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RESUMO

A presente Monografia, tem por escopo, expor que o Regulamento
Disciplinar do Exército, fonte principal do “Jus Puniendi” Estatal, incidindo as
punições disciplinares que, vão desde a Repreensão ao Cerceamento de
Locomoção, imputados a Oficiais e Praças, Funcionários Públicos Militares,
pertencentes aos quadros da Polícia Militar do Estado do Paraná, que recebem
do erário público estadual, devidamente concursados, não está de acordo com os
ditames constitucionais, e que esta Sanção, não obedecendo a forma legal
prevista na nossa Constituição Cidadã, acarreta a devida Reparação por Danos
Morais.
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RESUMEM

To present Monograph, has the objective to present the discipline nules of
army, main source of the states “jus puniendi”, to falling upow the discipline
penalitys the ranges from reprehension to the prohibition of locomotion, givemn to
the policimen government employes, belonging to the military police staff the
Paraná State, that get or receive income from the state treaury, property hired.
And it is not acordance with the constitucion, and that this sanction, not obexing
the legal law in our citizen constitucion, it imputs the compensation for moral
destruction.
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INTRODUÇÃO

O presente Trabalho Técnico Científico, tem por escopo atender ao
programa do Curso de PÓS-GRADUAÇÃO em Direito Administrativo, pelo
INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS JURÍDICOS.
O tema da Monografia é o “Jus Puniendi do Estado e sua Reparação”.
Contemporaneamente o Administrador Castrense Paranaense aplica sanções
Disciplinares diversas, e entre elas, a Prisão, até por trinta dias, com
autorização administrativa normalizada pelo Regulamento Disciplinar do
Exército. Deve-se salientar que esta prisão não é registrada apenas nos
Assentos Funcionais do Servidor Público Militar faltoso, e sim, na íntegra, inclui
o CERCEAMENTO DA LOCOMOÇÃO, muitas vezes, penas administrativas
cumpridas nas dependências dos Quartéis. Com o advento da nossa
Constituição Federal de 1988, denominada de Constituição Cidadã, adveio uma
gama de transformações, e imbuída na filosofia histórico crítico, trouxe,
implicitamente, a missão da transformação de nossa sociedade, de nosso
Estado,, que outrora, de repressor e ditatorial, passa a um Estado de Direito,
Democrático.
Decorridos 11 (onze) anos de sua promulgação, alguns
administradores públicos, não adaptaram as suas atividades, consoantes as
disposições da Constituição Federal. O trabalho que aqui se expõe, traz a
seguinte problemática: as punições que ensejam no Cerceamento de
Locomoção do Funcionário Público Militar Estadual estão desacordo com as
normas constitucionais vigentes. No entanto, procura, como solucionática do
tema, apontar a forma como deve proceder a Administração, com o fito de
sanar o citado vício administrativo, que enseja na Reparação, sob a ótica da
legislação corrente, Danos Morais.
As Polícias Militares, órgãos estatais permanentes, constitucionalmente
tem suas obrigações ordenadas na Carta Magna de 1988, no artigo 144, inciso
1
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V, § 5º, no qual define, o Agente Público responsável pela Segurança Pública,
como Militares Estaduais (grifo nosso) aos integrantes das Policiais Militares e
Corpos de Bombeiros.Doutrinariamente, tem-se a definição destes Agentes
Públicos no contexto das classificações de Agentes Públicos da Administração
Pública.
Historicamente, desde os mais primícios tempos, as autoridades
governamentais mantinham o controle de seus soldados sob a égide de rígidos
regulamentos e impunham severas penas aos seus transgressores. Marcas a
ferro e fogo, além da imposição de pena de morte. Tal imposição, seria o
controle das armas e fiel obediência, em temor ao castigo corporal aplicado.
Nos áureos tempos de Roma, quando de suas conquistas, impunha-se uma
rigorosa disciplina, que eram pautadas pela severidade de seus castigos. As
penas aplicadas eram diversas, que iam desde a privação do soldo (forma de
pagamento que permaneceu por muito tempo, entre os militares romanos, era o
sal) e da alimentação; prestação de serviços forçados; degradações; açoites,
marcas de ferro quente e a pena de morte.
Conclui-se que o rigorismo que o Direito criminal dos militares romanos,
era por demais severo, em relação ao espaço temporal que separam a fase
histórica atual. Que o sistema de aplicação do controle das armas foi adotado
como exemplo pelas forças lusitanas, em face de incidente doutrinário que as
basilou, influenciando o Ocidente Europeu, refletido por fim, nas famosas e
históricas instituições romanas, onde também, emanou toda uma filosofia do
direito, basilar do nosso ordenamento jurídico atual.
Legislações pertinentes é a modificação pelos Visigodos das
instituições romanas, que de origem a um código de leis “denominado “Fuero
Jusgo” (Fórum Judicium), legislação esta, que foi aproveitada por Afonso de
Castela, o sábio, num conjunto de Leis, chamada as “Sete Partidas”. Tal
explanação tende em explicar que tal influência das leis lusitanas. Foram
trazidas ao Brasil, conforme a própria história pode confirmar, por suas raízes
históricas, através dos Artigos de Guerra de Lippe, príncipe alemão nascido em
Londres e oficial. Destes 29 (vinte e nove) artigos, compunham um conjunto de
ordenações administrativas e impunham as penas, todas elas, com uma forte
influência medieval no direito penal. Do castigo, dentre muitos, citemos
pancadas de prancha e a pena de morte.
Historicamente, a fim de sedimentar a tese do excessivo rigor,
aplicado às penas administrativas, temos o exemplo dado pela “Revolução dos
2
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marinheiros” ou a “Revolta da Chibata” de 1910, em que os marujos se
revoltaram com a imposição dos severos castigos, os quais, haviam sido
abolidos no exército pela Lei nº 2.556, de 26 setembro de 1874, e na Armada
pelo Decreto nº 3, de 1889, mas que, ilegalmente, eram aplicados aos marujos,
alguns anos depois de terem sido proibidos, e por esta razão, motivadora da
mencionada revolta.
Houve fases bem distintas no Direito Administrativo Brasileiro. Com o
advento da atual Carta Constitucional, o Direito evoluiu em subclasses,
originando o Direito Administrativo Disciplinar, e, em face de legislação peculiar
pertencente as Polícias Militares, adveio o Direito Administrativo Disciplinar
Castrense ou Militar. No Direito Administrativo está a pedra fundamental,
erigida sob a égide dos Princípios nascidos junto ao Humanismo, motivação da
nossa Constituição Cidadã, o Estado de Direito ou Democrático. Estes trazem
no seu bojo os princípios universais do homem, concretizados no sangue
revolucionário, marcado na história da evolução do Direito, com a Tomada da
Bastilha. A Constituição Federal de 1988 adveio para atenuar os efeitos do
Estado de Repressão, arma instrumental dos Governos Militares, contra toda
Ordem de Direito e respeito à dignidade e aos direitos humanos, diluídos pelo
Estado de Direito, embebidos da filosofia histórica crítico. Sobrepõe-se neste
marco da história, os regulamentos atuais, na Polícia Militar do Estado do
Paraná, que se mostram inadequados ao Princípio da Legalidade; do Direito de
Ir e Vir e do Devido Processo Legal, já que, estão em atecnia legal com a
realidade do Estado de Direito, Ao entanto, colocam-se rumo ao dilúculo de
uma era de reformas sociais e de transformação paulatina do Estado Cidadão,
antes um Estado Autoritário para um Estado escravo da Lei.
O objeto de Pesquisa da presente Monografia será responder a
seguinte indagação: Se o Regulamento Disciplinar do Exército, com sanções
administrativas previstas e, entre elas, o Cerceamento do Direito de
Locomoção, impingido pela Prisão do funcionário faltoso, está de acordo com
as normas técnicas e estruturadas pelas Normas Gerais do Direito
Administrativo. Se foi tal ordenamento recepcionado pelas Normas
Constitucionais em vigor. Se tal vício administrativo é passível de Reparação
por Danos Morais.
Portanto, a reminiscência da ilegalidade e a não coadunação de um
regulamento justo, que se abebere de um verdadeiro sentido de reeducação do
Policial Militar, como um agente público responsável, um “longa manus” do
3
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Estado no sentido de se fazer cumprir as leis, irá refletir em suas ações, contra
aquele que deve servir e proteger, a Sociedade, que o sustenta e o mantém,
sob os mais diversos impostos. Sentir que seus direitos são assegurados e
respeitados como premissa maior, trará, conseqüentemente, uma
responsabilidade de respeitar ainda mais o direito do cidadão.
Não irá este trabalho abordar a filosofia da aplicação do Regulamento
Disciplinar, se justo e merecido, se controla as massas, ou se é meio eficiente e
eficaz de controle de massa, com o risco de um digresso no tema. Deve sim,
direcionar-se no sentido em que os agentes responsáveis pela aplicação e
cumprimento das Leis devem realizar o verdadeiro exercício e exemplo das
atividades legais administrativas, visto que, se o Estado não for
responsabilizado, atingindo também os seus prepostos, jamais então, chegarse-á ao Principio da Eficiência Administrativa, tão defendida por Dr HELY
LOPES MEIRELLES, CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO e demais
administrativistas de nossa cultura jurídica, erigida pelo artigo 37 da nossa atual
Constituição Federal.
O Administrador castrense deve realizar o exercício de função dentro
dos parâmetros permissivos pelo contexto Legal. A Liberdade de Agir está
vinculada aos limites da Lei. O cidadão pode fazer tudo aquilo que a Lei omite,
no entanto, a Administração somente pode fazer aquilo que a Lei permite.
Tal Princípio está incutida na Legalidade dos Atos da Administração,
visto que, somente a Lei, é fonte e norma autorizadora dos atos
Administrativos. Caso, ela vier, com atos ilegais, causar constrangimento, um
dano de ordem moral, pela doutrina reinante, cabe, pela Teoria da
Responsabilidade Objetiva do Estado, indenizar. Para tanto, o estrito
cumprimento das normas legais é o exercício para atingir o Estado de Direito,
tão invocado pelos doutos e pela comunidade. Um regulamento disciplinar, em
que há o cerceamento do direito de ir e vir, nos casos de prisão, ficando o
praça ou mesmo oficiais, confinados às repartições do aquartelamento, não
podendo, após o expediente, retornar à sua residência ou outro local de sua
escolha de sua permanência ou repouso, ficando ausente da esposa, filhos,
familiares e amigos, e, mesmo do Direito à sua Privacidade, sem que, haja a
Autorização Legal para tal, é ferir de morte as instituições do Estado de Direito.
Não há por que discutir sobre a filosofia da aplicabilidade das penas
administrativas que impliquem o cerceamento da liberdade, do Direito de Ir e
Vir, mas a legalidade da aplicação das sanções, sem um ordenamento jurídico
4
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legal, consistente e espelhado na filosofia da Liberdade, em que, esta
liberdade, está incisivamente inter-relacionado com a submissão do Estado à
Lei, o Estado, para garantir a liberdade do seu povo, deve ser escravo da lei.
No mais, torna-se evidente que o Cerceamento da Liberdade, Bem inigualável
e motivador das Revoluções que originaram o Estado de Direito, não pode
simplesmente, por meras normas regulamentares, ser utilizado pelo
Administrador Castrense, sem a estruturação da Norma Maior que rege a
aplicação das leis, na esfera infraconstitucionais e pode haver sanções
diversas e até mesmo mais severas, mas desde que seja a manifestação geral
de uma sociedade representada na vontade política desta, através de projeto
de lei de um Regulamento que obedeça ao princípio da Legalidade, nascida do
processo legal e competente da vontade popular, representada pelo Poder
Legislativo. O Legislativo é o “longa manus” do Executivo.
Neste trabalho científico não haverá a defesa da inaplicabilidade dos
regulamentos, nem é, deveras, o núcleo fundamental desta apresentação.
Defende-se que há de haver a coibição de qualquer ato administrativo abusivo.
Considerando-se, pela imposição constitucional, a obediência à vontade
popular do Estado de Direito.
Um regulamento que venha a desmerecer na relação social o agente
público, no que concerne a garantia jurídica de sua dignidade, há de se refletir
na sua atuação de protetor das leis, em relação ao seu cliente maior, a
comunidade. Não se procura, culturar no sentido de temer a sociedade e sim
respeitá-la pela sua importância no contexto social em que ocupa. E voltar na
história, onde as Instituições Policiais são bases para a necessidade de garantir
a mantença dos alimentos nos paióis para a garantia de sua sobrevivência. O
exército nasceu da necessidade de conquistas, advindo, logo após, as
instituições policiais. Desmerecer, mediante todo um processo de formação
cultural e incidir na aplicação de penas administrativas em desacordo com a
realidade social, hoje imperante na sociedade, o agente público, no interior da
caserna, é pedir que o mesmo veja a mesma diferença em relação ao público
externo.
Portanto, a humanização das penas e sua legalização, são uma forma
de exercício do Princípio da Eficiência Administrativa e por fim, o cumprimento
do esteio da garantia do Estado de Direito, o Princípio da Legalidade.
Concluindo o exposto supra, deve-se, então, dirigir-se para as normas e
princípios fundamentais da Administração Pública, em relação às Normas
5
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existentes na Corporação se para focar com a nova realidade social. E para
tanto, deve manter-se sob a égide da Legalidade, no caso de seus
administradores incorrerem em diversos tipos civis, penais e administrativos,
não como um Fruto da Construção jurídica imposta pela Constituição Cidadã,
mas o fruto da prestação jurisdicional do Estado.
Com o advento da Constituição de 1988, ao vigir a Teoria da
Responsabilidade Objetiva do Estado, houve uma crescente exigência por
parte da comunidade pela Eficiência do atendimento do Estado nas lides
sociais, onde cada vez mais se exige uma melhor prestação de serviço. O
Administrador deve, em seu plano de Governo, de Comando, e outros, alocar
recursos humanos e materiais, no sentido de alcançar, pelos serviços dirigidos
à Comunidade, a Qualidade Total, em satisfação aos anseios populares,
procurando dar respostas na intervenção estatal de maneira rápida, precisa e
cordial.
Na área de Segurança Pública, tem-se prôcera a função constitucional
da Polícia Militar, na preservação da Ordem Pública e o exercício de Polícia
Ostensiva. O Administrador envida esforços para cumprir sua obrigação
constitucional, alocando seus meios disponíveis, no caso, Recursos Materiais
(viaturas) e Recursos Humanos (Efetivo), a fim de proporcionar a sensação de
segurança e tranqüilidade pública, através da execução do Policiamento
Ostensivo. A Comunidade não anseia apenas pela presença do policial no
atendimento da Ocorrência, mas, quer um profissional devidamente preparado,
que intervenha e solucione a lide que, exsurge entre partes e que seus anseios
e medos sejam devidamente atendidos, concluindo que haja a devida
satisfação pelo serviço prestado pelo Estado. A Eficácia do serviço prestado à
comunidade, é expostos pelos resultados dos serviços prestados pela
qualidade, pelo atendimento e pelo trato cordial que receber. Deve, pelo
exposto, existir normas que imperem nesse sentido, de socializar as atividades
de atendimento, com os anseios sociais.
As penas administrativas devem no seu bojo conter doutrinas de
educação e até mesmo de socialização, e atinentes com a realidade da
Constituição de 1988.
A Problemática existe, quando a exposição de um regulamento
disciplinar que impõe sobre o faltoso penas administrativas rigorosas fora da
proporção legal.
O presente Trabalho Monográfico tem por objetivo atender a dois
6
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questionamentos, que serão expostos e, na conclusão, serão devidamente
respondidos. Verificaremos o atual Regulamento Disciplinar aplicado aos
Funcionários Públicos Militares do efetivo da Polícia Militar do Paraná,
encontra-se de acordo com as normas constitucionais e, no caso de
ilegalidade, caberá Responsabilidade por Danos.
O trabalho foi dividido em quatro capítulos, e a abordagem do presente
tema se realiza no seu capítulo final. Primeiramente procurou-se esgotar todos
os assuntos, principalmente no tocante à origem de sua organização
administrativa, suas definições técnicas militares no Policiamento Ostensivo,
suas raízes militaristas, tradições, uso da linguagem castrense, para que sirva
de completa fonte de pesquisa e consulta.
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CAPÍTULO I
GÊNESIS DAS POLÍCIAS MILITARES NO BRASIL E SUA
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL NA ATUALIDADE

1. A ORGANIZAÇAO POLICIAL DO BRASIL

1.1. A Polícia e Exército
Realizando-se verdadeiro estudo sobre o Regulamento Disciplinar
e sua aplicação, há de se entender as origens e a história das Policias
Militares. Importante é reportar-se a sua diferença entre os militares das
Forças Armadas e os Militares das Policias Militares. Os seus ramos
históricos são diversos. Na era mais remota, quando o homem começou a
estabelecer-se em função da agricultura, aprendendo a estocar alimentos,
surgindo a preocupação com os salteadores e com os homens que
realizavam a pilhagem ou saque do que era guardado pelos agricultores.
Para realizar uma permanente vigília sobre aquilo que mais precioso era,
os agricultores, tiveram que separar uma parte desses alimentos,
destinando àqueles que estavam impedidos de laborar em suas
atividades agrícolas, para prover a segurança do grupo. Note-se que já
nascia a manutenção de um organismo com uma percentagem provinda,
de certa forma, da geração de riqueza.
A polícia teve a sua gênese junto à comunidade. Não havia um
corpo especifico de combate, ou defesa. Quando havia a necessidade de
guerrear, formar uma força, os homens da aldeia eram reunidos sob uma
8
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liderança. Havia a guerra, ia-se à guerra, voltava-se da guerra, e os
agricultores retornavam para os seus campos. A atividade de policiamento
permanecia.
Estes conceitos, nos dias atuais, ainda permanecem. Os Militares
das Forças Armadas são doutrinados para a Arte da Guerra, dos
Combates, da Defesa Externa. Ela se aviva num momento extremo, com
a visão de um inimigo, num determinado local, que se denomina de TO.
(Teatro de Operações). Já o Policial, está arraigado à Sociedade,
servindo à comunidade local, fruto da localidade, servindo próximo,
conhecendo as pessoas, rondando, vigiando, sendo notada a sua
presença.
A História do Brasil1 começa quando também se inicia a Era
Moderna e o grande movimento europeu de expansão marítima, por volta
do século XV e XVI. Com enorme extensão territorial a proteger e a quase
inexistência de núcleos urbanos, não havia aqui necessidade de polícia
propriamente dita. A finalidade das forças que se organizavam era a
proteção da terra contra os ataques estrangeiros.

9
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1.2. Policiamento nas Capitanias Hereditárias
Com a primeira divisão administrativa do Brasil, a criação das
Capitanias Hereditárias - grandes extensões de terra atribuídas a
particulares (donatários) que, mediante certas obrigações de exploração
econômica, defesa militar e povoamento, tinham direitos especiais,
verificou-se considerável incremento na povoação, particularmente do
litoral. Porém, predominava ainda o caráter militar de defesa do território.
As instruções de Tomé de Sousa tinham esse caráter.
Devia chegar, fazendo guerra a quem quer que lhe resistisse e,
em seguida, fazer outra cerca junto dela de madeira ou taipa, como
melhor parecesse, em que o povo pudesse estar agasalhado e segura.
Também para submeter, desde logo, as tribos antes rebeldes, que
haviam causado prejuízos aos antigos moradores, uma vez que todas as
outras tribos estavam esperando para ver o castigo que se daria aos que
primeiro fizessem danos, pelo que cumpre muito ao serviço de Deus e DeI
Rei que os que assim se levantaram e fizeram guerra serem castigados
com muito rigor. Para isso deveria o Governador utilizar ainda as tribos
amigas, acolhendo-as mas, com cuidado. Os gentios se agasalhavam em
pares onde não pudessem fazer o que não deviam. Para a construção da
fortaleza, as expedições traziam oficiais especializados em fortificações,
pedreiros e carpinteiros, bem como gente apta a construir navios para a
sua defesa. Ficava proibido o fornecimento de armas a quaisquer infiéis,
particularmente aos indígenas.
Garantida a posse da terra, as forças militares estabelecidas nas
cidades passaram gradativamente a executar as atividades de polícia
preventiva, ao mesmo tempo em que se organizava a justiça, na figura
dos alcaides - mores e pequenos, que eram também carcereiros.

10
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1.3. Corporações Militares
Embora de forma ainda rudimentar, às Corporações Militares
Uniformizadas competia o exercício do policiamento ostensivo 1. Essa
vertente, que se originou nas primeiras organizações militares do Brasil —
as Ordenanças Militares e Tropa de Linha - passando pelos Dragões e
pelo Regimento de Cavalaria de Minas, desemboca, em 1831, nos
Permanentes, primitivo nome das Polícias Militares.
Impropriamente chamadas de polícias, as organizações como
Quadrilheiros, Vigilantes e Guardas Montados, estavam ligados à Justiça
e tinham caráter repressivo. Os alcaides, meirinhos, escrivães, ouvidores,
intendentes não eram policiais civis, como querem alguns, mas auxiliares
da Justiça.
Outra característica do Período Colonial - anotada pelo Coronel
PM Olimpio Garcia Pereira, em apostila para o CSP e que permanecerá
durante os períodos subseqüentes, chegando até os nossos dias, é a
criação de forças particulares, em paralelo com os oficiais para atender a
interesses políticos ou de ricos proprietários de fazenda ou lavras, ante a
inexistência de forças de qualquer natureza que arrostassem sem os
inúmeros problemas de segurança da época. São geralmente efêmeras
condicionadas que eram a interesses passageiros. Convém, ainda,
assinalar, com base no trabalho do Coronel PM Olímpio, que: até o século
XVIII, não se distinguiam as funções entre policiais e militares, sendo
descabido, portanto, classificar as forças disponíveis em:
- EXÉRCITO;
- POLÍCIA.
Quando uma força era organizada, absorvia parte considerável
dos melhores componentes das forças existentes até então. É admissível
que as novas instruções recebidas não tolhiam a continuidade dos vícios
e virtudes antes praticados; a não ser os primeiros dragões, emigrados de
Portugal, os demais e também as Ordenanças e os Regimentos Auxiliares
eram integrados por nativos da Colônia, portadores de sentimentos de
mineiridade e brasilidade. É muito difícil recusar a idéia de que alguma
1

“ALMEIDA, Kingler Sobreira de. Organização Policial Brasileira, Minas Gerais: POLÍCIA MILITAR
DE MINAS GERAIS. Academia de Polícia. Divisão de Pesquisa, número: 18- (Jul./Ago./Set. de 1988),
p.47 e 48.
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forma de conflito pesasse sobre sua atuação no cumprimento às diretrizes
da Coroa e às ordens dos governadores durante as cobranças do quinto,
as derramas, revoltas e outros episódios em que deviam reprimir seus
conterrâneos. Com o correr do tempo e impelidos pelos próprios
acontecimentos a que foram convocadas, as forças começaram a se
diferir por dois caminhos: o exército e a polícia. A organização do Exército
permanente e a criação da Divisão Militar de Guarda Real de Polícia, e a
criação da Academia Real Militar, 1808, foram eventos marcantes para
essa separação; à medida que a lavra do ouro e diamante ia se
interiorizando e crescia o número de propriedades e a população dos
distritos, a necessidade do patrulhamento foi disseminando pequenas
forças pelo território mineiro. A distância, a dificuldade de comunicação da
época e o precário volume de recursos a serem distribuídos impediam,
sem dúvida, o entrosamento mais íntimo e a troca de instruções e
informações, entre as forças destacadas e respectivos comandos
maiores. As questões locais, em que os grandes proprietários sempre
inocularam suas idiossincrasias e interesses econômicos, certamente
concorreram para que cada força tivesse uma noção apenas imprecisa e
viciosa a respeito dos fundamentos da atividade, hoje classificada policial,
que lhe cabia exercer na região. A instrução praticada era de natureza
militar: hierarquia, disciplina, as formações, as armas. Os
condicionamentos nela recebidos funcionaram como antídoto para que as
forças não se corrompessem sob as influências daqueles senhores
feudais.
Contudo, é provável também que tais influências tenham
condicionado alguma ojeriza às ações da justiça, nos patrulhamentos,
rondas, prisões, cobranças de impostos, combates às desordens, ou
exacerbado conseqüentemente, a vocação para as ações militares. Se for
conceptível ter havido uma ojeriza dessa ordem, ela não teria ficado
adstrita ao campo psicológico, no sentido apenas de que algum nosso
antepassado profissional preferisse manter-se aquartelado ao invés de ir
prender o desafeto de algum rico fazendeiro; há também de ser aceita no
campo sociológico: toda a força penderia para a guerra, com suas
aspirações, instrução, planejamento, estrutura organizacional, recursos
materiais e financeiros, deixando seus escalões destacados, e até mesmo
a função de patrulhamento, um tanto entregues à própria sorte. Por outro
lado, a beligerância estava no cerne do ambiente em que o território vinha
12
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sendo colonizado, com escravidão, ganância de ouro, ignorância cultural,
incursões de piratas no litoral, etc.
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1.4. O Almotacé
Concernente à organização policial brasileira, aos primórdios e à
sua evolução, o Coronel PM Klinger Sobreira de Almeida, em artigo de
sua autoria, contido na Revista Quadrimestral de Assuntos Doutrinários
de Polícia Militar, editada pela Divisão de Pesquisa da Academia de
Polícia, da Polícia Militar de Minas Gerais, “Alferes”, número: 7 —
(Set./Out./Nov./Dez de 1985), páginas 63 a 67, retrata que nos primeiros
tempos tudo começou com os portugueses. Do descobridor e colonizador
herdamos tudo: idioma, vocação desbravadora, tolerância, religião,
comodismo, organização político-administrativa, etc...
Herdamos também os princípios jurídico-policiais que, através dos
séculos, modelaram e cristalizaram a nossa concepção de Segurança
Pública.
Os primeiros tempos são os tempos de Martim Afonso de Sousa,
das Capitanias, dos Governadores Gerais, dos Governos do Norte e do
Sul. São os tempos das Ordenações Manuelinas e, no interregno do
domínio espanhol e além, das Ordenações Filipinas com seu terrível Livro
V.
Os “almotacés”, autoridades encarregadas de zelar pela ordem
pública nas vilas recém-criadas no Brasil-Colônia, constituem a primeira
manifestação de uma autoridade policial constituída. Recorrendo ao
Dicionário Jurídico, melhor compreendemos a extensão das funções
desses funcionários:
“ALMOTACÉ”. Termo vindo do árabe (almohtacet, originado do
verbo haçaba, contar, calcular), designa o funcionário ou autoridade, a
que se atribui o dever de fiscalizar a exatidão dos pesos e medidas, a
taxação dos preços estabelecidos e mesmo a distribuição de gêneros
expostos ao consumo público. No regime antigo, o almotacé exercia
também função de polícia da cidade, cabendo-lhe vigiar a limpeza
pública.”
Os almotacés tinham como auxiliares os alcaides-pequenos e
meirinhos, cujas funções conforme prescreviam as Ordenações
Manuelinas, eram, dentre outras:
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- fiscalizar o cumprimento das leis referentes à proteção de
pessoas e bens dos órfãos, dos ausentes, dos pródigos e
furiosos;
- velar contra o abuso de armas proibidas;
- zelar pela execução das leis contra vagabundos e jogadores;
- fiscalizar os viajantes, os pobres, os mendigos e os teatros.
Correto é que, dessas primeiras manifestações de poder policial
no Brasil-Colônia (cópia da mãe-pátria) nota-se a preocupação com a
“ordem econômica”; o pobre - já marginal na sociedade nascente também é fiscalizado. E mais:
 poder judicante, e;
 poder policial constituem um só organismo.
Em comparação, o Almotacé, seria pertencente ao Quadro do
Judiciário. Era o que mais se aproxima, da doutrina de Polícia
Comunitária, tão abrangente e discutido em matéria de ideal de
policiamento, já implantado em muitos programas de Policiamento no
Brasil, e a exemplo da Polícia Militar do Estado do Paraná, denominado
de Policiamento Comunitário.
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1.5. Origem Das Polícias Militares - Tropas de 2ª Linha do Exército e das
Milícias.
A Colônia 2 foi-se povoando. Riquezas de variados matizes,
mormente agricultura e mineração, emergiram - e expandiram-se. As
cidades, vilas e povoados, agigantaram-se. Os problemas nas relações
sociais agudizaram-se. A cobiça externa dirigiu o seu olhar à novel
civilização. A ambição desmedida de sugar as riquezas da Colônia
nascente inebriou os governantes do reino. Os nativos inquietavam-se.
Não mais era possível manter a ordem interna e repelir a ameaça externa
com a incipiente e trôpega “força de segurança”: alcaides-pequenos,
meirinhos, quadrilheiros, inspetores de quarteirão”. Estes eram figuras de
uma ordem local, muito doméstica.
Nascem as Companhias de Ordenanças, organizadas nas
cidades, vilas e povoados. Comandam-nas os Capitães-mores que,
juntamente com os Alferes, Sargentos e Cabos, eram escolhidos por
eleição, do que se lavrava assento nas Câmaras. Contudo, esse processo
de eleição logo foi revogado pelos seus inconvenientes, passando a
nomeação dos cargos à competência dos governadores. Reportemo-nos
ao depoimento de Augusto de Lima Júnior:
“Cada localidade tinha um Capitão-mor nomeado pelo
Governador da Capitania a quem cabia fazer um minucioso levantamento
de todos os moradores, detalhando-se as qualidades de cada um, suas
posses. Além do Capitão havia um Alferes, um Sargento, um Meirinho,
um Escrivão, e dez cabos... A reunião de quatro Companhias de
Ordenanças se denominava o Terço”.

As Companhias de Ordenanças mantinham a ordem pública nas
cidades, vilas e paróquias. Disciplinadas e obedientes ao poder político
local. Constituíam fatores fundamentais da ordem interna e defesa da
pátria nascente contra invasores externos.
Entretanto, as Companhias de Ordenanças - mais compostas de
Voluntários e/ou homens menos favorecidos (pobres, negros, pardos e
2

ALMEIDA Kingler Sobreira de. Organização Policial Brasileira, Minas Gerais: POLICIA MILITAR DE
0
MINAS GERAIS. Academia de Polícia. Divisão de Pesquisa, n 7,<set-out-nov-dez, 1985), páginas 64
a 66.
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índios), não serviram aos desígnios dos senhores ambiciosos em
extorquir toda riqueza da terra florescente.
Surgem as Companhias de Dragões, compostas em sua maior
parte de homens oriundos do reino, bem adestrados e, portanto, mais
aptos a impor a ordem interna nas capitanias.
Quanto às Ordenanças, eis o depoimento:

“Estavam, as Ordenanças, limitadas a
patrulhamentos locais, rondas e condução de
presos, afora as desordens que promoviam por
conta
própria.
Contudo,
constituíam
uma
estrutura hierárquica social que, com o
tempo, formou a base de nosso desenvolvimento
em comunidade”.

As Companhias de Dragões, oriundas inicialmente de Portugal,
assimilaram em forma de Companhias de Pedestres anexas, as Tropas
de Ordenanças em exaurimento, e foram tomando uma conformação de
tropa nativa. Era o advento das Tropas Pagas, Soldados Profissional
organizado e adestrado de acordo com os parâmetros da legislação
militar portuguesa, redigida pelo Conde de Lippe.
A contínua evolução das “Forças de Segurança” resultou na
criação, na Capitania de Minas, do legendário Regimento Regular de
Cavalaria (09 de Junho de 1775), constituindo-se na mais evidente
organização de uma “Força Pública” preparada e adestrada para a missão
de Manutenção da Ordem Pública.
Assinale-se que, já na sua gênese, as Forças Públicas
estruturavam-se como organização militar e tinham uma dupla função:

• Civil: era a função policial rotineira de prevenir e reprimir crime;
• Militar: era a função esporádica de enfrentamento das
insurreições e defesa da pátria.
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Exemplo típico da primeira função, a civil, era o Alferes Joaquim
José da Silva Xavier, o Tiradentes (grifo nosso) - patrulhando as estradas
das Minas, a reprimir salteadores, ou comandando o Destacamento
Policial do Sertão, em Sete Lagoas (1780).
Em verdade, as Tropas Pagas do Século: XVII - XVIII - as
famosas Companhias de Dragões e os Regimentos - são as raízes das
atuais Policias Militares de hoje, ou melhor, estas resultam da evolução,
em linha direta, daquelas.
Julgamos salutar esclarecer ao leitor que, o embasamento dos
temas ligados às “Raízes Militares”, têm albergamento quase total na obra
“Raízes do Militarismo Paulista”, de autoria do Coronel EDILBERTO DE
OLIVEIRA MELO, ano 1982, onde na Obra consta que nos capítulos IV
(Tropas de 2a Linha-Auxiliares e Milícias), bem como no capítulo V (
Tropas de 3ª Linha), o autor se valeu de estudos, quadros e relações
extraídos do Livro “As Companhias De Ordenança Na Capitania de São
Paulo. Das Origens ao Governo de Morgado de Mateus. Defesa Militar e
Controle Social na Capitania de São Paulo. As Milícias.”, de autoria da
eminente Historiadora Doutora Nanci Leonzo.
Afora a obra citada, a presente síntese militar alberga também
artigos peculiares publicados na revista “Alferes”, sendo os autores
indicados nos textos compilados.
Outra consideração liminar que julgamos importante, é de que,
em 1824, já no Período Imperial, na reestruturação do Exército Nacional,
pelos Decretos de 13 Outubro e 10 de Dezembro, do Imperador D. Pedro
1, é que os Corpos de Infantaria, Artilharia e Cavalaria das Milícias
mudaram suas denominações, passando a ser considerados de 20 Linha
do Exército. Diante desta última nota, consideramos que o indicativo da
Divisão das Linhas no texto deste trabalho, é de suma importância para
que o mesmo se revista de cunho didático, por conseguinte potencialize
maior e mais rápida compreensão.
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1.6. Criação da Polícia Militar do Estado do Paraná.
Desde a época da Independência do Brasil, até meados do ano
de 1.840, os habitantes da Comarca de CURITIBA, preocupados com o
surto de progresso da referida Comarca, trabalhavam com denodo e
dedicação para a emancipação do PARANÁ, cujo desenvolvimento
industrial, comercial e agrícola, reivindicavam urgentemente a autonomia
política, a emancipação da província de SÃO PAULO.
Quando MARTIN AFONSO DE SOUZA, incumbido por D. JOÃO
III de colonizar o Brasil, fundou em SÃO PAULO as duas colônias, uma
denominada SÃO VICENTE e a outra PIRATININGA, no princípio do
século XVI, o PARANÁ atual não contava em seus vastos territórios com
povoações do elemento branco, senão com numerosas tribos de
indígenas, que viviam errantes por todos os pontos do litoral e do interior.
Preocupado com o povoamento de sua Capitania, São Vicente,
da qual fazia parte o atual Estado do PARANÁ, Martin Afonso de Souza,
começou a exploração do território do Paraná pelo litoral e interior,
lançando desde logo o lineamento de diversas povoações.
Perseguidos, em todos os pontos, por homens que tencionavam
colonizar, os silvícolas foram obrigados a se internar ainda mais, para
cederem lugar ao elemento branco. Depois de Martin Afonso de Souza,
veio ELEODORO ÉBANO PEREIRA que juntamente com outros, entre
eles FELIPE CAMARÃO, traçaram os primeiros esboços da VILA DE
PARANAGUA, encantados pela beleza do lugar. Subindo a Serra do Mar,
abrindo-se picadas sob os rastros dos muares, eles fundaram a povoação
de CURITIBA.
No interior, os exploradores que vinham de Piratininga
desbravaram os sertões paranaenses, deixando atrás de si, núcleos de
povoações. O PARANÁ até meados do século XIX, ainda estava sob a
égide política do Governo da Província de São Paulo, da qual separou-se
na data de 19 de dezembro de 1853, ficando com a denominação de
PROVÍNCIA DO PARANÁ, palavra esta, nome atual do Estado, que
significa Canal que liga dois rios.
Para instalar e presidir a nova Unidade Imperial, antiga quinta
Comarca de São Paulo, o Conselho da Coroa escolheu a pessoa do
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político ZACARIAS DE GOES E VASCONCELLOS, pela Carta Imperial de
27 de Setembro de 1853.
Tomando posse perante a Câmara Municipal de Curitiba, Zacarias
de Goes e Vasconcellos. Quando da instalação da Província, só havia um
pequeno destacamento policial de GUARDAS MUNICIPAIS que
guarneciam PALMAS e a Estrada da Mata, protegendo esses lugares dos
assaltos dos índios Coroados e dos malfeitores.
A Guarda Municipal, sem traquejo de armas, também dava
destacamentos para o serviço de caráter policial e postal, mas essa
milícia cívica não estava devidamente organizada.
Dentre as providências administrativas do Presidente da Província
foi imposição da ordem pública e segurança individual, e foi nestas
reformas, pelo Sr.ANTONIO MANOEL FERNANDES JUNIOR, nomeado
Chefe de Polícia, por Carta Imperial de 20 de outubro de 1.853, que por
sua vez dividiu a Província em distritos, nomeando as respectivas
autoridades e criou a efêmera “GUARDA DE PEDESTRES”, para atender
o policiamento de Curitiba, cujos integrantes em número de 9, foram
nomeados a partir de abril daquele ano.
A primeira Lei sancionada por ZACARIAS foi a de 28 de julho de
1854, que fixou a Vila de Curitiba como Capital da Província. Nessa
mesma legislatura foram votados e sancionados mais dezenove projetos,
avultando-se entre eles, aquele que autorizou a organização da
COMPANHIA DE FORÇA POLICIAL (grifo nosso), a primeira
denominação da atual Polícia Militar do Paraná, por força da Lei
Providencial nº 7, de 10 Agosto de 1854 (grifo nosso), autorizando o
governo a organizar uma Companhia de Força Policial, que totalizava 67
(sessenta e sete) praças e soldo constante do “Plano”, e tudo o que mais
fosse necessários para armamento, equipamento, expediente, luzes,
aluguel de casas, para quartéis da Companhia e Destacamento.
Interessante ainda citar, que o artigo 2º, previa que o Regulamento
disciplinar e moralidade da Companhia (grifo nosso), seria de autoria do
Presidente da Província e depois submetido a Assembléia para posterior
publicação.
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1.7. Previsão Constitucional da Função da Segurança Pública das
Polícias Militares.
1.7.1. Previsão Constitucional das Polícias Militares e seu papel da
Democracia.
A abordagem do tema vem precisamente a fim de explicar a
origem da palavra ”Força Auxiliar, Reserva do Exército Brasileiro”.
Interessante que devido a sua origem, Força de 2º Linha do Exército,
há uma identificação histórica entre as corporações do Exército e as
PPMMs. As Armas que compuseram as forças policiais sempre
foram oriundas da Cavalaria ou da Infantaria. Tanto que a assertiva
é correta, basta verificar a Lei nº 1943 3, no seu artigo 1º, onde
prevêem as duas Armas: A Infantaria e a Cavalaria. Para
entendimento da função das Polícias Militares na história do Brasil,
reportamo-nos as fases históricas e a evolução nas Constituições
Federais, desde o Império e a atual Constituição.

