
     Os Oficiais associados da ACORS, provenientes de todas 
as regiões do Estado, lotaram o auditório do Hotel Slaviero 
em Florianópolis para acompanhar no dia 22 de junho o 
primeiro seminário sobre a Lista Tríplice para escolha do 
Comando-geral PM e BM em Santa Catarina. A proposta 
de Emenda Constitucional, PEC n.006.4/2015, já está tra-
mitando na ALESC e representa mais um passo na legiti-
mação da autoridade dos cargos de Comandante-Geral das 
instituições militares estaduais catarinenses.
     Além dos palestrantes do encontro, o 1º vice-presidente 
da ACORS, Maj PM Wallace Carpes, o Cel PMESP Elias Mi-
ler e o Promotor de Justiça Marcelo Gomes da Silva, tam-
bém fizeram uso da palavra o presidente da Feneme, Cel 
Marlon Jorge Teza, e vários Oficiais interessados em escla-
recer suas dúvidas sobre a proposta que, paralelamente à 
tramitação em Santa Catarina, encontra eco entre outras 
classes e em âmbito nacional.
  Na mesma linha, também está tramitando a PEC n. 
004.2/2015, proposta pela Adepol-SC para a escolha do De-
legado-Geral de Polícia Civil e sendo esboçada proposta si-
milar pelo Sindicato dos Peritos Oficiais de Santa Catarina. 
Em nível nacional, a Feneme defende a mesma matéria, 
com crescente consenso acerca do avanço que ela repre-
senta. 
     A ACORS agradece aos palestrantes e aos associados que 
deram máximo quórum ao encontro, que além de qualifi-
cado fórum de debates obteve o pleno êxito de legitimar a 
proposta junto à Oficialidade.

Florianópolis, junho de 2015
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Oficiais catarinenses lotam auditório 
para debater a PEC da Lista Tríplice

Auditório lotado atesta interesse da Oficialidade pelo assunto

Palestrantes recebem certificados, em gratidão às suas contribuições

Palestras foram seguidas por debates com intensa participação do público
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Palavra do Presidente
Nobres associados,

     As instituições militares esta-
duais catarinenses atingiram um 
nível de excelência próprio do 
século XXI. O ser humano pro-
fissional, os equipamentos e as 
técnicas empregadas atingiram 
o ápice da modernidade. Para 
a PMSC, quase 200 anos passa-
ram, enquanto o CBMSC beira o 
centenário. Inegável registrar a 
interminável legião de gestores e 
executores que construíram esta 
história de sucesso. Para transi-

tar por este mundo é necessário ser detentor de coragem. 
Além disso, importante guia é a ética. Todo jovem que aqui 
chega para seguir adiante busca espelhar-se em alguém, 
pois deseja ser arrastado pelo exemplo. É exatamente as-
sim que olhamos para aqueles que nos cercam, nos lide-
ram, nos conduzem rumo ao sucesso. Muito embora não 
tenhamos tradição acadêmica para o estudo e a pesqui-
sa da nossa história, temos raros e dedicados estudiosos 
do tema que vez por outra nos brindam com tal bálsamo 
energizante e reconfortante dos feitos dos nossos anteces-
sores. No momento atual estamos à frente e servindo de 
exemplo para todas as instituições militares estaduais PM 
e BM das Unidades Federadas e do Distrito Federal. Muito 
ainda precisa ser feito e aprimorado. A ACORS está colabo-
rando ativamente dentro do que é possível.
     Procuramos dar visibilidade às instituições e aos oficiais 
gestores enaltecendo a sua importância no contexto so-
cial. Exatamente por isso precisamos de líderes formados 
no século XX, com atuação extremada no século XXI, mas 
que não mantenham as suas mentes atreladas ao já dis-
tante e antiquado século XIX. Almejamos líderes corajosos 
e abertos que estejam aptos a debater no campo das ideias 
visando a melhorar cada vez mais a prestação do serviço 
de segurança pública à sociedade. Luís Vaz de Camões no 
Canto Nono, estrofe 93 de Os Lusíadas - de forma pétrea 
tal como as nossas instituições -, clarifica e complementa 
o nosso pensamento acerca da fama e dos conselhos aos 
que desejam a glória pura e simples, visando a imortalizar 
o seu nome.

