 

protegem a autoridade, durante o processo de repressao a uma injusta 

agressao, eo tempo disponfvel para uma rea9ao eficiente que acabe com 

a crise de forma satisfat6ria; o treino de tiro na fase de capacita9ao devera 

ser muito incisive, para que seja possfvel apresentar as equipes urn policial 

apto a utilizar arma de fogo dentro dos nfveis exigidos para o born 

andamento do servi9o. As aulas serao basicamente praticas seguindo urn 

rito que inicia com a parte destinada ao aprendizado dos fundamentos 

basicos do tiro, adotando inclusive o metodo Giraldi como padrao, 

avan9ando para as pistas de tiro que almejam a precisao e velocidade 

como objetivo. Destreza em tiro somente e conseguida atraves do 

processo repetitive da instru9ao, assim e absolutamente importante uma 

quantidade de tires mfnima para o aprendizado, esta quantidade nao 

devera ser inferior a 800 tires por policial; esta quantidade e necessaria 

para que administra9ao tenha certeza de que o agente ao ganhar a 

classifica9ao de apto seja capaz de reagir de forma eficiente buscando 

sanar o problema em urn tempo condizente com a necessidade. Esta 

disciplina foi planejada e inclufda na grade pedag6gica com base nos 

ensinamentos tecnicos do Cap PM Alencar13
, bern como na experiencia e 

conhecimento tecnico do Sr. Alecio Rossini14
; 

12 Oficial da Casa Militar com especializa~;ao feita atraves do Corpo de Bombeiros em Pronto
socorrismo e experiencia profissional porter atuado nesta area, durante 04 anos consecutivos. 
13 Oficial da Casa Militar, especialista em operag6es especiais e instrutor de tiro daquela instituigao. 
14 Diretor presidente da Associagao de Tiro do Tatuape (ATT), e especialista em armamento, gerente 
industrial da Empresa de armas Urco. 
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h) Direc;ao Defensiva, Ofensiva e Evasiva: a disciplina trata de uma parte 

sensivel dentro sistema de protec;ao de dignitaries, a autoridade protegida 

normalmente faz deslocamentos com veiculos, denominados de 

deslocamentos terrestres, em todos eles o procedimento da equipe de 

protec;ao e a adequac;ao do comboio que envolve o carro da autoridade, o 

carro madrinha, o carro de escolta e o carro de comitiva, estes sao 

conduzidos por policiais que tem que estar preparados para executar a 

missao dentro dos padr6es de direc;ao defensiva, ofensiva e evasiva; trata

se de um ensinamento que visa preparar o motorista a pilotar centrado na 

defesa do protegido, e apto a realizar manobras de deslocamento 

emergencial, bem como manobras evasivas para os casas de 

emboscadas. A pesquisa relatou no capitulo 8 varios hist6ricos de 

atentados cuja autoridade foi vitima de agressao dentro do veiculo; alguns 

desses ataques resultaram na morte do protegido. Composta de aulas 

te6ricas e praticas, esta ultima composta por exercicios que irao despertar 

no agente a noc;ao de forc;as que atuam no veiculo, bem como capacita-lo 

as manobras de evasao, observando que nos instantes em que a crise 

surgir o piloto do veiculo tera que reagir sem pensar por absolute instinto e 

este comportamento somente sera possivel com uma carga grande de 

treinamento; as aulas devem ser ministradas por um instrutor capacitado e 

treinado dentro da filosofia da disciplina. A especificac;ao tecnica desta 

disciplina foi estabelecida com base nos conhecimentos tecnicos do autor 

da pesquisa 15
; 

i) Noc;6es de explosives: o uso de artefatos explosives como meio de praticar 

atos violentos e atentados e uma pratica que e muito adotada quando se 

trata de prejudicar alguma pessoa. As equipes de protec;ao de dignitaries 

devem possuir conhecimentos sabre explosives com o objetivo principal de 

saber detecta-lo; uma das condutas da equipe de seguranc;a pessoal e a 

realizac;ao de varreduras, isto durante a preparac;ao de locais para eventos 

cujo protegido ira participar; na verdade a desmontagem, apreensao ou 

inutilizac;ao do artefato explosive deve sempre ser feita pelo grupo 

especializado, no caso da PMESP o GATE. Ao efetivo de protec;ao de 

15 0 autor e instrutor formado pela escola de pilotagem da PMESP. 
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dignitaries da Casa Militar, e importante o conhecimento para saber 