1.7.1.1 Período Imperial

Com a promulgação da Constituição Política do
Império, outorgada aos 25 de março de 1824, diretamente
não alude menções ou funções das corporações, que
anteriormente, antecederam as Polícias Militares. No entanto,
o Projeto de Constituição do Império, elaborado pela
Assembléia Legislativa, estabelecia no artigo 228, Título XII —
os dispositivos atinentes às Forças Armadas e no artigo 233
sobre as milícias e sua função:

“Art. 228 - A Força Armada Terrestre é dividida em
3

0

Art. 1º- A Policia Militar do Estado, Corporação instituída pela Lei n 7, de 10 de Agosto de 1854,
para a segurança interna e manutenção da ordem no território estadual, é subordinada à Secretaria
de Estado dos Negócios de Segurança Pública, e considerada, de acordo com a legislação federal,
força auxiliar, reserva do Exército Nacional, situação esta que a obrigará a atender à convocação
do Governo Federal, em caso de guerra externa ou grave comoção intestina.
§ 1º. A Corporação, formada por alistamento voluntário de brasileiros natos, matrícula no CFO e
preenchimento regular de outros quadros, é constituída de Serviços e Corpos das Armas de
Infantaria e Cavalaria, além dos mais que lhe são peculiares, todos semelhantes ao do Exército, e
em unidades com organização, equipamento e armamentos próprios ao desempenho das funções
policiais.
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três classes”:
- Exército de Linha,
- Milícia, e
- Guardas Policiais.
“Art. 233 - As milícias são destinadas a manter a
segurança pública no interior das comarcas.”

Ainda, com o advento da CARTA DE LEI de 10 de
outubro de 1831, autorizava o Governo a criar um Corpo de
Guardas Municipais Voluntários a pé e a cavalo, que em
tempo de guerra, constituíam a linha auxiliar do Exército:

Art. 1º. O Governo fica autorizado a criar nesta
cidade um Corpo de Guardas Municipais
Voluntários a pé e a cavalo, para manter a
tranqüilidade pública e auxiliar a Justiça.

1.7.1.2. A República

Com a proclamação da República em 15 Novembro
de 1889, instituída através do Decreto nº 1, na mesma data,
dedicou-se uma parte ao assunto das Milícias, estabelecendose as condições para serem consideradas forças auxiliares do
Exército. Através dos artigos 6º e 8º, o Governo Federal da
República, mobilizou a força pública, inserindo-as sob sua
jurisdição para a manutenção de ordem pública. Outras leis
foram elaboradas organizando o Exército Nacional, a exemplo
da Lei nº 1860, de 04 Jan 1908, colocando-os sob a égide da
legislação federal:

“Art. 32- Auxiliarão as forças de 3~ linha os corpos
estaduais de polícia organizados militarmente,
quando postos à disposição do Governo Federal
pelos Presidentes ou Governadores dos respectivos
Estados. Uma vez sob as ordens do Governo
Federal, esses corpos serão submetidos às leis e
regulamentos militares da União”.

A origem da denominação de Polícias Militares, e sua
convocação para casos de mobilizações, quando se previa os
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casos de grandes manobras, que chamamos de Operação
Conjunta, surgiu com o Decreto nº 11.497, de 23 de janeiro de
1915. , determinava no §3º do Art. 1º:

“Art. 1º - § 3º forças não pertencentes ao Exército
Nacional,
que
existirem
permanentemente
organizadas, com quadros efetivos, composição e
instrução uniformes com os do Exército ativo,
poderão ser a ele incorporados no caso de
mobilização e por ocasião das grandes manobras
anuais”.

Nos artigos 8º a 12, traziam os pormenores e
condições para que as “Polícias Militarizadas” pudessem ser
consideradas forças auxiliares do Exército, prevendo inclusive
a incorporação de Oficiais e Praças ao Exército.

A previsão legal, que as Policias Militares passariam a
formar Força Auxiliar do Exército, adveio com a Lei nº 3.216,
de 3 de janeiro de 1917, no seu artigo 7º:

“Art. 7º - Na forma do Art. 1º, § 3º do Decreto nº
11.497, de 23 de fevereiro de 1915, a Brigada
Policial do Distrito Federal, o Corpo de Bombeiros
desta Capital, as polícias militarizadas dos Estados,
cujos Governadores estiveram de acordo, passarão
a constituir forças auxiliares do Exército Nacional,
ficando isento os Oficiais e Praças das ditas
corporações das exigências do sorteio militar.”

Esta previsão, garantia de forças treinadas e
doutrinadas militarmente para integrar no Exército Nacional,
teve efeito com os movimentos revolucionários de 1922 e
1924, quando as tropas das Polícias Militares atuaram como
forças auxiliares do Exército, participando do combate à
Coluna Prestes no período de 1924 a 1927.
Na década de 30, houve aliança dos Estados do Rio
Grande do Sul, Paraíba e Minas Gerais contra o Governo
Federal, origem da Revolução. As forças policiais dos
Estados, no caso, as Polícias Militares, se posicionaram
23

WWW.CONTEUDOJURIDICO.COM.BR
contra a sua origem, ou seja, o Exército Nacional, que
defendia o poder constituído então pelo Presidente
Washington Luís.
A Revolução Constitucionalista de 1932, iniciada em
São Paulo, tinha o seu poder garantido naquele estado, o
Exército e a Força Pública, como aliados. No entanto, estas
forças minguaram diante da aliança das forças dos demais
Estados, representados pelo Exército e Polícias Militares, do
Rio Grande do Sul e de Minas Gerais.

1.7.1.3. A Constituição de 1934

Com a promulgação da Constituição de 1934, tratouse com mais detalhe sobre as Polícias Militares. Previa o seu
artigo 167:
“Art. 167 - As Polícias Militares são consideradas
reservas do Exército e gozarão das mesmas
vantagens a este atribuída, quando mobilizadas ou
a serviço da União.”

Na Carta Magna de 34, houve referência às Polícias
Militares, em face de sua importante participação dos
movimentos revolucionários de 1930 e 32.
Nessa
Constituição houve outra referência às policiais militares
estaduais, dispondo no seu artigo 5º, inciso XIX, alínea I,
sobre a competência privativa da União para legislar sobre
“organização, Instrução, justiça e garantias das forcas
públicas dos Estados”, e condições gerais de sua utilização
em caso de mobilização ou de guerra.
O controle sobre as forças que podiam representar as
PPMMs, foi regulamentada pela Lei nº 192, de 27 de janeiro
de 1936, estabelecendo normas de controle e outorgando ao
Exército Brasileiro as formas de controle. Exemplo de tal
preocupação está no bojo da presente Lei, no seu artigo 12,
que estabelecia que às Corporações Policiais Militares
competiam a constituição no seu corpo da artilharia. Não
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poderiam ainda possuir aviação e carros de combate. No
entanto, nada se referiam quanto à categoria dos carros
blindados.

No artigo 2º, previa a Competência das milícias
estaduais:
Art. 2º Compete às Policias Militares:
a)
b)
c) atender à convocação do Governo Federal em
grave comoção intestina, segundo a lei de
mobilização.

1.7.1.4. A Constituição de 1937

Para centralizar o controle estratégico das Policias
Militares, retirando a responsabilidade do Governo Estadual, a
União avocou a competência para legislação sobre as
Instituições Policiais Militares. Vide artigo 16 da mencionada
constituição:

“Art. 16 - Compete privativamente à União o poder
de legislar sobre as seguintes matérias”:
XXVI - organização, instrução, justiça e garantia das
forças policiais dos Estados e sua utilização como
reserva do Exército.”

1.7.1.5. A Constituição de 1946

“Art. 183 - As Polícias Militares, instituídas para a
segurança interna e a manutenção da ordem nos
Estados, nos Territórios e no Distrito Federal, são
consideradas, como forças auxiliares, reservas do
Exército”.
Parágrafo Único - Quando mobilizado a serviço da
União em tempo de guerra externa ou civil, o seu
pessoal gozará das mesmas vantagens atribuídas
ao pessoal do Exército.
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Nestes artigos foram definidos, com clareza
hermenêutica, as funções e os campos de atuação dos
organismos policiais-militares. No entanto, o Exército, sempre
se manifestou sob as formas de legislações constantes nas
constituições, em manter sob a sua égide as Forças Policiais
dos Estados, como suas Forças Auxiliares. O fato de que as
instituições militares estaduais se assemelhem em
treinamento, organização, instrução, tem uma facilidade de
maneabilidade e condições precípua de rapidamente serem
absorvidas, em caso de Grave Perturbação da Ordem ou
Guerra Externa. Cabe ainda ressaltar que, a preocupação das
Forças Armadas, principalmente o Exército, era o controle
sobre as Polícias Militares, visto o poderio bélico e a força de
repressão, ataque ou defesa que estas organizações podem
representar. Devido ao treinamento e a profissionalidade
destas classes de militares (voluntários, funcionários públicos
de caráter de estabilidade) em regra, são bem mais
preparados
psicologicamente,
sendo
diuturnamente
empregados na atividade policial, no combate direto com o
crime, que os conscritos alistados e convocados para servir às
fileiras das Forças Armadas. Tal diferença no combate direto
destas forças, ocorre numa série de vantagens, tanto no
campo estratégico, como no político, aos militares estaduais.
Por isso, o interesse do Exército, em manter as Polícias
militares como Força Auxiliar e Reserva, e o exercício do
controle sobre os seus efetivos, armamentos, etc... Conforme
se verificará, na constituição de 67, as forças policiais não
poderiam ganhar mais que os Militares das Forças Armadas e
nem poderiam possuir armas de maior ou igual calibre.

1.7.1.6. A Constituição de 1967 e Emenda nº 01 de 1969
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A preocupação do controle estratégico das Policias
Militares, ainda se reflete nas Constituições, tanto anteriores
como posteriores. Com o Golpe Militar de 67, tal controle,
ainda foi mais incisivo. As Forças Policiais Militares Estaduais,
sempre somaram um quantitativo superior ao efetivo do
Exército Nacional. Portanto, estas instituições não fugiram da
preocupação do Poder Federal. Com a promulgação da
Constituição de 1967, em 24 de janeiro, reportou-se às
Policias Militares em dois artigos. Outro detalhe é que o
assunto relativo ‘As Polícias Militares, teve uma inovação,
sendo retirados do Capitulo das Forças Armadas, e inseridas
no Capitulo referente à organização dos Estados. Citemos o
artigo 8º e 13:

“Art. 8º - Compete à União:
XV - Legislar sobre:
.................................
v) organização, efetivos, instrução, justiça e
garantias das policias militares e condições gerais
de sua convocação, inclusive mobilização.”
“Art. 13 - .....
§ 4º - As Policias Militares, instituídas para a
manutenção da ordem e segurança interna nos
Estados, Territórios e no distrito federal, e os
Corpos de Bombeiros Militares são considerados
forças auxiliares, reserva do Exército.”

Como Regime Militar, estrategicamente seria
importante o controle, tanto no Comando como
doutrinariamente. Os regulamentos aos moldes do Exército,
foram inseridos nas corporações das Polícias Militares
Estaduais. No final do governo do Presidente Humberto
Castelo Branco, baixou-se um Decreto-Lei nº 317, de 13
março de 1967, regulando as atividades das Polícias Militares,
operacionalizando a forma de controle das Corporações
Policiais Militares. Inserido no bojo do Decreto-Lei, a
estratégia de Controle sobre estas corporações, estava na
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criação da Inspetoria Geral das Polícias Militares (IGPM),
junto ao Ministério do Exército, que foi incumbido no exercício
do controle de qualquer assunto, no que se referia as Polícias
Militares, ao uso de uniformes, armamentos, normas estas,
privativas do Governo Federal.
As atribuições das Polícias Militares foram estipuladas
no Artigo 2º do Dec. lei nº 317/67, que previa:
Art. 2º - Instituídas para a manutenção da ordem
pública e segurança interna nos Estados, nos
Territórios e no Distrito Federal, compete as
Polícias Militares, no âmbito de suas respectivas
jurisdições”:
a)...
b)...
c)..
d) atender à convocação do Governo Federal, em
caso de guerra externa ou para prevenir grave
subversão da ordem ou ameaça de sua irrupção,
subordinando—se ao Comando das Regiões
Militares, para o emprego em suas atribuições
específicas de Polícia e de guarda territorial.

Em 1969, em 02 de julho, o Governo Militar emitiu o
Decreto-Lei nº 667, que teve por escopo, reestruturar as
Polícias Militares. Não houve grandes mudanças nas
atribuições. As redações dos artigos 2º do Decreto-Lei nº 317
e o 3º da 667, possuíam equivalente redações, exceto na letra
“a”, que estabelecia:
Art. 3º....
a) executar, com exclusividade, ressalvadas as
missões peculiares das Forças Armadas e os casos
estabelecidos em legislação específica, o
policiamento ostensivo, fardado, planejado pelas
autoridades policiais competentes, a fim de
assegurar o cumprimento da lei, a manutenção da
ordem pública e o exercício dos poderes
constituídos;”

A mudança mais significativa para as Policias
Militares, veio com a outorga da “Emenda Constitucional, nº 1,
em 17 de outubro de 1969. Não houve alteração do Art. 8º,
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inciso XVII, alínea V, da Constituição de 1967, no entanto, no
seu artigo 13, parágrafo 40, passou a ter a seguinte redação:
Art. 13º.
§ 4º - As polícias militares, instituídas para
manutenção da ordem pública nos Estados, nos
Territórios e no Distrito Federal, e os Corpos de
Bombeiros Militares são considerados forças
auxiliares, reserva do Exército (grifo nosso), não
podendo seus postos e graduações ter
remuneração superior à fixada para os postos e
graduações correspondentes no Exército.”

Um detalhe importante foi que a competência da
segurança interna, outorgada pela Constituição de 1946,
mantida na Carta Constitucional de 1967, foi suprimida. Ainda,
passou a constar a restrição com o estabelecimento de
limites, teto salarial, para os vencimentos dos componentes
das Policias Militares.
Outro marco importante na Legislação castrense, que
originou as estruturas das Polícias Militares e sua
competência, foi o Decreto-Lei nº 1.072, de 30 de dezembro
de 1969, vindo a alterar a redação da letra “a”, do artigo 3º do
Decreto-Lei nº 667/69, que passou ao seguinte texto:

a)
executar com exclusividade, ressalvadas as
missões peculiares das Forças Armadas, o
policiamento ostensivo, fardado, planejado pelas
autoridades policiais competentes, a fim de
assegurar o cumprimento da lei, a manutenção da
ordem pública e o exercício dos poderes
constituídos.”

Com a eliminação da expressão “os casos
estabelecidos em legislação específica”, contida no Dec. Lei
667/69 para a orbitar no campo da ilegalidade, foram extintas
todas as organizações fardadas, que executavam algum
Poder de Polícia. Por isso, explica-se a extinção de algumas
instituições, que tinham os seus efetivos uniformizados, como
exemplo as Guardas Civis, as Inspetorias de Trânsito e as
Polícias Rodoviárias Estaduais. Um exemplo claro é os
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Guardas Rodoviários Estaduais, sob a égide do Departamento
Estadual de Estradas e Rodagem, (D.E.R.), sendo o seu
efetivo, incorporado a Polícia Militar do Paraná, com quadro
em extinção. Uma instituição, mesmo não prevista em Lei, foi
mantida: A Polícia Rodoviária Federal.

1.7.1.7. A Constituição de 1988

A promulgação da Constituição Federal, com
nuances da doutrina Democrata Social, denominada de
Constituição Cidadã, traz por missão precípua, a
transformação social. A Magna Carta, promulgada no dia 5 de
outubro de 1988, inseriu a competência das Polícias Militares
no capitulo da Segurança Pública. Até a Polícia Rodoviária
Federal passou a se inserir neste capitulo, até então
suprimida das Constituições anteriores. Citemos o então
artigo 144, e seus incisos:

DA SEGURANÇA PÚBLICA
Art. 144 - A Segurança Pública, dever do Estado,
direito e responsabilidade de todos, é exercida para
a preservação da ordem pública e da incolumidade
das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes
órgãos:
I - Polícia Federal;
II - Polícia Rodoviária Federal;
III-Polícia Ferroviária Federal;
IV-Polícia Civil
V - Polícias Militares e Corpos de Bombeiros
Militares.
§ 5º - Às Policias Militares cabem a polícia
ostensiva e a preservação da ordem pública; aos
Corpos de Bombeiros Militares, além das
atribuições definidas em lei, incumbe a execução de
atividades de defesa civil.
§ 6º- Às Polícias Militares e Corpos de Bombeiros
Militares, forças auxiliares e reserva do Exército
(grifo nosso), subordinam-se, juntamente com as
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Polícias Civis, aos Governadores dos Estado, do
Distrito Federal e dos Territórios.
§ 7º - A lei disciplinará a organização e o
funcionamento dos órgãos responsáveis pela
segurança pública, de maneira a garantir a
eficiência de suas atividades.

1.7.1.8. A Constituição Estadual -05 Out 1989

Seguindo a esteira da Constituição Federal, a
Constituição Estadual do Estado do Paraná, promulgada no
dia cinco de outubro de 1989, regulamentada no seu bojo, a
aplicação da Legislação Mater, que inseriu à Polícia Militar, no
capítulo responsável à SEGURANÇA PÚBLICA, definindo a
sua devida competência constitucional, tanto, agora na esfera
federal como na estadual. Assim prevê nos seus artigos e
incisos:

DA SEGURANÇA PÚBLICA
Art. 46 - A segurança Pública, dever do Estado,
direito e responsabilidade de todos, é exercida,
para a preservação da ordem pública e
incolumidade das pessoas e do patrimônio, pelos
seguintes órgãos:
I - Polícia Civil;
II-Polícia Militar.
Parágrafo Único - O Corpo de Bombeiros é
parte integrante da Polícia Militar.
Art. 48 - A Polícia Militar, força estadual, instituição
permanente e regular, organizada com base na
disciplina e hierarquia militares, cabe a Polícia
ostensiva, a preservação da ordem pública, a
execução de atividade de defesa civil, prevenção e
combate a incêndios, buscas, salvamentos e
socorros públicos, o policiamento de trânsito urbano
e rodoviário, de florestas e de mananciais, além de
outras formas e funções definidas em lei.
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Art. 49 - À Polícia Militar, comandada por Oficial da
ativa do último posto, força auxiliar e reserva do
Exército, e a Polícia civil, subordinam-se ao
Governador do Estado e serão regidas por
legislação especial, que definirá suas estruturas,
competência, bem como direito, garantias, deveres
e prerrogativas de seus integrantes, de maneira a
assegurar a eficiência de suas atividades.
Art. 51 - À prevenção de eventos desastrosos, o
socorro e a assistência aos atingidos por tais
eventos e a recuperação dos danos causados
serão coordenados pela defesa civil...

No contexto social, a Segurança Pública, a
constituição tanto federal como estadual, incumbiram às
polícias militares estaduais, a responsabilidade sobre a
polícia ostensiva ( grifo nosso) e a preservação da ordem
pública (grifo nosso).

1.7.2. Participação das Polícias Militares na Democracia
Numa análise sucinta do papel preponderante da
participação das Policias Militares na consolidação da Democracia
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Brasileira, chega-se a conclusão que, para poder alcançar um
estágio de um clima de harmonia (tranqüilidade pública) hão que ser
estabelecidos limites de várias ordens, quer existentes no campo da
moral, da ética ou do direito, como norma positivada e
coercitivamente imposta ao social pelo Estado, como fonte de
PODER.
Essa necessidade é elementar e nitidamente clara, sendo
comprovada pela inaplicabilidade doutrinária do ANARQUISMO, que
com sua visão otimista do homem apregoa o ordenamento social em
que as pessoas se autogovernam, sem necessidade de instituições
políticas, sendo o GOVERNO um mal.
No entanto, a filosofia do Liberalismo tem uma visão
razoavelmente pessimista da natureza humana. Os liberais
acreditam que, sendo a natureza humana o que é, não é possível
preservar liberdade dos indivíduos sem um Estado que a defenda
contra violações por outros indivíduos, que sirva de árbitro para
julgar desavenças entre indivíduos, e que se ocupe em defender a
liberdade dos seus cidadãos contra agressões externas. Essas
funções do Estado, relacionadas com a proteção dos indivíduos uns
contra os outros (FUNÇÃO POLICIAL), com a arbitração de
desavenças (FUNÇÃO JUDICIAL) e com a proteção dos indivíduos
contra agressão externa (FUNÇÃO MILITAR), são, portanto, para os
liberais, necessários e legítimos, indispensáveis para a preservação
de um máximo de liberdade para os indivíduos no ordenamento
social. Sem um Estado que os oriente, os indivíduos se tornarão
presa fácil dos mais fortes ou mais espertos, tanto dentro como fora
da comunidade em que vivem. Os liberais sustentam que essas três
funções são as únicas que o Estado deve exercer.
A República Federativa do Brasil, de caráter político
filosófico liberal e democrata-social, funda-se no princípio
democrático, como insofismavelmente enuncia o preâmbulo e o
art.10 da Constituição Federal de 1988.
De per si, notadamente se constata que, a presente Carta
Magna, denominada de Constituição Cidadã, institui um Estado
Democrático de Direito, destinado a assegurar o exercício dos
direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar,
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o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos
de uma sociedade fraterna, livre, justa e solidária e sem preconceitos
(art. 3º, II e IV), com fundamento na soberania, na cidadania, na
dignidade da pessoa humana, nos valores sociais do trabalho e da
livre iniciativa e no pluralismo político. Trata-se assim o regime
político brasileiro de democrático onde cujo núcleo fundamental, no
principio da soberania popular, que apregoa que todo poder emana
do povo, que o exerce por meio de representantes, ou diretamente
(parágrafo único do art. 10). Eis os princípios fundamentais da
democracia representativa, participativa e pluralista, garantia dos
direitos fundamentais do homem: individuais e coletivos (arts.5º, 8º,
9º, 10 e 11), sociais (arts. 6º, 7º, 193, 214, 226 e 230), culturais (arts.
215 e 217), ambiental (art. 225) e indigenista (art. 231 e 232). Uma
democracia que onde orbita em torno do conteúdo social.
José Cretella Júnior assevera que entre as várias
modalidades de Policias, ressalta, pôr sua incontestável importância,
a POLÍCIA MILITAR, órgão cuja finalidade é, observados os
parâmetros traçados, em lei federal e em lei estadual, garantir a
ordem, nos vários Estados da Federação.
Assim, pela expressão do artigo 144 e seus incisos, quanto a
Polícia Militar, designa a incumbência pela função policial e, num
segundo plano a função militar, resultando competência em 4
campos distintos, destacando-se: Segurança Pública; Segurança
Interna, também denominada de Segurança Integrada; Defesa
Territorial e, Defesa Civil.

1.7.3. Na sua atividade de Segurança Pública.
A Polícia no exercício constitucional de sua função atua
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como:
- Polícia Ostensiva Preventiva, exteriorizando o exercício
do poder de Polícia administrativa, tendo como missão, em síntese,
assegurar o cumprimento da lei; a preservação da ordem pública e o
exercício dos poderes constituídos. Para cumprir sua missão,
compete à Polícia Militar, como polícia ostensiva preventiva, as
seguintes ações de policiamento:

1.7.3.1. ostensivo geral, urbano e rural;
1.7.3.2. trânsito urbano e rodoviário;
1.7.3.3. florestal, de mananciais e de preservação ambiental;
1.7.3.4. guarda das sedes dos poderes estaduais;
1.7.3.5. segurança externa dos estabelecimentos penais do
Estado;
1.7.3. 6. radiopatrulhamento terrestre, aéreo, lacustre e
fluvial (a pé, montado, motorizado, embarcado e
aéreo transportado);
1.7.3.7. atividades de garantia do exercício do poder de
polícia dos órgãos da administração pública;
1.7.3.8. a polícia judiciária militar e,
1.7.3.9. prestação de assistência e socorro em geral.

Polícia Ostensiva Repressiva, quando no dever de
restabelecer a ordem pública, de imediato, utilizando, se necessário
for, a força e a energia necessária para impedir tumultos e distúrbios,
atuando como força de dissuasão, para restabelecer a ordem
pública, garantindo a incolumidade das pessoas ao patrimônio
público. Atua repressivamente no combate à macrocriminalidade e
ao crime organizado.
Bombeiro Militar, cuja atividade fim é a prevenção e combate
a sinistros, de qualquer natureza ou emergências que venham
ameaçar vidas humanas, patrimônios e ambiente, que não digam
respeito à matéria criminal, que se substancia na prevenção e
combate a incêndios, busca e salvamento, socorros de urgências em
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caso de acidentes, vistoria técnica de construções e locais de
eventos e, ainda na execução de ações de defesas civil.
Nas atividades da Segurança Interna ou Segurança
Integrada, atua contra a ação de grupos minoritários, organizados,
que visam à desagregação da sociedade ou à quebra da Soberania
Nacional, impedem ou se opõem francamente à consecução de
objetivos denominados nacionais permanentes ou atuais, através da
violência e da subversão. Num quadro mais critico, onde se
caracteriza uma situação de grave comprometimento da ordem e
que tenha sido superada a capacidade do Governo Estadual em
fazer restabelecer a ordem, situação esta que pode ser determinada
a critério do Governo Federal e que caracteriza a intervenção da
União no Estado Membro (CF. art. 34, III), pode a PM ser convocada
a agir subordinada e sob o controle operacional do Comando Militar
da Área, no caso específico do Estado do Paraná, o Comando da 5ª
Região Militar/5ª Divisão de Exército do Comando Militar do Sul.
Nas atividades que circundam para a Defesa Territorial,
atua, atendendo à convocação, inclusive mobilização do Governo
Federal. Quando se presume a hipótese de guerra externa e ameaça
de invasão do território nacional, ficando adstrita em suas missões
específicas de polícia militar, integrada às forças militares, com
missões básicas de defesa dos pontos sensíveis e das instalações
vitais, além de uma série de outras missões e objetivos planejados,
orientados e coordenados pelo Comando Militar da Área.
Nas atividades que envolvem a Defesa Civil, sendo esta uma
atividade, um dos instrumentos da Segurança Nacional, a PM atua
com um conjunto de medidas com fim precípuo de limitar em tempo
de paz ou em tempo de guerra, os riscos e perdas a que esta sujeita
a população civil; assegura os recursos e bens materiais de toda
ordem, contra ações dos inimigos ou conseqüências de calamidades
públicas, e também, as medidas tomadas para reparar ou restaurar
os serviços públicos essenciais e a preservar o moral da população.
As ações de defesa civil visam basicamente, a prestar socorro e
assistência à população atingida pelas calamidades adversas ou em
decorrência da guerra. Enfim, atua a PM neste campo com 2
objetivos:
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1.7.3.10. Com o efetivo PM: Nas ações de policiamento em
geral; na interdição da área sinistrada; no
isolamento de zonas críticas ou perigosas; nas
comunicações e, em colaboração, nas ações de
salvamento e retiradas da população.
1.7.3.11. Com o Efetivo BM: Nas ações de salvamento e no
combate a incêndios.
1.7.3.12. Nas fases PREVENTIVAS: Com ambos o efetivo,
pode desencadear: Campanhas educativas;
planejamento de ações e preparativos para
enfrentamento das calamidades.

1.7.3.13. NA FASE DE ENFRENTAMENTO: Durante as
calamidades, desencadear o auxilio: Nas
campanhas de arrecadação de donativos; nas
tarefas de saúde (distribuição de medicamentos,
vacinação, etc.) e, na guarda e distribuição de
roupas e alimentos.

1.7.3.14. NA FASE PÓS-CALAMIDADE: Desencadear o
auxílio: No atendimento à população desabrigada e
aos flagelados, cooperando com os trabalhos de
recuperação e restauração, possibilitando o retorno
das pessoas a seus lares.

1.7.4. No Campo do Emprego Residual.
Atua

a

PM

com
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decorrente de seu extenso papel que se alberga no complexo e
amplo plano da preservação da ordem pública, desenvolvendo: O
exercício de toda a atividade policial de segurança pública, não
atribuída aos demais órgãos; e a competência específica dos demais
órgãos policiais, no caso de falência operacional deles, a exemplo de
greves ou outras causas, que os tornem inoperantes ou ainda,
incapazes de dar conta de suas atribuições. Este posicionamento
referente à competência residual, além de já consagrado por
diversos estudiosos do Direito Administrativo e confirmado pela
Jurisprudência, se constitui em importante base doutrinária para o
emprego da PM, como a verdadeira força pública da sociedade.
A POLÍCIA MILITAR, como ente estatal, encerra toda uma
fenomenologia burocrática, entendida não só do ponto de vista
descritivo (forma), mas também e, fundamentalmente, como
interagindo com o PODER. Por ser burocrática, como outros tantos
entes semelhantes, sofre a crítica destrutiva daqueles que,
interpretam a burocracia no sentido originário negativista, isto é
como sinônimo de obstáculo e de PODER incontrolável, diante do
fato de albergar rígido formalismo, alto espírito de corpo
(corporativismo), e, decorrente autoritarismo.
A POLÍCIA MILITAR concebida, aqui no Brasil e no Paraná,
como “FORÇA PÚBLICA ESTADUAL”, que tem no ESTADO o seu
elemento subjetivo, orgânico ou instrumental e nele (Estado) a fonte
de que provém o seu PODER.
PM que tem como elemento teleológico à
segurança coletiva e individual. PM que tem como elemento objetivo
ou material as limitações legais à liberdade. Dessa forma POLÍCIA
conceituada como o conjunto de PODERES COERCITIVOS
exercidos pelo Estado sobre as atividades do cidadão, mediante
restrições legais impostas a essas atividades, quando abusivas, a
fim de assegurar-se a ORDEM PÚBLICA.
A DEMOCRACIA concebida como a revelação de um regime
político em que o PODER repousa na vontade do povo. Sob este
aspecto no diz, José Afonso da Silva, eminente mestre
constitucionalista, em sua obra Curso de Direito Constitucional,
1992;
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“a
democracia
não
é
mero
conceito
político abstrato e estático, mas é um
processo de afirmação do povo e de garantia
dos direitos fundamentais que o povo vai
conquistando
no
correr
da
história.
A
democracia é um processo de convivência
social em que o poder emana do povo. Diz-se
que
é
um
processo
de
convivência,
primeiramente para denotar sua historicidade,
depois para realçar que, além de ser uma
relação de poder político, é também um modo
de
vida,
em
que,
no
relacionamento
interpessoal, há de verificar-se o respeito e
a tolerância entre os conviventes.”

Abraham Lincoln emitiu o seguinte conceito:

“DEMOCRACIA É O GOVERNO DO POVO, PELO
POVO E PARA O POVO”.

O PODER DE POLÍCIA exercido pela PM tem
fundamentação na lei e para ser válido deve atender aos requisitos
típicos, ou seja: competência, finalidade pública, proporcionalidade e
legalidade dos meios.
O POLICIAL MILITAR, no exercício de suas funções
constitucionais, isoladamente ou não, em qualquer nível ou escalão,
é autoridade. Esta decorre do PODER DEVER do exercício das
atividades de polícia ostensiva, gerando direitos e responsabilidades.
A “pedra de toque” fundamental da missão policial militar,
por priorização lógica elementar é a PREVENÇÃO DA
CRIMINALIDADE, sendo esta entendida como um fenômeno sóciopolítico, significando dizer que ela é inerente a qualquer sociedade.
Dentro do contexto POLÍCIA MILITAR e DEMOCRACIA, a
PM, através de seus prepostos deve desenvolver uma série de
projetos, tendo a visão clara de que tais obras deverão possuir o
acreditamento comunitário, Dentre elas destacam-se: Aproximação
com a comunidade, com as Universidades, com a Igreja, com os
39

WWW.CONTEUDOJURIDICO.COM.BR
demais Poderes do Estado, com a OAB, com o MP, etc., atuando
com características e princípios técnicos existenciais. Características
como IDENTIFICAÇÃO, DINÂMICA, LEGALIDADE e AÇÃO
PRESENÇA. Princípios inerentes ao Policiamento Ostensivo, tais
como: UNIVERSALIDADE, RESPONSABILIDADE TERRITORIAL,
CONTINUIDADE, APLICAÇÃO, ISENÇÃO, EMPREGO LÓGICO,
ANTECIPAÇÃO, PROFUNDIDADE, UNIDADE DE COMANDO e
OBJETIVO.

1.8. Policiamento Ostensivo — Espinha Dorsal da atividade de Polícia
Administrativa.
O Policiamento Ostensivo, como é ensinado nos bancos
escolares tanto na formação do soldado PM, Cabo, Sargentos, Curso de
Oficiais da Administração, Curso de Formação de Oficiais, Cursos de
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Aperfeiçoamento de Oficiais e Superior de Polícia, é a espinha dorsal, de
toda a atividade PM. Através dele, é que, a Organização Policial Militar,
realiza a sua atividade de Policiamento Preventivo, o exercício de Polícia
Administrativa, ou melhor, definido pelo Professor Hely Lopes de
Meirelles, como o exercício do poder de Polícia administrativa4. Um
exemplo bem claro deste poder administrativo, oriundo do Poder de
Polícia que abaixo será comentado, está a Busca Pessoal. O Agente
Público, nesta lição, o Policial Militar, no exercício de sua atividade
rotineira, suspeitando de uma pessoa, em Ilicitude, não somente como
pode, mas deve abordar e no exercício do Poder de Polícia do Estado,
realiza busca pessoal, a fim de revistar o indivíduo e verificar se em seu
poder, se encontra drogas, armas, objetos produtos de ilícitos ou outros,
sem qualquer Mandado ou autorização pessoal e judicial.
Não somente o estado brasileiro tem esta prerrogativa, este tipo
de exercício de Polícia Administrativa, somente os órgãos policiais estão
habilitados para tal, mas a exemplo de outros países mais desenvolvidos,
temos as Agências Nacionais que têm poderes administrativos mais
amplos. Como salientado qualquer órgão do Estado tem o Poder de
Polícia, que na verdade, é o exercício da atividade do próprio estado.
O próprio exercício da atividade de policiamento ostensivo
mantém também a Ordem pública. Nada mais incerto, do que o conceito
de Ordem Pública, ilustra o Dr Álvaro Lazarini 5. A razão destes conceitos,
tem divergências doutrinárias, em face de que muitos juristas e
conceituados jurisconsultos, não chegam ao consenso comum, de uma
verdadeira definição de Ordem Pública, uma vez que a sua denominação,
tende a ser modificado em um dado momento histórico de um Estado.
A definição de Ordem Pública, no presente momento, é
totalmente diferente da Ordem pública do Governo Militar, já que, pela
escusa da Legislação da Segurança Nacional, um comício, ou qualquer
manifestação contrária ao regime militar, era tido como um ato contra a
Instituição do Regime, e, portanto, contrariava a Ordem Pública, suficiente
para abafar as manifestações. Mas, são unânimes em afirmar, que se ela
for rompida, é a proximidade do caos social, onde não existe a presença
4

CRETELLA JUNIOR, José. Polícia Militar e Poder de Polícia no Direito Brasileiro. In: Direito
Administrativo da Ordem Pública, 3. ed. Forense, Rio de Janeiro, 1998. p.4;

5

c.f. op. cit. Direito Administrativo na Ordem Pública, p.4 6 C.f. op. cit. Direito Administrativo na
Ordem Jurídica. P.4
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do Estado. Exemplo bem claro, o tráfico de drogas nas favelas das
grandes cidades, como o Rio de Janeiro e São Paulo, onde existe uma
administração paralela, servil ao crime organizado, com resistência a
fogo, contra as forças estatais.
Para ilustrar a presente monografia, é deveras recorrer a obra de
Direito Administrativo de José Cretela Júnior, O Direito Administrativo na
Ordem Pública, que na opinião deste, é a obra que mais retrata as
atividades e a função da Polícia Militar no contexto social atual. É salutar
deixar claro que a Ordem Pública, está inserida na Segurança Pública,
como garantia e direito do cidadão. Como citado supra, a Polícia Militar,
responsável pelo Policiamento Ostensivo, combate a criminalidade e
mantém a Ordem por mais simples que pareça, no entanto, exige uma
estrutura organizacional especializada, no que afeta a condição
administrativa, e para satisfazer com os Recursos humanos e materiais,
as Instituições Policiais Militares, realizam a presença ostensiva. Os
conceitos de ORDEM PÚBLICA e SEGURANÇA PÚBLICA, para este
obra, devem ser esgotados para o leitor, face ao entendimento do
funcionamento deste importante órgão e a pressão que sofre os seus
funcionários, mas que, devem existir os meios para que, a missão PM
seja mantida e o devido serviço prestado à comunidade prestado com o
fundamento constitucional da Eficiência.
Não será adotada uma expressão para a definição de Ordem
Pública, tendo em vista a complexidade do mencionado tema. No entanto,
qual a importância da manutenção da Ordem Pública? A resposta mais
clara é a pilastra da boa convivência social. Sua ausência, é a ausência
do próprio Estado, da Lei.
Nestes tantos conceitos, necessários a citação de noção de
ordem contida na Enciclopédia Forense, Valiardi, Milão, 1960, v. V, no
verbete Ordine Pubblico, de autoria de Fortunato Lazzaro 6:

“Vi é, in ogni società, un ordine
conforne ali interesse ai tutti gli uomini
raccolti in consorzio: ordine pubblico sta ad
indicare l’insienie dei principi fondamentali
dali osservanza dall quali dipende ii buon
6

c.f. op. cit. Direito Administrativo na Ordem Pública, p.4 6 C.f. op. cit. Direito Administrativo na
Ordem Jurídica. P.5.
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andamento
della
vita
sociale
e
che
constituiscono i cardini di ogni ordinamento
giuridico”(p. 417).