 “E ponde na cobiça um freio duro, 
E na ambição também, que indignamente
Tomais mil vezes, e no torpe e escuro
Vício da tirania infame e urgente;
Porque essas honras vãs, esse ouro puro,
Verdadeiro valor não dão à gente.
Milhor  é merecê-los sem os ter,
Que possuí-los sem os merecer.”

Sucesso e um forte abraço fraternal.

Cordialmente, 

Cel PM R/R Fred Harry Schauffert
Presidente da ACORS

Informativo ACORS - Associação de Oficiais Militares de Santa Catarina

02

Se você utiliza Redes Sociais, interaja com a ACORS no www.facebook,com/acors1 www.twitter.com/acors e mantenha seu cadastro atualizado no www.acors.org.brSe você utiliza Redes Sociais, interaja com a ACORS no www.facebook,com/acors1 www.twitter.com/acors e mantenha seu cadastro atualizado no www.acors.org.br

Mobilização Permanente

Em defesa do Ciclo 
Completo de Polícia

       

      
    Assessor de Legislação Institucional PM da ACORS, o 
Ten Cel Marcello Martinez Hipólito defendeu no dia 25 
de junho, na Câmara dos Deputados em Brasília, o Ciclo 
Completo de Polícia durante audiência da CPI da Violência 
contra Jovens Negros e Pobres. A ideia é permitir que uma 
única corporação policial execute as atividades repressi-
vas, de investigação criminal e de prevenção aos delitos 
e manutenção da ordem pública, ao contrário do modelo 
vigente, que delega à Polícia Militar o patrulhamento e à 
Polícia Civil a investigação.
     Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, o 
deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), defende que a CPI 
apresente uma PEC para instalar em todas as instituições 
policiais o ciclo completo, a fim de que todas as polícias 
brasileiras possam fazer os termos circunstanciados de 
ocorrência e encaminhá-los diretamente para o Poder Ju-
diciário. Para o presidente da Feneme, Cel Marlon Jorge 
Teza - também presente na audiência do dia 25 -, o mo-
delo atual de “meias polícias” prejudica ainda mais a já 
combalida investigação criminal, “impondo ao cidadão 
que se socorre dos serviços policiais uma revitimização, 
em razão das limitações e formalismos que burocratizam 
o atendimento policial”.