procurar e ao localizar o estabelecimento de uma conduta adequada; outra 

vertente e o treinamento de como se portar quando do recebimento de 

denuncia de bomba em algum estabelecimento, pois no caso da autoridade 

ou assessoria receber tal amea<;a o efetivo de prote<;ao pessoal sera o 

primeiro a ser acionado, e de suma importancia que tecnicamente a equipe 

responda a crise; 

j) No<;oes de salvamento aquatico, em altura e em incendios: a 

responsabilidade legal que tern divisao de prote<;ao de dignitaries da Casa 

Militar de Sao Paulo inclui a prote<;ao do governador e familiares, o que 

colocando neste rol pessoas de todas as idades, e que freqi.ientarao locais 

e atividades das mais variadas. lsto requer da equipe uma aten<;ao 

especial no preparo dos policiais quanto a tecnicas de salvamento em 

altura, aquatico e durante incendio, pois nao e impossivel o protegido estar 

em uma praia durante o lazer e come<;ar a se afogar; isto exigira da equipe 

uma conduta rapida para a realiza<;ao do salvamento A isto se destina esta 

instru<;ao que devera ser ministrada por urn profissional do Corpo de 

Bombeiros, institui<;ao com expertise para conduzir este processo, sendo 

as aulas praticas e te6ricas, inclusive com exercicios em agua e nos 

equipamentos de altura e de simula<;ao de incendios, o preparo tecnico do 

policial sera crucial no instante em que se precisar destas providencias. 

Esta disciplina se estabeleceu com base nos conhecimentos tecnicos do 

Ten PM Paulo Maculevicius Ferreira 16
; 

k) Procedimentos com o emprego de aeronaves: a utiliza<;ao de aeronaves e 

comum nos deslocamentos do governador e demais autoridades previstas 

no decreto que regulamenta as atividades de prote<;ao de dignitaries da 

Casa Militar; para tanto, a adequa<;ao desta disciplina no conteudo 

pedag6gico, que visa preparar o agente as peculiaridades de opera<;oes 

que envolvem o uso de aeronaves, tanto as asas rotativas, como as de 

asas fixas, o objetivo e transmitir conhecimentos de uma area que o policial 

quase nunca teve acesso, por se tratar de algo muito especifico, a<;oes 

junto a torres de controle de avia<;ao, acesso a mapas meteorol6gicos, 

16 Oficial da Casa Militar formado pelo Corpo de Bombeiros de Sao Paulo e especialista na area de 
salvamento aquatico e em altura. 
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coordenadas de pouso, horarios de voos, funcionamento da lnfraero e 

Daesp, procedimentos de seguranva em helipontos e heliportos, sao 

apenas alguns exemplos do que devera ser ministrado durante o curso de 

capacitavao. 0 respaldo tecnico para a inclusao desta disciplina no plano 

pedag6gico esta amparado nos conhecimentos tecnicos do Cap PM Reis 17
; 

I) Geopolftica: esta disciplina visa orientar o novo agente sabre a situavao 

polftica que baliza a Casa Militar no desenvolvimento das suas miss6es, 

isto porque o policial recem-chegado, normalmente nao possui 

conhecimentos sabre partidos politicos, composivao dos governos federal, 

estadual e dos municipios, secretaries de estado e demais autoridades 

influentes dos tres nfveis de poder. E fundamental que os agentes de 

protevao que estarao ao lado das autoridades mencionadas como 

dignitaries no Decreto18 que organiza a Casa Militar, saibam identificar 

autoridades e instituiv6es, com o objetivo de nao cometer gafes e sub meter 

o Governador a urn constrangimento. Materia especificada pelo autor da 

pesquisa 19
. 

11.3 IMPLEMENTA<;AO 

A implementavao do programa de treinamento e alga possfvel e fundamental 

para a otimizavao dos resultados operacionais das equipes de protevao de 

dignitaries, o presente estudo visa dar o suporte cientifico a Chefia da Casa Militar 

do Governo do Estado de Sao Paulo, para a adequavao do programa de instruvao 

que sera proposto. A instituivao e possuidora de todos os mecanismos logfsticos e 

tecnicos ·para esse mister, tanto para a implantavao, quanta para a conduvao do 

processo de aplicavao aos novas policiais. 