Ainda, nos ensinamentos do autor supra, temos o citado:

“não é outro o conceito de Henri
Capitant
(apzid
Cuiliermo
Cabanelias,
Díccionario de derecho usual, Buenos Aires,
1953, t. II, verbete Ordem Publica, p. 897),
quando a caracteriza como o conjunto de
normas e instituições cujo objetivo consiste
em manter em um pais o bom funcionamento dos
serviços públicos, a segurança e a moralidade
das relações entre os particulares’.

A importância da manutenção da Ordem Pública reside é no
alicerce da própria filosofia de Segurança Pública. O cerne, o núcleo
fundamental da Ordem Pública, conforme já citado por diversos autores, é
a garantia da condição mínima essencial ao bem comum e a garantia uma
vida social harmoniosa, onde há tranqüilidade social, garantia da
preservação da incolumidade física e dos bens, da saúde, onde se
respaldam os alicerces da Ordem Pública.
Para a garantia desta Ordem, é que a PM se instrumentaliza com
os Poderes de Polícia do Estado e através destes, mantém a garantia
mínima de uma convivência pacífica em sociedade.
A Ostensividade prevista supra, é um dos exercícios de Polícia
Administrativa, realizados pelo estado através do no seu agente público,
policial militar. A Ostensividade está na condição da uniformidade e
padrões característicos das instituições organizadas. Se Bem que, para
se ater ao Princípio da Ostensividade, são as cores dos uniformes
padronizados, como abaixo se verifica na figura (1). Neste caso, temos o
uniforme de cor cáqui, tradicionalmente imbuído na cultura da milícia
paranaense, desde a sua criação. Além da uniformização de suas
vestimentas, temos as cores de suas viaturas, em amarelo caterpilar e
cinza verdadeiro ou pérola. Vide figura abaixo:
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Figura 1 - Policiais Militares com o Uniforme Cáqui e a Viatura em amarelo caterpilar e
cinza pérola ou verdadeiro

1.9. Generalidades e Peculiaridades da Atividade PM
Neste item, os temas dos conceitos internos castrenses serão
expostos, principalmente àqueles que não se familiarizam com os jargões.
Todos os conceitos são oriundos dos Decretos e das diversas leis, que
serão expostos neste trabalho, mas como fonte, usaremos diretamente
Manual Ostensivo de Minas Gerais7,

7

MANUAL BÁSICO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO, MTP -11-3- PM.. POLICIA MILITAR DE
MINASGERAIS, 1. Ed., 1988.
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1.9.1. Conceitos Básicos
1.9.1.1. Segurança Pública

É a garantia que o Estado - União, Unidades
Federativas e Municípios proporcionam á Nação, a fim de
assegurar a Ordem Pública, contra violações de toda espécie,
que não contenham conotação ideológica.

1.9.1.2. Ordem Pública

Conjunto de regras formais, que emanam do
ordenamento jurídico da Nação, tendo por escopo regular as
relações sociais em todos os níveis e estabelecer um clima de
convivência harmoniosa e pacífica. Constitui, assim, uma
situação ou condição que conduz ao bem comum.

1.9.2. Características e Princípios das Atividades
Policiais-Militares
1.9.2.1. Características
São aspectos gerais que revestem a atividade policialmilitar, identificam o campo de atuação e as razões de seu
desencadeamento.

1.9.2.2. Princípios
São
preceitos
essenciais
considerados
no
planejamento e na execução, visando á eficácia operacional.
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1.9.2.3. Manutenção Da Ordem Pública
E o exercício dinâmico do poder de polícia, no campo
da Segurança Pública, manifestado por atuações
predominantemente ostensivas, visando a prevenir e/ou coibir
eventos que alterem a Ordem Pública os delitos - e a
dissuadir e/ou reprimir os eventos que violem essa Ordem
para garantir sua normalidade.

1.9.2.4. Tranqüilidade Pública
É o estágio em que a comunidade se encontra num
clima de convivência harmoniosa e pacifica, representando
assim uma situação de bem-estar social.

1.9.2.5. Tática Policial Militar
É a arte de empregar a tropa em ações e operações
policiais-militares.

1.9.2.6. Técnica Policial-Militar
É o conjunto de métodos e procedimentos usados
para a execução eficiente das atividades policiais-militares.

1.9.2.7. Área
É o espaço físico atribuído á responsabilidade de um
Pelotão PM (Pel. PM).

1.9.2.8. Sub-Área
É o espaço tísico atribuído à responsabilidade de uma
Companhia PM (Cia PM) ou Esquadrão de Polícia Montada
(Esqd PMon).

1.9.2.9. Setor
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É o espaço físico atribuído á responsabilidade de um
pelotão PM (Pel PM).

1.9.2.10 .Subsetor
É o espaço físico atribuído á responsabilidade de um
Grupo PM (GPM).

1.9.2.11. Posto
É o espaço físico, delimitado, atribuído á
responsabilidade de fração elementar ou constituída, atuando
em permanência e/ou patrulhamento.

1.9.2.12. Itinerário
É o trajeto, que interliga Pontos-base no posto,
percorrido obrigatoriamente pela fração.

1.9.2.13. Local De Risco
É todo local que, por suas características, apresente
grande probabilidade de ocorrência policial-militar.

1.5.2.14. Ocorrência Policial-Militar
É todo ato que exige intervenção policial-militar, por
intermédio de ações ou operações.

1.9.2.15. Ação Policial-Militar
É o desempenho isolado de fração elementar ou
constituído com autonomia para cumprir missões rotineiras.

1.9.2.16. Operação Policial-Militar
É a conjugação de ações, executadas por fração de
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tropa constituída, que exige planejamento específico.

1.9.2.17. Área
É o espaço físico atribuído á responsabilidade de um
Batalhão de Polícia Militar (BPM) ou Regimento de Polícia
Montada (RPMon).

1.9.2.18. Fração Elementar
Fração de tropa, de até três policiais-militares, que
não constitua Grupo Policial-Militar (G PM), para emprego
coordenado.

1.9.2.19. Fração Constituída
É a tropa com efetivo mínimo de 1 GPM.

1.9.2.20. Policiamento Ostensivo
É a atividade de Manutenção da Ordem Pública
executada com exclusividade pela Polícia Militar, observando
características, princípios e variáveis próprias, visando a
tranqüilidade pública.

1.9.3. Características Do Policiamento Ostensivo
1.9.3.1. Identificação

O Policiamento Ostensivo é a atividade de
manutenção da Ordem Pública em cujo emprego a fração é
identificada de relance pela farda. O armamento,
equipamento, viatura e aprestos se constituem em formas
complementares de reconhecimento.
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1.9.3.2. Ação Pública

O Policiamento Ostensivo é exercido visando a
preservar o interesse geral da segurança pública nas
comunidades, resguardando o bem comum em sua maior
amplitude. Não se confunde com zeladoria, atividade de
vigilância particular de bens ou áreas privadas e públicas,
nem com a segurança pessoal de indivíduos sob ameaça. A
atuação eventual nessas duas situações ocorre por conta das
excepcionalidades e não como regra de observância
imperativa.

1.9.3.3. Totalidade

O
Policiamento Ostensivo é uma atividade
essencialmente dinâmica, que tem origem na necessidade
comum de segurança da comunidade, permitindo-lhe viver em
tranqüilidade pública. Esta atividade é desenvolvida sob os
aspectos preventivos a repressivo, consoante seus elementos
motivadores, assim considerados os atos que possam se
contrapor ou se contraponham à Ordem Pública. Consolida-se
por uma sucessão de iniciativas de planejamento e execução,
ou em razão de clamor público. Deve fazer frente a toda e
qualquer ocorrência, quer por iniciativa própria, quer por
solicitação, quer em razão de determinação. Havendo
envolvidos, pessoas, objetos, quando couber, serão
encaminhados aos órgãos competentes, ou estes
cientificados para providências, se não implicar em prejuízo
para o desenlace do atendimento.

1.9.3.4. Dinâmica

O desempenho do sistema de Policiamento Ostensivo
far-se-á, com prioridade, no cumprimento e no
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aperfeiçoamento dos pianos de rotina, com o fim de manter
continuado e íntimo o engajamento da fração com sua
circunscrição, para obter o conhecimento detalhado do terreno
e dos hábitos da população, a fim de melhor servi-Ia. O
esforço é feito para manutenção dos efetivos e dos meios na
execução daqueles planos - que conterão o rol de prioridades
- pela presença continuada, objetivando criar e manter na
população a sensação de segurança que resulta na
tranqüilidade pública, objetivo final da Manutenção da Ordem
Pública. As operações policiais-militares, destinadas a suprir
exigências não atendidas pelo policiamento existente em
determinados
locais
poderão
ser
executadas
esporadicamente, em caráter supletivo, através da saturação concentração maciça de pessoal e material - para fazer frente
á inquietante situação temporária sem prejuízo para o plano
de policiamento.

1.9.3.5. Legalidade

As
atividades
de
Policiamento
Ostensivo
desenvolvem-se dentro dos limites que a lei estabelece. O
exercício do Poder de Polícia é discricionário, mas não
arbitrário. Seus parâmetros são a própria Lei.

1.9.3.6. Ação De Presença
E a manifestação que dá à comunidade a sensação
de segurança, pela certeza de cobertura policial-militar. Ação
de presença real consiste na presença física do PM nos locais
onde a probabilidade de ocorrência seja grande. Ação de
presença potencial é a capacidade do Policiamento
Ostensivo, num espaço de tempo mínimo, a correr ao local
onde a ocorrência policial-militar seja iminente ou já tenha
surgido.
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1.9.4. Princípios de Policiamento Ostensivo
1.9.4.1. Universalidade

Policiamento Ostensivo se desenvolve para a
Manutenção da Ordem Pública, tomada no seu sentido amplo.
A natural, e ás vezes imposta, tendendo à especialização, não
constitui óbice á preparação do PM capaz de dar tratamento
adequado aos diversos tipos de ocorrências. Aos PM
especialmente preparados para determinado tipo de
policiamento, caberá a adoção de medidas ainda que
preliminares, em qualquer ocorrência policial-militar. O
cometimento de tarefas policiais-militares específicas não
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desobriga o PM do atendimento a outras ocorrências, que
presencie ou para as quais seja chamado ou determinado.

1.9.4.2. Responsabilidade Territorial

Os elementos em comando, com tropa desdobrada no
terreno são responsáveis, perante o escalão imediatamente
superior, pela Manutenção da Ordem Pública na circunscrição
territorial que lhes estiver afeta, especialmente pelo que
decorre do Policiamento Ostensivo. Como dever compete-lhes
a iniciativa de todas as providências legais e regulamentares,
para ajustar os meios que a Corporação aloca ao
cumprimento da missão naquele espaço territorial
considerado.

1.9.4.3. Continuidade

Policiamento Ostensivo é atividade imprescindível, de
caráter absolutamente operacional e será exercido
diuturnamente. A satisfação das necessidades de segurança
da comunidade compreende um nível tal de exigências, que
deve encontrar resposta na estrutura organizacional, nas
rotinas de serviço e na mentalidade do PM.

1.9.4.4. Aplicação

Policiamento Ostensivo, por ser uma atividade
facilmente identificada pela farda, exige atenção e atuação
ativas de seus executores, de forma a proporcionar o
desestímulo ao cometimento de atos anti-sociais, pela
atuação preventiva a repressiva. A omissão, o desinteresse e
a apatia são fatores geradores de descrédito e desconfiança
por parte da comunidade e revelam falta de preparo individual
e de espírito de corpo.
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1.9.4.5. Isenção

No exercício profissional, o PM, através de
condicionamento psicológico, atuará sem demonstrar
emoções ou concepções pessoais. Não deverá haver
preconceito quanto à profissão, nível social, raça, condição
econômica ou posição política das partes envolvidas. Ao PM
cabe observar a igualdade do cidadão quanto ao gozo de
seus direitos e cumprimento de seus deveres perante a Lei,
agindo com imparcialidade e impessoalidade.

1.9.4.6. Emprego Lógico

A disposição de meios, para execução do
Policiamento Ostensivo, deve ser o resultado de julgamento
criterioso das necessidades, escalonadas em prioridade de
atendimento, da dosagem do efetivo e do material,
compreendendo o uso racional do que estiver disponível, bem
como de um conceito de operação bem claro e definido,
consolidado em esquemas exeqüíveis.
1.9.4.7. Antecipação

A fim de ser estabelecido e alcançado o espírito
predominantemente preventivo do Policiamento Ostensivo, a
iniciativa de providências estratégicas, táticas e técnicas,
destina-se a minimizar a surpresa, caracterizar um clima de
segurança na comunidade e fazer face ao fenômeno da
evolução de criminalidade com maior presteza.

1.9.4.8. Profundidade

A cobertura de locais de risco não ocupados e/ou o
reforço o pessoal empenhado devem ser efetivados
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ordenadamente seja pelo judicioso emprego da reserva, seja
pelo remanejamento dos recursos imediatos. ou mesmo, se
necessário, pelo progressivo e crescente apoio, que assegure
o pleno exercício da atividade. A supervisão (fiscalização e
controle) e a coordenação, realizada por oficiais e graduados,
também integram este princípio, à medida que corrigem
distorções e elevam o moral do executante.

1.9.4.9. Unidade De Comando

Em eventos específicos, que exijam emprego de
diferentes frações, a missão é mais bem cumprida quando se
designa um só comandante para a operação, o que possibilita
a unidade de esforço, pela aplicação coordenada de todos os
meios.

1.9.4.10. Objetivo

Policiamento Ostensivo visa à tranqüilidade pública
pelo desencadeamento de ações e operações, isoladas ou
integradas, com propósitos particulares definidos.
1.9.5. Variáveis Do Policiamento Ostensivo
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1.9.5.1. Conceituação

São critérios que identificam
Policiamento Ostensivo (Fig.2).
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1.9.5.2. Apresentação
1.9.5.2.1. Tipos
São qualificadores das ações e operações de
Policiamento Ostensivo:

1.9.5.2.1.2. Policiamento Ostensivo Geral
Tipo de Policiamento Ostensivo que visa a satisfazer
as necessidades basilares de segurança, inerentes a
qualquer comunidade ou a qualquer cidadão.

1.9.5.2.1.3. Policiamento de Trânsito
Tipo específico de Policiamento Ostensivo executado
em vias urbanas abertas á livre circulação, visando a
disciplinar o público no cumprimento e respeito às regras e
normas de trânsito, estabelecidas por órgão competente,
de acordo com o Código Nacional de Trânsito e legislação
pertinente.

1.9.5.2.1.4. Policiamento Rodoviário
Tipo especifico de Policiamento Ostensivo executado
em rodovias estaduais e mediante convênio, em rodovias
federais, visando a disciplinar o público no cumprimento e
respeito ás regras e normas de trânsito, estabelecidas por
órgão competente, de acordo com o Código Nacional de
Trânsito e legislação pertinente.

1.9.5.2.1.5. Policiamento
Mananciais

Florestal

e

de

Tipo específico de Policiamento Ostensivo que visa a
preservar a fauna, os recursos florestais as extensões
d’água e mananciais, contra a caça e a pesca ilegais, a
derrubada indevida ou a poluição. Deve ser realizado em
cooperação com órgãos federais ou estaduais, mediante
convênio.

1.9.5.2.1.6. Policiamento de Guarda
Tipo específico de Policiamento Ostensivo que visa à
guarda de aquartelamentos, à segurança externa de
estabelecimentos penais e das sedes dos poderes
estaduais.
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1.9.5.2.2. Processos
São maneiras pelas quais utilizam-se os meios de
locomoção. Podem ser:
1.9.5.2.2.1. a pé;
1.9.5.2.2.2. motorizado;
1.9.5.2.2.3. montado
1.9.5.2.2.4. aéreo;
1.9.5.2.2.5. em embarcação;
1.9.5.2.2.6. em bicicleta.

1.9.5.2.3. Modalidades
São modos peculiares de execução do Policiamento
Ostensivo:
1.9.5.2.3.1. Patrulhamento
E a atividade móvel de observação, fiscalização,
reconhecimento, proteção ou mesmo de emprego de força,
desempenhada pelo PM no posto
1.9.5.2.3.2. Permanência
É a atividade predominantemente estática de
observação, fiscalização, reconhecimento, proteção,
emprego de força ou custódia, desempenhada pelo PM no
posto.
1.9.5.2.3.3. Diligência
É a atividade que compreende busca de pessoa,
animais ou coisa, captura de pessoas, ou animais
apreensão de animais ou coisas, resgate de vitimas.
1.9.5.2.3.4. Escolta
É a atividade destinada à custódia de pessoa ou bens
em deslocamento.
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1.9.5.2.4. Circunstâncias
São condições que dizem respeito á freqüência com
que se torna exigido o Policiamento Ostensivo:
1.9.5.2.4.1. Ordinário
É o emprego rotineiro de meios operacionais em
obediência a um plano sistemático, que contêm a escala de
prioridades.
1.9.5.2.4.2. Extraordinário
É o emprego eventual e temporário de meios
operacionais, face a acontecimento imprevisto, que exige
manobra de recursos.
1.9.5.2.4.3. Especial
É o emprego temporário de meios operacionais, em
eventos previsíveis que exijam esforço especifico.

1.9.5.2.5. Lugar
É o espaço físico em que se emprega o Policiamento
Ostensivo:
1.9.5.2.5.1. Urbano
É o policiamento executado nas áreas de edificação
intensiva dos municípios.
1.9.5.2.5.2. Rural
É o policiamento executado em áreas que se
caracterizam pela ocupação extensiva, fora dos limites
urbanizados dos municípios.

1.9.5.2.6. Efetivo

É

uma fração empenhada em uma ação ou

operação.
1.9.5.2.6.1. Fração elementar
1PM
2PM
3PM
58

WWW.CONTEUDOJURIDICO.COM.BR
1.9.5.2.6.2. Fração constituída
GPM
Pel PM
Cia PM - Esqd PM
BPM - RPMon

1.9.5.2.7. Forma

É a disposição da tropa no terreno, com atribuições e
responsabilidades,
Ostensivo:
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1.9.5.2.7.1. Desdobramento:
Constitui a distribuição das Unidades Operacionais
(Uop.), no terreno, devidamente articulados até o nível de
GPM, como limites de responsabilidade perfeitamente
definidos (fig.3)

1º BPM
Área do 1º BPM, com três
Cias PM desdobradas.
3 subáreas 1º, 2º, 3º Cia
PM
a 2ª Cia PM desdobrada
em 1º, 2º, 3º Pel PM;
O 2º Pel PM desdobrado
em 1º, 2º, 3º GPM.

Área do 1º BPM, com
três Cias PM desdobradas.
3 subáreas 1º, 2º, 3º Cia
PM
a 2ª Cia PM desdobrada
em 1º, 2º, 3º Pel PM;
O 2º Pel PM desdobrado
em 1º, 2º, 3º GPM.

Figura 3 - Desdobramento de Responsabilidade
Territorial
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1.9.5.2.7.2. Escalonamento

É

o grau de responsabilidade dos sucessivos e
distintos níveis da cadeia de comando1 no seu espaço
físico.

1.9.5.2.7.3. Duração

É o tempo de empenho diário do PM no Policiamento
Ostensivo:
1.9.5.2.7.4. Jornada

É o período de tempo nas 24 horas do dia, em que o
PM desenvolve a atividade policial-militar.
1.9.5.2.7.5. Turno

É

a jornada com um período de tempo previamente
determinado.

1.9.5.2.8 Suplementação
São recursos adicionais que aumentam a capacidade
operacional em ações ou operações rotineiras e/ou
especificas:
1.9.5.2.9.1. Cão;
1.9.5.2.9.2.Rádio transceptor;
1.9.5.2.9.3.Armamento e equipamento peculiares;
1.9.5.2.9.4.Outros.

1.9.5.2.9 Desempenho

É

a particularização do emprego do PM para
cumprimento de atividade-fim no Policiamento Ostensivo:
1.9.5.2.10.1. Atividade de linha

É o emprego diretamente relacionado com o público.
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1.9.5.2.10.2. Atividade auxiliar

É o emprego em apoio imediata ao PM em atividade
de linha. Não deve ser confundida com o apoio mediato,
próprio da atividade-meio.

1.9.5.3. Particularidades

1.9.5.3.1. Nenhum critério em si pode ser tomado
como a melhor indicação ou o mais eficaz, já que o pleno
rendimento operacional será obtido pela associação de
variáveis.

1.9.5.3.2. São fatores intervenientes básicos:

1.9.5.3.2.1.Fatores
determinantes:
Tipicidade,
gravidade e incidência de ocorrências policiais-militares,
presumíveis ou existentes.

1.9.5.3.2.2.
Fatores componentes: custos; espaços
a serem cobertos; mobilidade, possibilidade de contato direto,
objetivando conhecimento do local de atuação e
relacionamento; autonomia; facilidade de supervisão e
coordenação; flexibilidade; proteção ao PM.

1.9.5.3.2.3.
Fatores condicionantes:: local de
atuação; características físicas e psicossociais; clima; dia da
semana; horário; disponibilidade de recursos.
1.9.5.4.. Conceituação
São comportamentos padronizados que proporcionam
as condições básicas para o pleno exercício das funções
policiais-militares e, por isso, refletem o nível de qualificação
profissional do homem e da Corporação. Compreendem os
requisitos básicos, as formas de empenho em ocorrências, os
fundamentos legais e as técnicas mais usuais.
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1.9.5.5. Requisitos Básicos

1.9.5.5.1.Conhecimento da missão
O desempenho das funções de Policiamento
Ostensivo impõe, como condição essencial para eficiência
operacional, o completo conhecimento da missão, que tem
origem no prévio preparo técnico-profissional, decorre da
qualificação geral e especifica e se completa com o interesse
do individuo.

1.9.5.5.2. Conhecimento do local de atuação
Compreende o conhecimento dos aspectos físicos do
terreno, de
familiarização
operacional.

interesse policial-militar, assegurando a
indispensável ao melhor desempenho

1.9.5.5.3. Relacionamento
Compreende o estabelecimento de contatos com os
integrantes da comunidade, proporcionando a familiarização
com seus hábitos, costumes e rotinas, de forma a assegurar o
desejável nível de controle policial-militar, para detectar e
eliminar as situações de risco, que alterem ou possam alterar
o ambiente de tranqüilidade pública.

1.9.5.5.4. Postura e Compostura
A atitude, compondo a apresentação pessoal, bem
como, as correções de maneiras no encaminhamento de
qualquer ocorrência influem decisivamente no grau de
confiabilidade do público em relação á Corporação e mantém
elevado o grau de autoridade do PM, facilitando-lhe o
desempenho operacional.
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1.9.5.5.5. Comportamento na Ocorrência

O caráter impessoal e imparcial da ação policial-militar
revela a natureza eminentemente profissional da atuação, em
qualquer ocorrência, e requer seja revestida de urbanidade,
energia serena, brevidade compatível e, sobretudo, isenção.
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1.10. As Polícias Militares e a Ditadura Militar Similaridade Administrativa.
Catalisador da integração das Milícias e a FFAA.
—

No período que correspondeu à vigência dos Atos institucionais,
houve o Governo Militar, filosofia instrumental de um passível detimento
do Regime Socialista, que se expandia pelo Mundo. Num Golpe de
Estado, as Forças Armadas e todo o seu aparato, foram usados pelos
governos como aparelho repressor, “removendo” suposta oposição ao
regime militar, sendo utilizado contra qualquer oposição, a Lei da
Segurança Nacional. Exílios, Desaparecimentos Políticas, DOI-CODE,
foram características dos Governos Militares. Integrantes das Forças
Armadas trabalhavam com os integrantes das Polícias Militares em
diversos estados.
Nessa época, foi criada a Inspetoria Geral das Polícias Militares,
sendo regulamentado pelo Decreto-Lei n0 667, datado de 02 Julho de
1969, centralizando para si as atividades, treinamentos, organização e
imposição do Regulamento Disciplinar do Exército, que, incutidos de
severas penalizações administrativas, uma delas, a privação da liberdade,
na forma de detenção ou prisão. Foram estas as formas de amoldar as
Instituições Policiais Militares à Administração Castrense Federal, para
permitir o seu controle destas Instituições e Controle, em virtude da
importância estratégica, pois seria um inconveniente enfrentar Instituições
treinadas e armadas. Somente para ilustrar, o Exército não permitia o uso
de recargas de munições, e nem de certas armas de calibres iguais as
das Forças Armadas. Todas as Instituições nesse período, controladas,
fiscalizadas, tiveram uma doutrina única de Adestramento, Organização,
gerando ceda uniformidade, o que facilitava a interação entre todas as
Instituições Policiais Militares.
No período da repressão as Forças Policiais dos Estados foram
utilizadas pelas Forças Armadas como aparelhos de repressão do Regime
Militar, devido a facilidade que houve na integração das forças policiais às
vontades políticas do Governo Militarista. Essa integração é facilmente
compreendida, considerando se que, desde o período da Monarquia, as
atividades de milícias eram praticadas por parte das forças armadas,
principalmente a cavalaria, com a formação, a posteriori, de milícias,
advinda das Forças Regimentais de Dom JOÂO, trazidas de Portugal,
-
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onde similarmente, adotaram para a formação desse corpo de milícia,
todos os costumes castrenses, suas normas e regulamentos.
No período repressivo, foi criada a Inspetoria Geral das Policias
Militares (IGPM), sendo esse órgão um centralizador de doutrinas, quanto
à formação dos integrantes das Policias Militares, rente ‘as mesmas
doutrinas aplicadas nas Forças Armadas, e nesta esteira da história
embarcou o Regulamento Disciplinar do Exército, aplicado aos jovens
reservistas (conscritos), advindos de diversas camadas sociais. A
diferença basilar da aplicação do mencionado regulamento difere dos
funcionários a quem são aplicados. Nas fileiras do exército, temos os
Conscritos enquanto que nas Polícias Militares, temos funcionários de
carreira, concursados em regime de voluntariado. Doutrinariamente,
também são diversas as atividades fins dos mencionados órgãos estatais,
em face da prestação de serviço de cada uma delas.
As Instituições Policiais Militares adotaram, similarmente, toda a
estrutura administrativa, formação, denominações técnicas militares e por
fim, e agora, abordando o assunto, aplicam na íntegra o mencionado
Regulamento Disciplinar, erigido pelo Decreto do Poder Executivo Federal
sob o n0 90.638, datado de 04 Dez 84, sob a égide e atribuição do
Presidente da República, conforme o artigo 84, item IV, da Constituição 8 e
de acordo com o disposto no Art. 47 9 da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro
de 1980.
Para ilustrar o feito, e descrever a fonte das designações
cotidianamente utilizada intercorporis, passaremos linhas abaixo
descrever o contido no artigo 2º, do Decreto Nº 88.777, de 30 de
Setembro 1983, que veio Regulamentar o Decreto-Lei nº 677, conforme
8

Das atribuições do Presidente da República, art.84,:

I - ...
II..
III...
IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis bem como expedir decretos e regulamentos para
sua fiel execução;
9

Art.47 - Os regulamentos disciplinares das Forças Armadas especificarão e classificarão as
contravenções ou transgressões disciplinares e estabelecerão as normas relativas à amplitude e
aplicação das penas disciplinares, à classificação do comportamento militar e à interposição de

recursos contra as penas Disciplinares............

(..)...;
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citado, eis alguns exemplos dos conceitos administrativos atinentes a
caserna, reinantes até a data de hoje, nos Quartéis da PMPR:

1.10.1. À disposição é a situação em que se encontra o policialmilitar a serviço de órgão ou autoridade a que não
esteja diretamente subordinado.
-

1.10.2. Adestramento - atividade destinada a exercitar a policial
militar individualmente e em equipe, desenvolvendo-lhe
a habilidade para o desempenho das tarefas para as
quais já recebeu a adequada instrução.

1.10.3. Agregado - situação na qual o policial-militar da ativa
deixa de ocupar vaga na escala hierárquica de seu
quadro, nela permanecendo sem número.

1.10.4.

Aprestamento - conjunto de medidas, incluindo
instrução, adestramento e preparo logístico, para tornar
uma organização policial-militar pronta para emprego
imediato.

1.10.5. Assessoramento - ato ou efeito de estudar os assuntos
pertinentes, propor soluções a cada um deles, elaborar
diretrizes, normas e outros documentos.

1.10.6.

Comando Operacional - grau de autoridade que
compreende
atribuições
para
compor
forças
subordinadas, designar missões e objetivos e exercer a
direção necessária para a condução das operações
militares.

1.10.7.

Comando - ato ou efeito de acompanhar a execução
das atividades das Polícias Militares, por forma a não
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permitir desvios das propósitos que lhe forem
estabelecidos pela União, na legislação pertinente.

1.10.8.

Controle Operacional - grau de autoridade atribuído à
Chefia do órgão responsável pela segurança pública
para acompanhar a execução das ações de
manutenção da ordem pública pelas Polícias Militares,
por forma a não permitir desvios do planejamento e da
orientação pré-estabelecidos, possibilitando o máximo
de integração dos serviços policiais das Unidades
Federativas.

1.10.9.

Coordenação - ato ou efeito de harmonizar as
atividades e conjugar os esforços das Polícias Militares
para a consecução de suas finalidades comuns
estabelecidas pela legislação, bem como de conciliar
as atividades das mesmas com as do Exército, com
vistas ao desempenho de suas missões.

1.10.10. Dotação - quantidade de determinado material, cujo
passe pelas Policias Militares é autorizada pelo
Ministério do Exército, visando ao perfeito cumprimento
de suas missões.

1.10.11. Escala Hierárquica - fixação ordenada dos postos e
graduações existentes nas Policias Militares (PM).

1.10.12. Fiscalização - ato ou efeito de observar, examinar e
inspecionar as Polícias Militares, com vistas ao perfeito
cumprimento das disposições legais estabelecidas pela
União.

1.10.13. Graduação - grau hierárquico da praça.
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1.10.14. Grave Perturbação ou Subversão da Ordem corresponde a todos os tipos de ação, inclusive as
decorrentes de calamidade pública, que, por natureza,
origem, amplitude, potencial e vulto:

1.10.14.1. superem a capacidade de condução das
medidas preventivas e repressivas tomadas
pelos Governos Estaduais;
1.10.14.2. sejam de natureza tal que, a critério do
Governo Federal, possam vir a comprometer
a integridade nacional, o livre funcionamento
dos poderes constituído, a lei, a ordem e a
prática das instituições;
1.10.14.3. impliquem na realização de operações
militares.

1.10.15. Hierarquia Militar - ordenação da autoridade em níveis
diferentes, dentro da estruturas das Forças Armadas e
Forças Auxiliares.

1.10.16. Inspeções - ato da autoridade competente, com objetivo
de verificar, para fins de controle e coordenação, as
atividades e os meios das Polícias Militares.

1.10.17. Legislação Especifica -legislação promulgada pela
União, relativa ás Polícias Militares.

1.10.18. Legislação Peculiar ou Própria - legislação da Unidade
da Federação pertinente à Polícia Militar

1.10.19. Manutenção da Ordem Pública - é o exercício dinâmico
do poder de Polícia, no campo da segurança pública,
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manifestando por atuações predominantemente
ostensivas, visando a prevenir, dissuadir, coibir ou
reprimir eventos que violem a ordem pública.

1.10.20. Material Bélico de Polícia Militar - todo o material
necessário ás Policias Militares para o desempenho de
suas atribuições específicas nas ações de Defesa
Interna, e de Defesa Territorial. Compreendem-se
como tal:

1.10.20.1. armamento;
1.10.20.2. munição;
1.10.20..3. material de motomecanização;
1.10.20.4. material de comunicações;
1.10.20.5. material de querra química;
1.10.20..6.material de engenharia de campanha.

1.10.21. Ordem Pública - conjunto de regras formais, que
emanam do ordenamento jurídico da Nação, tendo por
escopo regular as relações sociais de todos os níveis,
do interesse público, estabelecendo um clima de
convivência harmoniosa e pacifica, fiscalizado pelo
poder de polícia, e constituindo uma situação ou
condição que conduza ao bem comum.

1.10.22. Operacionalidade - capacidade de uma organização
policial militar para cumprir as missões a que se
destina.

1.10.23. Orientação - ato de estabelecer para às Policias
Militares diretrizes, normas, manuais e outros
documentos, com vistas à sua destinação legal.
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1.10.24. Orientação Operacional - conjunto de diretrizes
baixadas pela Chefia do órgão responsável pela
segurança pública nas Unidades Federativas, visando
a assegurar a coordenação do planejamento da
manutenção da ordem pública a cargo dos órgãos
integrantes do Sistema de Segurança Pública.

1.10.25. Perturbação da Ordem - abrange todos os tipos de
ação, inclusive as decorrentes de calamidade pública
que, por sua natureza, origem, amplitude e potencial
possam vir a comprometer, na esfera estadual, o
exercício dos poderes constituídos, o cumprimento das
leis e a manutenção da ordem pública, ameaçando a
população e propriedades públicas e privadas.

As medidas preventivas e repressivas neste caso, estão
incluídas nas medidas de Defesa Interna e são conduzidas pelos
Governos Estaduais, contando ou não com o apoio do Governo
Federal.

1.10.26. Planejamento - conjunto de atividades, metodicamente
desenvolvidas, para esquematizar a solução de um
problema, comportando a seleção da melhor alternativa
e o ordenamento constantemente avaliado e
reajustado, do emprego dos meios disponíveis para
atingir os objetivos estabelecidos

1.10.27. Policiamento Ostensivo - ação policial, exclusiva das
Policias Militares, em cujo emprego o homem ou a
fração de tropa engajados sejam identificados de
relance, quer pela farda, quer pelo equipamento, ou
viatura, objetivando a manutenção da ordem pública.
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São tipos desse policiamento, a cargo das Policias Militares,
ressalvadas as missões peculiares das Forças Armadas, os
seguintes:
—

ostensivo geral, urbano e rural;

—

de trânsito;

—

florestal e de mananciais;

—

rodoviário e ferroviário, nas estradas estaduais; portuárias;

—

fluvial e lacustre;

—

de radiopatrulha terrestre e aérea;

—

de segurança externa dos estabelecimentos penais do Estado;

—

outros, fixados em legislação da Unidade Federativa, ouvido o
Estado-Maior do Exército através da Inspetoria-Geral das
Policias Militares.

1.10.28. Posto: grau hierárquico de Oficial.

1.10.29. Praças Especiais - denominação atribuídas aos
policiais-militares não enquadrados na escala
hierárquica como oficiais ou praças.

1.10.30. Precedências - primazia para efeito de continência e
sinais de respeito.

1.10.31. Subordinação - ato ou efeito de uma Corporação
Policial Militar ficar, na totalidade ou em parte,
diretamente sob o comando operacional dos
Comandantes dos Exércitos ou Comandante Militares
de Área com jurisdição na área dos Estados, Territórios
e Distrito Federal e com responsabilidade de Defesa
Territorial.
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1.10.32. Uniforme e Farda tem a mesma significação.

1.10.33. Vinculação - ato ou efeito de uma corporação Policial
Militar, por intermédio do Comandante-Geral, atender a
orientação e ao planejamento global de manutenção da
ordem pública, emanados da Chefia do õrgâo
responsável pela segurança pública nas Unidades da
Federação, com vistas à obtenção de soluções
integradas.

1.10.34. Visita - ato por meio do qual a autoridade competente
estabelece contatos pessoais com os Comandos de
Policias Militares, visando a obter por troca de idéias e
informações, uniformidade de conceitos e de ações que
facilitem o perfeito cumprimento, pelas Policias
Militares, da legislação e das normas baixadas pela
União.