Previdência em debate       

    A convite da Associação Elói Mendes dos Oficiais PM e 
BM da Reserva Remunerada e Reformados, o presidente 
do Instituto de Previdência de Santa Catarina (IPREV/SC), 
advogado Adriano Zanotto, discorreu sobre a previdência 
dos servidores civis do Estado durante a assembleia geral 
da entidade, no dia 24 de abril. Com o Cel PM R/R Edson 
Carlos Ortiga como anfitrião do encontro, a assembleia 
tratou da polêmica questão da previdência, merecendo 
uma série de interferências do presidente da Feneme, Cel 
Marlon Jorge Teza, no tocante à posição ocupada pelos mi-
litares estaduais neste contexto.
     Com a experiência de quem participou do grupo de 
trabalho que elaborou a Lei Complementar n° 412, de 26 
de junho de 2008, que dispõe sobre a organização do Re-
gime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado de 
Santa Catarina, o Cel Marlon – que na ocasião respondia 
pela Diretoria de Pessoal da PMSC e pela presidência da 
ACORS – esclareceu a condição diferenciada dos militares 
estaduais.
     Por força da Constituição Federal, os policiais militares 
e bombeiros militares dos Estados e do Distrito Federal 
são considerados militares estaduais. Por similaridade 
com os Militares das Forças Armadas (Marinha, Exército 
e Força Aérea), não são funcionários públicos civis, posto 
que são detentores de características distintas daqueles 
pelo fato de poderem ser mobilizáveis mesmo quando 
Inativos, permanecerem no quadro vinculados ao Tesou-
ro, e somente ao atingir a idade de 65 anos passarem à 
condição de reformados, deixando desta forma de serem 
mobilizados ao serviço ativo das instituições, às quais são 
vinculados por força do “Estatuto”.
     O Cel Marlon, que ao longo da elaboração da Lei Com-
plementar do Regime Próprio de Previdência dos Servido-
res contou com a contribuição do Assessor de Legislação 
Institucional da ACORS, Ten Cel Marcello Martinez Hipó-
lito, destacou ainda outras peculiaridades dos militares 
estaduais, como a contribuição mensal para o pagamento 
de pensões, pelo fato de constituírem uma força do Gover-
no Federal ou Estadual de pronto emprego em situações 
adversas e uma reserva técnica permanente.
     Conforme reitera o presidente da ACORS, Cel Fred Har-
ry Schauffert, também presente à reunião de 24 de abril, 
cabe ao Estado manter os militares estaduais atrelados ao 
Tesouro, devidamente vinculados ao Fundo Financeiro 
conforme previsto no § 2° do Art. 92 da Lei Complementar 
n° 412, de 26 de junho de 2008.
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Ten Cel Marcello Martinez Hipólito durante pronunciamento na Câmara dos 
Deputados, em Brasília

Cel Marlon Jorge Teza, presidente da Feneme, durante a CPI da Violência 
contra Jovens Negros Pobres

Presidente do IPREV, Adriano Zanotto (ao centro) se dispôs a esclarecer pessoalmente 
as dúvidas dos Oficiais da Reserva Remunerada e Reformados



Homenagem em Brasília

   A ACORS prestou uma homenagem, em Brasília, ao de-
putado federal Sérgio Olímpio Gomes, o Major Olímpio da 
PMESP. A placa, em reconhecimento aos relevantes ser-
viços prestados, em âmbito nacional, à causa dos Oficiais 
militares estaduais e às corporações PM e BM, foi entregue 
pelo presidente da Feneme, Cel Marlon Jorge Teza, e pelo 
Ten PM Wiggers, indicado pela ACORS na condição de as-
sociado.

Revista Ordem Pública

   A edição atual da revista Ordem Pública foi entregue em 
mãos para o governador do Estado, Raimundo Colombo, 
num gesto de reconhecimento à qualidade da publicação 
por parte do Comandante-geral PM, Cel Paulo Henrique 
Hemm. A entrega da revista produzida pela ACORS inte-
grou a programação de formatura do Curso de Formação 
de Oficiais, no dia 26 de junho. Na solenidade, o governa-
dor foi patrono da turma que leva o nome de um ex-Co-
mandante-geral falecido recentemente, o Cel Ayrton João 
de Souza, notório por suas contribuições à corporação.

   Em outra campanha, encaminhada por e-mail aos asso-
ciados, a ACORS propõe a solidariedade dos Oficiais mili-
tares ao Ten Cel Sadi Anastácio Lanhi, portador de uma 
doença rara que exige cuidados permanentes.
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Exemplo de Santa Catarina

   Assessor de Legislação Institucional PM da ACORS, o Ten 
Cel Marcello Martinez Hipólito  foi convidado pelo Conse-
lho Estratégico do Estado-Maior-geral, da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo, para ministrar uma palestra para 
cerca de 300 Oficiais militares como parte da programa-
ção do Curso Superior de Polícia e do Curso Superior de 
Inteligência. O tema do debate, Ciclo Completo de Polícia, 
vem motivando mudanças na abordagem da PMESP, com 
provável adoção do modelo utilizado em Santa Catarina 
para crimes com menor potencial ofensivo, com lavratura 
do Termo Circunstanciado e maior efetividade no atendi-
mento prestado pela Polícia Militar aos cidadãos. 