17 Oficial da Casa Militar responsavel pela Divisao de Operal(oes com Aeronaves Executivas. 
18 Decreta Estadual n° 48.526, de 04 de marl(o de 2004. 
19 0 autor da pesquisa milita ha 13 anos na area relacionada com institui96es polfticas da PMESP. 
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11.4 AVALIAf;AO 

Ap6s a implementagao e fundamental que o gabinete de instrugao da CMil 

providencie um sistema de avaliagao para ter um resultado pratico do aprendizado 

cujo objetivo e a verificagao da evolugao do comportamento do policial, ou seja ate 

que ponte a instrugao tecnica foi capaz de alterar a atitude profissional do agente e 

prepara-lo para a missao de protegao de dignitaries. 
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12 CONSIDERA<;OES FINAlS 

0 presente trabalho monografico voltou-se para urn assunto que atualmente e 

uma pega fundamental dentro do mecanisme das gest6es modernas, adotadas nas 

grandes corporag6es publicas ou privadas, que tern urn hist6rico de boa gestao. 

Trata-se do processo de selegao e de treinamento de especializagao de recursos 

humanos, voltado para a instituigao foco da pesquisa o assunto em pauta trata 

especificamente da selegao e especializagao do Policial Militar que executara as 

atividades de protegao de dignitaries que trata o Decreta-Lei n° 50.824 de 25 de 

maio de 2004, cujo escopo principal e a protegao do Governador do estado de Sao 

Paulo e seus familiares, e outros dignitaries. 

0 protocolo existente na CMil para esta pratica esta desatualizado e propicia 

espago para erros de selegao e treinamento, isto se torna urn problema quando se 

trata de uma atividade complexa e que necessita de ag6es e condutas precisas que 

dao a autoridade protegida, uma tranqUilidade para o exercicio do mandata. 

0 governador e urn ente juridico escolhido pelo povo, com a pratica de urn 

processo democratico para a condugao administrativa do governo que e voltado 

para ela mesma; assim esta instituigao (governador), nao podera se eximir da pratica 

de atos que muitas vezes sao antagonicos a determinados interesses, isto tudo 

levando em conta os interesses difusos, podendo gerar controversias, discuss6es e 

nao por vezes promessas odiosas de vinganga contra possiveis medidas, aliado a 
violencia urbana presente em todos os locais do planeta, justifica-se a existencia de 

uma equipe de protegao de dignitaries. 

Paises que sao referenda no processo democratico, como lnglaterra, Estados 

Unidos, Franga e muitos outros possuem excelentes Corpos de seguranga Pessoal, 

sem que isto caracterize uma conduta totalitaria e incoerente com os principios 

democraticos da sociedade contemporanea. 

A existencia de urn Corpo de Protegao de Dignitaries, prevista em lei20 como e 

o caso da situagao atual da Casa Militar de Sao Paulo, leva a administragao publica 

responsavel por esta conduta, a uma responsabilidade muito grande no sentido de 

20 Decreta Estadual n° 48.526, de 04 de margo de 2004 
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se ter uma estrutura condizente com a grandeza e importancia do Estado de Sao 

Paulo na Federac;ao. 

A pesquisa, com o objetivo de indicar uma conduta adequada para o processo 

seletivo e para o processo de treinamento de especializac;ao para o policiais

militares que passam integrar Divisao de Seguranc;a de Dignitaries da CMil, buscou 

na teoria estabelecida por diversos autores, todo o respaldo cientrfico para a 

indicac;ao de um processo de selec;ao e treinamento, buscando ampliar o resguardo 

da ac;ao procurou-se a opiniao de diversos profissionais da area de protec;ao de 

dignitaries que com o excelente expertise colaboraram nos rumos das propostas 

deste trabalho. 

Embora se trate de um assunto complexo ap6s o trabalho de pesquisa 

conclui-se que o efetivo escolhido, para ser de boa qualidade e voltado 

especificamente para o mister, das miss6es de uma equipe que pratica a atividade 

de proteger pessoas, nao pode ser selecionado de forma empfrica, sem uma 

conduta tecnica, pois a chance de se ter um erro de avaliac;ao humana e por 

consequencia a adequac;ao de um profissional que nao respondera as expectativas 

do servic;o e imensuravel, principalmente focando-se o fato de que uma falha 

operacional podera causar constrangimento ou na pior das hip6teses um risco a 

incolumidade fisica do protegido. 

A indicac;ao do protocolo adequado de selec;ao e de treinamento, a CMil esta 

balizado tecnicamente por todos os indicatives de boa gestae praticados na 

atualidade, porem a pesquisa buscou certificar-se disto e todas as conclusoes e 

propostas adiantes estao devidamente alinhadas ao que e possfvel em termos de 

tecnica e logfstica para a consecussao dos protocolos de selec;ao e treinamento. 