As Instituições Policiais Militares retomaram os seus rumos
principalmente forçadas pela Constituição Federal 88, aos princípios pelos
quais foram criadas desde os primórdios da sociedade organizada à
proteção do cidadão. A Polícia Militar, prestando com Eficiência sua
atividade primordial se salvaguardando sob a proteção da Constituição,
das Leis e da Ordem Pública.
Ainda, podem - se encontrar, Agentes Públicos com tendência
militarista, e que tão somente, em sua Administração usem as formas
Militares de Comando ou Organização, formatadas pela Ditadura Militar,
porque, a grande maioria destes administradores foi sustentada pelo
Regime Institucional. Um Policial Militar seja ele praça ou oficial, entre 25
a 35 anos de serviço na Corporação, dificilmente deixou de ser doutrinado
pelas Filosofias e Doutrinas da época da Repressão, quando estava
latente a filosofia do Regime Militar.
O Instrumento do Regulamento Disciplinar do Exército, resquício
do militarismo da Repressão, foi importante na época, como forma de
controle interno, dos oficiais e praças, coibindo de forma avassaladora,
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qualquer denúncia dos excessos e desmedidos atentados contra o
cidadão brasileiro, naquela época de terror político. Por fim, pode-se dizer
que as Policias Militares, no seu geral, são cópias perfeitas de sua
genitora, em administração, hierarquia, disciplina, ordenamentos jurídicos,
costumes, em face de sua origem máter.
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1.11. O Poder de Polícia como Fonte da Autoridade Estatal.
O Poder de Polícia emana do Estado. É a própria essência da
existência do Estado e sua ação representa o principio da supremacia do
interesse público 10. No mais, é claro na doutrina, que o interesse
particular estará sob o jugo do interesse coletivo. Por isso, a supremacia é
forma de se implantar a Ordem Pública no estado, onde seria
inconcebível a convivência em sociedade. Há, no entanto, de ser
interesse coletivo, e não de foro pessoal do administrador, com a
possibilidade de seu ato ser fulminado pelo desvio de finalidade.
No citado acima, temos a relação de Direito Público com o Direito
Privado, por isso, incidindo no mundo jurídico do Direito Administrativo.
Para executar as suas missões rotineiras, os agentes públicos,
pertencentes a Polícia Militar, diariamente se impõem sob o Poder do
Império, suprimindo um direito do particular em prevalência do interesse
público. Uma abordagem realizada em uma festa particular, depois das
2200 horas, solicitação realizada por um vizinho, devido ao horário e o
alto volume da música, perturbando o sossego alheio. O Estado necessita
de mecanismos próprios que lhe permitam atingir os fins que colima,
mecanismos esses inseridos no direito positivo e qualificados como
verdadeiros poderes ou prerrogativas especiais de direito público 11. Para
citarmos e exemplificarmos tal poder citemos a lição de José dos Santos
Carvalho Filho, Manual de Direito Administrativo, 3ª Ed., p. 47:

“Um desses poderes resulta exatamente do
inafastável confronto entre os interesses
público e privado, e nele há a necessidade de
impor, às vezes, restrições aos direitos dos
indivíduos. E preciso ressaltar, contudo, que
tais benefícios não são despropositados, mas
imprescindíveis
”a
fim
de
assegurar
conveniente proteção aos interesses públicos,
instrumentando os órgãos que os representam

10

FILHO. José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo 3. ed. São Paulo: LIJMEM
JURIS, 1999. 759p.
11

C.f. op. cit. Manual de Direito Administrativo, p.46;
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para um bom, fácil, expedito e resguardado
desempenho de sua missão 12.

Clássico tomarmos a sua lição ao inferir na órbita do interesse
privado para salvaguardar o interesse público, o Poder Público, ao
restringir direitos do cidadão, na sua individualidade, exerce o seu Poder
de Polícia.
O Poder de Polícia, na sua compreensão, comporta dois sentidos,
amplo e restrito. No sentido amplo, poder de polícia significa toda e
qualquer ação restritiva do Estado em relação aos direitos individuais.
Neste caso, temos o Poder legiferante do Legislativo, onde o permissivo
legal é a régua mestra da atividade estatal e a liberdade ao administrado.
Vigora o então Princípio da Legalidade, ou seja, “ninguém é obrigado a
fazer ou deixar fazer alguma coisa senão em virtude de Lei”(grifo

nosso) (artº. 5º II, C.F.).
No seu sentido estrito, o poder de polícia se configura como
atividade administrativa e se consubstancia, na prerrogativa conferida aos
agentes da administração, consistente no poder de restringir e condicionar
a liberdade e a propriedade 13. Como tal é subjacente à lei, de forma que
esta já preexiste quando o administrador impõe a disciplina e as restrições
aos direitos.
Cada ente político tem capitulado constitucionalmente a sua
competência, na qual vamos relatar e abordar sucintamente no Capitulo
III, seção I, contudo, cada ente, o Federal, Estadual e Municipal exarará
dentro de sua esfera as regulamentações para os seus assuntos de
interesse.
Finalizando a presente subseção, citaremos a finalidade do
Poder de Polícia, e no Estado atual. A proteção do estado no atual
sistema político, não teria eficácia sem que houvesse o permissivo ao
Poder Público intervir nas relações privadas, como bem ensina CAIO
TACITO 14. Neste diapasão e entronizado neste pensamento sistológico,
12

DE MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. II. Ed. Malheiros, 1999.720 p.

13

C.f. op.cit. CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, Curso, pág 8.

14 “

Poder de Polícia e Polícia do Poder, “in RDA 162/4. . Explica o grande jurista que a expressão
police power” ingressou pela primeira vez na terminologia legal do julgamento Corte Suprema dos
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temos que a característica do Poder de Polícia retrata o grau de
imperatividade de que se reveste. Ainda, é característico o poder que tem
a Administração de usar a força, neste exemplo, sendo mais claro, para
vencer eventual resistência. O mais comum do exercício deste Poder
quando o Estado, diante de um regime de greve, operários se apoderam
“manu militari” da fábrica e se recusam a desocupá-la na forma da lei 15.
Na lição de Sidney Alves Pacheco, o Policial Militar em Ação,
ADJURIS, 1ª Ed., 1987:

“ORDEM PUBLICA - Entende-se, com base no
conceito mais dominante, que a ordem pública
é o equilíbrio de uma sociedade em que cada cidadão
tem plena liberdade e direitos porém, devendo
respeitar os limites instituídos por lei,
para não ferir os de outrem. A Polícia
Militar, tem sua missão ostensiva, cabe
prevenir e reprimir atos atentatórios ao
interesse
coletivo,
objetivando
o
restabelecimento da tranqüilidade pública,
através de ações preventivas ou repressivas’

1.12. Poder de Polícia Administrativa e Poder de Polícia Judiciária
Estados Unidos, no caso Brown versus Maryland, com o sentido de limite ao direito de
propriedade visando adequá-lo a interesses da comunidade.
15

C.f. op. cit. Manual de Direito Administrativo, p.55
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Na doutrina, é sedimentada a divisão do assunto “o poder de
polícia” em dois segmentos distintos: a polícia administrativa e a polícia
judiciária.
Antes de adentrarmos no assunto, e procurar traçar uma linha de
diferenciação ao tema, os poderes mencionados, ainda orbitam função
administrativa 16 atividades de gestão de interesses públicos. A polícia
administrativa é atividade da Administração que se exaure em si mesma, ou
seja, inicia e se completa no âmbito da função administrativa.
A priori, as definições de competências ás Instituições da Polícia Civil
e Militar, delineando a cada uma a forma de atuação e seu “Poder de
Polícia”, já faz em separação praticamente técnica das suas funções e
desenvolvimento de suas atividades.
O contido no artigo 144 da Constituição Federal 88, no seu inciso 4º,
temos:
“As policias civis, dirigidas por delegados de polícia
de carreira, incumbem, ressalvada a competência
da União, as funções de polícia judiciária e a
apuração de infrações penais, exceto as militares”

Poder de Polícia Judiciária é externado pelos procedimentos
necessários ao levantamento do fato delituoso, autoria, materialidade e
outros, a fim de ser informado o Ministério Público, para que este realize o
seu exercício ministerial. A polícia judiciária prepara a atuação da função
jurisdicional penal, o que a faz regulada pelo Código de Processo Penal (arts.
40 e seguintes) e executada por órgãos de segurança, neste caso, a Polícia
Civil. A Polícia Militar também, quando atua, elaborando o Termo
Circunstanciado, está realizando um Poder de Polícia Judiciária, face aos
moldes do procedimento, são seguidos pela Lei n0 9.099.
Quanto ao exercício de Polícia Administrativa, prevista
constitucionalmente pelo artigo 144, no seu inciso, 5º, tem-se o seguinte:
§ 5º - Às polícias militares cabem a polícia
ostensiva e a preservação da ordem pública; aos
corpos de bombeiros militares, além das atribuições
definidas em lei, incumbe a execução de atividades
de defesa civil.

16

C.f. op. cit. Manual de Direito Administrativo, p. 49;
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Conforme já citado em seções anteriores, o exercício da
Manutenção da Ordem Pública, se faz mediante o exercício do Poder de
Polícia, na esfera administrativa. O Policiamento Ostensivo se realiza
dentro dos parâmetros da Polícia Administrativa. A Polícia administrativa é
atividade da Administração que se exaure em si mesma, ou seja, (inicia e
se completa no âmbito da função administrativa), já que são realizados
por atos administrativos de caráter mais fiscalizador.
Usaremos o exemplo do professor José dos Santos Carvalho
Filho, Manual de Direito Administrativo, 3. Ed., LUMEM JURIS, p. 49, Rio
de Janeiro, 1999:
“Vejamos um exemplo: quando agentes
administrativos estão executando serviços de
fiscalização em atividades de comércio, ou em
locais proibidos para menores, ou sobre as
condições de alimentos para consumo, ou ainda
em
parques
florestais,
essas
atividades
retratam
o
exercício
de
polida
administrativa. Se, ao contrário, os agentes
estão investigando a prática de crime e, com
esse
objetivo,
desenvolvem
várias
atividades necessárias á sua apuração, como
oitiva de testemunhas, inspeções e perícias
em
determinados
locais
e
documentos,
convocação de indiciados, etc., são essas
atividades caracterizadas como Polícia
judiciária, eis que, terminada a apuração, os
elementos são enviados ao Ministério Público
para,
se
for
o
caso,
providenciar
a
propositura da ação penal”.

Também um fator decisivo para diferenciação do Poder de Polícia
Administrativa e Judiciária, conforme muitos, está na ação delituosa que
se configure em um tipo penal a ser apurado, quando surge o delito penal
.se houver a ação apurar, passará a se exercer o Poder de Polícia
Judiciária 17.

17

“MARIA SYLVIA Dl PIEIRO (‘Dir. Administrativo, pag. 90). A autora traz pensamento de ÁLVARO
LAZZARINI (RIJJ-SP, 98/20), segundo o qual “a linha de diferenciação está na ocorrência ou não de
ilícito penal. Com efeito, quando atua na área do ilícito puramente administrativo (preventiva ou
repressivamente), a polícia é administrativa. Quando o ilícito penal é praticado, é a polícia
judiciária que age”.
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CAPÍTULO II
O DIREITO ADMINISTRATIVO NA CASERNA
2. Policial Militar Como Agente Público e Autoridade Policial
2.1. Classificação do Funcionário Público Militar e a origem da
denominação Policial Militar.
A Polícia Militar, conforme já foi mencionado supra, tem suas
origens nas forças da 2ª Linha do Exército e de suas Milícias. No mais,
desde o uso de uniformes (qualquer empresa moderna hoje, possui
diferentes uniformes, adotando cores diferentes para os seus
funcionários, dependendo de seu setor), a sua administração
(Hierarquizada verticalmente, como a Administração eclesiástica), seus
costumes, tradições etc... Uma cópia da administração castrense
(Diferente de sua co-irmã, que tem as suas origens no ramo do
Judiciário).
O seu agente ingressa na Corporação através de Concurso
Público, ao contrário do Conscrito, que é obrigado a prestar o Serviço
Militar. Basta verificar o artigo e parágrafo primeiro da Lei nº 1943, de 23
Junho de 1954.

§

lº. A Corporação, formada por alistamento
voluntário de brasileiros natos, matrícula no CEO e
preenchimento regular de outros quadros 18, é
18

0

Art. 11 do Decreto Lei n 667, de 02 Jul de 69 - “O recrutamento de praças para as Polícias
Militares obedecerá ao voluntariado, de acordo com legislação própria de cada Unidade da
Federação, respeitadas as prescrições da Lei do Serviço Militar e seu regulamento”.
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constituída de Serviços e Corpos das Armas de
Infantaria e Cavalaria, (grifo nosso), além dos mais
que lhe são peculiares, todos semelhantes ao do
Exército, e em unidades com organização,
equipamento
e
armamento
próprios
ao
desempenho das funções policiais 19.

Lei n0667, 02 de Jul de 1969— de 02 Jul 69 –
Art. 11 - “O recrutamento de praças para as Polícias
Militares obedecerá ao voluntariado, de acordo com
a legislação própria de cada Unidade da
Federação, respeitadas as prescrições da Lei do
Serviço Militar e seu regulamento”.
Art. 5º - As Polícias Militares serão estruturadas em
órgão de Direção, de Execução e de Apoio, de
acordo com as finalidades essenciais do serviço
policial e as necessidades de cada Unidade da
Federação.

Art. 143- O serviço militar é obrigatório nos termos
da lei.
§ 1º - Ás Forças Armadas compete, na forma da lei,
atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de
paz, após de alistados, alegarem imperativo de
consciência, entendendo-se como tal o decorrente
de crença religiosa e de convicção filosófica ou
política, para se eximirem de atividades de caráter
essencialmente militar.
§ 2º - As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos
do serviço militar obrigatório em tempo de paz,
sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes
atribuir.

É

desnecessário o contido no parágrafo 6º do artigo 144 da

Constituição Federal 88,

já

que no seu artigo 143, o serviço militar é

obrigatório. Por força constitucionais todos os brasileiros, quando
convocados, estão sob a égide legal de servir ás Forças Armadas, por
isso, não só os policiais militares de cada Ente Federado estão obrigados
a servir, como qualquer cidadão, e neste exemplo citado, ficou tal artigo,
modestamente redundante na sua inserção.

19

V. art. 5º do Decreto-Lei nº 667 e 7º do R-200, que dispõem sobre a estrutura e organização da
Polícia Militar. (V. normas da IGPM).
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§ 6º - As policias milhares e corpos de bombeiros
militares, forças auxiliares e reserva do Exército(
grifo nosso>, subordinam-se, juntamente com as
polidas civis, aos Governadores dos Estados, do
Distrito Federal

Os policiais militares, são funcionários públicos, pertencentes a
Administração Direta Estadual, pagos com o Erário Público Estadual,
exceto os territórios e do Distrito Federal, que são pagos com os
proventos oriundos do Tesouro Nacional. Tanto que, na Constituição
Federal, Emenda Constitucional nº 18, de 05-02-1998, denominou esta
classe de funcionários públicos estaduais como Militares dos Estados,
Distrito Federal e dos Territórios, com as mesmas prerrogativas dos
Funcionários Públicos Militares Federais. Vejamos o artigo 42 da
Constituição Federal 88.

Art. 42 - Os membros das Polícias Militares e
Corpos de Bombeiros Militares, instituições
organizadas com base na hierarquia e disciplina,
são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios.
§ 1º - - Aplicam-se aos militares dos Estados, do
Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a
ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do
art. 40, § 3º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei
estadual específica dispor sobre as matérias do art.
142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais
conferidas pelos respectivos Governadores.

No mais, são agentes públicos do Estado, recebendo do erário
público estadual. Eis os artigos da Constituição Estadual, em relação aos
servidores Públicos Militares e a responsabilidade do Estado sobre a
Organização Policial Militar:

Art.45. São servidores milhares estaduais os
integrantes da Polida Militar.

§

1º. As patentes dos oficiais militares da Estado
são conferidas pelo Governador do Estado.
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§

2º. O policial militar em atividade que aceitar
cargo ou emprego público, civil permanente será
transferida para a reserva.
§ 3º O policial militar da ativa que aceitar cargo,
emprego ou função pública temporária, não eletiva,
ainda que da administração indireta, ficará
agregado
ao respectivo
quadro
enquanto
permanecer nessa situação e só poderá ser
promovido por Antigüidade, contando-se-lhe o
tempo de serviço apenas para aquela promoção e
transferência para a reserva, sendo depois de dais
anos de afastamento, contínuos ou não, transferida
para a inatividade remunerada, com os direitos
definidos em lei.

§

4º São vedadas ao servidor público militar a
sindicalização, a greve e, enquanto em efetivo
serviço, a filiação a partido político.
§ 5º . O oficial da Polícia Militar só perderá o posto e
a patente se for julgado indigno do oficialato ou com
ele incompatível, por de ação do tribunal
competente, em tempo de paz, ou de tribunal
especial, em tempo de guerra.

§ 6º. O

oficial da Polícia Militar condenado na
justiça comum ao militar à pena privativa de
liberdade superior a dois anos, par sentença
transitada em julgado, será submetida ao
julgamento previsto no parágrafo anterior.

§

7º A lei disporá sobre os direitos, os deveres, as
garantias e as vantagens dos servidores militares,
bem como sobre as normas de ingresso, acesso à
carreira, estabilidade, limites de idade, condições de
transferência para a inatividade e outras situações
peculiares.
§ 8º. Aplica-se aos servidores a que se refere este
artigo e seus pensionistas o disposto no art.. 35, § §
2º, 3º e 4º, desta Constituição.

§

9º Aplica-se aos servidores militares o disposto
no art.. 34,1V, VI, X, Xl, XII, XVII, XVIII, XIX e XXI,
desta Constituição.

§

10. A lei disporá sobre a remuneração do
trabalho em locais especiais e de risco de vida e
saúde.

§ 11. São direitos do servidor militar estadual:
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I - foro competente de primeira e segunda
instâncias para o julgamento de crimes militares
definidos em lei;
II - soldo da classe inicial de soldado nunca inferior
ao salário mínimo fixado em lei, assegurando-se a
diferenciação
decorrente
do
escalonamento
hierárquica.

§

11. Aplica-se ao servidor militar estadual a
legislação penal militar.

“Art. 53. Cabe a Assembléia Legislativa, com
do Governador do Estado, a qual não é
exigida, no entanto, para o especificado no art. 54,
dispor sobre todas as matérias de competência do
Estado, especificamente”:
I ...
II...
Xl – Organização do Ministério Público, da
Procuradoria Geral do Estado, da Defensoria
Pública, do Tribunal de Contas, da Polícia Militar,
(grifo nosso), da Polida Civil, e demais órgãos da
administração pública”;

sanção

Na lição de JOSÉ AFONSO DA SILVA, na sua obra Curso de
Direito Constitucional, onde define o Agente Público e o Servidor Público,
com as nuances dos Servidores Público Militares, tanto Federal como
Estadual.
“Relembremos que o Estado se exprime por
seus órgãos, que são instrumentos ou meios de
ação pelos quais se coloca em condições de
querer, de atuar e de relacionar-se com
outros
sujeitos
de
direito.
O
órgão
caracteriza-se como um centro de competências
delimitado
por
normas
legais.
Nele
distinguem-se dois elementos:
(a)um: subjetivo pessoal e variável, que
é a pessoa ou conjunto de pessoas que. em
última
análise,
expressa
a
vontade
da
entidade pública (União, Estados, Distrito
Federal ou Município); (1) outro: objetivo,
abstrato, institucional e contínuo, que é um
centro
de
competência
ou
complexo
de
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atribuições. O órgão é, assim, uma unidade
jurídica,
que
compreende
seu
titular
(elemento subjetivo) e suas competências
atribuições
e
seus
meios
técnicos,
informativos, coativos etc., que caracterizam
o cargo, emprego ou função. A função entra na
Constituição agora como um lugar que, para
ser ocupado, exige o preenchimento pelo
titular de requisitos estabelecidos em lei
(art. 37, 1).”
“Dos SERVIDORES PÚBLICOS
nela, os
elementos objetivos ficam muito confundidos
com
o
elemento
subjetivo.
O
elemento
subjetivo do órgão público
o titular
denomina-se genericamente agente público,
que, dada a diferença de natureza das
competências e atribuições a ele cometidas,
se distingue em: agentes políticos, titulares
de cargos que compõem a estrutura fundamental
do
governo,
e
agentes
administrativos,
titulares
de
cargo,
emprego
ou
função
pública, compreendendo todos aqueles que
mantém com o Poder Público relação de
trabalho, não eventual, sob vinculo de
dependência, caracterizando-se, assim, pela
profissionalidade e relação de subordinação
hierárquica.
-

-

-

Dos
agentes
políticos
já
cuidamos,
quando estudamos os poderes governamentais da
União, dos Estados, dos Municípios e do
Distrito Federal e dos órgãos superiores da
Administração Pública. Aqui cabe-nos a tarefa
de
examinar
a
organização
dos
agentes
administrativos, que se repartem em dois
grandes grupos:
(1)
os
servidores
públicos,
que
compreendem quatro categorias (art. 37. I e
IX): (a) servidores investidos em cargos, b)
(funcionários públicos), servidores públicos
investidos em empregos (empregados públicos),
(c) servidores admitidos em funções públicas
(servidores públicos em sentido estrito) e
(d)
servidores
contratados
por
tempo
determinado
(prestacionistas
de
serviço
público temporário); (2) os militares, que
compreendem os membros das Polícias Militares
e Corpos de Bombeiros Militares (art. 42) e
os das Forças Armadas (art. 142, § 3º) A ECl8/98, eliminou a terminologia servidores
civis e servidores militares, o que, a rigor,
não há qualquer mudança significativa a luz
do Direito Administrativo, face que distinção
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está subentendida, já que, militares também
são servidores públicos (grifo nosso).

Na lição do Dr CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO, Curso
de Direito Administrativo, 11. Ed., Malheiros, 1999, São Paulo, p.179:
“Servidores públicos: conceito e espécies”.

O
Servidor
público,
como
se
pode
depreender da Lei Maior, é a designação
genérica ali utilizada para englobar, de modo
abrangente, todos aqueles que mantém vínculos
de trabalho profissional com as entidades
governamentais,
integrados
em
cargos
ou
empregos da União, Estados, Distrito Federal,
Municípios,
respectivas
autarquias
e
fundações de direito público. Em suma: são os
que entretêm com o Estado e com as pessoas de
direito público da administração indireta
relação de trabalho de natureza profissional
e caráter não eventual sob vínculo de
dependência.
Compreendem as seguintes espécies:
a)
Servidores
titulares
de
cargos
públicos no Estado (anteriormente denominados
funcionários públicos), nas autarquias e
fundações de direito público da União, dos
Estados,
do
Distrito
Federal
e
dos
Municípios, assim como no Poder Judiciário e
na esfera administrativa do Legislativo.
b) Servidores empregados das pessoas
supra-referidas. Aí se incluem servidores que
se encontrem sob vínculo empregatício por uma
dentre as seguintes razões:
Dois
são
os
requisitos
para
a
caracterização do agente público: um, de
ordem objetiva, isto é, a natureza estatal da
atividade
desempenhada;
outro,
de
ordem
subjetiva: a investidura nela.
De passagem, anote-se que o defeito
invalidante da investidura de um agente não
acarreta, só por só, a invalidade dos atos
que este praticou. E a conhecida teoria do
“É funcionário de fato” (ou “agente público
de fato”) “Funcionário de fato” é aquele cuja
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investidura foi irregular, mas cuja situação
tem a aparência de legalidade. Em nome do
principio
da
aparência,
da
boa-fé
dos
administrados, da segurança jurídica e do
princípio da presunção de legalidade dos atos
administrativos reputam-se válidos os atos
por ele praticados, se por outra razão não
forem viciados.”

Ainda temos JOSÉ DOS SANTOS DE CARVALHO FILHO,
Manual de Direito Administrativo, 3. Ed., LUMEN JURIS, 1999, p.397,

II. Servidores Públicos
I. SENTIDO
A doutrina refere-se a um grupo de
agentes que, mesmo sem ter uma investidura.
Normal e regular executam uma função
pública em nome do Estado. São os denominados
agentes de fato, nomenclatura empregada para
distingui-los dos agentes de direito. O ponto
marcante dos agentes de %to é que o
desempenho da função pública deriva de
situação
excepcional,
sem
prévio
enquadramento
legal,
mas
suscetível
de
ocorrência no âmbito da Administração, dada a
grande variedade de casos que se originam da
dinâmica social.
Podem ser agrupados em duas categorias:
1º os agentes necessários;
2º os agentes putativos.
Agentes necessários são aqueles que
praticam atos e executam atividades em
situações excepcionais, como, por exemplo, as
de emergência, em colaboração com o Poder
Público e como se fossem agentes de direito.
Agentes putativos são os que desempenham uma
atividade pública na presunção de que há
legitimidade,
embora
não
tenha
havido
investidura dentro do procedimento legalmente
exigido. E o caso, por exemplo, do servidor
que pratica inúmeros atos de administração
tendo
sido
investido
sem
aprovação
em
concurso público.
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Não é fácil, logicamente identificar os
efeitos produzidos por atos de agentes de
fato. Antes de mais nada, é preciso examinar
caso a caso as situações que se apresentem.
Como rega, pode dizer-se que os atos de
agentes necessários são confirmados pelo
Poder
Público,
entendendo-se
que
a
excepcionalidade da situação e o interesse
público a que se dirigiu o agente têm
idoneidade para suprir os requisitos de
direito. Em relação aos agentes putativos,
podem ser questionados alguns atos praticados
internamente
na
Administração,
mas
externamente devem ser convalidados, para
evitar
que
terceiros
de
boa-fé
sejam
prejudicados
pela
falta
de
investidura
legítima. Fala-se
4. DIOGO DE FIGUEIREDO
(“Curso” cit., págs. 226/7).

MOREIRA

NETO

Servidores públicos são todos os agentes
que, exercendo com caráter de permanência uma
função pública em decorrência de relação de
trabalho, integram o quadro funcional das
pessoas federativas, das autarquias e das
fundações públicas de natureza autárquica.
Como foi dito acima, os servidores
públicos
fazem
do
serviço
público
uma
profissão, como regra de caráter definitivo,
e se distinguem dos demais agentes públicos
pelo fato de estarem ligados ao Estado por
uma efetiva relação de trabalho.
Na verdade, guarda em muitos pontos
grande semelhança com os empregados das
empresas privadas: tanto estes como os
servidores públicos emprestam sua força de
trabalho
em
troca
de
uma
retribuição
pecuniária, comumente por períodos mensais.
Ambos são trabalhadores em sentido lato:
executam suas tarefas em prol do empregador
(público ou privado) e percebem, ao final do
mês, sua remuneração (vencimentos, para os
servidores, e salário, para os trabalhadores
privados).”
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Finalizando, temos o Dr HELY LOPES MEIRELLES, Direito
Administrativo Brasileiro, 22. ed., Malheiros, 1997, p57:

Cada entidade estatal é autônoma para
organizar
seus
serviços
e
compor
seus
12
pessoal.
Atendidos
os
princípios
constitucionais e os preceitos das leis
nacionais de caráter complementar, a União,
os Estados-membros, o Distrito Federal e os
Municípios instituirão seus regimes jurídicos
únicos,
segundo
suas
conveniências
administrativas e as forças de seus erários
(CF, arts. 39 e 169).
Competência da União
A competência da
União para organizar seu serviço público só
encontra limites na Constituição da República
e não enseja conflito de normas, porque suas
leis ordinárias jamais poderão colidir, nesse
campo, com a legislação dos Estados-membros,
do Distrito Federal e dos Municípios. A
questão, porém,
complica-se no âmbito
estadual e municipal, em face da superposição
de normas de entidades diferentes e das
diversas áreas de competência, nem sempre bem
delimitadas e muitas vezes confundidas pelo
administrador e pelo legislador das três
entidades estatais.
-

Competência
do
Estado-membro
A
competência do Estado-membro é ampla, mas
fica adstrita não só às normas pertinentes da
Constituição da República (arts. 37 e 39 a
42) e aos preceitos das leis de caráter
complementar
acima
referidas,
como
aos
ditames especiais da Constituição estadual,
no que concerne ao seu pessoal. O estatuto
dos servidores federais e demais normas
complementares
e
regulamentares
não
se
aplicam aos servidores estaduais pela óbvia
razão de que o Estado-membro é autônomo para
organizar seus serviços e compor seu pessoal.
-

No mais, ainda, no debate do Policial Militar, como Agente
Público, com a denominação de Militares Estaduais, diferenciando o seu
ingresso nos quadros do efetivo das Instituições Militares dos conscritos,
temos um Principio da Administração Pública aplicada a estes
89

WWW.CONTEUDOJURIDICO.COM.BR
Funcionários da Segurança Pública, que é o Concurso Público. Cada ente
estadual, de forma regulamentar, em Lei, é o que prevê o artigo 37, nos
incisos I, e a obrigatoriedade do Concurso Público, no inciso II. Importante
salientar, o Concurso Público é uma garantia constitucional, que se eleva
pelo Principio da Isonomia. Citemos a lição do Dr Hely Lopes Meirelles,
Direito Administrativo Brasileiro, p. 379:

“A obrigatoriedade de concurso publico,
ressalvados os cargos em comissão, refere-se
à investidura em cargo ou emprego público,
isto é, ao ingresso em cargo isolado ou no
cargo inicial da carreira, nas entidades
estatais, suas autarquias, suas fundações
públicas e suas paraestatais. O concurso é o
meio
técnico
posto
à
disposição
da
Administração
Pública
para
obter-se
moralidade, eficiência e aperfeiçoamento do
serviço público e, ao mesmo tempo, propiciar
igual oportunidade a todas os interessados
que atendam aos requisitos da lei, consoante
determina o art. 37,11, da CF. Pelo concurso
afastam-se, pois, os ineptos e os apaniguados
que costumam abarrotar as repartições, num
espetáculo degradante de protecionismo e
falta de escrúpulos de políticos que se alçam
e se mantêm no poder leiloando empregos
públicos.
Desde
a
Constituição
de
1967
os
concursos públicos só podem ser de provas ou
de provas e títulos, ficando, assim, afastada
a
possibilidade
de
seleção
com
base
unicamente em títulos, como ocorria na
vigência da Constituição de 1946, que fazia
igual exigência para a primeira investidura
em
cargos
de
carreira,
silenciando,
entretanto, quanto à modalidade do concurso
(art. 186; cf. art 37, 11. da atual CF).
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Pelo exposto, mesmo que a Constituição Federal e a Estadual,
instituam aos Policiais Militares a denominação de Militares Estaduais,
voltamos a repetir, que nenhuma novidade trouxe a esses funcionários
públicos, que mudasse o seu Regime estatutário. A Estabilidade se
manteve, porque, que a Instituição deve ser permanente, face ao perigo
dos desmandos da vontade política, em dado momento histórico. São,
portanto, funcionários pagos pelo erário público, sob a Subordinação
direta da Secretária de Segurança Pública, pertencentes ao Poder
Executivo, na linha da Administração Direta. Verificar o quadro abaixo:
GOVERNO

ESTADUAL

SECRETARIA DE SEGURANÇA
PÚBLICA

POLÍCIA MILITAR

DETRAN
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2.2. O Direito Administrativo Disciplinar Militar
Sobre a abrangência do conceito de Direito Administrativo, o Dr
Hely Lopes de Meirelles, adota como parâmetro das atividades estatais,
realizadas pelos três Poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário,
determinando que o núcleo essencial de sua definição está nas atividades
instrumentais, sendo a Legislação e a de Jurisdição. Citemos o enunciado
pelo Autor:

“O conceito de Direito Administrativo
Brasileiro,
para
nós,
sintetiza-se
no
conjunto harmônico de princípios jurídicos
que regem os órgãos, os agentes e as
atividades públicas tendentes a realizar
concreta, direta e imediatamente os fins
desejados pelo Estado”

O nosso Estado de Direito, como catalisador da implantação do
Estado Democrático, tem o seu divisor de água, com a promulgação da
nossa Constituição Cidadã, O marco para o Direito Administrativo vem
inserida no bojo do artigo 5º Inciso LV, da presente Constituição:

“aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo (grifo nosso), e aos acusados em
geral (grifo nosso) são assegurados o contraditório
e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes”.

Como conseqüência, trouxe ao campo do Direito a consagração
do Direito Administrativo. Quando então vem a envolver processos
administrativos de cunho disciplinar, está presente o seu sub -ramo, o
Direito Administrativo Disciplinar, e este, vem a orbitar nas condicionantes
de três pressupostos, sendo a desigualdade jurídica entre a administração
e ao administrado (Principio da Hipossuficlência), presunção de
legitimidade e necessidade de Discricionariedade para a Administração vir
a atender ao interesse público.
No artigo supracitado, há uma equiparação de direitos e garantias
do Acusado na órbita penal com o acusado na esfera administrativa,
afastando de vez, as punições pelo Instituto da Verdade Sabida. A
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Constituição trouxe o Principio da Similaridade Processual. Os casos
omissos no Direito Administrativo por causa da sua não Codificação,
impõem aos procedimentos similares ao do Processo Penal, do Direito
Administrativo Disciplinar. Sobre a sua similaridade, vejamos o autor
Eliezer Pereira Martins, em sua obra Direito Administrativo Disciplinar
Militar, e sua Processualidade, Malheiros, p. 56,1996.

“a) O direito disciplinar e o direito
penal são idênticos na essência. Devem ser
analisados como duas variedades do direito
social de punir que se exercem em meios
diferentes. Esta dualidade de função explica
sua existência paralela.
b) A identidade fundamental da natureza
de ambos, traduz-se, cada vez mais, com
reserva de adaptações necessárias, por uma
concepção harmônica cio delito e da pena. E o
processo disciplinar tende a modelar esses
princípios pelos da instrução universal. Deve
Ter prosseguimento e afirmação do Direito
Disciplinar com o Direito Penal. Importa em
particular
que
sejam
instituídas
sérias
garantias aos que estão submetidos ao poder
disciplinar
especialmente
em
matéria
de
processo.
c) Entretanto a assimilação integral, em
todos os detalhes da organização técnica
entre os dois ramos do direito repressivo,
não parece possível nem desejável, e, assim,
o conhecimento dos casos disciplinares deve
ser em principio confiado a uma autoridade
diversa das que exercem jurisdição penal, e,
de modo geral, em tese, essa autoridade deve
ser
uma
criação
da
própria
corporação
interessada..”

A clara distinção entre o Regime Disciplinar civil do Militar
Estadual tem um divisor de águas. Enquanto no primeiro, exigem-se
apenas as deveres funcionais, os Militares tem uma necessidade de
impregnação psicológica aos fins, costumes, tradições e aos princípios da
sua Instituição. O vaiar Coragem, para enfrentar situações, onde se exige
muito, e o estresse pode ser decisivo. Exige-se ainda, um valor maior a
que o funcionário civil não está juramentado: é o sacrifício da própria Vida,
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para a defesa de suas Instituições. Portanto, as regras aludidas aos
funcionários civis não devem ser as mesmas aplicadas aos funcionários
públicos militares.
Tal assertiva é, de suma importância para a definição e a origem
do Direito Administrativo Disciplinar Militar, diferença se baseia no Direito
Penal Militar, visto a existência de transgressões disciplinares, como no
Rama do Direito Penal Militar, que somente podem ser cometidos por
militares, ou os seus assemelhados, e estes principias somente a eles se
aplicam. São as transgressões propriamente disciplinares-militares.

94

WWW.CONTEUDOJURIDICO.COM.BR
2.3. Da Hierarquia e Disciplina
A fim de ilustrar o conceito de poder hierárquico e hierarquia,
temos a definição do Dr HeIy Lopes de Meireles, na sua obra Direito
Administrativo Brasileiro, 22. Ed., Malheiros, 1995, p. 105-113.

“Poder hierárquico é o de que dispõe o
Executivo para distribuir e escalonar as
funções de seus órgãos, ordenar e rever a
atuação de seus agentes, estabelecendo a
relação de subordinação entre os servidores
do seu quadro de pessoal. Poder hierárquico e
poder disciplinar não se confundem, mas andam
juntos, por serem os sustentáculos de toda
organização administrativa”.
Hierarquia é a relação de subordinação
existente entre os vários Órgãos e agentes do
Executivo, com a distribuição de funções e a
gradação da autoridade de cada um. Dessa
conceituação resulta que não há hierarquia no
Judiciário e no Legislativo, nas suas funções
próprias, pois ela é privativa da função
executiva,
como
elemento
típico
da
organização
e
ordenação
dos
serviços
administrativos”.

A burocracia é uma característica da Organização do Estada,
escalonando as competências de decisão, correspondendo a cada nível
da esfera de competência administrativa. Portanto, há como entender as
atividades estatais, sem entender os ditos canais de comando e
seguimento dos níveis de responsabilidade e competências.

É uma forma

de poder, bem como assevera DUGUIT 20. Não há Administração que se
forme sem uma estrutura de relação de subordinação, onde se possam
correlacionar as hierarquias entre eles e suas atividades fins.
O poder hierárquico tem por escopo trazer a estas escalas de
subordinação uma ordenação, coordenação, controle das atividades
administrativas, no âmbito interno da Administração Pública. Há uma
repartição de atividades, escalonando as funções, visto que, esta
repartição, fatia as competências nos níveis do poder decisório.
20

“o principio do poder hierárquico domina todo o Direito Administrativo
ainda mesmo que nenhum texto legal o consagrasse”.

95

e

deveria ser aplicado,

WWW.CONTEUDOJURIDICO.COM.BR
Ordenando as tarefas, níveis de competência e a esfera de decisão, a
hierarquia age com um fator instrumentador de organização e eficiência
do serviço e delimita o campo da responsabilidade do funcionário. Uma
das características principais é a imposição de um natural dever de
obediência, dentro do escalonamento de um escalonamento de
subordinação.
Pela hierarquia há uma tendência natural de subordinação, o que
impõe ao subalterno, a irrestrita obediência ‘as ordens e ordenamentos
legais do superior, definindo, a cada grau hierárquico, o escalonamento
da responsabilidade.
Quanto ao cumprimento de ordens dos superiores, temos na
doutrina, na lição do Dr HeIy Lopes de Meireles:

“As determinações Superiores devem ser
cumpridas
fielmente,
sem
ampliação
ou
restrição, a menos que sejam manifestamente
ilegais. No tocante a essa questão, a
doutrina não é uniforme, mas o nosso sistema
constitucional, com o declarar que “ninguém
será obrigado e fazer ou deixar de fazer
alguma coisa, senão em virtude de lei” (art.
5º,
Inciso
II),
torna
claro
que
o
subordinado não pode ser compelido, pelo
superior, a praticar ato evidentemente ilegal
O respeito hierárquico não vai ao ponto de
suprimir, no subalterno, o senso do legal e
do Ilegal do licito e do ilícito, do Bem e do
Mal. Não o transforma em autômato executor de
ordens superiores. Permite-lhe raciocinar e
usar de iniciativa no tocante ao desempenho
de suas atribuições, e nos restritos limites
de sua competência. Dai não lhe ser licito
discutir ou deixar de cumprir ordens senão
quando
se
apresentarem
manifestamente
ilegais.8 Somente as que se evidenciarem, ao
senso comum, contrárias ou sem base na lei é
que
permitem
ao
subalterno
recusar-lhes
cumprimento.