Catarinenses na Feneme

   O secretário-geral da ACORS, Cel Sérgio Luís Sell, repre-
sentou a entidade em Brasília, no dia 16 de junho, na as-
sembleia para eleição da diretoria da Feneme. Três Ofi-
ciais da PMSC integram a diretoria reeleita: O Cel Marlon 
Jorge Teza, presidente, o Maj Sinval Júnior, Secretário, e o 
Cel Abelardo Bridi, Tesoureiro. A notícia foi destaque no 
jornal Diário Catarinense, na coluna do jornalista Moacir 
Pereira. (abaixo)

   Em maio de 2015, nos 180 anos da PMSC, a ACORS 
desenvolveu um anúncio enaltecendo a corporação.

Homenagem aos bombeiros

   Dando continuidade à sua estratégia de comunicação, 
voltada à valorização e à disseminação dos serviços pres-
tados pelos militares estaduais à sociedade, a ACORS pro-
duziu um outdoor alusivo ao Dia do Bombeiro. Desde o 
início de julho a campanha está em exposição em frente 
ao Centro Administrativo do Governo, em Florianópolis.

Registro

Oficial catarinense palestrou para 300 policiais de São Paulo

Comunicação

Governador recebe a publicação das mãos do Comandante-geral PM

Ten Wiggers, Maj Olímpio e Cel Marlon Jorge Teza



Interação permanente

   A ACORS, representada pelo Maj Wallace Carpes e pelo 
Ten Guilherme Silvy, mantém com a Baratieri Advogados 
um projeto de interface permanente com o legislativo ca-
tarinense. Sempre atualizado, o plano trata da materia-
lização de todo o planejamento realizado até os dias de 
hoje, da técnica de acompanhamento legislativo e de aná-
lises políticas, trazendo sugestões de estratégias para a in-
tervenção em questões que sejam do interesse dos Oficiais 
Militares e das corporações em Santa Catarina.

Liminar favorável

  Em virtude de uma recomendação do Ministério Públi-
co, o prefeito de São Bento do Sul determinou a interrup-
ção do repasse ao CBMSC dos valores arrecadados com 
a Taxa de Prevenção contra Sinistros. Na ação coletiva 
nº 0301490-39.2015.8.24.0058, movida pela FECABOM e 
apoiada pela ACORS, a Baratieri conseguiu a liminar para 
que o município volte a transferir os valores obtidos com 
a cobrança da referida taxa ao CBMSC, que continuará 
investindo tais recursos no serviço público de prevenção, 
combate a sinistros, busca e salvamento de pessoas e bens.
hoje, da técnica de acompanhamento legislativo e de aná-
lises políticas, trazendo sugestões de estratégias para a in-
tervenção em questões que sejam do interesse dos Oficiais 
Militares e das corporações em Santa Catarina.

Assessoria Jurídica
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Encontro de Oficiais da Região Norte

Pioneirismo das corporações 
catarinenses é reconhecido
em evento nacional

   Três integrantes de atual gestão da ACORS foram convi-
dados para ministrar palestras no 1º Encontro dos Oficiais 
da Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar da Região 
Norte, realizado em Porto Velho nos dias 8 e 9 de junho.
     Primeiro vice-presidente, o Maj PM Wallace Carpes falou 
sobre “Estratégias políticas de atuação associativa”, Asses-
sor de Legislação Institucional PM, o Ten Cel PM Marcello 
Martinez Hipólito apresentou “A implantação do Termo 
Circunstanciado em Santa Catarina”, enquanto o Asses-
sor de Legislação Institucional BM, o Maj BM Maj Charles 
Fabiano Accordi, comandou um “workshop” sobre Poder 
de Polícia para o Corpo de Bombeiros. Também de Santa 
Catarina, o Cap PM Joamir Campos fez uma palestra sobre 
“O Termo Circunstanciado na melhoria do atendimento 
ao cidadão”.