0 presents trabalho monografico indica a adoc;ao de um processo seletivo 

voltado a encontrar o policial-militar com o perfil adequado para a execuc;ao das 

· atividades trpicas de protec;ao executiva, portanto para que esta fase seja eficiente 

indicam-se as seguintes providencias: 

a) recrutamento de policiais-militares - o policial que servira nas equipes de 

protec;ao de dignitaries da Casa Militar devem ser voluntaries, e devem ter 

a pre-disposic;ao de executar este tipo de atividade; para tanto ele sera 

recrutado na propria lnstituic;ao, pois nao e possfvel a escolha de pessoas 

do mundo civil, em concurso voltado para este fim , desta forma a 

administrac;ao da Casa Militar em conjunto com a administrac;ao da 
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PMESP, emitiriam uma convoca9ao interna que credenciaria os 

pretendentes ao cargo a realizarem os testes do processo seletivo; 

b) teste psicotecnico de perfil - A pesquisa entrevistou o Major PM Vicente 

Nicola Novelino que e o Chefe da DSA, na Diretoria de Pessoal, com o 

intuito de esclarecimentos dos testes que sao possfveis em urn processo 

de sele9ao e tambem com o objetivo de saber qual a capacidade de ajuda 

que esta se9ao da Diretoria de Pessoal poderia fornecer a CMil. Quante ao 

teste adequado para o processo seletivo que por ventura venha a ser 

implantado, o Major PM Vicente avalia que e possfvel se montar uma 

conduta fundamentada no perfil profissiografico, ou seja no perfil que se 

adeque as necessidades da missao de proteger pessoas. lsto seria 

materializado com reuni6es entre os psic61ogos da DSA e da Cmil, que 

juntos chegariam ao estabelecimento do perfil profissiografico profissional. 

Finda esta primeira etapa, a DAS montaria urn teste psicotecnico que tern 

por objetivo encontrar os policiais com o PPP tra9ado e submete-los aos 

demais testes de sele9ao. 0 objetivo maier deste teste e a detec9ao do 

profissional com vies para a missao, obviamente que alguns desvios 

deverao ocorrer, mas esta escolha cientifica de perfil provavelmente ira 

otimizar a qualidade dos policiais que serao escolhidos para servirem nas 

equipes de prote9ao de dignitaries. Toda conduta desde o estudo do perfil 

profissiografico ate o estabelecimento dos testes adequados e aplica9ao 

destes podem ser feitos pela DSA, que possui efetivo qualificado para tal 

mister.Atualmente ja sao realizados alguns testes desta menta para alguns 

setores da PMESP como no caso da escolha dos oficiais que pilotam 

aeronaves na PMESP. Portanto indica-se a realiza9ao deste teste com a 

montagem, e condu9ao do processo pela CMil em conjunto com a DAS; 

c) teste de investiga9ao social - A pesquisa buscou os conhecimentos do 

oficial responsavel pelo servi9o de inteligencia da Casa Militar, responsavel 

por todas as investiga96es que envolvem fates, pessoas, atos, e outros que 

por ventura coloquem em risco a autoridade protegida e as alega96es 

foram incisivas no sentido de haver condi96es de se continuar a atuar com 

os criterios atuais e tambem fez propostas para que a Casa Militar otimize 

o teste de investiga9ao Social para se assegurar da idoneidade do agente 

que protegera o governador e as informa96es inerentes a missao. Desta 
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forma a pesquisa prop6e que os policiais militares que desejam integrar o 

efetivo da Casa Militar, com destino ao Departamento de Seguranc;a de 

Dignitaries passam por uma entrevista com o Chefe da Divisao de 

Seguranc;a de Dignitaries, preencham uma ficha com seus dados pessoais. 