A decorrência do Dever de Obediência vem na capacidade legal
de o Superior, determinar, dar ordens, ao seu subordinado, quanto aos
que deve praticar, dentro da sua esfera de competência.
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Nesta explanação, temos que o cumprimento de Ordens dos
Agentes Administrativos não é característica peculiar da Administração
Castrense. A fonte da hierarquia da Administração castrense, é exarada
pelo Artigo 8º do Decreto-Lei nº 667 de 02 Julho de 1969, que assim
ordena o grau hierárquicos:

Art.8º A hierarquia nas Polícias
seguinte:
-

Militares é a

Dos Oficiais de Polícia:
Coronel (13)
Tenente-Coronel (12)
Major(11)
Capitão (10)
1º Tenente (9)
2º Tenente (8)
Praças Especiais de Polícia:
Aspirante-a-oficial (7)
Alunos da Escola de Formação de Oficiais da
Polícia.
Praças de Polícia:
Graduados
Subtenente (6)
1º Sargento (5)
2º Sargento (4)
3º Sargento (3)
Cabo (2)
Soldado (1)
§ 1º - A todos os postos e graduações de que trata
este artigo será acrescida a designação “PM”
(Polícia Militar).
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Nas figuras elencadas abaixo estão relacionados os graus
hierárquicos, com a numeração incidida no artigo supra, com as divisas e
luvas.21
Com o objetivo de favorecer uma verdadeira consulta a pessoas
que são estranhas as terminologias castrenses, há esclarecer que entre
os praças e oficiais na escala hierárquica, os mesmos orbitam em círculos
hierárquicos, Oficiais, com círculos hierárquicos distintos, e praças, assim
distribuídos:
a Oficiais Superiores 22:
- Posto de Major PM/BM a Coronel PM/BM;
b. Oficiais Intermediários:
- Cap PM/BM;
c. Oficiais subalternos:
- 2º Ten PM/BM a1º Ten PM/BM
d. Praças:
- soldados PM/BM e;
e. Praças Graduadas:
- subtenente a Cb PM/BM;

A denominação PM/BM corresponde a Policial Militar/Bombeiro
Militar, onde a escala hierárquica é igual tanto na Polícia Militar como do
Bombeiro Militar, face este, pertencer a Corporação castrense.

Divisas – Soldado a Subtenente

21

As luvas é um tecido em cor padronizado, fixado na ganícula na altura dos ombros, onde é
bordado ou pintado, as estrelas, que representam o grau hierárquico dos oficiais;
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Figura 4 . Divisas, bordadas em pano, representando, na ordem crescente (1) a menor
graduação (entre os Praças) de soldado a subtenente (6).

Oficiais Subalternos e Intermediários- Aspirante a Capitão

A ESTRELA DE cinco pontas, é o grau hierárquico do
Aspirante Oficial (7), que antes de ser promovido a Oficial, realiza um
período de Prova, chamado Estágio Probatório.

22

Posto é a designação do grau hierárquico dos Oficiais PM/BM, que compreende desde do 2º Tem
PM/BM ao Coronel PM/BM;
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OFICIAIS SUPERIORES – Major a Coronel.

Na Lei nº 1943, temos a definição legal da Hierarquia e
Disciplina na Caserna, onde nos seus artigos, temos o seguinte:
Art 23. A precedência hierárquica entre os militares
é regulada pe4o posto ou graduação e, em caso de
igualdade, pela ambigüidade relativa
Parágrafo único. Posto é o grau hierárquico do
oficial conferido por decreto e conferido em Carta
Patente 23graduação é o grau hierárquico da praça,
conferido pela autoridade competente.
Art. 24. A hierarquia dos militares da Corporação é
idêntica á dos militares do Exército, até o posto de
coronel inclusive 24.

23

A disposição sobre a expedição de Carta Patente aos Oficiais da PM está expressa na Lei nº 179,
de 24 Dez 46.
24

Sobre a hierarquia nas PPMMs, ver artigo 8º do Decreto-Lei nº 667/69.
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O Poder disciplinar emana praticamente, em sua totalidade, do
Poder Hierárquico. Definida a escala hierárquica, na graduação de
responsabilidades na esfera da responsabilidade funcional, está
posicionado o Poder de Obediência. Na Administração castrense, temos a
definição de Disciplina:

2.4. Da Hierarquia
Hierarquia é o escalonamento em plano vertical dos órgãos e
agentes da Administração que tem como objetivo a organização da
função administrativa. E não poderia ser de outro modo. Tantas são as
atividades a cargo da Administração Pública que não se poderia conceber
sua normal realização sem a organização, em escalas, dos agentes e dos
órgãos públicas. Em razão desse escalonamento firma-se uma relação
jurídica entre os agentes, que se denomina de relação hierárquica.

2.4.1. Efeitos da Hierarquia
Quando
escalonado
o
Sistema
Hierárquica,
na
Administração Pública, exsurgem os efeitos em especial da própria
característica.

2.4.1.1. Poder de comando de agentes superiores sobre
outros hierarquicamente inferiores, exarando neste comando, o
Dever de Obediência;
2.4.1.2. fiscalização das atividades, uma vez exarada atos
administrativos normativos pelos superiores, regulamentares,
diretrizes, ou em relação cumprimentos das normas legais, o
superior tem a obrigação de acompanhar a execução das atividades
desempenhadas pelos seus agentes de plano hierárquico
subalterno, sob a sua égide funcional.
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A Hierarquia instituída pela Lei n0 1943, de 23 Jun 54.
Da Hierarquia
Art. 23. A precedência hierárquica entre os militares
é regulada pelo posto ou graduação e, em caso de
igualdade, pela antiguidade relativa.
Parágrafo único. Posto é o grau hierárquico do
oficial conferido por decreto e confirmado em Carta
Patente 25; graduação é o grau hierárquico da raça,
conferido pela autoridade competente.
Art. 24. A hierarquia dos militares da Corporação é
idêntica à dos militares do Exército, até o posto de
coronel inclusive 26.

§ 1º. A antiguidade de cada posto ou graduação
assegura a precedência e é contada a partir da data
do ato da respectiva promoção, graduação,
nomeação ou declaração, salvo se, em ato da
autoridade competente, for taxativamente fixada
outra data.
§ 2º. No caso de ser igual antiguidade referida no
parágrafo anterior, prevalece sucessivamente a dos
graus hierárquicos anteriores e, se ainda assim
subsistir a igualdade de antiguidade, esta será
fixada pela data de praça e a seguir pela de
nascimento.
§ 3º Em igualdade de posto ou graduações, os
militares da ativa têm precedência sobre os da
reserva ou reformados.27
Art. 25. Nenhum militar, salvo em caso de funeral,
pode dispensar honras e sinais de respeito devido
ao seu grau hierárquico.
Art. 26. Haverá na Corporação um Almanaque
Militar, que será reeditado anualmente, para efeito
de alterações ocorridas em cada exercício,
contendo a relação nominal de todos os excomandantes e dos oficiais da ativa, da reserva e
reformados, por grupos distintos, classificados os
25

0

A disposição sofre a expedição de Carta Patente aos oficiais da PM está expressa na Lei n 179,
de 24 Dez 46.
26
27

0

Sobre a hierarquia nas PPMM, ver art. 80 do Decreto-Lei n 667/69.
ver Art. 31 do R-200 (precedência dos Alunos da EsFO)
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da
ativa
pelos
respectivos
quadros,
conformidade de seus postos e antiguidade.

na

Art. 27. Os militares da Corporação são grupados
em círculos idênticos aos dos militares do
Exército 28.

Da hierarquia surge o poder de revisão dos atos praticados por
agentes de nível hierárquico inferior, e uma vez, se o ato contiver
qualquer vício de origem ou vicio de legalidade, o superior, invocando o
Poder Revisador, pela força da Súmula 476, poderá revê-lo, tomando a
decisão que melhor se coadune com o ato administrativo viciado,
corrigindo, anulando, tomando qualquer decisão, trazendo-o para a órbita
da legalidade.

Sobre a Disciplina Funcional, temos a lição do Dr José dos Santos
Carvalho Filho 29:

“A
disciplina
funcional
resulta
do
sistema hierárquico. Com efeito, se aos
agentes
superiores
é
dado
o
poder
de
fiscalizar
as
atividades
dos
de
nível
inferior, deflui daí o efeito de poderem eles
exigir que a conduta destes seja adequada aos
mandamentos legais, sob pena de, se tal não
ocorrer, serem os infratores sujeitos às
respectivas sanções. Disciplina funcional,
assim, é a situação de respeito que os
agentes da Administração devem ter para com
as normas que os regem, em cumprimento aos
deveres e obrigações a eles impostos”.

Importante salientar sobre a correlação do Direito Penal com o
Administrativo, no que representam como Conjuntos Normativos
impositivos 30 de conduta e a sua previsão para sanções para ação ou
28

a) Oficiais de Polícia; b) Praças Especiais de Polícia (Aspirantes e Alunos); c) Praças de Polícia.
A todos os postos e graduações é acrescida a designação “PM” (Polícia Militar) (art.8º do Dec-Lei
667/69). “Em igualdade de posto e graduação os militares das FFAA tem precedência hierárquica
sobre os da PM (art. 27 do Dec.-Lei nº 667/69)
29

C.f. op. cit. Manual de Direito Administrativo, 3. Ed., p.38.

30

Cf. op. cit. Manual de Direito Administrativo, 3. Ed. p.38.
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omissão. Há de se salientar que, ambos os ordenamentos nascem do
“Jus Puniendi” do Estado, no entanto, o Direito Penal incide “erga ominis’,
mesmo quando ainda, cita a conduta ilícita de funcionários públicos 31· ,
em função pública, e no Direito Administrativo, o direito punitivo
funcional 32· que está na orbita do Direito Administrativo, nascedouro da
relação entre o Administrado e a Administração Pública”.
Outro ponto interessante, que na qualidade de funcionário público,
que exerce a função pública 33, o agente pode ser responsabilizado nas
três esferas da responsabilidade (Tríplice Responsabilidade), sem que
ocorra o princípio do “bis in idem”
O Sistema do Direito Penal é o da rígida Tipicidade, onde existe
para cada subsunção do ato ilícito uma pena em abstrato. Tal
característica não ocorre com o direito disciplinar, onde somente a lei
limitou-se a eleger os deveres e as obrigações funcionais, sem a devida
discriminação, o que gera a sua falta de Tipicidade. Não há compilação do
nosso direito administrativo.
Sobre o Poder Disciplinar e sua diferença com o Direito Penal,
temos o enunciado pelo Dr. Hely Lopes de Meireles:

“Poder disciplinar é a faculdade de
punir internamente as infrações funcionais
dos servidores e demais pessoas sujeitas á
disciplina
dos
órgãos
e
serviços
da
Administração. Uma supremacia especial que o
Estado exerce sobre todos aqueles que se
vinculam à Administração por relações de
qualquer natureza, subordinando-se às normas
de
funcionamento
do
serviço
ou
do
estabelecimento
que
passam
a
integrar
definitiva ou transitoriamente”.

O poder disciplinar é correlato com o
poder hierárquico, mas com ele não se
confunde. No uso do poder hierárquico a
31

Exemplo típico sãos os crimes cometidos pelos funcionários públicos, constantes no Capítulo I,
artigos 312 a 326 do C.P.P.

32

Manual de Direito Administrativo, 3. ed. PÁ.38.

33

Mesmo quando cometem um dos crimes contra a própria Administração (arts. 312 a 326. do Cód.
Penal), os servidores públicos são tidos como indivíduos comuns que infringem a norma penal.
Concomitantemente. porém, estarão infringindo também uma norma administrativa e, aqui sim, a
apenação tem caráter tipicamente funcional.
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Administração Pública distribui e escalona as
suas funções executivas; no uso do poder
disciplinar ela contraia o desempenho dessas
funções
e
a
conduta
interna
de
seus
servidores, responsabilizando-se peias faltas
cometidas. Dai a exata afirmativa de Marcello
Caetano de que “o poder disciplinar tem sua
origem e razão de ser no interesse e na
necessidade de aperfeiçoamento progressivo do
serviço
público”.13
Realmente,
a
Administração,
como
titular
do
poder
disciplinar, só o exerce a beneficio do
serviço, e, perseguindo esse objetivo, é o
único juiz da conveniência e oportunidade da
punição do servidor, dentro das normas
especificas da repartição’.
“Não
se
deve
confundir
o
podar
disciplinar da Administração com o poder
punitivo do Estado, realizado através da
Justiça Penal. O poder disciplinar é exercido
como
faculdade
punitiva
interna
da
Administração e, por isso mesmo, só abrange
as infrações relacionadas com o serviço; a
punição criminal é aplicada com finalidade
social, visando à repressão de crimes e
contravenções definidas nas leis penais, e
por
esse
motivo
é
realizada
fora
da
Administração ativa, pelo Poder Judiciário”.

Continua ainda o autor, na sua definição, afirmando a diferença
da punição disciplinar e criminal, está na natureza das penas, sendo que
a sua diferença não é o grau e sim de substância 34.

“Dessa substancial diversidade resulta a
possibilidade da aplicação conjunta das
duas penalidades sem que ocorra bis in idem.
Por outras palavras, a mesma infração pode dar
ensejo a punição administrativa (disciplinar)
e a punição penal (criminal), porque aquela é
sempre um minus em relação a esta. Dai
resulta que toda condenação criminal por
delito
funcional
acarreta
a
punição
disciplinar,
mas
nem
toda
falta
administrativa exige sanção penal”.

Característica
34

C.f.

peculiar

do

op. cit. Hely Lopes Meireiles, 220 ed. P. 109.
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Discricionariedade, uma vez que o Administrador não precisa se vincular
a uma prévia definição legal sobre as infrações administrativas e sua
correspondente pena administrativa, não se aplicando o Principio do
“Nullum crimem, nulla poena sine lege” O administrador poderá agir
dentro do seu livre critério, culminar a pena respectiva, na Razoabilidade
do fato a ser punido, escolhendo uma pena administrativa, que mais julgar
cabível, a fim de coibir e exercer o seu poder sancionatório.
No entanto, um detalhe técnico jurídico, que deverá ser abordado
no “Jus Puniendi”, logo abaixo, é o fato, que a sanção cabível ao fato a
ser punido, são as que estiverem enumeradas em Lei ou regulamento
para a generalidade das infrações administrativas.

2.5. Estrutura Organizacional das Polícias Militares
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Estudar uma Organização Policial Militar, em sua estrutura,
praticamente será estudar e entender as estruturas de todas as Polícias
Militares do Brasil. Com a regulamentação dada pelo R-200, Decreto-Lei
nº 677, datado de 02 de Julho de 1968, houve uma padronização na
estruturas administrativas nas PPMM de toda o território nacional, basilar
da estrutura mãe, das Forças Armadas, com uma tendência ao do
Exército Nacional, face ao efetivo das Policias Militares, terem nas suas
características uma tropa praticamente de Infantaria.
No seu artigo 5º temos;
“As Polícias Militares serão estruturadas em órgão
de Direção, de Execução e de Apoio, de acordo
com as finalidades essenciais do serviço policial e
as necessidades de cada Unidade da Federação”.

A Divisão estrutural da PMPR, está prevista na Lei nº 1943, no
seu artigo e parágrafo primeiro, onde prevê duas armas componentes da
Força Policial, sendo elas as de Infantaria 35 e Cavalaria 36. Portanto, duas
armas componentes da Estrutura Organizacional da Milícia Paranaense.

§ 1º.

A Corporação, formada por alistamento
voluntário de brasileiros natos, matriculados no CFO e

preenchimento regular de outros quadros 37, é
constituída de Serviços e Corpos das Armas de
Infantaria e Cavalaria, (grifo nosso), além dos
mais que lhe são peculiares, todos semelhantes ao
do Exército, e em unidades com organização,
equipamento
e
armamento
próprios
ao
desempenho das funções policiais. 38

2.5.1. Estrutura Geral da PMPR

É a tropa de emprego comum, sendo os efetivos dos Batalhões, Cias Independentes, sendo
aplicados diuturnamente nas atividades de Radiopatrulhamento, diretamente na atividade fim da
Organização, no Policiamento Ostensivo.

35

36

Foi a Unidade Mãe da Polícia Militar do Estado do Paraná, Unidade que originou todas as
unidades da PMPR. A arma do lmpério, a Força Policial, era a Cavalaria. Hoje, a Cavalaria está
sediada no Bairro Tarumã, sendo denominado de Regimento de Polícia Montada, Coronel Dulcídio;
37

V. art. 5º do Decreto-Lei nº 667 e 7º do R-200, que dispõem sobre a estrutura e organização da
Polícia Militar. (V. normas da IGPM).

38

0

“Art. 11, do Decreto-Lein 667, de 02 Jul de 69 - “O recrutamento de praças para as Polícias
Militares obedecerá ao voluntariado, de acordo com legislação própria de cada Unidade da
Federação, respeitadas as prescrições da Lei do Serviço Militar e seu regulamento”.
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Para melhor se entender como está estruturado a Administração
Castrense e a sua origem, entender como está estruturada a foi elaborado
o presente gráfico abaixo.

Órgão de

Direção

Órgão de Execução

Órgão de Apoio

Competência do Órgão de Direção, artigo 6º da Lei Estadual nº 6774- 08 Jan 76:

Art. 6º Os órgãos de direção realizam o comando e
a administração da Corporação, competindo-lhes:
I - Incumbir-se do planejamento em geral, visando à
organização da Corporação, às necessidades em
pessoal e em material e ao emprego da Polícia
Militar para o cumprimento de suas missões;
II - Acionar, por meio de diretrizes e ordens, os
órgãos de apoio e os de execução;
III - Coordenar, controlar e fiscalizar a atuação dos
órgãos de apoio e os de execução.
Composição do Órgão de Direção da PMPR, artigo
9º:
Art. 9º O órgão de direção compõem o ComandoGeral da Corporação que compreende:
a)

o Comandante-Geral;

b)

o Estado-Maior, como órgão de direção Geral;

c)
as
setorial;

Diretorias,

como

órgãos

de

direção

d)
a Ajudância-Geral, como órgão que atende às
necessidades de material e de pessoal do
Comandante-Geral;
e)

Comissões;
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f)

Assessorias;

9)

Consultoria-Jurídica.

Parágrafo 1º O Estado-Maior é assim organizado:
a)
b)
c)

Chefe do Estado-Maior;
Subchefe do Estado-Maior;
Seções do Estado-Maior;

- 1ª Seção (PM/1): assuntos relativos ao pessoal e
à legislação;
- 2ª Seção (PM/2): assuntos relativos a informação;
- 3ª Seção (PM/3): assuntos relativos a operações,
ensino e instrução;
- 4ª Seção (PM/4): assuntos relativos à logística e à
estatística;
- 5ª Seção (PM/5): assuntos civis;
- 6ª Seção (PM/6): assuntos relativos
planejamento administrativo e orçamentação.

2.5.2. Órgão de Direção
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COMANDANTE GERAL

Chefe do Estado Maior

Subchefe do Estado Maior

1ª Seção (PM 1)

2ª Seção (PM 2)

3ª Seção (PM 3)

4ª Seção (PM 4)

5ª Seção (PM 5)

6ª Seção (PM 6)

Composição das Diretorias da PMPR, artigo 12:

Art. 12. As Diretorias, órgãos de direção setorial,
são organizadas sob a forma de sistemas para as
atividades de ensino, de pessoal, de administração
financeira, contabilidade e auditoria, de logística e
de saúde.
Parágrafo 1º As Diretorias de que trata este artigo
são:
a)
b)
c)
d)
e)

Diretoria de Ensino;
Diretoria de Pessoal;
Diretoria de Finanças;
Diretoria de Apoio Logístico; e
Diretoria de Saúde.

Parágrafo 2º As Diretorias são chefiadas por
Coronéis do Quadro de Oficiais Policiais Militares,
com exceção da Diretoria de Saúde que será
chefiada por um Coronel médico, do Quadro de
Saúde.

2.5.3. Dos Órgãos de Execução
110

WWW.CONTEUDOJURIDICO.COM.BR

Os Órgãos de Execução são os previstos nos seguintes
artigos da Lei de Organização Básica nº 6.774:

DOS ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO
Art. 30 Os órgãos de execução da Polícia Militar
constituem
as
unidades
operacionais
da
Corporação e são de duas naturezas:
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I - Unidades de Polícia Militar, assim denominadas
as unidades operacionais, que têm a seu encargo
as missões policiais-militares definidas nos itens I,
II; III e IV do artigo 2º desta Lei.
II - Unidades de Bombeiros, assim denominadas as
unidades operacionais, que têm a seu encargo
missões específicas de sua designação definidas
nos itens IV e V do artigo 2º desta Lei.
Art. 31. As unidades de Polícia Militar sediadas na
área
metropolitana
de
Curitiba
são
operacionalmente subordinadas ao Comando do
Policiamento da Capital (CPC), que é o
responsável, perante o Comandante-Geral, pelo
cumprimento das missões policiais-militares nessa
área.
Art. 32. As unidades de Polícia Militar que tenham
seus efetivos predominantemente destacados no
interior
do
Estado,
são
operacionalmente
subordinadas ao Comando do Policiamento do
Interior (CPI), que é o responsável, perante o
Comandante-Geral, pelo cumprimento das missões
policiais militares naquela área do Estado.
Art. 33. As unidades de Bombeiros são operacional
e administrativamente subordinadas ao Comando
do Corpo de Bombeiros, que é a responsável,
perante o Comandante-Geral, pelo cumprimento
das missões de bombeiros em todo o Estado do
Paraná.
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2.5.4. Estrutura Organizacional do Órgão de Execução
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2.5.5. Estrutura Administrativa Organizacional do C.P.C.
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2.5.5.1. COMANDO DO POLICIAMENTO DA CAPITAL –
CPC – Abrange toda a área metropolitana de Curitiba.

2.5.5.2. COMANDO DO POLCIAMENTO DO INTERIOR –
CPI - Responsabilidade Territorial sobre todo o território paranaense,
exceto a Área de responsabilidade do CPC. Além dos batalhões
interioranos, pertence ao CPI, os Batalhões de Polícia Rodoviária e
Florestal.

2.5.5.3. CORPO DE BOMBEIROS – CB – É subdividido em
6 GB e 2 SGBI para atender toda a o território paranaense, e seu
efetivo conta com 2. 844 (dois e oitocentos e quarenta e quatro)
integrantes. Além de combate a Incêndios, atua no salvamento e
ações de Defesa Civil.
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2.5.6. Estrutura Administrativa Organizacional de uma Unidade
Operacional
UNIDADE OPERACIONAL

(BATALHÃO)
1ª Seção P/1

4ª Seção
P/4

2ª Seção P/2

5ª Seção P/5

3ª Seção P/3

1ª Cia PM

2ª Cia PM

3º Pel PM

3ª Cia PM

1º Pel PM

2º GPM

1º GPM

2º Pel PM

3º GPM

As áreas e subáreas de responsabilidade dos Comandos de
Policiamento e seu desdobramento está previsto no Artigo 49 da Lei
de Organização Básica da PMPR 39.TADO DO PARANÁ, E S
“Art. 49. O Estado será dividido em áreas, em
função das necessidades decorrentes das missões
39

LEI ESTADUAL nº 6774, de 08 Jan 76.
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normais de Polícia Militar e das características
regionais; essas áreas serão atribuídas à
responsabilidade
total
dos
batalhões
ou
companhias independentes de Polícia Militar.
Parágrafo 1º Cada área de batalhão de Polícia
Militar será dividida em subáreas 40
Parágrafo 2º Na Capital e nas grandes cidades do
Interior, as áreas de responsabilidade dos
batalhões de Polícia Militar poderão deixar de ser
divididas.
Parágrafo 3º Os Comandos de Batalhões, em todo
o Estado, e os Comandos de Companhia e Pelotão
de Polícia Militar, no interior, deverão ser sediados
na área, subárea ou setor de sua responsabilidade.
Art. 50. A organização e o efetivo de cada DPM
operacional será em função das necessidades, das
características fisiográficas, psicossociais políticas e
econômicas das áreas, subáreas ou setores de
responsabilidade.
Parágrafo 1º Um batalhão (regimento) de Polícia
Militar terá de 2 (duas) a 6 (seis) companhias
(esquadrões) e elementos de comando e serviços;
uma companhia terá de dois a seis pelotões e
elementos de comando e serviços; um pelotão terá
de dois a seis grupos; um grupo será constituído de
um sargento e três soldados, no mínimo.
Parágrafo 2º Quando o número de companhias de
Polícia Militar necessário à determinada área
ultrapassar a seis subunidades, a mesma deverá
dar origem a duas novas áreas de batalhão.

40

Com nova redação dada pela Lei Estadual nº 10.956, de 15 Dez 94. atribuídas às companhias de
Polícia Militar subordinadas; as subáreas, por sua vez, serão divididas em setores de
responsabilidade de pelotões de Polícia Militar.
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CAPITULO III

FONTES DO “JUS PUNIENDI” DO ADMINISTRADOR
CASTRENSE
3. GENESIS DO DIREITO DE PUNIR DO ADMINISTRADOR.
3.1. Previsão Legal do Direito de Punir.
Primeiramente, o Direito de Punir do Administrador Castrense
exsurge do Dever Poder do Administrador Público, dentro dos critérios
permissivos na Lei, que serão doravante abordados-Sobre o Poder
Sancionatário. Temos na lição de José dos Santos Carvalho Filho 41:

41

FILHO, José dos Santos Carvalho. Ob. Cit. Pá.99
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«Atos sancionatório são as punições
aplicadas àqueles que transgridem normas
administrativas. Como diversas são as áreas
em que incidem, pode-se dizer que as sanções
são agrupáveis em duas categorias: sanções
internas
e
externas.
As
primeiras
são
aplicadas em decorrência do regime funcional
do servidor público, e como exemplo podemos
apontar
as
penalidades
previstas
nos
estatutos funcionais: advertência, suspensão,
demissão etc. As sanções externas decorrem da
relação Administração-administrado, e incidem
quando
o
indivíduo
infringe
a
norma
administrativa. São exemplos a multa de
trânsito, a multa tributária, a apreensão de
bens, a interdição de atividade, o fechamento
de estabelecimentos etc.
Há dois aspectos que merecem observação
quanto a tais atos. O primeiro consiste na
exigência de estarem eles previstos na lei, e
nem poderia ser diferente, visto que, não
sendo assim, o individuo não teria a menor
segurança contra os atos da Administração.
Trata-se,
na
verdade,
de
corolário
do
principio do devido processo legal (due
process of Iaw) (art. 5º, LIV, CF).
O
segundo
é
que,
como
regra,
o
administrador terá o encargo de considerar
vários fatores para bem observar o regime de
adequação da sanção à infração cometida, a
menos que a lei previamente defina essa
correlação, coma bem anota SAYAGUÉS LASO 42.

O
núcleo essencial, conforme já ensinada supra, está na
essencialidade de que o Ato Sancionador, tanto interno como
externo, é objeto do corolário do Princípio da Legalidade. Isto
equivale dizer que as graduações das punições deverão estar
previstas legalmente, em face da garantia da Segurança Jurídica do
servidor contra arbitrariedades do Administrador.
Há, portanto, de concluir da exigência legal para imputar
responsabilidade funcional ao Funcionário Público, neste caso, em

42

“Tratado de Derecho Administrativo” vol. 1, pág 426. Diz o grande autor uruguaio: “En ei
ejercício de sua potestades sancionadoras, Ia administración actúa com cierta discrecionaiidad,
algo mis amplia Ia de la justicia penal. Pero com frecuencia Ia ley limita aun excluye esa
discrecionaiidad”.
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especial, o Estadual. Tal principia está exarado no artigo 5º, Inciso
LXI, no qual citamos:

LXI-ninguém será preso serão em flagrante delito ou
por ordem escrita e fundamentada de autoridade
judiciária competente, salvo nos casos de
transgressão militar (grifo nosso) ou crime
propriamente militar, definidos em lei; (grifo
nosso);

No direito administrativo federal, com previsão da lei nº
8112, no seu artigo 49, tem-se as penas previstas para serem
aplicadas, enumerando-se nesta ordem crescente de gravidade:
1) advertência;
2) suspensão;
3) demissão;
4) cassação de aposentadoria ou disponibilidade;
5) destituição de carga em comissão;
6) destituição de função comissionada (Lei do
Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos da
União, ad. 127).

No artigo supra, constata-se que o Administrador, zeloso e
atencioso com os permíssivos constitucionais, delimitaram o seu
campo discricionário e neste campo, tem o livre discricionarismo
para agir. É notório na Administração Pública o jargão que o
“cidadão pode fazer tudo o que a lei não proíbe e a Administração
somente o que a Lei permite”. O seu poder punitivo, somente os que
estão especificamente previstos na Lei.
O mesmo cuidado essencial teve o legislador paranaense
em relação aos funcionários públicos civis, onde as penalidades
administrativas estão previstas na Lei nº 6174/770 43.

Art.291 São penas disciplinares:
-

I-advertência
II-repreensão;
III-Suspensão;
43

Estatuto dos Funcionários Civis do Paraná, Lei nº 6174/70, com alterações introduzidas até
Maio/81.
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IV-multa;
V-destituição de função
VI-demissão;
VII- de aposentadoria ou disponibilidade.
Art. 292 Na aplicação das penas disciplinares serão
consideradas a natureza e a gravidade da infração,
os danos que dela provierem para o serviço público
e os antecedentes funcionais do servidor.
-

“Art. 293 São cabíveis penas disciplinares:
–

I - a de advertência, aplicada verbalmente em caso
de mera negligencia;
II - a de repreensão, aplicada por escrito, em caso
de desobediência ou falta de cumprimento dos
deveres e reincidência em falta que tenha resultado
na pena de advertência;
III - a de suspensão, que não excederá de noventa
dias, aplicada em caso de falta grave, de infração
as proibições, e de reincidência em falta que tenha
resultado em pena de repreensão;
IV- a de destituição de função, aplicada em caso de
falta de exação no cumprimento do dever, de
benevolência ou negligencia contributiva para frita
de apuração, no devido tempo, de infração
perpetrada por outrem;
V - a de demissão, aplicada nos casos de
-

-

a)
crime contra a administração publica;
b)
abandono do cargo;
c)
incontinência publica e escandalosa, vício de
jogos proibidos e embriaguez habitual;
d)
ofensa física em serviço, contra servidor ou
particular, salvo em legítima defesa;
e)

insubordinação grave em serviço;

f) aplicação irregular dos dinheiros públicos;
g)revelação de segredo que se conheça em razão
do cargo ou função;
h) lesão aos cofres públicos e dilapidação do
patrimônio do Estado;
j) transgressão a qualquer das proibições previstas
no item II, do art. 285, quando de natureza grave e
se comprovada má-fé;
k) e nos demais cases expressos neste Estatuto.
§ 1º Considera-se abandono de cargo a ausência
ao serviço, sem justa causa, por trinta dias
consecutivos.
-
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§ 2º Será ainda demitido o funcionário que, durante
o período de doze meses, faltar ao serviço sessenta
dias interpoladamente, sem causa justificada.
-

§ 3º Entender-se-á por ausência ao serviço, com
justa causa, não somente aquela autorizada na
forma da legislação vigente, como a que assim for
considerada após a devida com provação em
inquérito administrativo, caso em que as faltas
serão justificadas apenas para fins disciplinares.
§ 4º o funcionário suspenso perdera todas as
vantagens decorrentes do exercício do cargo.
-

§ 5º Quando houver conveniência para o serviço, a
pena de Suspensão poderá ser convertida em
multa, na base de cinqüenta por cento por dia de
vencimento ou remuneração, obriga do, neste caso
o funcionário a permanecer no serviço.

No mais, estão devidamente expostos os permissivos legais para
imputação de penalidades aos funcionários públicos, no modelo Federal e
Estadual para as funcionárias públicas, pertencentes a cada ente político.
Contudo, verificando e estudando os permissivos legais, atinentes
aos Funcionário Público pertencentes aos Quadros da Polícia Militar do
Estado do Paraná, não se vislumbra esta garantia constitucional, pois que
ambos, conforme citado, tem a Lei como fonte autorizadora para a
imputação de penalidades administrativas contra o funcionário público
faltoso.
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3.2 Da Aplicação do Regulamento Disciplinar
Funcionários Públicos Militares do Paraná.

do

Exército

aos

3.2.1. O Regulamento Disciplinar do Exército.
O
Regulamento Disciplinar do Exército é aplicado aos
Conscritos e Militares do Exército Brasileiro, pela força
Regulamentar do Decreto nº 90.608, de 04 Dez 84, e o dispositivo
exarado no artigo 41 44 da Lei nº 6.880 - Estatuto dos Militares, e o
artigo 84, inciso IV da Constituição Federal/88, de competência do
Presidente da República.
As Punições Disciplinares estão capituladas no Capitulo I, a
partir do artigo 21 e seguintes:

Punições Disciplinares
CAPITULO I
Da gradação, conceituação e execução
Art. 21 A punição disciplinar objetiva a preservação
da disciplina e deve ter em vista o beneficio
educativa ao punida e à coletividade que ele
pertence.
-

Art. 22 Segundo a classificação resultante do
julgamento da transgressão. as punições a que
estão sujeitas os militares, em ordem de gravidade
crescente, são as que se seguem:
-

1) advertência;
2) repreensão;

44

Art. 41. Cabe ao militar a responsabilidade integral pelas decisões que tomar, pelas ordens que
emitir e pelos atos que praticar.
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3) detenção;
4) prisão e prisão em separado;

5) licenciamento e exclusão a bem da disciplina.
Parágrafo único
As punições disciplinares de
detenção e prisão não podem ultrapassar trinta
dias.
-

Art. 23 Advertência É a forma mais branda
de punir. Consiste numa admoestação feita
verbalmente ao transgressor, podendo ser em
caráter reservado ou ostensivo.
-

-

§ 1º Quando em caráter ostensivo, a advertência
poderá ser na presença de superiores, no círculo de
seus pares ou na presença de toda ou parte da
OM.
-

§ 2º A advertência, por ser verbal, não constará
das alterações do punido, devendo, entretanto,
ser registrada para fins de referência, na Ficha
Individual de Punições, de acordo com o § 6º, do
Art. 32, deste Regulamento, ficha esta que deverá
acompanhar o militar em caso de movimentação.
-

Art. 24 Repreensão É a censura enérgica ao
transgressor, feita por escrito e publicada em
boletim.
-

-

Art. 25 Detenção Consiste no cerceamento da
liberdade do punido, o qual deve permanecer
em local que lhe for determinado pela autoridade
que aplicar a punição, sem que fique, no
entanto, encarcerado.
-

-

§ 1º - O detido comparece a todos os atos de
instrução e serviço, exceto ao serviço de escala
externo.
Em casos especiais, a critério da
autoridade que aplicar a punição, o oficial ou
aspirante-a-oficial pode ficar detido em sua
residência.
§ 2º

-

Art.. 26 Prisão Consiste no encarceramento
do punido em local próprio e designado para
-

-

tal.
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§ 1º. Os militares de círculos hierárquicos
diferentes, não poderão ficar presos na mesma
dependência.
§ 2º O Comandante designará o local de prisão de
oficiais, no aquartelamento, e dos militares, nos
estacionamentos e marchas.
-

§ 3º A dependência destinada à prisão de praças é
chamada “xadrez”, devendo ser evitada a
promiscuidade dos presos recuperáveis com os que
já estão passíveis de serem licenciados a bem
da disciplina.
-

§ 4º. Em casos especiais, a critério da
autoridade que aplicar a punição, o oficial ou
aspirante-a-oficial pode ter sua residência como
local de cumprimento de punição, quando a prisão
não for superior a 48 horas.
§ 5º. Quando a OM não dispuser de instalações
apropriadas, cabe à autoridade que aplicar a
punição, solicitar ao escalão superior local para
servir de prisão.
§ 6º Os presos disciplinares devem ficar separados
dos presos à disposição da justiça.
-

Art. 27 A prisão deve, em principio, ser cumprida
sem prejuízo da instrução e dos serviços internos e,
quando for com prejuízo, esta condição deve ser
declarada em boletim.
-

Parágrafo Único O punido fará suas refeições
-

onde for determinado pelo Comandante, em
princípio, no refeitório da OM.
Art. 28 - Em casos especiais, a punição de prisão,
para praças de graduação inferior a Subtenente,
pode ser agravada para “prisão em separado
devendo o punido permanecer encarcerado e
isolado, fazendo suas refeições rio local da prisão”.
Parágrafo Único A prisão em separado deve
constituir, em princípio, a parte inicial do
cumprimento da punição e não deve exceder à
metade da punição aplicada.
-

Art. 29 O recolhimento de qualquer transgressor
-
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à prisão, sem nota de punição publicada em
Boletim da OM, só poderá ocorrer por ordem
das autoridades referidas nos itens 1) e 2) do
Art. 9º.
Parágrafo Único O disposto neste artigo não
se aplica no caso configurado no § 2º do Art. 10,
ou quando houver:
-

1)
2)
3)
4)
5)

presunção ou indicio de crime,
embriaguez;
ação de psicotrópicos;
necessidade de averiguações;
necessidade de incomunicabilidade.
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3.2. Da Fonte do “Jus Puniendi” adotado na PMPR.
Neste tema, será exposta a legislação castrense utilizada como
ferramenta ao Direito do Punir do Administrador, quando incide sobre os
Policiais Militares Estaduais da PMPR, principalmente quando enseja o
cerceamento da locomoção do Policial Militar, a Prisão.
No artigo 26 do Decreto nº 90.608, pode-se constatar a definição
da Prisão, que concerne no sue vocábulo castrense, o Cerceamento do
preso em local próprio e determinado.
Que nos artigos seguintes constata-se que, devido a gradação da
Pena Administrativa, pode alcançar o grau de incomunicabilidade.
A

primeira

lei

que

concede

tal

Poder Sancionador ao
Administrador Castrense, está na Lei Estadual n0 1943, datado de 23 de
junho de 1954, denominado de Código da Polida Militar do Estado do
Paraná, no seu artigo 1º §50:

Art. 1º. A Polícia Militar do Estado, Corporação
instituída pela Lei n0 7, de l0 de Agosto de 1854,
para a segurança interna e manutenção da ordem
no território estadual, é subordinada à”
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DE
SERGURANÇA PÚBLICA 45”
§ 5º Consideram-se subsidiários deste Código os
regulamentos da Corporação, o RDE (grifo nosso) e
o Regulamento de Continências, Honras e Sinais de
Respeito das Forças Armadas.
-

45

0

Artº 4º da Lei n 4.615, de 09 Jul 62, - “A Polícia Militar passa a integrar a Secretaria de Segurança
Pública, subordinada diretamente ao Secretário, respeitada sua legislação especifica e dotações
orçamentárias próprias.
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O caput do artigo supra, tem uma nova definição na Carta Magna,
sendo Policias Militares, subordinadas46 diretamente aos Governadores
dos Estados, Distrito Federal e dos Territórios.
Seguindo cronologicamente os fundamentos legais, temos o
artigo 18 do Decreto Lei n0 667, de 02Julho de 1969, de nível Federal, já
quando vigora os s Institucionais:

Art. 18. As Polícias Militares serão regidas por
Regulamento Disciplinar redigido à semelhança do
Regulamento Disciplinar do Exército e adaptado às
condições especiais de cada Corporação.