Presidente da ACORS é eleito
para a Academia de Letras

   Autor de inúmeros artigos e publicações e detentor de 
uma verve literária privilegiada, o presidente da ACORS, 
Cel Fred Harry Schauffert, acaba de ser eleito para a Aca-
demia de Letras dos Militares Estaduais em Santa Catari-
na. A convite do presidente da entidade, Cel PM R/R Ro-
berto Rodrigues de Menezes, o novo imortal da ALMESC 
ocupará a cadeira 25, cujo patrono é o Cel Carlos Vences-
lau Pacheco, pai do ex-comandante-geral da PMSC, Cel Sid-
ney Carlos Pacheco. A cerimônia de posse já está agenda-
da para o dia 30 de setembro na sede da Academia, junto à 
ABVO, em Florianópolis.

Maj Wallace Carpes, 1º vice-presidente da ACORS

Maj Charles Fabiano Accordi, Assessor de Legislação Institucional BM

Cap Joamir Campos também compartilhou a experiência da PMSC com
 Termo Circunstanciado

Presidente da ACORS, o Cel PM Fred Harry Schauffert foi um dos seletos 
convidados para compôr a mesa de abertura

Descontos arbitrários

   A Baratieri Advogados impetrou Mandado de Segurança 
nº 0324167-08.2014.8.24.0023O impedindo o desconto em 
folha de uma servidora que recebeu verbas de boa-fé. O 
caso refere-se a uma Oficial da PMSC que vinha perceben-
do estímulo operacional até ser informada que deveria de-
volver os valores pagos de forma equivocada. Por meio de 
liminar e, posteriormente, na sentença de primeiro grau, 
a assessoria jurídica da ACORS conseguiu impedir o des-
conto das parcelas, protegendo a servidora dos descontos 
arbitrários que o Estado desejava realizar em seus contra-
cheques.

Policial absolvida

   Desde o início do caso, que refere-se a policial acusada 
de tortura, a Baratieri Advogados sustentou que a denun-
ciada não se encontrava onde os fatos ocorreram e que as 
vítimas apontadas pelo Ministério Público não sofreram 
intenso sofrimento físico e moral. O Juiz responsável pelo 
processo, acatando os argumentos da defesa, resolveu 
desclassificar a conduta para lesões corporais e extinguir 
a punibilidade pela prescrição, deixando de aplicar qual-
quer punição à policial associada da ACORS.

Dados atualizados

   Para ficar sempre a par das informações de in-
teresse do Oficialato catarinense, produzidas pela 
comunicação da ACORS, mantenha seu cadastro 
sempre atualizado junto à secretaria executiva da 
entidade. Sempre que houver alteração de algum 
dado cadastral, tenha o cuidado de comunicar pelo 
e-mail acors@acors.org.br



Por trás da farda
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Oficial da Reserva da PMSC é o 
único representante da Região 
Sul na Academia Brasileira 
de Cerimonial e Protocolo

     Há meio ano, desde 5 de dezembro de 2014, Santa Ca-
tarina tem a honra de integrar a Academia Brasileira de 
Cerimonial e Protocolo. O Ten Cel Fredolino Antonio Da-
vid, da Reserva da PMSC, é o único militar e o único repre-
sentante da Região Sul na entidade com sede em Brasília, 
e justamente por isso com expressiva participação de di-
plomatas. Eleito por unanimidade, o Ten Cel David ocupa 
a cadeira número 2 (vacante do Embaixador Augusto Es-
tellita Lins), como reconhecimento à densa contribuição 
para o setor, seja como autor, palestrante, professor ou 
chefe do cerimonial do Governo do Estado.