0 Chefe da Divisao enviara os names dos indicados ao P-2, que realiza 

uma pesquisa nos sistemas inteligentes (Prodesp, INFOSEG, INFOCRIM, 

Bol Geral PM) e entrando em contato com a OPM para verificar, caso 

possivel, os antecedentes funcionais do policial nas bases existentes 

(Assentamentos lndividuais, Nota de Corretivos). Ap6s toda a coleta, 

enviar-se-a mensagem eletronica ao solicitante da pesquisa, fazendo 

constar o que foi apurado. Cabe ressaltar que somente sao transcritas na 

mensagem eletronica os dados existentes em Bases de Dados, nao sendo 

emitido qualquer juizo pessoal ou meras noticias sem elementos 

comprobat6rios. A pesquisa nao tera o condao de manter a indicac;ao ou 

contra-indicar o candidate, mas tao-somente trac;ar urn perfil do policial

militar que podera ou nao ser escolhido pela chefia. A 28 EM/PM ou Agenda 

Central nao emite pareceres e nao ha participac;ao efetiva do 6rgao nesse 

levantamento, feito exclusivamente por meio de coleta. 0 P-2 da Casa 

Militar, ou Agencia Especial, nao realizara qualquer acompanhamento 

pessoal ou lnvestigac;ao do policial candidate uma vez que a atribuic;ao do 

P-2 nao pode exceder aos limites da propria OPM e a produc;ao de dados 

referentes ao publico interno deve se restringir aos militares ja classificados 

na Unidade. Ap6s esta fase, o ideal e que haja o credenciamento dos 

agentes de seguranc;a via PM2. 0 credenciamento e urn procedimento 

regular, com base em normas internas da Corporac;ao, destinado a habilitar 

o policial a exercer atividades junto ao Sistema de lnformac;6es da Policia 

Militar. Todo o processo de credenciamento tern inicio no· P-2 da OPM e 
finalizado na PM2. Dessa forma, o policial-militar selecionado tera aptidao 

para o trato com assuntos que demandem sigilo uma vez que sera 

integrante de urn Sistema, com o qual deve estar integrado, estando apto, 

inclusive, a frequentar cursos na area de operac;6es de inteligencia, 

podendo voltar esses conhecimentos a atividade operacional na seguranc;a 

pessoal das autoridades. Na impossibilidade da realizac;ao · de 

credenciamento, a pesquisa sugere a edic;ao de normatizac;ao interna que 
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outorgue a Agencia Especial da Casa Militar ou equivalente poderes para 

realizar urn processo de credenciamento proprio para Agentes de 

Seguranc;a de Autoridades, sob supervisao direta da PM2. Assim, os 

criterios para escolha de agentes de seguranc;a poderao ser mais bern 

definidos, no rigor exato. A edic;ao da norma poderia contar com o apoio de 

oficiais com grande cabedal de conhecimento na area de seguranc;a de 

autoridades e com larga capacitac;ao na area de inteligencia; assim a 

pesquisa entende que a seguranc;a sobre a idoneidade do agente estaria 

aumentada em relac;ao aos dias atuais; 

d) teste medico - 0 aporte tecnico durante a pesquisa foi realizado com a Ora 

Claudia Ranauro Zuliane, medica e coordenadora da Unidade de Saude da 

Casa Militar, sec;ao responsavel pelo atendimento medico de todo o efetivo 

militar e civil do palacio dos bandeirante, esta conduta do pesquisador se 

deveu ao fate do assunto teste medico ser muito especifico ,entao adotou

se o procedimento de amparo tecnico com o profissional da area que ja 

possui alguma experiencia com agentes que executam a atividade de 

protec;ao de dignitaries na CMil, e afora os comentarios feitos em capitulo 

anterior sobre a importancia e a necessidade do teste medico. A Ora 

Zuliane endossa o procedimento e afirma que a sec;ao medica do palacio 

tern as condic;6es para solicitac;ao e avaliac;ao dos exames necessaries a 

para a detecc;ao, durante o processo seletivo do policial com condic;6es 

biol6gicas para a execuc;ao do servic;o de protec;ao de dignitaries. Assim 

este trabalho monografico, com o amparo tecnico do profissional da area 

indica a feitura durante o processo seletivo dos seguintes testes: 

Anamnese, Exame ffsico e exames complementares, cuja conclusao ap6s 

a analise do medico da sec;ao sera o estado apto ou inapto para o servic;o a 

que o processo seletivo se prop6e, otimizando desta forma a questao do 

prepare biol6gico dos agentes que servirao nas equipes de protec;ao de 

dignitaries; 

e) teste ffsico - 0 Cap PM Raul Santo de Oliveira, oficial que serve 

atualmente no CCFO, mestre em fisiologia do exercfcio ffsico, corroborou 

com os anseios da pesquisa no que tange a aplicac;ao de urn teste ffsico 

como parte do processo seletivo a ser aplicado para os policiais que 

almejam servir em uma equipe de protec;ao de dignitaries, a ideia de que a 
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atividade requer do policial uma dedica<_;:ao grande o que causa uma fadiga 