Nos contemporâneos dias, que ensejaram na pesquisa desta
Monografia, os Administradores Castrenses da Polícia Militar do Estado
do Paraná não realizaram qualquer mudança na sua Legislação
Castrense, utilizando R.D.E., na sua íntegra, conforme o previsto na Lei nº
1943 § 5º.
A Lei n0 6774, que regulamentaria a aplicabilidade da Lei Federal
citado acima, em de 08 Jan 76, foi sancionada pelo Governador do
Estado. Prevê no seu artigo 71, que os Policiais Militares pertencentes as
fileiras da PMPR, seriam submetidos a sanções de Regulamentos
próprios, da caserna paranaense, conforme se expõe abaixo:

Art. 71. O Julgamento das faltas disciplinares
cometidas por policial militar, durante a execução
de policiamento, far-se-á na forma do Regulamento
Disciplinar da Polícia Militar do Paraná, em vigor.

O ponto fundamental da indagação é a que justamente se refere à
previsão legal de um Regulamento Disciplinar próprio, e não aquele que
está sendo aplicado nos dias de hoje.
Para isto, a Técnica seria a submissão de tal regulamento ao
Poder Legislativo, em razão, que tal procedimento é embasador viga
Art. 144 § 6º da Constituição FederaV88, - “As Polícias Militares, forças auxiliares e reserva do
Exército, subordinam-se aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”.

46
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mestra do Princípio da Legalidade. Até os contemporâneos dias, não foi
editado na forma legal, qualquer Regulamento próprio da Instituição,
sendo utilizado para tanto, o R.D.E., como fonte do poder Sancionador do
Administrador Castrense, cerceando a Liberdade e imputando sanções
disciplinares diversas ao Militar Estadual Paranaense. Tal argumento se
faz perante o exarado nos artigos 18 do Decreto-Lei 667 e a Lei Estadual
n0 6774, onde cita que, as faltas de natureza disciplinar, seriam
apreciadas e julgadas à lume do Regulamento Disciplinar próprio.
Contudo, não houve a elaboração de seu R.D.PM., (Regulamento
Disciplinar da Polícia Militar), sendo utilizado o exarado no artigo 1º § 5º
da Lei n0 1943.
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3.2.1. Da Derrogação do Permissivo Legal do Artigo 1º § 5º da Lei nº
1943.
Confrontando os artigos com as Legislações posteriores,
constata-se a incidência do fenômeno da Derrogação. A regra
jurídica é bem simples:
“Uma vez revogada a lei, ab-rogada ou derrogada, com a
revogação da Lei que revoga a terceira, não volta a sua vigência”.
O exemplo bem claro é o inciso

§ 5º da

Lei Estadual nº

1943, que foi revogada parcialmente (ab-rogada) pelo Decreto-Lei de
esfera federal sob o n0 667, conforme prevê nitidamente no seu
artigo 18. Tal preocupação do Legislador Federal, era que cada ente
Estadual, elaborasse nos permissivos legais vigentes, seus
Regulamentos, respeitando cada característica regional.
Na esteira da Regulamentação de uma Lei Federal, o
Legislador paranaense, atento com a Previsão Legal, veio
corroborar com o estatuído pela Lei Federal citada, com a previsão
no seu artigo 71 da Lei Estadual n0 6774, regulamentando a
Legislação Federal, adequadamente.
A ressalva neste capítulo, é a ausência do Regulamento
Disciplinar próprio, sendo ainda utilizado o R.D.E., quando fora
derrogado o permissivo legal do artigo 1º da Lei Estadual nº 1943.
De suma importância o citado na Lei Estadual nº 6774, que prevê,
como uma forma de Segurança Jurídica, aos Policiais Militares
pertencentes aos Quadros do efetivo da PMPR, seriam punidos
disciplinarmente á lume de um regulamento disciplinar próprio,
através de um R.D.P.M próprio.
A conclusão mais lógica, analisando o tema, que prevalece,
é o exarado na Lei Estadual n0 6774, pelo fenômeno da Derrogação
da Lei, por ser a lei mais atual.
Que o Decreto 9.060, datado de 01 Dez 49, (RISG-PMPR)
regulamenta a aplicação das Normas referente a Lei n0 1943, e esta,
na esteira, também, foi derrogada pela Lei supracitada.
Este esclarecimento é evidente com o conceito de
Revogação de Lei. Quando de sua elaboração, e se a Lei não for
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destinada a uma vigência temporária, a lei terá vigência até que,
outra a modifique ou revogue, conforme prescreve o artigo 2º (da
LICC).
Atento que o desuso da lei, não revoga a lei. A lei pode ser
revogada totalmente, o que se denomina de ab- rogação (abrrogatio)
e a revogação parcial, denominado de derrogação (derrogatio). A
revogação é expressa quando a lei nova diz quais são os textos
revogados e tácitos quando a lei nova é incompatível com a lei
anterior, ou quando regula inteiramente a matéria de que tratava a lei
anterior.
Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se
restaura por ter a lei revogadora perdido à vigência (art. 2º,

§

30

LICC).
Não há, portanto, a REPRESTINAÇÃO, ou seja. a
ressurreição da lei abolida, pela revogação da lei que a revogou.
A revogação de uma lei só é possível através de outra lei de
igual ou superior hierarquia. Assim, uma lei ordinária só se revoga
por outra lei ordinária, ou de hierarquia superior.
Uma lei só se revoga por outra lei de nível igual ou superior
Não há revogação pelo desuso.
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3.2.2. Do Poder Regulamentador.
Conforme a obra citada de José Carvalho dos Santos Filho,
a definição de Poder Regulamentar, consiste na faculdade de que
dispõem os Chefes de Executivo (Presidente da República,
Governadores e Prefeitos) de explicar a lei para sua correta
execução, ou de expedir decretos autônomos sobre matéria de sua
competência ainda não disciplinada por lei.

É

um poder inerente e

privativo do Chefe do Executivo (CF, art. 84, IV), e, por isso mesmo,
indelegável a qualquer subordinado. Importante salientar tal
enunciado, pois que, o Regulamento Disciplinar do Exército, é um
Regulamento autônomo, somente. Não em regulamentar a Lei. Não
há o descritivo das faltas disciplinares a serem punidas, mesmo no
regime castrense federal. Tão somente o artigo 42, no que trata da
Violação das Obrigações e dos Deveres Militares.
Na lei n0 6880, chamado “Estatuto dos Militares”, não figuram
os dispositivos a serem punidos. Tais vêm corroborados no
regulamento. Mas a Lei, que é regulamentada, é o Estatuto dos
Militares. No entanto, não há a regulamentação das sanções a
serem coibidas, punidas.
No exercício da Administração Pública, conforme o autor
citado, está a de regulamentar a lei. Havendo as normas legais ou
contidas na Lei, que não forem supridas e houver as lacunas, estas
podem ser supridas, desde que, estiverem ao alcance da
competência do Executivo.
O Poder Regulamentador impõe ao executivo o poder de
regulamentar, através de decreto, as normas legislativas
incompletas, ou de prover situações não previstas pelo legislador, no
momento da promulgação da lei. O executivo, diante de tal lacuna, a
fim de dar cumprimento a Lei, ao expedir regulamento autônomo ou
de execução da lei não pode invadir a seara da “reservas da lei”,
matérias só disciplináveis por lei, aquelas afeto as garantias e os
direitos individuais assegurados pela nossa Constituição Cidadã,
promulgada na Constituição de 1988.
-

-,

-

O regulamento é, portanto, a ferramenta de execução da
normatização das Leis. O executivo, que expede regulamentos e
132

WWW.CONTEUDOJURIDICO.COM.BR
outros atos de caráter geral e efeitos externos, determinar um
complemento da lei, naquilo que não é privativo da lei. Há uma
distinção bem clara do regulamento e a lei. Regulamento é ato
administrativo geral e normativo, expedido privativamente pelo Chefe
do Executivo (federal, estadual ou municipal) através de decreto,
com o fim de explicar o modo e forma de execução da lei
(regulamento de execução) ou prover situações não disciplinadas
por lei (regulamento autônomo ou independente).
Nem toda lei depende de regulamento para ser executada,
mas toda e qualquer lei pode ser regulamentada se o Executivo
julgar conveniente fazê-lo. O regulamento, na hierarquia das normas,
ato inferior à lei, não a pode contrariar nem restringir ou a
ampliar suas disposições ( grifo nosso). Citemos o artigo 49 da
Constituição Federal/88.

Art. 49 É da competência exclusiva do Congresso
Nacional:
II. —
Xl. Zelar pela preservação de sua competência
legislativa em face da atribuição normativa dos
outros Poderes;
-

Eis o apontamento do Dr Celso Antônio Bandeira de Meio,
na sua obra Curso de Direito Administrativo, 11. ed., pa.

“Nos termos do artigo 5º, II, “ninguém
será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de lei”. Aí não
se diz “em virtude de decreto, regulamento,
resolução, portaria ou quejandas. (grifo
nosso) Diz-se “em virtude de lei”. Logo, a
Administração não poderá proibir ou impor
comportamento algum a terceiro, salvo se
estiver previamente embasada em determinada
lei que lhe faculte proibir ou impor algo a
quem quer que seja. Vale dizer, não lhe é
possível
expedir
regulamento,
instrução,
resolução, portaria ou seja lá o ato for para
coatar a liberdade dos administrados, salvo
se em lei já existir delineada a contenção ou
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imposição que o ato administrativo venha a
minudenciar”....Para reforçar ainda mais o
entendimento deste caráter subalterno da
atividade
administrativa,
basta
examinar
atentamente o ad. 84, IV, da Lei Magna. De
acordo com ele, compete ao Presidente da
República
“sancionar,
promulgar
e
fazer
publicar as leis, bem como expedir decretos e
regulamentos para sua fiel execução”~ Ou
seja: pressupõem sempre uma dada lei da qual
sejam os fiéis executores.”

E ainda, consoante os apontamentos do Doutor José Afonso
da Silva, em obra já citada:

“Legalidade e poder regulamentar”.

Cabe ao Presidente da república o poder
regulamentar para fiel execução de lei e para
dispor sobre a organização e o funcionamento
da administração federal, na forma da lei
(ad. 84, IV e VI). Igual poder costuma ser
outorgado aos Governadores nas Constituições
estaduais e certamente vai ser conferido aos
Prefeitos na Lei Orgânica dos respectivos
Municípios.
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CAPÍTULO IV
DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS
4. DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS

4.1. Da Previsão Legal
Art. 37- A admmistração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios
de
legalidade,
impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte:

4.1.2. Do Princípio da Legalidade.
Com referência ao tema, iremos abordar apenas o Princípio
da Legalidade.

É

um instituto já antigo, citado em diversas

constituições e institutos consagrados na cultura jurídica de nosso
país, de relevante importância para a aplicação das Leis.
A própria Lei que instituiu a Polícia Militar do Estado do
Paraná, já trazia a preocupação da aplicação de punições
disciplinares. Tal assertiva é por demais verdadeira, bastando
consultar a Lei Providencial n0 7, de 10 Agosto de 1854, que previa
no seu artigo, que o Regulamento Disciplinar e moralidade da
Companhia, seria de autoria do Presidente da Província e depois
submetido a Assembléia para posterior publicação.
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Princípio da Legalidade, conforme a Constituição Federal no
seu artigo 5º Inciso II:
“ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de lei”;

O Principio da Legalidade é fruto da submissão do estado à
Lei , principio norteador, basilador do Estado de Direito. Na lição do
Dr CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELO, a “atividade
administrativa é atividade sublegal, infralegal, consistente na
expedição de comandos complementares à lei 48. É o limite afirmado
pelo Jurista JOSÉ CRETELLA JUNIOR, que é a faculdade
47

repressiva não é, entretanto, ilimitada, estando sujeita a limites
jurídicos: direitos do cidadão, prerrogativas individuais e liberdades
públicas asseguradas na Constituição e nas íe,s”1 19. Há no
entanto, uma linha imposta pela nova ordem jurídica e na filosofia da
nossa constituição, em que praticamente há uma forma de restringir
os Poderes do Administrador Público, neste caso, faremos referência
ao Castrense Paranaense, e por conseguinte, aos atos deste, os
quais não podem atingir os Direitos fundamentais, irrenunciáveis,
como a liberdade, a propriedade, etc... Ir além da linha permissiva,
segundo o autor é renunciar ilegitimamente a poderes públicos.
Segundo o exarado nos artigos da lei n0 4898, isto caracteriza por
parte do Administrador, o Abuso de Poder.
Citemos a obra do Dr CELSO RIBEIRO BASTOS, na sua
obra Curso de Direito Constitucional, 15. ed., Saraiva, 1994, pá. 172:

PRINCIPIO DA LEGALIDADE
“O principio de que ninguém é obrigado afazer ou
deixar de fazer algo senão em virtude de lei surge
como uma das vigas mestras do nosso
ordenamento jurídico.
A sua significação é dúplice. De um lado representa
o marco avançado do Estado de Direito, que
procura
jugular
os
comportamentos,
quer
individuais, quer dos órgãos estatais, às normas
jurídicas das quais as leis são a suprema
47

Cf. op. cit MELLO, Celso Antônio Bandeira de. pá.58.

48

C.f. Renato Lessi, ob.cit. pá.4.
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expressão. Nesse sentido, o principio da legalidade
é de transcendental importância para vincar as
distinções entre o Estado constitucional e o
absolutista, este último de antes da Revolução
Francesa. Aqui havia lugar para o arbítrio. Com o
primado da lei cessa o privilégio da vontade
caprichosa do detentor do poder em beneficio da
lei, que se presume ser a expressão da vontade
coletiva.
De outro lado, o princípio da legalidade garante o
particular contra os possíveis desmandos do
Executivo e do próprio Judiciário. Instaura-se, em
conseqüência, uma mecânica entre os Poderes do
Estado, da qual resulta ser licito apenas a um deles,
qual seja o Legislativo, obrigar aos particulares.
Os demais atuam as suas competências dentro dos
parâmetros fixados pela lei. A obediência suprema
dos particulares, pois, é para com o Legislativo. Os
outros, o Executivo e o Judiciário, só compelem na
medida em que atuam a vontade da lei (grifo
nosso).
Não podem, contudo, impor ao indivíduo deveres
ou obrigações ex novo, é dizer, calcados na sua
exclusiva autoridade.
No fundo, portanto, o principio da legalidade mais
se aproxima de uma garantia constitucional do que
de um direito individual, já que ele não tutela,
especificamente, um bem da vida, mas assegura,
ao particular, a prerrogativa de repelir as injunções
que lhe sejam impostas por uma outra via que não
seja a da lei.
......... (......)..... O principio da legalidade eleva,
portanto, a lei à condição de veículo supremo da
vontade do Estado. Nesse sentido, como visto, ela
é uma garantia, o que não exclui, contudo, a
necessidade de que ela mesma seja protegida
contra possíveis atentados à sua inteireza e contra
possíveis máculas que a desencaminhem do seu
norte autêntico. Nessa acepção a própria isonomia
de todos perante a lei é uma contenção de
possíveis abusos que ela possa encerrar. A sua
submissão à Constituição não deixa, também, de
ser uma delimitação da sua vontade soberana”.

Principio da Legalidade segundo o autor José dos Santos
Carvalho Filho, na sua obra Manual do Direito Administrativo, 3. ed.,
revista atualizada, Lumem Juris, 1999, p. 12:

O

princípio da legalidade é certamente a diretriz básica da
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conduta dos agentes da Administração. Significa que toda e
qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Não o
sendo, a atividade é ilícita 49”(grifo nosso).
Princípio da Legalidade, segundo o autor José Afonso da
Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, 16. Ed., Malheiros, p.
421:
“O
Princípio
da
legalidade
é
nota
essencial do Estado de Direito. É, também,
por conseguinte, um princípio basilar do
estado Democrático de Direito, como vimos,
porquanto é da essência do seu conceito
subordinar-se-á Constituição e fundar-se na
legalidade democrática. Sujeita-se ao império
da lei, mas da lei que realize o princípio da
igualdade
e
da
justiça
não
pela
sua
generalidade, mas pela busca da igualização
das condições dos socialmente desiguais. Toda
a sua atividade fica sujeita à lei, entendida
como expressão da vontade geral, que só se
materializa num regime de divisão de poderes
que seja o ato formalmente (grifo nosso)
criado pelos órgãos de representação popular,
de
acordo
com
o
processo
legislativo
estabelecido na Constituição. E nesse sentido
que se deve entender a assertiva de que o
Estado
ou
o
Poder
Público,
ou
os
administradores não podem exigir qualquer
ação, nem impor qualquer abstenção, nem
mandar,tampouco
proibir
nada
aos
administradores, senão em virtude de lei
(grifo nosso).
...(...)
de onde decorre que
o principio da legalidade ali consubstanciado
se funda na previsão de competência geral do
Poder
Legislativo
para
legislar
sobre
matérias genericamente indicadas, de sorte
que a idéia matriz está em que só o Poder
Legislativo pode criar regras que contenham,
originariamente, novidade modificativa da
ordem jurídico-formal 50 o que faz coincidir a
competência da fonte legislativa como o
conteúdo inoinativo de suas estatuições, com
49

SAYAGUÉS LASO, “Tratado de Derecho Administrativo”, vol.I, 1974, pág. 383: “La
administración debe actuar ajustándose estrictamente a Ias reglas de derecho. Si transgrede ditas
regias, Ia actividad administrativa se vuelve ilícita y eventualemente apareja responsabilidad”.
50

Cf. Princípios do Processo de Formação das Leis no Direito Constitucional, Procedimento
Administrativo.
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a conseqüência de distingui-la da competência
regulamentar.

Na lição do Dr Celso Antônio Bandeira do MeIo, no Curso de
Direito Administrativo, 11. Ed., Malheiros:
....é o fruto da .submissão do Estado à lei. E em
suma: a consagração da idéia de que a
Administração Pública só pode ser exercida na
conformidade da lei e que, de conseguinte, a
atividade administrativa é atividade sulegal,
infralegal, consistente na expedição de comandos
complementares à lei.....Assim, o princípio da
legalidade
é
a
completa
submissão
da
Administração às leis. Esta deve tão somente
obedecê-la,
cumpri-las,
pô-las
em prática
Michel Stassinopoulos, em fórmula sintética e feliz
esclarece que, além de não poder atuar contra
legem ou praeter legem, a Administração só pode
agir secundum legem. Aliás, no mesmo sentido é a
observação de Alessi, ao averbar que a função
administrativa se subordina à legislativa não apenas
porque a lei pode estabelecer proibições e
vedações à Administração, mas também porque
esta só pode fazer aquilo que a lei antecipadamente
autoriza. Afonso Rodrigues Queiró afirma que a
.Administração “é a longa manus do legislador” e
que a atividade administrativa é atividade de
subsunção dos fatos da vida real às categorias
legais”.
O Principio da Legalidade, no Brasil, significa que a
Administração nada pode fazer senão o que a lei
determina.

Notadamente, o princípio da Legalidade, sempre se impôs
nas constituições, tantos nas brasileiras, como supedâneo legalista,
como nas de outras nacionalidades. Tal técnica ‘e garantia
fundamental contra os abusos do Estado. O exemplo paranaense
desta garantia, é demonstrado pelo cuidado do Governo da
Província do Paraná, desde a criação da Polícia Militar do Estado do
Paraná através da Lei Providencial n0 7, de 10 Agosto de 1854. A
mencionada lei autorizava o governo a organizar uma Companhia de
Força Policial, que totalizava 67 (sessenta e sete) praças e soldo
constante do “Plano”, e tudo o que mais fosse necessário para
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armamento, equipamento, expediente, luzes, aluguel de casas, para
quartéis da Companhia e Destacamento. Convém relembrar um
detalhe particular quanto a aplicação do Regulamento Disciplinar. O
artigo 2º previa que o Regulamento disciplinar e moralidade da
Companhia, seriam de autoria do Presidente da Província e depois
submetidos a Assembléia para posterior publicação. Vemos que, a
autorização para punir os “milicianos” somente adivinha com a
aprovação da Assembléia. Eis o princípio da Legalidade, desde a
criação da Polícia Militar do Estado do Paraná, como garantia legal
do exercício estatal sobre os seus administrados.
4.1.3. Do Processo Legislativo.
Na hierarquia das Leis, temos a classificação em ordem de
importância, como se segue:
4.1.3.1. Constituição
4.1.3.2. Emendas à Constituição
4.1.3.3. Leis complementares
4.1.3.4. Leis ordinárias
4.1.3.5. Decretos regulamentares
4.1.3.6. Outras normas de hierarquia inferior

Em relação ás leis em geral (federais, estaduais,
municipais), não há entre si, propriamente uma hierarquia, uma vez
que cada ente Político, federal, estadual e municipal, na sua esfera
legislativa tem sua órbita de atuação.
A União compete privativamente legislar sobre as matérias
do art. 22 da CF:
Art. 22 Compete privativamente à União legislar
sobre:
I direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral,
agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do
trabalho;
-

-

II —
III

—
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XXI
normas gerais de organização, efetivos,
material
bélico,
garantias,
convocação
e
mobilização das polidas militares e corpos de
bombeiros militares;
-

Em matéria concorrente, temos o artigo 23 da Constituição
Federal/88:
Art. 24 Compete à União, aos Estados e ao Distrito
Federal legislar concorrentemente sobre;
-

Xl procedimentos em matéria processual;
-

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a
competência da União limitar-se-á a estabelecer
normas gerais;
-

§ 2º A competência da União para legislar sobre
normas gerais não exclui a competência
suplementar dos Estados.
-

§ 3º- Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os
Estados exercerão a competência legislativa plena,
para atender a suas peculiaridades.
§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas
gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que
lhe for contrário.
-

Pode se delimitar uma faixa de competência em comum, em
relação à competência concorrente, da União, dos Estados e do
Distrito Federal, nas matérias arroladas no art. 24 da CF. No entanto,
existe colidência, já que, neste exemplo, cabe à União apenas o
estabelecimento de normas gerais (art. 24, §§ 1º a 4º da CF).
Portanto, o Processo Legislativo é um conjunto de regras
para a formação das Leis. Verificando o exarado no artigo 59 da
Constituição Federal/88, o Processo Legislativo federal, compreende
a elaboração de Emendas Constitucionais, Leis Complementares,
Ordinárias, Leis Delegadas, decretos legislativos e resoluções. As
medidas provisórias substituíram os Decretos-Leis, com força
imperativa de Lei. A Constituição pode ser parcialmente modificada
com as Emendas à Constituição. A proposta de emenda deve ser
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discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois
turnos, com três quintos dos votos (art.60 § 2º).
Nesta lição abordamos que o processo legislativo, Federal, é
o ramo principal, seguindo-se após os Estaduais, se adequando e
moldando as suas legislações amoldadas com a realidade de cada
estado e dentro da sua esfera de competência legislativa.
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4.1.4. As Normas Constitucionais Liberdade de Locomoção
—

A fim de melhor explicitar o tema, quanto ‘a capacidade
legiferante do Poder Legislativo. A liberdade de locomoção é um
Instituto, uma garantia constitucional, portanto, um bem
indispensável, inalienável. Nada mais correto legalmente que, para
se impor uma restrição contrária à garantia constitucional, de que o
mesmo processo deve, ser realizado. A restrição da liberdade deve
então, ser autorizado por outra norma. Como é garantia
constitucional, o Direito de Ir e Vir é confirmado pelo Constituição
federal, no seu artigo 5º Inciso XV:

XV - é livre a locomoção no território nacional em
tempo de paz podendo qualquer pessoa nos termos
da lei, nele entrar permanecer ou dele sair com
seus bens.

Com o fito de encerrar o presente ciclo, vê-se que o Cerceamento de
Locomoção, é uma medida extremada, em relação ao exarado na Constituição
Federal, portanto, todo cuidado teve o doutrinador e o legislativo, para que esta
garantia e direito fundamental inerente ao Ser Humano, mesmo juramentado
sob o compromisso de dar a sua vida em Defesa da Comunidade, dos Poderes
Constituídos, o policial militar, tem um tratamento desigual, até mesmo áqueles
que permeiam o caminho da marginalidade.
No mais, não poderia ficar a disposição e ao discricionarismo do
Administrador castrense, impor sanção de restrição de liberdade, sem uma
norma autorizadora, com um Poder até mesmo superior ao do Judiciário.
A Lei, no que se refere o artigo 5º, no seu Inciso LXI, é deveras,
notável assunto de relativo zelo, onde o núcleo duro da definição de Lei, é a
resposta da questão, que por fim, terá a sua conclusão,
O estudo exige, então, duas respostas evidentes para o esclarecimento
do tema. Se a Lei, no caso supra, tem o significado” Latu sensu” ou “estrictu
sensu”.
A importância do tema,

está em relação ao Decreto nº 90.608,

denominado de R-4 ( Regulamento Disciplinar do Exército ).
Este Decreto não é regulamentação da Lei n0 6880 — Estatuto dos
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Militares, nem expressa qualquer definição legal das sanções ali contidas.
Citemos a lição do Dr ELIEZER PEREIRA MARTINS, na sua Obra DIREITO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR MILITAR E SUA PROCESSUALIDADE,
EDITORA MALHEIROS, pá. 87:
“Neste sentido, cumpre perquirir o que
vem ser lei, na acepção proclamada pelo
legislador constitucional. Lei (grifo nosso)
na lição de Michel Temer: “é o ato normativo
produzido pelo Poder Legislativo segundo
forma prescrita na Constituição, gerando
direitos e deveres em nível imediatamente
infraconstitucional (Elementos de Direito
Constitucional —7. ed., São Paulo. Revista
dos
Tribunais,
1990,
p.
136).
Ora, é cristalino que decreto (grifo nosso)
não é lei. Na melhor doutrina, aquele é
instrumento de regulamentação nos estritos
limites
da
lei
que
o
ensejou;
assim,
pretender restringir a liberdade de ir e vir
com
fulcro
em
decreto,
entre
outras
conseqüências, é incidir em atentado à
liberdade de locomoção caracterizador do
crime previsto no art. 40 da Lei de Abuso de
Autoridade

( Lei

4.898/65).

Evidente, que as sanções administrativas, não podem ser mais
rigorosas que a Penal.

É

o chamado Princípio da Proporcionalidade e a da

Razoabilidade.
Outro ponto concordante com o autor, para a conclusão deste tema, é
fato que devemos incluir ao tema, está na lição do citado autor, na sua obra,
pá. 117:

Ora,
é
certo
que
as
disposições
processuais
disponíveis
nas
normas
administrativas
disciplinares
são
insuficientes para o asseguramento do due
process of Iaw. Em face de tal realidade,
indaga-se: como viabilizar a garantia do due
process of Iaw no contexto atual de nossa
legislação administrativa onde as normas
adjetivas não foram urdidas com toda a
extensão exigida pelas garantias previstas
para os acusados na nova Constituição? Ao que
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respondemos,
através
do
princípio
simetria processual (grifo nosso).

da

A matéria veiculada nas leis penais tem
conteúdo análogo ao das leis administrativas
disciplinares. Grosso modo, descrevem-se em
ambas normas em abstrato, prescrevendo-selhes sanções, donde podermos concluir que,
“mutatís mutandis” ambas, as leis penais e as
leis
administrativas
disciplinares
(sancionadoras,
punitivas,
penais),
em
verdade têm a mesma natureza.

O
núcleo essencial do tema está na razão de dois pensamentos
jurídicos doutrinários:
- Uma que defende que a Lei, na Administração Pública Castrense,
sãos os ordenamentos internos da caserna, portarias, decretos, e a outra;
- legalista, na qual insere o pensamento doutrinário deste Trabalho
Monográfico, defendendo que a Lei mencionada no artigo 5º LVI é referente ao
processo regular legislativo.
,

No entender deste, não há como remeter ao conhecimento genérico,
qual, importa seria normas administrativas, a mercê da pura e
discricionariedade do administrador castrense. Seria um cheque em branco
administrativo, dado ao administrador, sem o devido zelo e garantia à
Segurança Jurídica dos Atos Administrativos.
Se a Constituição defende o Instituto da Liberdade, entende-se que, as
interpretações sejam realizadas na matéria técnicas processuais
administrativas.
Lei é a definição daquele processo legislativo como garantia do
Princípio da Legalidade e da Reserva Legal. Portanto, somente em questão de
matéria processual, no referente ‘a privação de liberdade, os ordenamentos
jurídicos, devem ser ordem material. A Competência material, portanto, é da
União, em matéria processual, principalmente a restrição de liberdade.
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4.1.4.1.Do Processo Legislativo Federal.

Art. 59 O processo legislativo compreende a
elaboração de:
I-emendas à Constituição;
II- leis complementares;
III- leis ordinárias;
IV- leis delegadas;
V- medidas provisórias;
VI-- decretos legislativos;
VII-resoluções.
Parágrafo único Lei complementar disporá sobre a
elaboração, redação, alteração e consolidação das
leis.
-

-

-

-

-

-

4.1.4.2. Do Processo Legislativo Estadual:

Art. 63. O processo legislativo compreende a
elaboração de:
I - emendas à Constituição;
II - leis complementares;
III - leis ordinárias;
IV - decretos legislativos;
V - resoluções;
VI - leis delegadas.
Parágrafo Único. Lei complementar disporá sobre a
elaboração, redação, alteração e consolidação das
leis.
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4.1.4.3. Lei Conceito “Strictu Sensu” e “Latu Sensu”.
—

4.1.3.1.1. Lei, no sentido formal é a norma geral e
abstrata de conduta eivada pelo Legislativo e sancionada
pelo Executivo; Lei em sentido restrito e próprio é, portanto,
unicamente, a norma legislativa, e, em sentido amplo e
impróprio, é toda imposição geral do Estado, provido de
qualquer órgão de seus Poderes, sobre matéria de sua
competência normativa.
4.1.3.1.2. Lei no sentido material é toda norma
editada pelo Poder Público, especialmente os decretos
regulamentares expedidos pelo Executivo.

4.1.4.4. Definição e Redação dada pela Constituição

A defesa da do “Jus Puniendi” do Administrador Castrense na
utilização do Regulamento Disciplinar da Exército”, determina que, tal
procedimento está inserida no Regulamento Interno de Serviços Gerais
(RISG/PMPR), nos artigos 482 a 486, com as limitações de competência para a
aplicação de pena disciplinar e das autoridades O mencionado regulamento, é
regrado pelo Decreto Estadual n0 9.060, datado de 01 Dez 49. A fim de esgotar
o tema, o regulamento ainda em vigor na PMPR, veio a regulamentar a Lei n0
1943.
Salientar-se que tal procedimento se compilaria na defesa em que Leis,
para a Administração Pública, não é o sentido formal, não é a técnica
legislativa, mas sim todo e qualquer ato gerado pela Administração, que seriam
os Regulamentos, Decretos, Atos Administrativos Disciplinares. Ideal definição
para aqueles que se doutrinaram na Administração Pública da Ditadura Militar,
em contraposição ao verdadeiro espírito do Estado de Direito e Democrático.
Para a conclusão da presente Monografia, sem esgotar o assunto,
afirma-se que a palavra Lei, tem um significado importante para a abordagem e
que não corresponde com uma doutrina finalista e positivista-funcionalista. Mas
sim, espelhada no verdadeiro sentido da imposição de um Estado de Direito.
Para entendermos o assunto, preferimos o enunciado pelo Doutor JOSÉ
AFONSO DA SILVA, em obra citada, p. 422:
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“4. Lei e a expressão “em virtude de
lei”. Do que disse acima, já se dessume que
a palavra lei para a realização plena do
principio da legalidade, se aplica, em rigor
técnico, à lei formal, isto é, ao ato
legislativo
emanado
dos
Órgãos
de
representação
popular
e
elaborado
de
conformidade
com
o
processo
legislativo
previsto na Constituição (arts. 59 a 69). Há
porém, casos em que a referência ã lei na
Constituição, quer para satisfazer tão só as
exigências do princípio da legalidade, quer
para atender hipóteses de reserva (infra),
não exclui a possibilidade de que matéria
seja regulada por um “ato equiparado”~ e ato
equiparado
à
lei
formal,
no
sistema
constitucional brasileiro atual, serão apenas
a
lei
delegada
(art.68)
e
as
medidas
provisórias, convertidas em lei (ad. 62), as
quais, contudo, só podem substituir a lei
formal
em
relação
àquelas
matérias
estritamente
indicadas
nos
dispositivos
referidos
Isto quer dizer que os elementos
essenciais da providência impositiva hão que
constar na lei. Só a lei cria direitos e
impõe
obrigações
positivas
ou
negativas
(grifo
nosso),
ainda
que
o
texto
constitucional dê a entender que só estas
últimas estão contempladas no principio da
legalidade. Há outras normas constitucionais
que completam o seu sentido.
-

4.1.4.5. Lei e a Reserva de Lei

Com o ciclo se fechando para a conclusão final deste trabalho
monográfico, por sugestão do Mestre Fernando Knoerr, Professor da cadeira
de Teoria Geral do Direito Administrativo, abordar-se-á o assunto, Lei e
Reserva de Lei, com o fito precípuo, orbitar a definição, a e se considerar as
Normas administrativas em forma do Regulamento Disciplinar do Exército,
aplicados aos Policiais Militares pertencentes ao quadro do funcionalismo
público militar, estão de acordo com a estrutura jurídica ordenada pela atual
Constituição. A “prima facie” para esclarecimento do assunto, temos os
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ensinamentos e lição do Professor José Afonso da Silva, em obra citada, pá.
423:
“Tem-se, pois, reserva de lei quando uma
norma
constitucional
atribui
determinada
matéria exclusivamente á lei formal (ou a
atos equiparados, na interpretação firmada na
praxe), subtraindo-a, com isso, à disciplina
de outras fontes, àquelas subordinadas”.
Outra
diferença
importante
entre
o
principio da legalidade (genérica) e o
princípio da reserva de lei (legalidade
específica) está em que o primeiro envolve
primariamente uma situação de hierarquia das
fontes normativas, enquanto o segundo envolve
questão de competência. Starck, numa linha,
disse-o
com
precisão:
Estas
reservas
especiais
garantem,
como
normas
de
competência, que o legislador será quem
regule
tudo
o
que
afeta
os
direitos
fundamentais (grifo nosso).
“

Neste diapasão, a lógica que exsurge, para resposta aos quesitos do
tema, e comprovando que normas infraconstitucionais estão ferindo os
preceitos da nossa Constituição, expomos os seguintes incisos do artigo 50 da
Constituição Federal/88:

LIV ninguém será privado da liberdade (grifo nosso)
ou de seus bens sem o devido processo legal
......
;LXI ninguém será preso senão em flagrante delito
ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade
judiciária competente, salvo nos casos de
transgressão militar (grifo nosso) ou crime
propriamente militar, definidos em lei (grifo nosso);
-

-

Com o citado supra, e contrapondo a legislação castrense com nova
realidade jurídica, constata-se que, as normas referentes ao Caderno Jurídico
referente ao ordenamento Penal Militar e sua processualidade, verifica-se que
estão previstas no Decreto-Lei n0 1001 (Código Penal Militar) e 1002 (Código
de Processo Penal Militar), datados de 21 Outubro de 1969, de acordo com a
última parte do inciso LXI, em relação aos crimes militares, que estão
devidamente previstos em Lei.
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Neste capítulo, há o claro exemplo da Recepção das Normas
Infraconstitucionais, em relação aos crimes militares. Portanto, é evidente
que entre os artigos supra, estão a Proteção da Liberdade Individual, em
matéria constitucional. No entanto, referente às normas disciplinares militares,
deve-se haver uma análise mais amiúde, razão esta, que será devidamente
explanado junto à conclusão deste trabalho.
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4.1.5. Da Eficácia das Normas Constitucionais.
Com o advento das Normas Constitucionais, todo um ramo
jurídico infraconstitucional, deve se amoldar com a nova realidade jurídica.
Para este fenômeno, há que se desencadear uma série de forças
extrógenas e intrógenas no ramo jurídico e operacionalizado pelos
Princípios Constitucionais. É a aplicabilidade e a Eficácia da Norma
Constitucional51, Todas as normas constitucionais são dotadas de
eficácia. Algumas apresentam eficácia jurídica e eficácia social; outra
apenas eficácia jurídica. Exato e concorde com a lição do Dr Michel, na
sua obra citada, pá. 26:

“Eficácia
jurídica
se
verifica
na
hipótese de a norma vigente, isto é, com
potencialidade
para
regular
determinada
relações, ser efetivamente aplicada a casos
concretos. Eficácia jurídica, por sua vez
significa que a norma está apta a produzir
efeitos na ocorrência de relações concretas;
mas já produz efeitos jurídicos na medida em
que a sua simples edição resulta na revogação
de todas as normas anteriores que com ela
conflitam. Embora não aplicada a casos
concretos,
é
aplicável
juridicamente
no
sentido negativo antes apontado. Isto é
reitera a eficácia na normatividade anterior.
É eficácia, juridicamente, embora não tenha
sido
aplicada
concretamente....São
aplicáveis, segundo esse dizer, todas as
normas
constitucionais,
pois
todas
são
dotadas de eficácia jurídica”.

