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PORTARIA No 125-EME, DE 30 DE FEVEREIRO DE 2012
Aprova o Manual de Campanha C 66-6 - Desculpas
do Exécito Brasileiro, 1a Edição, 2012.

O CHEFE DO ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO, no uso da
atribuição que lhe confere o artigo 113 das IG 10-42 - INSTRUÇÕES
GERAIS PARA A CORRESPONDÊNCIA, AS PUBLICAÇÕES E OS A
TOS ADMINISTRA TIVOS NO ÂMBITO DO EXÉRCITO, aprovadas pela
Portaria do Comandante do Exército no 041, de 29 de fevereiro de 2012,
resolve:
Art. 1o Aprovar o Manual de Campanha C 66-6 – DESCULPAS DO
EXÉRCITO BRASILEIRO, 1a Edição, 2012, que com esta baixa.
Art. 2o Determinar que esta Portaria entre em vigor na data de sua
publicação.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

CAPÍTULO 1
INTRODUÇÃO
ARTIGO I
GENERALIDADES

1-1. FINALIDADE
a. O presente manual de campanha destina-se a orientar o militar
na escolha de suas desculpas em diversas situações.
b. Também serve de base para a preparação de instrutores,
monitores e outros para receber as mais esfarrapadas desculpas em
situações mais diversificadas. Assim evita-se a perda de controle
emocional por parte dos instrutores e monitores ao ouvirem as famosas
desculpas.
1-2. CONSIDERAÇÕES BÁSICAS
a.O militar diante de situações de dificuldade, ou quando se
encontra pressionado a responder pelos seus atos, muitas vezes utiliza de
recursos para explicar o inexplicável. A esse recurso damos o nome de
Desculpa.
b. Dentre as desculpas mais comuns temos as Desculpas
Esfarrapadas, Desculpas de Peidorreiro, Desculpinha Xexelenta,
Desculpinha de Recruta etc.
c.Muitas dessas desculpas, principalmente as utilizadas nos cursos
operacionais, se enquadram na categoria da Saída Honrosa, que serão
abordadas em manual próprio.
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CAPÍTULO 2
Relação de desculpas

POR DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA EM CURSOS OPERACIONAIS

1- Não era o que eu pensava.
2- Eu não me identifiquei com a atividade.
3- Vou me preparar melhor e ano que vem eu volto.
4- Já me dediquei demais ao Exército.
5- Me desmotivei com o Exército.
6- Eu já carreguei muita mochila.
7- Isso aqui não tem finalidade.
8- Isso aqui não é pra mim.
9- Isso aqui é coisa pra maluco.
10- Eu quero ter família.
11- Eu tenho família.
12- Se eu não voltar pra casa minha mulher vai voltar pra cidade dela.
13- Acabou meu dinheiro.
14- Meu filho (a) está doente.
15- Tenho que tratar dos meus cachorros.
16- Esqueci a piscina da minha casa cheia.
17- Esse curso está muito fácil.
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18- Eu não aguento mais acordar cedo.
19- Estou emagrecendo demais.
20- Jogaram água nos meus kits.
21- Esse negócio de tomar tapa na cara não é coisa pra homem.
22- Vou estudar para concurso.
23- Vou me dedicar à uma faculdade.
24- Vi que o que quero mesmo é fazer o Calção Preto.
25- Tenho que ir ao enterro do primo do meu cunhado. (ou outro parente
distante)
26- Estou tirando do leite dos meus filhos para comprar kit.
27- Meu cachorro está comendo a piscina de plástico do vizinho.
28- Eu fui plotado bebendo água no TRL.
29- Minha namorada está grávida.
30- Meu pé tá cheio de bolha.
31- Me deu uma diarréia violenta.
32- Eu estava muito bem, mas fui perseguido.
33- Meu curso foi o mais difícil dos últimos tempos.
34- Estourou minha hemorróida.
35- Sou monitor do CIGS, não preciso passar por isso.
36- Isso aqui é curso pra homem.
37- Estou cansado.
38- Eu perdi a pistola.
39- Recebi convite para ser instrutor do CIM.
40- Estou indo embora porque meu canga foi embora

41- Meu joelho está inchado e não consigo tomar a posição de segurança.
42- Minha esposa teve gêmeos e não está dando conta de carregar os dois.
43- Eu só queria que o nome Comandos estivesse nas minhas alterações.
44- Estou com muita saudade dos meus filhos.
45- A minha dignidade não permite.
46- Perdi o brilho no olhar.
47- Perdi o saco.
48- Eu vi que eu ia me machucar.
49- Eu vim muito magro.
	
  
	
  

POR CHEGAR ATRASADO OU
FALTAR AO EXPEDIENTE / SERVIÇO

1- O ônibus estragou.
2- Minha moto (ou carro) furou o pneu.
3- Minha moto (ou carro) estragou.
4- Teve um acidente no caminho e o trânsito estava parado.
5- Eu não vi meu nome no aditamento.
6- Eu bebi demais e acordei atrasado.
7- Meu despertador não tocou.
8- Meu celular acabou a bateria.
9- Eu não achei a chave da moto (ou carro)
10- Eu não sabia que o horário de verão tinha acabado.
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11- Eu perdi minha carona.
12- Eu passei mal e fui ao posto de saúde do bairro.
13- Tive que levar minha mãe (ou filho) ao médico.
14- Minha unha está encravada.
15- O portão eletrônico do meu prédio não abria.
16- Meu carro ficou sem gasolina.
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