ffsica grande e absolutamente balizada pelo conhecimento cientffico na 

area. Policiais que nao estao dentro de urn padrao de condicionamento 

ffsico terao dificuldades para suportar esta caracterfstica da missao, para 

tanto com o objetivo de otimizar a escolha do profissional preparado, o 

pesquisador indica a aplicac;ao do TAF 02, teste ffsico constants do 

DESPACHO n° DSist-005/322/02, do Comando Geral da PMESP, que 

regulamenta a aplica<_;:ao de testes de avalia<_;:ao ffsica, ressaltando-se que o 

TAF 02 inclui a avalia<_;:ao de habilidade especffica que e a nata<_;:ao, afinal o 

agente que protege dignitaries podera estar em uma situa<_;:ao em que tera 

que utilizar-se desta habilidade para salvar a autoridade. A pesquisa 

identifica que nao sera necessaria a utiliza<_;:ao de recursos externos para 

aplica<_;:ao deste teste, pois o CCFO possui todo expertise para esta fase do 

processo seletivo, cujo resultado final da avalia<_;:ao do Policial devera ser 

apto ou inapto para a atividade em estudo; 

f) teste de conhecimentos profissionais - a pesquisa encontra na 

responsabilidade decorrente da missao de prote<_;:ao de dignitaries a 

necessidade de durante o processo seletivo encontrar o policial-militar 

preparado intelectualmente, dentro do aspecto dos conhecimentos 

profissionais que envolvem legisla<_;:ao, administra<_;:ao e conhecimentos 

gerais de geopolftica. A indica<_;:ao da aplica<_;:ao deste teste que devera ser 

uma prova escrita e montada por oficiais da Divisao de Seguran<_;:a de 

Dignitaries tern por objetivo descartar o policial que por estar desatualizado 

cometa atos ou se omita de fatos que venham a colocar em risco a 

integridade ffsica, moral e social do protegido. A Cmil possui contatos e 

estrutura para a gestao logfstica desta modalidade de avalia<_;:ao, segundo o 

levantamento feito por este pesquisador junto a se<_;:ao administrativa da 

lnstitui<_;:ao; 

g) teste de habilidades profissionais - Com base nas particularidades exigidas 

pela atividade de protec;ao de dignitaries, o pesquisador entende como 

fundamental a aplica<_;:ao do teste de habilidade profissional, voltado para 

duas areas, Tiro policial e dire<_;:ao defensiva; para tanto, se faz a indica<_;:ao 

deste teste, que podera ser montado pela propria institui<_;:ao pois a Cmil 

possui instrutores com conhecimentos tecnicos nas duas areas, quanto a 
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parte logfstica, levantamentos feitos junto a administrac;ao da Cmil, basta 

apenas urn planejamento interne e ambos poderiam ser disponibilizados, 

inclusive a questao relativa aos locais de aplicac;ao dos testes; 

h) entrevista pessoal- A ultima parte do processo seletivo, porem nao menos 

importante, sera a indicac;ao de uma entrevista pessoal aos candidates a 

servirem nas equipes de protec;ao de dignitaries, o presente estudo avalia e 

indica a realizac;ao desta, que poderia ser feita por urn oficial ou por uma 

comissao que faz parte da Divisao de Seguranc;a de Dignitaries, que 

conhecedores da missao a ser executada poderao com a ausculta ao 

candidate avaliar as reais intenc;oes dele ao desejar trabalhar na Casa 

Militar, o autor detectou totais condic;oes desta entrevista fazer parte do 

processo seletivo que esta sendo indicado a Casa Militar e este ser feito 

por oficial da lnstituic;ao. 

0 policial-militar ao integrar o efetivo da Casa Militar estara trabalhando em 

uma unidade com varias atividades dentre as quais a protec;ao de dignitaries, para 

tanto ao ser classificado para o desempenho da atividade em estudo, o agente tem a 

necessidade de ser preparado para as diversas particularidades advindas da missao 

o que somente sera possfvel com a realizac;ao de urn programa de treinamento, cujo 

objetivo e a especializac;ao do agente. 