A construção da Ordem Jurídica, com o surgimento de uma nova
Constituição, seguindo a Analogia, é tronco da árvore, de onde saem os novos
ramos jurídicos e as mudanças por eles impingidos novos princípios jurídicos.
Para isto, um dispositivo, o Principio de Direito Constitucional, vem a lume,
coagindo as Normas anteriores: o Princípio da Supremacia. “Requerendo a
Norma Constitucional, que as infraconstitucionais se conformem com os
princípios e preceitos da Constituição Nova”.

51

TEMER, Michel. Elemento de Direito Constitucional, 6.ed., Revista dos Tribunais.
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4.2. Competência Privativa da União para Legislar sobre as PPMMs.
Conforme citado supra, o Ente Federal, sempre orbitou e interessou-se
pelo Controle das P.P.M.M.s, devido o interesse e potencial estratégico que
representam em relação ao Poder Bélico que possuem. Nem precisaria relatar
sobre as constituições anteriores, já exposto neste trabalho. Na nova ordem
jurídica temos:

Art. 22 Compete privativamente à União legislar
sobre:
....
XXI
normas gerais de organização, efetivos,
material
bélico,
garantias,
convocação
e
mobilização das polícias militares e corpos de
bombeiros militares;
-

-

No entanto, uma matéria não foi abordada: a que trata da relação a
Competência Legislativa Disciplinar, seria Federal ou Estadual. Para
esclarecimento do tema, temos no artigo 24 da Constituição Federal/88:

Art. 24 Compete à União, aos Estados e ao Distrito
Federal legislar
concorrentemente sobre:
.....
Xl procedimentos em matéria processual;
-

-

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a
competência da União limitar-se-á a estabelecer
normas gerais.
-

§ 2º A competência da União para legislar sobre
normas gerais não exclui a competência
suplementar dos Estados.
-

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os
Estados exercerão a competência legislativa plena,
para atender a suas peculiaridades.
-

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas
gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que
lhe for contrário.
-

152

WWW.CONTEUDOJURIDICO.COM.BR
Conforme já estudado, a Garantia Constitucional de Liberdade
de Locomoção, tão somente é rompida, quando expressas em
autorização em lei. Citemos a prisão em flagrante delito. Mas mesmo
assim, segue o Principio do Due Process Of Law.
Para as penas administrativas, o Dr Eliezer Pereira Martins, em
lição sobre tema, já esclareceu a respeito, no assunto tratado na sua
obra, Direito Administrativo Disciplinar Militar. Segue-se o Principio da
Simetria Processual. Lógico, que para se confrontar com a norma
constitucional e a segurança jurídica dos direitos previstos na constituição,
esta deve ser regrada por normas com o mesmo valor jurídico.
Para a regra, deve haver a lei, para impor sanções
administrativas, principalmente no que se refere a prisão, conforme já
explanado, àquela pena administrativa em que o Administrador Público
Castrense, dentro de uma competência lhe dada pelo Regulamento
Disciplinar do Exército, sanciona uma pena administrativa de prisão, de 01
(um) a 30 (trinta) dias, em Reclusão.
Não havendo uma Norma Disciplinar estipulada em Lei,
logicamente, devido ao exarado nos artigos 22 e 24 da Constituição, o
Estado pode aplicar sanções aos seus funcionários públicos militares,
desde que, submetidos a um processo legislativo. Se anteceder a
legislação federal, o estadual é relevado por força do artigo 22.
Deixaremos para abordar o tema, na conclusão.
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4.2.1. Da Recepção.

É

necessário ser abordar, o tema pela idéia que as normas

anteriores, poderiam ser devidamente recepcionadas pela nova
Constituição Federal.
Eis a lição de Michel Temer, na obra citada, pá. 39, quanto à
recepção:

A

ordem constitucional nova, por ser
tal,
é
incompatível
com
a
ordem
constitucional antiga. Aquela revoga esta.
Entretanto, não há necessidade de nova
produção legislativa infraconstitucional.
A Constituição nova recebe a ordem
normativa que surgiu sob o império de
constituições anteriores se com ela forem
compatíveis (grifo nosso).
E o fenômeno da recepção que se destina
a dar continuidade às relações sociais sem
necessidade de nova, custosa, difícil e quase
impossível
manifestação
legislativa
ordinária.
Ressalte-se, porém, que a nova ordem
constitucional recepciona os instrumentos
normativos
anteriores
dando-lhes
novo
fundamento de validade e, muitas vezes, nova
roupagem.
Explica-se:
com
o
advento
de
nova
Constituição, a ordem normativa anterior,
comum,
perde
seu
antigo
fundamento
de
validade para, em face da recepção, ganhar
novo
suporte.
Da
mesma
forma,
aquela
legislação, ao ser recebida, ganha a natureza
que a Constituição atribuiu a atos regentes
de certas matérias. Assim, leis anteriores
tidas
por
ordinárias
podem
passar
a
complementares: decretos-leis podem passar a
ter a natureza de leis ordinárias; decretos
podem
obter
a
característica
de
leis
ordinárias.
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Para ilustrar o feito, damos exemplos claros de Recepção:
O Decreto n0 24.643, de 1934, é denominado Código de Águas. Foi
elaborado nos tempos que os decretos do Poder Executivo, exaravam sob a
égide de força de lei. Já fora recepcionado pelas Constituições anteriores, e
competição deste fenômeno, deram lhe uma roupagem de legalidade.
Em matéria de recepção de normas administrativas análogas ao
aplicado a Polícia Militar do Estado do Paraná, recorremos ao modelo
disciplinar da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
O Poder “Jus Puniendi” do Administrador Castrense Paulista, tem a sua
origem no Regulamento Disciplinar da Polícia Militar Paulista, com supedâneo
no Decreto-Lei n0 13.657, datado de 09 de novembro de 1943, que exara as
sanções ao molde do Regulamento Disciplinar do Exército, no entanto, tem
seus efeitos no referido Decreto Lei.
Como o mencionado Regulamento Disciplinar foi exarado por Decreto
Lei, mesmo estadual, na nova Ordem Jurídica, foi acolhido com a força de Lei.
(exceto transgressões disciplinares, previstas em Lei).
Comparando com o Decreto nº 90.608 (RDE), somente, não tem o
valor jurídico e legal de Lei. Importante é realçar neste estudo que o Decreto nº
90.608, denominado Regulamento Disciplinar do Exército, não é Decreto Lei.
Dúbio mesmo, é a própria aplicação do Regulamento citado, por força
da Lei n0 6880, visto que, não regulamenta normas sancionadoras de
aplicabilidade aos militares pertencentes ao efetivo do Exército Brasileiro, visto
que, Estatuto dos Militares, não tem na citada lei, as normas disciplinares ou
tipificado o comportamento a ser punido, concluindo-se que estão fora dos
permissivos legais, incutidos nas nossa constituição, por um simples fato
jurídico abordado neste capítulo: não foi recepcionado pelas normas
constitucionais.
Importante, no entanto, ressaltar que as normas jurídicas relativas ás
Organizações, Estruturas das Polícias Militares, impingidas anteriormente pela
Lei n0 667, na esfera federal, tem a sua força legal, recepcionada pela nossa
atual constituição, servindo como exemplo deste fenômeno jurídico, pois não
ferem Direitos Fundamentais do Cidadão.
Para melhor evidenciar, há que se ater na questão da Competência
Privativa e Exclusiva. Vejamos na lição de Fernanda Dias Menezes de Almeida,
Competências na Constituição de 1988, São Paulo: Atlas, 1991, p. 85:
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A competência privativa enunciada da
União (art.23) não pode ser entendida como
exclusiva, de outra forma não caberiam os
incisos IX, XX, XXII e XXVI, que não só
admitem como exigem legislação complementar
estadual para a sua aplicação (diretrizes da
política nacional de transportes, normas
gerais de organização, efetivos, material
bélico e garantia das polícias militares e
corpo de bombeiros militares, diretrizes e
bases de educação nacional e licitação e
contratação em todas as modalidades, para a
administração pública, em geral. (
) A
diferença que se faz entre competência
exclusiva e competência privativa é que
aquela é indelegável e esta delegável. Então,
quando se quer atribuir competência própria a
uma entidade ou a um órgão com possibilidade
de delegação de tudo ou de parte, declara-se
que compete privativamente a ele a matéria
indicada.
Assim,
no
artigo
22
se
deu
competência privativa (não exclusiva) à União
para legislar sobre
porque o parágrafo
único faculta à lei complementar autorizar
aos
Estados
a
legislar
sobre
questões
específicas das matérias relacionadas neste
artigo

Em relação à Supremacia da Constituição Federal, a atual, na sua
característica, é Rígida, sendo a lei fundamental que gera supremacia ao
Estado brasileiro. Não há soberania total aos entes políticos, pois que, tais
poderes são particionados e sua competência é prevista, havendo limitações,
expressas ou implícita, nas normas positivas da instituição da Carta Magna. Os
termos e a competência de cada ente político são inseridos nos termos legais.
Por isso, todas as normas que integram a ordenação jurídica nacional, somente
terão validade, se estiverem espelhadas com as normas da nossa Constituição

Cidadã.
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4.3. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
4.31. Novas Tendências.
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros
e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
-

X são invioláveis a intimidade, a vida privada, a
honra e a imagem das pessoas, assegurado o
direito a indenização pelo dano material ou moral
decorrente de sua violação;
-

Insistindo na importância deste tema, esta abordagem se faz
necessária, pois que, adotando o conceito proposto pelo Dr
ELIEZER PEREIRA MARTINS, no seu artigo escrito na obra, O
Militar Vítima de Abuso de Autoridade (apontamentos à Lei nº

4.898/65), o Cerceamento do Direito de Ir e Vir, sem seguir as
Atentado contra a Liberdade de
Locomoção, conforme a obra citada na sua página 88:
normas,

constitui um

De se notar, portanto, que a liberdade
de
locomoção
não
é
absoluta,
já
que
condicionada às restrições da Lei. Deste
modo, pleno será a liberdade de locomoção do
indivíduo enquanto não violar as necessidades
impostas pelo Estado através da Lei
aos
servidores públicos militares (grifo nosso)
aplica-se” in totun” o direito à locomoção
com as restrições da Lei.

No trato do assunto nesta Monografia, verificam-se dois
claros distintos: o primeiro, numa primeira lição, tem-se que, existe
um Regulamento Disciplinar sendo aplicado disforme aos ditames do
Legislador Federal estatuídos pela Nova Ordem Jurídica. No caso da
administração pública castrense, está sendo aplicado aos policiais
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militares um Regulamento, que a “prima facie” confrontando com
esta Ordem jurídica, não está de acordo com as normas
constitucionais.
Nesta lição, então pode-se concluir que, sanções
administrativas ora impingidas por uma autoridade estatal, contra um
funcionário público militar, está incidindo num atentado contra a
liberdade de locomoção, cometendo abuso de autoridade contra o
servidor. Ainda que, tal atipicidade está inserida na Lei nº 4.898/65.
Relata o presente artigo, que o ato administrativo vem com
vício de origem, portanto, não podendo surtir efeitos no mundo
jurídico. Ocorrendo, e, portanto, ser possível de nulidade pelo
Judiciário, ou até mesmo pela própria Administração, invocando os
efeitos da Súmula 476, gerando direitos que orbitam na esfera civil.
Concorde com lição do Dr ELIEZER PEREIRA MARTINS,
em sua obra citada, na pá. 194, com supedâneo no artigo 1551 do
Código Civil:
“Consideram-se ofensivos da liberdade pessoal:
I - o cárcere privado;
II a prisão por queixa ou denúncia falsa ou de máfé
III a prisão ilegal”.
—

—

Ainda, baseado uma ação de reparação, temos o inciso
constitucional de n0 LXXV, que cita:

LXXV o Estado indenizará o condenado por erro
judiciário, assim como o que ficar preso além do
tempo fixado na sentença;
-

Neste capítulo, abordaremos principalmente sobre a
responsabilidade do Estado, decorrente de fatos da administração,
pelo seu preposto. Salientando, que o Administrador Castrense, em
função normativa imposta por regulamentos que afrontam princípios
constitucionais, segue o brocardo “Quod contra legem fit,pro infecto
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habetur” (Aquilo que se faz contra Lei é tido como nulo). Este ato
nulo, gera efeitos, tanto administrativos como civis, contra o Estado
pelas Teorias das Responsabilidades, impostas pela nossa
constituição cidadã.
Ilustrando a lição neste capítulo, passamos ao que foi
ensinado pelo Professor HERALDO GARCIA VITRA, em sua
Responsabilidade Civil do Estado-Novas Tendências, do dia 17 de
junho de 1999, no Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos, no Curso
de Pós Graduação de Direito Administrativo. A origem dessa
responsabilidade tem parâmetros de comparação entre o Direito
Francês e o Brasileiro.
Historicamente, há uma estrita correlação entre os dois
Direitos, e ainda, mais profícuo, no Ramo do Direito Administrativo,
neste caso específico, nos atos administrativos. Alguns autores
introduziram conceitos a fim de procurar resolver alguns temas no
direito, principalmente no sentido de buscar a fonte dos atos, de
onde se originaram, no que tange aos agentes do Estado.
Para se identificar o agente, deve-se primeiramente
identificar os sujeitos da ação, Sujeito do ato administrativo o
funcionário que cometeu o ato- Inglaterra e os Estados Unidos,
foram os últimos países a adotarem a Responsabilidade Subjetiva do
Estado. Em questão de culpa, tomemos a lição de Carlos Roberto
Gonçalves, na sua obra Responsabilidade Civil, p. 9:
-

“é consenso geral que não se pode
prescindir, para a correta conceituação de
culpa,
dos
elementos
previsibilidade”
e
comportamento do homo medius. Só se pode, com
efeito, cogitar de culpa quando o evento é
previsível. Se, ao contrário, é imprevisível,
não há cogitar de culpa. O art. 159 do Código
Civil pressupõe sempre a existência de culpa
lato sensu, que abrange o dolo (pleno
conhecimento do mal e perfeita intenção de o
praticar), e a culpa strictu sensu ou
aquiliana (violação de um dever que o agente
podia conhecer e observar, segundo os padrões
de comportamento médio) 52.

52

Washington dwe Barros Monteiro, Curso, cit,. Pá 412.
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Aproveitando a clareza do tema, para a configuração da
responsabilidade, temos ainda, na lição do autor citado supra:

“De fato, basicamente as soluções são
idênticas para os dois aspectos. Tanto em um
como em outro caso, o que, em essência, se
requer
para
a
configuração
da
responsabilidade são estas três condições: o
dano, o ato ilícito e a causalidade, isto é,
o anexo de causa e efeito entre os primeiros
elementos 53”

A regra da responsabilidade objetiva tem o seu sucedâneo
na regra constitucional. A origem da Responsabilidade Objetiva vem
desde a Constituição de 1946, no seu artigo 194. Vide a lição de
Yussef Said Cahali, Responsabilidade Civil do Estado, 2.ed.
Malheiros, p.30:

Os
autores
são
reconhecê-lo,
havendo,

unânimes

em
mesmo
certa
uniformidade na argumentação deduzida: se o
elemento culpa é previsto (parágrafo único do
art. 194 da CF de 1946, do art. 105 da CF de
1967 e do art. 107 da CF de 1969; segunda
parte do art. 37 § 6º, da CF de 1988) apenas
para assegurar a ação regressiva das pessoas
jurídicas contra os funcionários causadores
do dano quando tiver havido dolo ou culpa
deles, daí resulta, por exclusão, que,
omitindo-se o corpo do artigo quanto a
referir-se
ao
elemento
subjetivo,
terá
estabelecido
que
essas
entidades
devem
reparar o dano mesmo sem culpa, em qualquer
caso; assim, a interpretação que se extrai da
ausência de referência ao elemento culpa do
funcionário na disposição principal só pode
ser a de que prescinde desse elemento
subjetivo para a obrigação de indenizar nele
estabelecida;
de
outra
forma
não
se
justificaria tal omissão, se sempre constou
esse elemento da legislação constitucional
anterior, com do art. 15 do Código Civil, e
53

Aguiar Dias, Da Responsabilidade, cit., pá 157, nº 67.
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surge
apenas
no
parágrafo
único,
como
elemento eventual, que pode ocorrer ou não,
tão
somente
para
determinar
a
ação
regressiva da pessoa jurídica contra seu
servidor quando tiver havido dolo ou culpa
deste.”

Na lição do mesmo autor, ele mesmo exemplifica na obra
citada supra, pá.449:

“73. Funcionário prejudicado por ato da
administração”.
O ato
ilegal
da
autoridade
administrativa, no âmbito do funcionalismo
público, em geral, na medida em que possa
causar danos patrimoniais ou morais ao
servidor punido indevidamente, preterido na
sua nomeação ou promoção, não se exaure na
sua
simples
desconstituição
através
das
medidas judiciais cabíveis; poderá ensejar,
igualmente, a responsabilização do Estado
pelos prejuízos assim causados.
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4.3.1 1. Extensão da Responsabilidade Administrativa

4.2.1.1.1. Ponto de Vista do fato danoso
Pode haver responsabilidade por uma irregularidade
qualquer. Uma responsabilidade por falta “POR FAUTE”,
ou que haja o nexo causal entre o fato e o dano, ou seja
“Sans Faute”, Sem falta. O caso mais correlato, é a
administração deixar de prestar um serviço, não realizar
uma obra, e esta falta vem ocasionar um Dano ao
administrado.
Na França, tudo que se refere á Administração deve
ser resolvido pela própria ADMINISTRAÇÃO, em seus
Conselhos de Estado.
4.2.1.1.2. Jurisprudência Administrativa.
Coexistência de responsabilidade entre o servidor e a
parte. Origina-se no Direito Civil. Nada tem a haver com a
Teoria Objetiva da Responsabilidade. Somente o
funcionário é responsável pelo ato. Na França, tanto pode
ser responsabilizado o Estado como o funcionário,
conforme as circunstâncias do fato ou do ato
administrativo. Tanto o administrado pode entrar com a
Ação de Danos contra a Administração e esta, em Ação
Regressiva, cobrar o montante do funcionário, como vice
versa, cabendo a cada um, a devida ação de regresso.
4.2.1.1.3. Origem da Responsabilidade.
4.2.1.1.3.1. Pela Falta.
Ocorre a inversão do ônus probatório. A
Administração cometeu uma falta e a prova não serão da
vítima e sim da Administração que provará que agiu
conforme a lei, “secundun Iegem” Nem todos os casos.

4.2.1.3.2. Repartição da Cargas Públicas
Princípio da Isonomia
suportadas por todos.
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4.3.1.4.
Exclusão da Responsabilidade do Estado por
Culpa da Vitima.

Neste caso, é levada em conta a Conduta da Vítima.
Se ela não foi a principal causadora do ato ou fato que
originou o dano, e uma vez provado a Culpa da Vítima,
exclue-se a responsabilidade da administração. Contudo, se

a causa foi em partes, apenas, atenua a indenização.

4.2.1.4.1. Força Maior Os danos são originados por
causa exclusiva da Natureza. São os fatos imprevisíveis,
tempestades, enchentes, desmoronamentos, etc... Contudo
a pergunta é a seguinte exclui ou não a Responsabilidade
da Administração em Indenizar? A resposta, é evidente,
Sim, exclui qualquer Responsabilidade.
—

-

4.2.1.4.2. Fortuito —são os fatos que, embora
imprevisíveis, não têm a característica de Força Maior, pois
que estes são provocados por circunstâncias alheias à
Natureza, um pneu furado, uma Greve de Funcionários
Públicos de certa Estatal, Autarquia, etc.., exonera a
Responsabilidade por falta, mas não no Sistema de Risco.
4.2.1.4.3. A Teoria da Falta
Incorporou-se ao
Sistema Jurídico brasileiro. Não importa a responsabilidade
do funcionário. No entanto, foi o Estado e neste caso,
responderá mesmo individualizando o Servidor Público, a
Administração responderá. O Serviço funcionou mal, ou
não funcionou ou faltou.
—

Responsabilidade Objetiva do Estado exige-se
um dado anormal, risco excepcional, depende do caso
-

concreto da situação.
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4.4. Responsabilidade Objetiva Sem Falta
-

Além
das
condições
supramencionadas,
pede-se
a
especialidade - Dois aspectos, devem ser considerados, que são o
oposto ao geral. O prejuízo deve ser especial, isto é, aquele atinge um
número determinado de pessoas. O exemplo dado pelo Professor foi de
uma fuga de presos que causaram um prejuízo aos moradores mais
próximos do presídio. Deve ser anormal a importância do prejuízo.
Portanto, o Dano, deve ser específico, ou seja, não pode ser geral, onde
todos se submetam ao prejuízo. O ato administrativo do Executivo
Municipal, que feche uma Rua onde se localizam comerciantes de
veículos. O dano é específico. Nem todos os moradores da Rua sofrerão
prejuízos.
Quanto à função pública. Somente a função administrativa pode
gerar uma indenização. Regulamentos administrativos são gerais e
abstratos. Se o regulamento for legal, na França, deve haver uma
especialidade do prejuízo. Número determinado de pessoas.
O ato lícito do Estado também gera indenização. Atos de
Governo. O direito europeu, sempre valorizou os atos de governo. São os
atos administrativos Insindicáveis, o que monarca fizer, os atos
provenientes do governo, não gerarão indenização. Tal premissa tem a
sua origem, devido à cultura do Sistema Monárquico, onde a fonte da
Autoridade Real era soberana, pois tinha a sua fonte que era de
inspiração divina. O Clero, que defendia os ordenamentos reais, face as
Escrituras, apontavam que o Rei tinha o Poder, pois toda e qualquer
autoridade vinha do Altíssimo. Por isso, a imperatividade dos atos do
soberano, era Lei Divina. Poder do Príncipe. Poder do Rei.
Função Jurisdicional Discussão doutrinária Na decisão do juiz,
-

-

há uma soberania do ato, e há a coisa julgada, juntando-se ainda com a
dualidade jurisdicional. na França, a regra é a irresponsabilidade do
Estado por atos jurisdicionais. Exceto os atos ilegais, prisão ilegal, sem o
fundamento no ordenamento legal. O Estado deve reparar os danos, no
caso da deficiência da justiça.
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4.5. Falta do Funcionário
Julgamento pelo Judiciário
Administração O Estado.
-

-

Falta da

-

4.5.1. Responsabilidade Extracontratual do Estado.
4.5.1.1. Atos e Fatos Administrativos, atos ilícitos,
comissivos, omissivos. Evolução teórica do Direito
Administrativo.

4.5.1.2. Teoria Culpa Administrativa Falta do Serviço.
Por Falta.
-

4.5.1.3.
Teoria do Risco
o Estado realiza
diversos serviços, agindo de forma autoritária, unilateral, pela
força real, atingindo certo e determinado número de pessoas.
Há a Teoria do Risco Integral, a vitima é indenizada mesmo
quando a culpa não pertence ao Estado. Alguns países já
abandonaram tal Teoria.
-

Responsabilidade Objetiva do Estado, é a mesma
terminologia do que a Falta do Serviço, quando o serviço não
funciona, funciona mal ou quando falta. Deve haver o dolo e a
culpa do funcionário.
Omissão do Estado Responsabilidade Objetiva do Estado.
Buraco na pista, dano causado ao administrado, responsabilidade do
Estado por Omissão.
-

Responsabilidade Objetiva do Estado, se fundamenta na
causa e ou no efeito, entre a atividade e o dano. Sem a necessidade
de verificar ou provar a culpa e o dolo. O estado responde de forma
objetiva -Atos lícitos ou não. O ESTADO e os seus AGENTES. Em
qualquer nível hierárquico, a lei imputa uma situação jurídica que irá
gerar a indenização. Citemos o artigo 37 da Constituição Federal/88.

Art. 37 A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
-
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Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios
de
legalidade,
impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e. também, ao
seguinte:

Segundo a melhor Doutrina, não importa a competência do
funcionário, mesmo não tendo atribuição para o ato, o que importa
para Responsabilidade Objetiva, é o dano. Atos Comissivos do
Estado- Responsabilidade sem falta.
Causa e efeito, A atividade e o dano: Responsabilidade
Objetiva do Estado. Comportamento lícito, atos jurídicos. O
município fecha uma rua, por poluição, ou outra fundamentação
administrativa, os corretores de carros, deveriam ser indenizados,
uma meia dúzia não deve arcar por todos. Principio da Isonomia.

Responsabilidade Objetiva
do Estado. atos jurídicos ilícitos. Apreensão de revistas, sem o
devido processo legal.
Por comportamento Ilícito

-

Atos materiais ilícitos espancamento de presos numa
-

Delegacia.
nada mais é que a
Responsabilidade pela falta, subjetiva, baseada na culpa e no
dolo, sempre será o ato ilícito do poder público, pois tinha o
Dever de agir e não Agiu. O direito é uma questão de
interpretação dos fatos. O fato está no sentido de que a
ilegalidade do ato é o dever de agir e não agiu. Omissão é
responsabilidade subjetiva
CELSO A. BANDEIRA DE
MELLLO. Administração omitiu-se, não precisa provar que
houve a falta, mas sim que agiu corretamente. Inversão do
Danos por Omissão do Estado

-

-

Ônus da Prova.
Um acidente com um veículo do Estado, a vítima pede a
Indenização. O estado deverá provar se a vítima agiu com culpa que
tenha caracterizado o nexo causal.
Dano por omissão deve se observar o lado do sujeito ativo,
a omissão do estado, irrelevante, para caracterizar o dano.
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Responsabilidade Solidária: Proteção das injunções da
Administração. CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO.
Fundamento do ato administrativo é proteger o cidadão.
Hipossuficlência da Administração e o Administrado. Há um ranço,
de ordem sempre pró-administração.
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4.5.1.4. No Brasil Doutrina Sobre o Dano
—

Tem as mesmas características. Dano Certo, não
podendo ser eventual, devendo atingir a esfera
juridicamente protegida da vitima.
Exemplo. Zonas Residenciais, Industriais e mistas.
Bigorrilho, zona valorizada de Curitiba, a administração
resolve torná-la mista. A Comunidade não tem direito à Zonas
específicas, ante à Administração, cabe mudar por seu critério
a classificação de mudança de Zonas.
IBEJ, no caso, quando a Administração solicita que
esta se mude, como ficará a situação do Bar ao lado? A
esfera do prejuízo deverá atingir a esfera juridicamente
protegida.
A Imagem, é um direito inerente a todos, mas a Moral,
é fluída no espaço.
Dano proveniente por Comportamento Licito
Responsabilidade Objetiva do Estado, devendo ser especial
e anormal.
-

Especial-governo
baixa
atos
Administrativos
desvalorizando a moeda, não há que solicitar Indenização já
que o Dano não foi especial.
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4.6. Responsabilidade Subjetiva do Estado
Força Maior O estado deveria agir pelo fato evitável, exclui o
-

nexo causal, conforme a doutrina francesa.
Caso Fortuito Responsabilidade Subjetiva do Estado. Celso
-

Antonio Bandeira de Mello, diz que prevalece a responsabilidade do
Estado. Deve se analisar cada caso concreto. Há uma fronteira que
deve ser analisada em cada caso. Complexidade do tema.
No Brasil a doutrina passou a uma ilação da jurisprudência,
cabendo ao Estado para a Responsabilidade Objetiva do Estado, apesar
de constar no Código Civil a Responsabilidade Subjetiva do Estado
Normativamente

a

Constituição

Federal

de

1946

trouxe

a

Responsabilidade Objetiva do Estado.
Do Agente causando Danos a Terceiros. Ao Estado, são
imputados os atos, respondendo pelos atos de seu agente, com direito de
Ação de Regresso, se agiu com dolo ou com culpa. Haverá uma
denunciação a lide. A relação entre o Estado e a Vitima é a Teoria do
Risco-Nexo Causal. A relação entre o Estado e o seu agente-— Subjetivo
pela culpa ou dolo. Se o Estado perde a ação, o Estado ingressa contra o
funcionário faltoso através de uma ação regressiva.
Caso trouxer o funcionário ao processo, acarretará uma delonga
no processo por força do artigo 70, Obrigação Solidária.
A norma deve ser interpretada, em pró-administrado.
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5. CONCLUSÃO
Finalizando a explanação e a defesa do assunto do presente Trabalho
Monográfico, reportamo-nos aos questionamentos do tema, e a posteriori, a
emissão da tese, objeto deste trabalho, que são os seguintes:
5.1. Se o atual Regulamento Disciplinar aplicado aos Funcionários
Públicos Militares do efetivo da Polícia Militar do Paraná, está em conformidade
com as normas constitucionais e,
5.2. Se esta ilegalidade cabe a devida Indenização por Danos,
resultado da Teoria da Responsabilidade Objetiva do Estado.
Depois do exposto, formulamos a seguir a seguinte hipótese:
O Regulamento Disciplinar do Exército, aplicado atualmente aos
Militares Estaduais do Estado do Paraná, não tem supedâneo legal para incidir
responsabilidade disciplinar aos seus integrantes, pela falta de previsão e
autorização legal, conforme requer o devido processo legislativo. Que o
permissivo legal previsto na Lei Estadual nº 1943, em seu artigo l, inciso 5º, foi
a preferência do legislador da época, recorrendo a uma a escolha do
Regulamento Disciplinar do Exército, em vez de seguir os trâmites legais
concernentes ao Processo Legislativo (Autorização Legal),
no que
entendemos, que assim o fez, por uma economia processual.
Este dispositivo, teve o seu sucedâneo previsto no artigo 482 do
Regulamento Interno de Serviços Gerais, aprovado em 10 Dez 49. Uma
curiosidade a ser relatado, é que o Decreto, que deveria regulamentar a Lei,
sofreu uma inversão.
Este suposto permissivo legal, foi derrogado pelo Decreto-Lei nº 667
(Federal), por força do artigo 18, e regulamentado pela Lei Estadual nº 6774
(Estadual), no seu artigo 71.
Ambas as Legislações menciona que a responsabilidade disciplinar
seria prevista em Regulamento Disciplinar próprio. (artigo 18 do Decreto-Lei
nº667 e artigo 71 da Lei nº 6774), citando que as punições seriam previstas em
Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado do Paraná.
Quanto às Estruturas Administrativas atuais, as legislações pertinentes,
promulgadas pelo Decreto-Lei nº 667, e os demais decretos regulamentativos
foram devidamente recepcionadas pela atual constituição, por que, não incidem
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diretamente nos Direitos Fundamentais, que pertence a Matéria Processual
pertinente, e para a Segurança Jurídica, deve ser mantida.
No entanto, quanto ao Cerceamento de Locomoção, os regulamentos
não foram recepcionados. Assim, todas as punições emitidas e cumpridas por
policiais militares, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, se
encaixam na aplicação do Regulamento Disciplinar do Exército, em confronto
com o artigo 5º, inciso II — Princípio da Legalidade e do artigo 37 da
Constituição Federal/88.
Outro detalhe é a interpretação literal da palavra Lei, do artigo 5º, Inciso
LXI, e o fato, destarte, encontra-se mais do que comprovado. A palavra Lei,
deve ser entendida no seu sentido literal.
Portanto, as imputações de sanções disciplinares que estão sendo
aplicados aos policiais militares pertencentes aos efetivos da Polícia Militar do
Estado do Paraná, são inconstitucionais, pois tal procedimento administrativo,
não tem previsão legal, consoante a melhor interpretação dado ao artigo
supracitado.
Já a Reparação do Dano, tem o seu sucedâneo no artigo 1551 do
Código Civil inciso III- a prisão ilegal. Outro dispositivo a ser adotado, é o
previsto na Constituição Federal/88, no seu artigo 50, inciso LXXV:

XXV - O estado indenizará o condenado por erro
judiciário, assim como aquele que ficar preso além
do tempo fixado na sentença”.

Somos por deveras concorde com a lição do Professor Eliezer Pereira
Martins, quanto à aplicação da extensão do princípio da simetria processual,
em face do artigo supra que, se refere ao erro judiciário.
No entanto, por extensão, o legislador, na verdade, menciona que
houve a intenção de reparar todo erro decorrente de ação punitiva do Estado,
independentemente de plasmarse na esfera judiciária ou administrativa 54 ~.
Independente da Responsabilidade do Estado provocado pelo seu
preposto/Agente, tanto Aquiliana ou Objetiva, as ações serão propostas contra
54

MARTINS, Eliezer Pereira. Direito Administrativo Disciplinar e sua processualidade. I Ed., São
Paulo, Ed de Direito, 1996, pá 195.
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o Estado em razão do ato administrativo disciplinar militar por ilegalidade ou
pelo abuso de poder, conforme legislação prevista na Lei nº 4898, são as
fontes dos danos materiais e morais, contra o Policial Militar.
Ao Estado, restará o direito da Ação “in regressun” contra o seu agente
ordenador do ato administrativo viciado, que ensejou então o cerceamento de
locomoção do Funcionário Público Militar do Estado do Paraná.
Neste diapasão, concorde ainda, com a lição do Dr ELIEZER PEREIRA
MARTINS, na obra citada, p. 199, cremos que a situação do cerceamento do
Direito de Locomoção impinge ao funcionário um desestímulo. Este, provocado
pelo ato administrativo ilegal, configura o fator desestímulo. Neste sentido,
temos o valor sentimental e moral, perante outros administrados. As verbas,
que por ventura venham a reparar moralmente, o ato administrativo disciplinar
militar coagente de uma sanção disciplinar, eivada de ilegalidade ou de abuso
de poder, causam um sentimento de revolta, dor moral, competindo ao Estado,
procurar os meios eficientes para evitar que tais procedimentos continuem,
exaurindo o tesouro estatal, em forma de indenizações.
Caso, haja tal indenização, seria interessante que o Administrador
Castrense, responda solidariamente ao Estado, como forma de coibir e que a
administração procure atentamente, seguir os preceitos estatuídos no artigo 37
da Constituição Federal/88.
Há na Polícia Militar do Estado do Paraná, um anteprojeto de
Regulamento Disciplinar Militar, na 1a Seção do Estado Maior, cujo autor, é o
então Ten Cel PM JOÃO LUIS ZILLI PORCIDES, aguardando deliberações dos
administradores castrenses. Dentro da técnica jurídica e do processo cognitivo
das leis e regulamentos castrenses, seria por fim, de bom alvitre, que tal
regulamento seguisse os trâmites federais, seguindo e que fosse apreciado
pelo Processo Legislativo Federal, face à competência de gerar Legislações
são do Ente Político Federal, onde tal regulamento teria abrangência federal,
em todas as PPMM. Contudo, tal competência material não é exclusiva, e a
administração castrense seguindo o princípio da Eficiência Administrativa, deve
ensejar esforços através de sua Assessoria, para que, este Regulamento, seja
apreciado e autorizado as aplicar às das Sanções Disciplinares através do
processo legislativo estadual, a fim de dar substância às aplicações de
punições disciplinares, e principalmente, a que se refere à Prisão, incidindo
diretamente no Direito de Locomoção.
A força da norma constitucional vigente, deve verticalizar-se, e as
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normas infraconstitucionais devem ser espelhadas na norma superior. Vide o
que nos ensina ROBERTO DROMI, na obra El Procedimiento Administrativo. 2.
Ed. Buenos Aires. Ediciones Ciudad Argentina, 1996, 57p.

No basta haber obtenido todo género de
liberdades
políticas,
som
tabíén
indispensables las vias de su amparo, que
conformen la armonia entre ei ordinamiento
constitucional
y
las
formalidades
adminstrativas.

Dúvidas quanto ao sentido exarado na palavra lei, do artigo
constitucional já citado, finalizamos com a seguinte lição:

IN DUBIO, SI DE RATIONE NON PLENO
CERTISSIMUS, MELIUS EST VERBIS LEGIS SERVIRE.
(em caso de dúvida, se não existe plena
certeza da interpretação, melhor se ater às
palavras da lei (interpretação literal).