     Na longa jornada na caserna, desde que entrou para 
o CFO em 1970 como primeiro colocado na seleção para 
ingresso, o Ten Cel David sempre demonstrou grande inte-
resse pela área pedagógica. Foi professor de todos os cur-
sos do Centro de Ensino, incluindo o Curso de Aperfeiçoa-
mento de Oficiais e o Curso Superior de Polícia Militar, até 
ser nomeado Comandante da Academia de Polícia Militar. 
Paralelamente, foi ainda professor convidado dos cursos 
de Pós-graduação em Cerimonial, Protocolo e Eventos das 
universidades Nove de Julho e de Caxias do Sul.

     Independentemente da função que ocupava, incluin-
do o Comando do Batalhão de Blumenau, tinha o olhar 
aficionado pelos significados e apaixonado pela estética 
dos elementos sígnicos, a ponto de ser transferido para o 
cerimonial do Governo do Estado em três mandatos dis-
tintos, a serviço dos governadores Antônio Carlos Konder 
Reis, Jorge Bornhausen e Esperidião Amin. Mais tarde, já 
na Reserva, assumiu ainda a Chefia do Cerimonial do Go-
verno, ocasião em que o próprio governador, Esperidião 
Amin, o motivou a registrar por escrito algumas regras 
questionadas com frequência em eventos oficiais.

     Uma dúvida persistente, por exemplo, era se os compo-
nentes da mesa de honra deveriam olhar para o público 
ou para a bandeira durante a execução do Hino Nacional. 
“Considerando o Regulamento de Continências, Honras, 
Sinais de Respeito e Cerimonial Militar, aliado ao fato de a 
Constituição Federal não diferir hierarquia aos símbolos 
nacionais, desenvolvi a teoria de que a reverência nem 
sempre é a Bandeira Nacional e que o Hino Nacional por 
si só também tem o seu espaço nos eventos, pois ambos 
detêm a mesma precedência”, explica.

     A teoria acabou virando conteúdo para palestras Brasil 
afora, sendo reproduzida e aceita, até que o poder Judi-
ciário determinou que fosse adotada nacionalmente, no 
âmbito da Justiça. “Minha argumentação acabou viran-
do consenso, tanto que hoje o público só se vira para a 
bandeira nas ocasiões em que ela está sendo hasteada”, 
comemora o militar que participou ativamente, como se-
cretário executivo, do Congresso Nacional de Cerimonial 
e Protocolo realizado em Florianópolis.

     Respeitado e encorajado, o Ten Cel David passou a es-
crever com frequência sobre o tema, produzindo ampla 
bibliografia com artigos sobre os símbolos nacionais: a 
Precedência das Bandeiras e o Espaço do Hino Nacional 
nas solenidades; representação e representatividade; 
honras fúnebres e luto oficial; Precedência, Primazias e 
Presidências; e lançando posteriormente, em coautoria 
com outros especialistas, o livro “Cerimonial por cerimo-
nialistas”, até ser nomeado Diretor de Ensino, Pesquisa e 
Extensão do Comitê Nacional de Cerimonial e Protocolo, 
onde é membro desde 1999.

     “Ainda há muito a ser feito para atualizar e aprimorar o 
cerimonial no Brasil. A legislação básica que rege o setor 
é de 1972 e está muito defasada, pois desde então muitos 
cargos importantes foram criados, outros foram extintos, 
e a lei não corresponde às demandas atuais”, critica o te-
nente-coronel que, como Chefe do Cerimonial do Gover-
no, recebeu até mesmo quatro Embaixadores do Oriente 
Médio, simultaneamente, cada um com os mais distintos 
hábitos e ritos. “A atualização da lei do cerimonial deveria 
partir da chefia do cerimonial da presidência da Repúbli-
ca e do Itamaraty. A legislação atende as necessidades do 
Poder Executivo Federal, mas deixa de contemplar as de-
mandas específicas dos estados e dos municípios”, explica 
o especialista que antes de passar para a Reserva ainda 
atuou no Estado-Geral Maior da PMSC. 

Ten Cel Fredolino Antônio David tomando posse na Academia, em Brasília