Dentro dos objetivos especfficos desta pesquisa tres estao diretamente 

relacionados com esta fase, a saber: 

a) apresentar proposta de urn plano pedag6gico com a inclusao das 

disciplinas e assuntos relacionados a area de protec;ao de Dignitaries; 

b) proper a criac;ao de urn programa de treinamento voltado a especializac;ao 

do efetivo que e admitido pela Casa Militar do Estado de Sao Paulo, para 

trabalhar nas equipes de protec;ao Executiva; 

c) indicar uma carga horaria eficiente ao programa de treinamento ja citado. 

Desta forma, dentro do que o pesquisador se propos, segue adiante uma 

proposta de plano pedag6gico, cuja importancia das disciplinas foram explicitadas 

em capitulo proprio nesta pesquisa. Trata-se de urn plano moderno e que visa 

adequar a realidade da missao de proteger pessoas com disciplinas que sao 

capazes de fazer em face das exigencias do servic;o. 
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0 pesquisador indica a Casa Militar do Estado de Sao Paulo as seguintes 

materias para o plano pedag6gico voltado ao treinamento de especializagao em 

protegao de dignitaries, para o policial-militar recem incorporado a CMil: 

a) Doutrina de protegao de dignitaries; 

b) Administragao da Casa Militar; 

c) Legislagao de seguranga de dignitaries; 

d) Gerenciamento de crises; 

e) Educagao ffsica e defesa pessoal; 

f) Primeiros-socorros; 

g) Tiro de protegao de dignitaries; 

h) Diregao defensiva, ofensiva e evasiva; 

i) Nog6es de explosives; 

j) Nog6es de salvamento aquatico, em altura e em incendios; 

k) Procedimentos com emprego de aeronaves; 

I) Geopolftica; 

m)Avaliagao geral. 

0 programa de treinamento a ser indicado a Casa Militar pelo pesquisador 

engloba as materias retrodescritas e para que cada disciplina exerga no policial um 

potencial capaz de exercer a mudanga de comportamento levando-o a atuar dentro 

de uma conduta protocolar de protegao de dignitaries estabelecida pela CMil, e 

absolutamente necessaria a adequagao de uma carga horaria capaz de atender a 

esta meta. 

Desta forma, o pesquisador faz a proposta de um programa de treinamento 

com a indicagao da carga horaria que foi constituida com base em conhecimentos 

tecnicos de especialistas que militam na area especifica da disciplina, e que 

apontaram a quantidade de tempo adequado para a assimilagao dos 

conhecimentos, de forma segura, destacando-se o fato que ao final do treinamento · 

uma avaliagao deve ser feita para a certificagao dos conhecimentos transmitidos e a 

proposta do autor e que no caso do policial-militar avaliado como inapto, este devera 

deixar de fazer parte do efetivo da Divisao de Seguranga de Dignitaries. 

0 programa indicado se desenha na seguinte conformidade: 



Quadro 1 - Conteudo programatico 
DISCI PUNA CONTEUDO PEDAGOGICO 

Doutrina de prote~ao de • Perfil do agente 
dignitaries • Constituic;ao da equipe 

• Func;oes dos agentes 
• Comunicac;ao da equipe 
• Tipos de deslocamentos 
• Logfstica da equipe 
• Formac;oes de escolta ape 
• Formac;oes de escolta motorizada 
• Tipos de ataque e reac;oes da equipe 
• Procedimentos especificos 
• Sigilo das informac;oes 
• Planejamento de Seguranc;a de dignitaries 

Administra~ao da Casa Mllitar • Estrutura administrativa da Casa Militar 
• Administrac;ao Orc;amentaria 
• Setores e func;oes da Casa Militar 

Legisla~ao de seguran~a de • Direito Constitucuional 
dignitaries • Macro sistema de seguranc;a publica 

• Direito Administrative (poder de policia, 
administrative da ordem publica) 
• Legislac;ao estadual 
• Legislac;ao Municipal 
• Direito Penal 
• Direito Processual Penal 
• Lei9099 
• Lei de abuso de autoridades 

dire ito 

• Decretos, Resoluc;oes e Portarias relacionadas a 
protec;ao de dignitaries 
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CARGA 
HORARIA 
20 heras

aula 

03 horas
aula 

07 horas
aula 

Gerenciamento de crises • Conceito 05 heras-
• ldentificac;ao de uma crise aula 
• Crise com refens 
• Mecanica dos Sequestros 
• Conduta com a mfdia 
• Medidas preliminares 
• Negociador 
• Negociac;ao inicial 
• Perfil psicol6gico do causador da crise 
• Conduta da equipe de prote<;ao de dignitaries 

Educa~ao 
pessoal 

Ffsica e defesa • Fisiologia do exercfcio (te6rico) 10 horas-

Primeiros-socorros 

• Orientac;ao de planejamento de condicionamento aula 
ffsico 
• Aplicac;ao do T AF 2 
• Fundamentos de defesa pessoal 
• Tecnicas de imobilizac;ao 
• Tecnicas de defesa contra agressao ffsica 
• Tecnicas de defesa contra agressao com faca e 
arm a 
• RCP 
• Analise primaria e secundaria 
• Desobstruc;ao de vias aereas 
• Uso do DEA 
• lmobilizac;ao e transporte de ferido 
• Queimaduras 
• Hemorragias 
• Mal subitos 

20 horas
aula 
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• AVC (hip6teses) 
Tiro de prote~ao de dignitaries • Fundamentos do tiro 30 horas-

• Tiro em seco (Dry Shoot) 1 000 aula 

• Tiro real (fundamentos) 400 tiros 

• Tiro em pista de protegao de dignitaries 600 
Dire~ao defensiva, ofensiva e • Vefculos 20 horas-
eva siva • Vefculos Blindados aula 

• Manutengao de 1° escalao 

• Legislagao de transite 
• Tecnicas de condugao 

• Pista de frenagem 
• Pista de slalown 

• Pista de derrapagem 

• Pista de concentragao 

• Manobras de evasao 
• Manobras anti-emboscada 

No~oes de explosives • Caracterfsticas dos explosives 05 horas-

• ldentificagao aula 

• Conduta com explosives 

• Vistoria em objeto suspeito 

• Conduta ap6s a identificagao de explosives 

• Varreduras contra explosives 
No~oes de salvamento • No goes pn3ticas sobre salvamento de pessoas 05 horas-
aquatico, em altura e em afogadas, em altura e em incendios aula 
incendios 
Procedimentos com emprego • Aeronaves utilizadas 05 horas-
de aeronaves • Procedimentos de seguranga embarcados aula 

• Procedimentos de seguranga em aer6dromos 

• Procedimentos de seguranga em heliportos e 
helipontos, terrestres e elevados 

• Procedimentos de embarque em aeroportos 

• Procedimentos de embarque e desembarque em 
aer6dromos 

• Procedimentos de sinalizagao e isolamento 
Geopolftica • Situagao polftica do Brasil 05 horas-

• Situagao polftica do Estado de SP aula 

• Partidos politicos 

• Sistema politico Brasileiro 

• Sistema de governo Brasileiro 
• Organograma de governo federal 

• Organograma de governo do Estado de Sao Paulo 

• Funcionamento das Prefeituras Municipais 
Avalia~ao • Exame pratico e te6rico do abordando as 05 horas-

disciplinas ministradas no curso, com exercfcio de aula 
simulagao de escolta de autoridades . 

A implementa9ao das propostas desta pesquisa podem ter aumentados os 

seus efeitos, se sob a 6tica administrativa, elas forem pastas de forma tecnica, no 

Decreta Lei que organiza a Casa Militar, o que tornaria os processes de sele9ao e 

treinamento absolutamente legais impessoais, marais, publicos e eficazes, 

colocando-os em consonancia com o Art 37 da Constitui9ao Federal do Brasil. 
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Tanto o processo seletivo como o processo de especializa9ao com a 

aplica9ao do treinamento, foram pesquisados pelo autor com base nos 

procedimentos indicados pelo Sr. orientador de conteudo, que a todo instante insistiu 

na questao de se ter uma amparo cientffico para os caminhos e propostas a que 

chegou a presente monografia. Ato de destaque e que todas as propostas estao 

dentro de um procedimento que atualmente e adotado por institui96es de renome 

nesta area especffica de prote9ao de dignitaries, como por exemplo o Servi9o 

Secreta Americana. Aliado .a esta preocupa9ao as quest6es da objetividade e do 

dinamismo tambem foram adotadas com o intuito de tornar o presente trabalho 

aplicavel a realidade administrativa da Casa Militar do Estado de Sao Paulo, a 

missao de proteger o Governador do Estado e uma responsabilidade da Policia 

Militar do Estado de Sao Paulo, atraves da CMil, e com o mister maior de que a 

missao seja cumprida em todas as suas dimens6es, visando principalmente a 
reserva da institui9ao democratica constitufda, indico esta monografia como uma 

proposta de moderniza9ao de gestao de recursos humanos para o ente 

administrative competente. 
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