Dessa forma, a Tese é a seguinte:

A aplicação de sanções disciplinares, capituladas no Regulamento
Disciplinar do Exército, referentes aos funcionários públicos militares do Estado
do Paraná está disformes, desarrazoadas segundo os ditames dos seguintes
artigos da constituição:

Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de
fazer alguma coisa senão em virtude de lei;

LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito
ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade
judiciária competente, salvo nos casos de
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transgressão militar ou crime propriamente militar,
definidos em lei (grifo nosso);

Originando, por conseqüência lógica, o Direito à Reparação por Danos
Morais, ocasionado por Ato Administrativo Nulo, eivado de vícios, pela
ilegalidade e inconstitucionalidade.
Quanto à inconstitucionalidade, citemos o ensinamento do Dr JOSÉ
AFONSO DA SILVA, ob. Cit. p.49:

“lnconstitucionalidade por ação - Ocorre
com a produção de atos legislativos ou
administrativos que contrariem normas ou
princípios da constituição. O fundamento
dessa inconstitucionalidade está no fato de
que
do
princípio
da
supremacia
da
constituição resulta o da compatibilidade
vertical das normas da ordenação jurídica de
um pais, no sentido de que as normas de grau
inferior somente valerão se forem compatíveis
com as normas de grau superior, que é a
constituição. As que não forem compatíveis
com
ela
são
inválidas,
pois
a
incompatibilidade
vertical
resolve-se
em
favor das normas de grau mais elevado, que
funcionam como fundamento de validade das
inferiores. Essa incompatibilidade vertical
de normas inferiores (leis, decretos etc.)
com a constituição é o que, tecnicamente, se
chama inconstitucionalidade das leis ou dos
atos do Poder Público, e que se manifesta sob
dois aspectos: (a)formalmente, quando tais
normas
são
formadas
por
autoridades
incompetentes ou em desacordo com formalidades ou procedimentos estabelecidos pela
constituição; (b) materialmente, quando o
conteúdo de tais leis ou atos contraria
preceito ou princípio da constituição~.
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7.1. Constituição Estadual - Capítulo IV –

CAPITULO IV
Da Segurança Pública
Art. 46. A Segurança Pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de
todos, é exercida, para a preservação da ordem pública e incolumidade das pessoas
e do patrimônio, pelos seguintes órgãos:
I - Polícia Civil;
II - Polícia Militar.
Art. 47. A Polícia Civil, dirigida por delegado de polícia, preferencialmente
da classe mais elevada da carreira, é instituição permanente e essencial à função da
Segurança Pública, com incumbência de exercer as funções de polícia judiciária e
as apurações das infrações penais, exceto as militares.
§ 1°. A função policial civil fundamenta-se na hierarquia e disciplina.
§ 2º O Conselho da Polícia Civil é órgão consultivo, normativo e deliberativo,
para fins de controle do ingresso, ascensão funcional, hierarquia e regime
disciplinar das carreiras policiais civis.
§ 3° Os cargos policiais civis serão providos mediante concurso público de
provas e títulos, observado o disposto na legislação específica.
Art. 48. À Polícia Militar, força estadual, instituição permanente e regular,
organizada com base na hierarquia e disciplina militares, cabe a polícia ostensiva,
a preservação da ordem pública, a execução de atividades de defesa civil,
prevenção e combate a incêndio, buscas, salvamentos e socorros públicos, o
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policiamento de trânsito urbano e rodoviário, o policiamento ferroviário, de
florestas e de mananciais, além de outras formas e funções definidas em lei.
Parágrafo único. As patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas
inerentes, são asseguradas em toda sua plenitude aos oficiais da ativa, reserva ou
reformados da Polícia Militar, sendo-lhes privativos os títulos, uniformes militares
e postos até o coronel.
Art. 49. A Polícia Militar, comandada por oficial da ativa do último posto do
Quadro de Oficiais Policiais Militares, força auxiliar e reserva do Exército, e a
Polícia Civil subordinam-se ao Governador do Estado e serão regidas por
legislação especial, que definirá suas estruturas, competências, bem como direitos,
garantias, deveres e prerrogativas de seus integrantes, de maneira a assegurar a
eficiência de suas atividades.
Art. 50. A Policia Científica, com estrutura própria, incumbida das perícias
de criminalística e médico-legais, e de outras atividades técnicas congêneres, será
dirigida por peritos de carreira da classe mais elevada, na forma da lei.
Art. 51. A prevenção de eventos desastrosos, o socorro e a assistência aos
atingidos por tais eventos e a recuperação dos danos causados serão coordenados
pela Defesa Civil, que disporá de:
I - organização sistêmica, dela fazendo parte os órgãos públicos estaduais,
podendo integrar suas ações os municipais e federais, os classistas, entidades
assistenciais, clubes de serviço, a imprensa, autoridades eclesiásticas e a
comunidade em geral;
II - coordenadoria estadual vinculada ao gabinete do Governador do Estado.
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7.2. Lei nº 1943, de 23 Junho de 1954 -
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CÓDIGO
DA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARANÁ

LEI Nº 1.943
23 JUN 54

CÓDIGO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARANÁ
LEI Nº 1.943
Data: 23 de junho de 1954
.
Súmula: Código da Polícia Militar do Estado.
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ,
decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Art. 1º. A Polícia Militar do Estado, Corporação instituída pela Lei nº
7, de 10 de agosto de 1854, para a segurança interna e manutenção da ordem no
território estadual, é subordinada à “SECRETARIA DE ESTADO DOS
NEGÓCIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA” 1 e considerada, de acordo com a
legislação federal, força auxiliar, reserva do Exército Nacional 2, situação esta que a
obrigará a atender à convocação do Governo Federal, em caso de guerra externa
ou grave comoção intestina. 3
§ 1º. A Corporação, formada por alistamento voluntário de brasileiros
natos, matrícula no CFO e preenchimento regular de outros quadros 4, é
constituída de Serviços e Corpos das Armas de Infantaria e Cavalaria, além dos
mais que lhe são peculiares, todos semelhantes ao do Exército, e em unidades com
organização, equipamento e armamento próprios aos desempenho das funções
policiais 5.
§ 2º. O efetivo e o armamento de cada Corpo ou Unidade não podem
exceder aos previstos para as unidades das mesmas armas do Exército, em tempo
de paz.

1

Art 4º da Lei nº 4.615, de 09 Jul 62, - “A Polícia Militar passa a integrar a Secretaria de Segurança
Pública, subordinada diretamente ao Secretário, respeitada sua legislacão específica e dotações
orçamentárias próprias”.

2

Art. 144, § 6º, da Constituição Federal - “As polícias militares, forças auxiliares e reserva do
Exército, subordinam-se aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”.

3

Art. 3º, do Decreto-Lei nº 667, de 02 Jul 69 - dá a definição e competência atual da Polícia Militar.

4

Art. 11, do Decreto Lei nº 667, de 02 Jul de 69 - “O recrutamento de praças para as Polícias
Militares obedecerá ao voluntáriado, de acordo com legislação própria de cada Unidade da
Federação, respeitadas as prescrições da Lei do Serviço Militar e seu regulamento”.
5

V. art. 5º do Decreto-Lei nº 667 e 7º do R-200, que dispõem sobre a estrutura e organização da
Polícia Militar. (V. normas da IGPM).

§ 3º. Os postos tem as mesmas denominações e hierarquias dos do
Exército, até coronel inclusive 6.
§ 4º. Os deveres, responsabilidades, direitos, ... 7, recompensas e
prerrogativas dos militares da Corporação, são regulados pelo presente Código.

§ 5º. Consideram-se subsidiários deste Código os regulamentos da
Corporação, o RDE e o Regulamento de Continências, Honras e Sinais de Respeito
das Forças Armadas 8.
Art. 2º. São componentes da Corporação os brasileiros que, como
militares, combatentes ou não, integram as suas fileiras, com situação hierárquica
definida, bem como os que dela se tenham afastado para a inatividade
remunerada.
Parágrafo único. São combatentes, os militares pertencentes às armas
de infantaria e cavalaria e não combatentes, os dos diferentes quadros de serviços.
Art. 3º. Os postos e graduações constituem carreira para os militares.
Art. 4º. A situação jurídica do oficial é definida pelos deveres e direitos
inerentes à patente que lhe for outorgada e da praça pelos deveres e direitos
correspondentes ao grau hierárquico que lhe for conferido.
Art. 5º. São militares de carreira os componentes da Corporação com
vitaliciedade assegurada ou presumida.
§ 1º. A vitaliciedade é assegurada ao oficial desde o momento do seu
compromisso no primeiro posto.
§ 2º. Vitaliciedade presumida é a da praça com mais de dez anos de
serviço.
Art. 6º. Militar da ativa é o que, ingressou na carreira, faz dela
profissão, até ser transferido para a reserva ou reformado.
Art. 7º. Militar da reserva remunerada é o que para esta foi transferido,
com proventos determinados, como prêmio pelos serviços prestados.
Art. 8º. O militar da reserva não remunerada é o que, na forma
prevista neste Código, foi a ela incorporado.
Art. 9º. Militar reformado é o que está isento, na forma de Código, de
obrigações militares.
6

7

8

V. Art. 8º do Decreto-Lei 667/69, dispõe sobre a hierarquia nas PPMM.
(Vantagens). Palavra suprimida pela Lei nº 6.417, de 03 Jul 73

Sempre que não colidir com as normas em vigor na Unidade da Federação, é aplicável às PPMM o
estatuído pelo Regulamento de Administração do Exército, bem como toda a sistemática de
controle de material adotada pelo Exército.(art. 30 do R-200).

TITULO II
Da Estrutura Geral
CAPÍTULO I
Da Organização, Efetivo e Orçamento
Art. 10. A organização da Corporação será estabelecida em lei, com
efetivo e orçamento fixados anualmente.

Parágrafo único. Em casos excepcionais, o efetivo poderá ser alterado,
por decreto do Executivo ou lei que o modifique, segundo a urgência ou natureza
da medida 9.
CAPÍTULO II
Do Comandante-Geral.
Art. 11. O cargo de Comandante-Geral é exercido, em comissão, por
oficial superior do Exército ou da Corporação, da livre escolha do Chefe do Poder
Executivo 10.
§ 1º. O comissionamento do Comandante-Geral, em qualquer caso, darse-á no posto de coronel.
§ 2º. Quando foi atribuído o cargo de Comandante-Geral a um oficial
da Corporação ou do Exército que ainda não haja atingido o posto de coronel, será
ele comissionado neste posto, enquanto durar a comissão.
Art. 12. O Comandante-Geral, quando se ausentar para fora do estado,
deixar o comando em caráter definitivo 11, licenciar-se para tratamento de saúde ou
entrar em gozo de férias regulamentares, será substituído pelo oficial mais
graduado que se encontrar na sede da Corporação.
Parágrafo único. Nas demais faltas, o Chefe do Estado-Maior
responderá pelo expediente.
CAPÍTULO III
Das Nomeações, Classificação e Ingresso
SEÇÃO I
9

V. Art. 23 § 2º do R-200 (Regulamento das PPMM)

10

V. Art. 6º do Decreto-Lei nº 667/69

11

Texto introduzido pela Lei nº 63/55, de 04 Nov 55 (no original havia sido vetado)

Das Nomeações
Art. 13. A nomeação para o cargo de Comandante-Geral dar-se-á
exclusivamente por decreto do Chefe do Poder Executivo 12.
Art. 14. A nomeação do oficial para o posto em que se exija profissional
diplomado em curso de ensino superior ou quando depender da conclusão de curso
especializado instituído pela Corporação, dar-se-á mediante proposta do
Comandante-Geral, tudo na forma especificada neste Código 13.
Art. 15. O oficial pode desempenhar, em comissão, cargo de confiança
do Governo do Estado ou do Governo Federal ou do Governo de outro Estado da
Federação, dependendo para este último caso, de expressa autorização, por
decreto, do Chefe do Executivo.

SEÇÃO II
Das Classificações
Art. 16. A classificação dos oficiais superiores, nas diversas funções da
Corporação, é feita por decreto do Chefe do Poder Executivo, mediante proposta
do Comandante-Geral.

Parágrafo único. São classificados por livre escolha do Chefe do Poder
Executivo os oficiais da Casa Militar e do Governo e (...) 14 e sob proposta do ... 15e
do ... 16, os seus respectivos ajudantes-de-ordens.
Art. 17. A classificação dos demais oficiais é feita pelo ComandanteGeral.
Art. 18. A classificação das praças se fará na forma do Regulamento
Interno e dos Serviços Gerais (RISG).
SEÇÃO III
Do Ingresso
12

V. § 1º do art. 6º do Decreto-Lei nº 667/69

13

V. Art. 10 do Decreto-Lei nº 667/69

14

Cmt da Escolta Governamental - Essa função foi extinta na PMPR

15

Secretátio do Interior e Justiça e seu assistente militar - O cargo de Assistente Militar da
Secretaria do Interior foi extinto pelo Decreto nº 1.843, de 06 abr 72

16

Chefe de Polícia - Atualmente é o Secretário de Segurança Pública quem nomeia o seu
Assistente Militar e o Ajudante-de-Ordens, conforme dispõe o art. 3º, ítem VIII, do Decreto nº 9.947,
de 13 Nov 62 (Regulamento da SESP)

Art. 19. Os diferentes postos da hierarquia da Corporação são
acessíveis a todos os seus componentes, observadas as condições previstas no
presente Código e nos regulamentos em vigor.
Art. 20. O ingresso na Corporação dar-se-á:
a) como oficial não combatente;
b) como soldado; e
c) como aluno do Curso de Formação de Oficiais Combatentes 17.
Art. 21. São condições para o ingresso:
I - como oficial não combatente:
aprovação em concurso;
II - como soldado: 18
a) ser brasileiro nato;
b) ser reservista do Exército, da Marinha de Guerra ou da
Aeronáutica Nacional, ou ser portador de autorização do Comando da Região;

c) ser alfabetizado;
d) ter comprovada moralidade;
e) ter capacidade física comprovada pelo Serviço de Saúde da
Corporação; e
f) ter no máximo 30 anos de idade. 19
III - como aluno do CFO:
a respectiva matrícula, na forma do regulamento próprio.

Art. 22. O ingresso nos quadros de oficiais das armas e dos serviços só é
permitido nos postos inicias das respectivas escalas hierárquicas. 20
CAPÍTULO IV
Da Hierarquia
Art. 23. A precedência hierárquica entre os militares é regulada pelo
posto ou graduação e, em caso de igualdade, pela antigüidade relativa.
17

V. Art. 9º do Decreto-Lei nº 667/69

18

O recrutamento de praças para as PPMM obedecerá ao voluntariado, de acordo com a legislação
própria de cada Unidade da Federação, respeitadas as prescrições da Lei do Serviço Militar e seu
regulamento. (Artigo 11, do Decreto-Lei nº 667/69)
19

A Diretriz do Comando-Geral de 28 Abr 72, estabeleceu a idade máxima de 25 anos e outros
requisitos para ingresso na Corporação, além dos mencionados no presente Código. O Boletim
Geral nº 210, de 07 Nov 75, elevou o limite de idade para no máximo 30 anos.

20

V. Art 9º do Decreto-Lei nº 667/69 e art. 67 da Lei nº 5.944/69

Parágrafo único. Posto é o grau hierárquico do oficial conferido por
decreto e confirmado em Carta Patente 21; graduação é o grau hierárquico da
praça, conferido pela autoridade competente.
Art. 24. A hierarquia dos militares da Corporação é idêntica à dos
militares do Exército, até o posto de coronel inclusive 22.
§ 1º. A antigüidade de cada posto ou graduação assegura a precedência
e é contada a partir da data do ato da respectiva promoção, graduação, nomeação
ou declaração, salvo se, em ato da autoridade competente, for taxativamente fixada
outra data.
§ 2º. No caso de ser igual antigüidade referida no parágrafo anterior,
prevalece sucessivamente a dos graus hierárquicos anteriores e, se ainda assim
subsistir a igualdade de antigüidade, esta será fixada pela data de praça e a seguir
pela de nascimento.
§ 3º. Em igualdade de posto ou graduações, os militares da ativa têm
precedência sobre os da reserva ou reformados 23.
Art. 25. Nenhum militar, salvo em caso de funeral, pode dispensar
honras e sinais de respeito devido ao seu grau hierárquico.

Art. 26. Haverá na Corporação um Almanaque Militar, que será
reeditado anualmente, para efeito de alterações ocorridas em cada exercício,
contendo a relação nominal de todos os ex-comandantes e dos oficiais da ativa, da
reserva e reformados, por grupos distintos, classificados os da ativa pelos
respectivos quadros, na conformidade de seus postos e antigüidade.
Art. 27. Os militares da Corporação são grupados em círculos idênticos
aos dos militares do Exército 24.

CAPÍTULO V
Do Corpo de Bombeiros
Art. 28. O Corpo de Bombeiros, como unidade militar integrante da
Corporação, tem uma organização especial e atribuições de caráter técnico,

21

A disposição sobre a expedição de Carta Patente aos oficiais da PM está expressa na Lei nº 179,
de 24 Dez 46
22

Sobre a hierarquia nas PPMM, ver art. 8º do Decreto-Lei nº 667/69

23

V. Art. 31 do R-200 (precedência dos Alunos da EsFO)

24

a) Oficiais de Polícia; b) Praças Especiais de Polícia (Aspirantes e Alunos); c) Praças de Polícia.
A todos os postos e graduações é acrescida a designação “PM” (Polícia Militar) (art. 8º do Dec-Lei
667/69). “Em igualdade de posto e graduação os militares das FFAA tem precedência hierárquica
sobre os da PM (art. 27, do Dec.-Lei nº 667/69)

cumprindo-lhe defender a propriedade pública e particular contra o fogo e outras
calamidades.
Art. 29. Administrativamente, a unidade é autônoma para aplicar os
meios que lhes forem atribuídos pelos órgãos competentes do poder público.
CAPÍTULO VI
Da Justiça Militar
SEÇÃO I
Do Conselho e Auditoria da Justiça Militar
Art. 30. O Conselho de Justiça Militar, com competência para
processar e julgar, em primeira instância, os crimes militares dos oficiais e praças
da Corporação, é organizado com observância dos preceitos gerais da lei federal 25.
Art. 31. A composição e funcionamento da Auditoria de Justiça Militar
são prescritos pela Lei de Organização Judiciária do Estado 26, atendidas as
normas processuais pela legislação federal 27.

25

“Compete à União legislar sobre: organização, efetivos, instrução, justiça e garantias das
polícias militares e condições gerais de sua convocação, inclusive mobilização.” (art. 8º, ítem XVII,
alínea v, da Constituição do Brasil, promulgada em 17 out 69)

26

V. art. 93 da Emenda Constitucional nº 3, de 29 Mai 71

27

V. art. 19º do Decreto-Lei nº 667/69

SEÇÃO II
Da Consultoria Jurídica
Art. 32. A Consultoria Jurídica da Corporação compor-se-á de
advogados do Quadro Geral do Estado, postos à disposição da mesma, pelo Chefe
do Poder Executivo, de acordo com a necessidade do serviço.
Art. 33. A assistência judiciária aos militares 28 e jurídica à Corporação
é prestada pela Consultoria Jurídica 29.
Art. 34. As atribuições da Consultoria Jurídica são definidas no RISG
da Corporação 30.
CAPÍTULO VII
Do Conselho Econômico e Administrativo
Art. 35. Para aplicação das verbas e fiscalização de toda a receita e
despesa da Corporação, a um Conselho Permanente, denominado Conselho
Econômico e Administrativo, composto do Comandante-Geral, como Presidente,
do Chefe do Estado-Maior, de dois Chefes de Seções e de um Comandante de
Unidade, sendo este e um dos Chefes de Seção substituídos semestralmente.
Parágrafo único. O funcionamento do Conselho é definido pelo RISG.
CAPÍTULO VIII
Dos Concursos
Art. 36. O concurso para a investidura no posto inicial de oficial não
combatente, dentro do respectivo quadro de serviço, dar-se-á mediante provas e
títulos e será prestado perante banca examinadora, composta de três membros,
escolhida pelo Comandante Geral, dentre profissionais militares e civis de alta
capacidade profissional indicado desde logo quem a deva presidir, obedecida a
condição hierárquica, quando for o caso 31.
28

Com essa finalidade foi criado em 1973, o Departamento de Assistência Jurídica da Associação
da Vila Militar. (Boletim Geral datado de 14 Abr 73, fls 128)

29

V. art. 15 da Lei nº 6.774/76 (Lei de Organização Básica), inc. X

30

V. art. 21 da Lei nº 6.774/76 (Lei de Organização Básica)
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“O acesso ao primeiro posto no quadro de especialista, dar-se-á pela nomeação do concursado
ao posto inicial da carreira, fixado em lei, para o respectivo quadro, observando-se as vagas
existentes.” (Art. 47 da Lei nº 5.944, de 21 Mai 69).
“Os efetivos em oficiais médicos, dentistas, farmacêuticos e veterinários, ouvido o EM do
Exército, serão providos mediante concurso e acesso gradual, conforme estiver previsto na
legislação de cada Unidade da Federação.” (Art. 10 do Decreto-Lei nº 667/69).

§ 1º. Para a composição da banca o Comandante-Geral convidará, com
a devida antecedência, os membros escolhidos que forem estranhos à Corporação.

§ 2º. O prazo de validade do concurso é de dois anos a partir da
publicação de sua homologação.
SEÇÃO I
Da Inscrição
Art. 37. Verificada a vaga e esgotado o número de candidatos
habilitados em concurso para nomeação, o Comandante Geral fará publicar o
“Diário Oficial”, editais de inscrições, pelo prazo de trinta dias, juntamente com a
relação dos títulos ou documentos obrigatórios à inscrição, discriminando os
pontos para a classificação.
§ 1º. O pedido de inscrição é dirigido ao Comandante-Geral, em
requerimento acompanhado de documentos comprobatórios de que o candidato:
a) é brasileiro nato;
b) está quite com o serviço militar;
c) tem idade inferior a 30 anos, salvo se for funcionário público efetivo,
oficial ou praça da Corporação, casos em que poderá inscrever-se até os 40 anos;
d) está em gozo dos direitos políticos;
e) tem idoneidade moral reconhecida; e
f) tem capacidade física comprovada em inspeção de saúde procedida
pela Junta de Saúde da Corporação.
§ 2º. Ao concurso para o qual se exija profissional diplomado em curso
superior, a inscrição é feita do parágrafo 1º e mediante prova de que o candidato:
a) é diplomado; e
b) está com o seu diploma devidamente registrado e preenche as demais
exigências legais para o exercício da profissão.
§ 3º. É facultado ao candidato à apresentação de quaisquer documentos
ou trabalhos reveladores de sua capacidade intelectual ou técnica.
Art. 38. O requerimento de inscrição será indeferido quando dele se
verificar que o candidato não satisfez as exigências legais. Se, todavia, se
verificarem faltas sanáveis nos documentos exibidos, pode o Comandante-Geral
conceder um prazo até 15 dias, antes da realização das provas, para o seu
suprimento.
Parágrafo único. No despacho de indeferimento, caberá recurso ao
Secretário de Estado dos Negócios... 32, dentro do prazo de 48 horas, a contar da
respectiva intimação.

32

(Interior e Justiça) - Atualmente cabe ao Secretário de Segurança Pública.

Art. 39. Dentro de 10 dias, após o encerramento do prazo de inscrição o
Comandante-Geral, deliberará sobre a habilitação preliminar dos candidatos e
designará, fazendo publicar no “Diário Oficial” a data, hora e local para a
realização das provas, que terão lugar dentro de 30 dias após a mesma publicação.

SEÇÃO II
Das Provas
Art. 40. As provas podem ser escritas e orais, ou escritas práticas e
orais, e versarão sobre programa previamente organizado para cada concurso.
§ 1º. A prova escrita consistirá na dissertação sobre ponto sorteado no
momento e terá a duração máxima de três horas.
§ 2º. A prova oral consistirá na argüição dos candidatos, pelos mesmos
membros da banca examinadora, sobre o ponto sorteado, e não deverá exceder de
sessenta minutos.
Art. 41. Findas as provas, a comissão examinadora classificará os
candidatos, atendendo as condições de capacidade de cada um, apurada no
concurso, inclusive através dos documentos exibidos, reveladores de habilitação
intelectual.
Parágrafo único. A classificação é feita obedecendo às notas obtidas
pelos candidatos, apuradas de conformidade com as normas estabelecidas nas
respectivas instruções.
Art. 42. De tudo lavrará o presidente da banca circunstanciado
relatório, o qual, aprovado e subscrito por todos os membros da banca, será por
ele, encaminhado à consideração do Comandante-Geral que homologará, fazendo
publicar no “Diário Oficial” a relação dos candidatos aprovados e sua respectiva
classificação.
§ 1º. Nas 48 horas seguintes, poderá ser encaminhado à mesma
autoridade qualquer pedido de retificação ou reclamação, se para tal houver justo
fundamento, cabendo ao Comandante-Geral resolver em igual prazo, como lhe
parecer acertado e legal.
§ 2º. Nenhuma impugnação havendo, ou resolvida as que houver, o
Comandante-Geral encaminhará ao Chefe do Poder Executivo, por intermédio do
Secretário de Estado dos Negócios do...(de Segurança Pública), o processo
respectivo, com relação das vagas a serem preenchidas e dos candidatos
habilitados à nomeação.
§ 3º. A nomeação obedecerá a ordem de classificação dos candidatos
habilitados em concurso.

CAPÍTULO IX
Dos Cursos
Art. 43. Os cursos da Corporação são os seguintes 33:
a) Curso de Formação de Oficiais Combatentes;

b) Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais;
c) Curso de Equitação;
d) Curso de Graduados Combatentes; e
e) Curso de Qualificação de Soldados e Graduados.
§ 1º. A regulamentação dos cursos é da alçado do Comandante-Geral,
dependendo de aprovação por decreto do Executivo, os das letras a) e b).
§ 2º. Os cursos de qualificação de soldados e graduados são os
necessários ao preenchimento das vagas existentes na Corporação.
§ 3º. As vagas nos cursos são fixadas anualmente pelo Comando Geral.
§ 4º. A juízo do Comando Geral poderão ser instituídos outros cursos
além dos enumerados neste artigo, desde que aprovados pelo Chefe do Poder
Executivo.

CAPÍTULO X
Da Posse
Art. 44. Posse é o ato que investe o militar em cargo ou função de
nomeação do Chefe do Poder Executivo ou do Comandante da Corporação.
Art. 45. Tomarão posse:
I - perante o Secretário de Estado dos Negócios do Governo, os
integrantes da Casa Militar do Governo 34;
II - perante o Secretário de Estado dos Negócios do ... 35:
a) o Comando Geral da Corporação 36
33

- Além desses cursos, funcionam na Corporação mais os de especialização, que tem por escopo
tornar o PM qualificado ao desempenho de atividades que, por seu caráter, exija o estudo
especializado, necessário ao desempenho de um encargo específico.
- A Lei nº 4. 855, de 30 Mar 64, instituiu o Curso de Oficiais Administrativo.
- V. art. 12 do Decreto-Lei nº 667/69 (requisitos para o acesso na escala hierárquica)
34

No original este ítem fôra vetado. Texto dado pela Lei nº 63/55, promulgada pela Assembléia
Legislativa em 04 Nov 55.
35

(Interior e Justiça) - Desde 1962 a PMPR deixou de subordinar-se ao Secretario do Interior. A Lei
nº 4.615 de 09 Jul 62, integrou-a na Secretaria de Segurança Pública.

b) o seu ajudante-de-ordens;
III - ... 37;
IV - perante o Comandante-Geral;
os oficiais nomeados e classificados para cargos ou funções na
Corporação.

Art. 46. A posse verificar-se-á mediante a lavratura de um termo, que
será assinado pela autoridade que a der e pelo empossado.
CAPÍTULO XI
Do Compromisso
Art. 47. Compromisso é o ato pelo qual o militar presta juramento
solene de subordinação às leis e aos seus deveres.
Art. 48. Perante o Comandante-Geral, prestará compromisso o militar
que ingressar no oficialato, jurando desempenhar com honra, lealdade e sacrifício
de sua própria vida, as obrigações de seu posto, na defesa da Pátria, do Estado, da
Constituição e das leis.
Art. 49. Os elementos que se alistarem na Corporação, prestarão
solenemente o seguinte compromisso:
“Alistando-me soldado da Polícia Militar do Estado, prometo regular
minha conduta pelos preceitos da moral, respeitar os meus superiores
hierárquicos, tratar com afeto os meus companheiros de armas e com bondade os
que venham a ser meus subordinados; cumprir rigorosamente as ordens das
autoridades competentes e devotar-me inteiramente ao serviço do Estado e da
minha Pátria, cuja honra, integridade e instituições, defenderei com o sacrifício da
própria vida.”
TÍTULO III
Dos Assentamentos
36

No original essa alínea havia sido vetada. Texto dado pela Lei nº 63/55, promulgada pela
Assembléia Legislativa em 04 Nov 55.
O art. 3º, ítem III do Decreto nº 9.947, de 13 Nov 62, expõe que é competência do Secretário de
Segurança Pública: “constatar a prestação da promessa legal e dar posse a todas as autoridades e
servidores ao serem investidos em cargos ou funções pertinentes aos serviços da Secretaria”.
37

(Perante o Chefe de Polícia) - Cargo extinto em 1962

CAPÍTULO I
Do Registro
Art. 50. Todas as alterações ocorridas na atividade do militar são
registradas no seu respectivo assentamento, em livro próprio da Corporação.

CAPÍTULO II
Da Fé-de-Ofício
Art. 51. A fé-de-ofício é o extrato fiel de registro da sua vida militar,
onde figuram os seguintes elementos essenciais:
a) data de praça;
b) filiação, estado civil, date e lugar de nascimento e números de filhos;
c) cursos e seus resultados;
d) publicações;
e) promoções e respectivas datas;
f) acréscimos de tempos de serviços;
g) vantagem por tempo de serviço;
h) recompensas;
i) comissões;
j) afastamento da sede por motivo de serviço, datas de partida e
regresso;
l) serviços em campanha;
m) partes de doentes, licenças e baixas ao hospital ou enfermaria;
n) atestado de origem;
o) punições; e
p) outras alterações publicadas em boletim.
Art. 52. À seção competente cabe expedir a fé-de-ofício do oficial desde
que regularmente solicitada.
TÍTULO IV
Das Promoções
CAPÍTULO I
Dos Oficiais 38
SEÇÃO I
Das Disposições Gerais
Art. 53. revogado
Art. 54. revogado
Art. 55. revogado
Art. 56. revogado
Art. 57. revogado
Art. 58. revogado
Art. 59. revogado
Art. 60. revogado
Art. 61. revogado
38

A Lei nº 5.944, de 21 Mai 69, que estabelece os princípios, requisitos e processamentos para
promoções de oficiais da Polícia Militar, revogou todos os dispositivos deste Código referentes a
promoções de oficias (Cap I e II do Título VI - artigos 53 a 91)

Art. 62. revogado
Art. 63. revogado

Art. 64. revogado
Art. 65. revogado
SEÇÃO II
Da Antigüidade
Art. 66. revogado
Art. 67. revogado
Art. 68. revogado
Art. 69. revogado
Art. 70. revogado
SEÇÃO III
Do Merecimento
Art. 71. revogado
Art. 72. revogado
Art. 73. revogado
SEÇÃO IV
Da Bravura
Art. 74. revogado
Art. 75. revogado
SEÇÃO V
Da Comissão de Promoções 39
Art. 76. revogado
Art. 77. revogado
Art. 78. revogado
Art. 79. revogado
SEÇÃO VI
Da Organização dos Quadros de Acesso
Art. 80. revogado
Art. 81. revogado
Art. 82. revogado
Art. 83. revogado
Art. 84. revogado
Art. 85. revogado
Art. 86. Revogado

39

Essa comissão tem por finalidade cumprir e fazer cumprir a Lei de Promoções

SEÇÃO VII
Da Contagem de Pontos
Art. 87. Revogado
Art. 88. revogado
SEÇÃO VIII
Das Disposições Finais
Art. 89. revogado
Art. 90. revogado
CAPÍTULO II
Dos Aspirantes-a-Oficial 40
Art. 91. revogado
CAPÍTULO III
Das Demais Praças 41
Art. 92. revogado
Art. 93. revogado
Art. 94. revogado
Art. 95. revogado
Art. 96. revogado
Art. 97. revogado
Art. 98. revogado
Art. 99. revogado
Art. 100. revogado
Art. 101. revogado
TÍTULO V
Dos Deveres e Responsabilidades
CAPÍTULO I
40

A declaração de Aspirante-a-Oficial é privativa dos alunos que concluíram o curso de Formação
de Oficias da Corporação e é feita por ato do Conmandante-Geral-art. 45 da Lei de Promoções de
Oficiais
41

Este Capítulo, que vai do art. 92 ao 101, foi revogado pela Lei nº 4.808, de 10 Jan 64, que também
foi revogada pela Lei nº 5.940 de 08 Mai 69 (Lei de Promoções de Praças).

Dos Deveres
Art. 102. São deveres do militar:
a) garantir, na esfera de suas atribuições, a manutenção da ordem
pública e defender o País, em caso de agressão, especialmente quando convocado,
na forma estabelecida pelas leis federais e estaduais em vigor;

b) exercer, com dignidade e eficiência, as funções que lhes forem
atribuídas;
c) cumprir e fazer cumprir as leis, regulamentos, instruções e ordens
emanadas de autoridades competentes;
d) zelar pela honra e reputação da classe, observando comportamento
irrepreensível na vida pública e particular, e cumprir com exatidão seus deveres
para com a sociedade;
e) acatar a autoridade civil;
f) satisfazer, com pontualidade, os compromissos pecuniários assumidos
e garantir a assistência moral e material do seu lar;
g) ser discreto em suas atitudes e maneira, e abster-se de, em público,
fazer comentários ou referir-se a assunto técnico, de serviço ou disciplinar, seja ou
não de caráter sigiloso;
h) ser obediente às ordens de seus superiores hierárquicos, mediante
rigorosa observância dos regulamentos, empregando toda sua vontade e energia
em benefício do serviço;
i) estar preparado física, moral e intelectualmente, para o perfeito
desempenho de suas funções;
j) ser leal a todas as circunstâncias; e
k) exercer, em comissão, cargos de Delegado Regional e Subdelegado de
Polícia que lhe for atribuído por decreto do Chefe do Poder Executivo 42.
Art. 103. O superior é obrigado a tratar os subordinados, em geral, com
urbanidade, e os recrutas com benevolência, interesse e consideração, sem jamais
chegar à familiaridade, que é nociva à disciplina.
Art. 104. O militar deve conduzir-se, mesmo fora do serviço, de acordo
com os princípios de disciplina.
Art. 105. O militar da reserva, quando convocado, terá os mesmo
deveres do militar da ativa.
Art. 106. A inobservância ou negligência no cumprimento do dever
militar, na sua mais simples manifestação, constitue transgressão prevista nos
42

Alínea acrescida pela Lei nº 2.527, de 09 Dez 55, pelo art. 3º do Regulamento da SESP, aprovado
pelo Decreto nº 9.947 de 13 Nov 62, a designação de servidores civis e militares para o exercício
do cargo de delegado passou para a competência do Secretário de Segurança Pública. Antes era
por ato do Chefe do Poder Executivo.
“O oficial nomeado ou designado, pelo Secretário de Segurança Pública, para exercer o cargo de
delegado de polícia, na Capital ou no interior do Estado, é considerado como arregimentado”.
(Parágrafo único do art. 46, da Lei nº 5.944, de 21 Mai 69).

regulamentos disciplinares. A violação desse dever é crime militar, consoante os
códigos e leis penais.
Parágrafo único. No concurso de crime militar e transgressão
disciplinar é somente aplicada a pena relativa ao crime.
Art. 107. Ao militar no exercício da profissão é vedado fazer parte ativa
de firma comercial, de empresa industrial d qualquer natureza, nelas exercer
função ou emprego remunerado 43.

§ 1º. O militar da reserva, quando convocado, fica inibido de tratar nos
corpos, repartições públicas civis e militares, e em qualquer estabelecimento
militar, de interesse da indústria ou comércio a que estiver associado.
§ 2º. Ao militar portador de diploma para o exercício de profissão
liberal é permitido desenvolver a prática profissional no meio civil desde que haja
correlação com suas atividades na Corporação e não prejudique o serviço.

CAPÍTULO II
Das Responsabilidades
Art. 108. Cabe ao militar a responsabilidade integral das decisões que
tomar e dos atos que pratica, inclusive na execução de missões, ordens e serviços
por ele taxativamente determinados.
Parágrafo único. No cumprimento de ordem emanada de autoridade
superior, o executante não fica exonerado de responsabilidade pela prática de
qualquer crime.
Art. 109. A inobservância, falta de exação ou negligência no
cumprimento dos deveres especificados em lei e regulamentos, acarreta
responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal, consoante a legislação
em vigor.
Art. 110. A responsabilidade a que se refere o artigo anterior é sempre
pessoal, e a absolvição do crime imputado não exonera o militar da indenização do
prejuízo material por ele causado.
Art. 111. O oficial em atividade que contrair matrimônio, comunicará a
realização do ato ao Comandante-Geral, no prazo de dez dias, exibindo a
respectiva certidão.
Parágrafo único. A praça só poderá assumir tal compromisso mediante
prévia autorização do mesmo comandante 44.
43

44

V. art. 22 do Decreto-Lei nº 667, de 02 Jul 69

O Comandante-Geral, através do Bol Geral de 04 Fev 72, delegou poderes aos Cmt de OPM para
concederem essa autorização às suas Praças.

TÍTULO VI
Dos Direitos,... 45, Recompensas e Prerrogativas 46
CAPÍTULO I
Dos Direitos
Art. 112. São direitos do militar:
a) propriedade da patente, garantida em toda a sua plenitude;

b) uso das designações hierárquicas;
c) exercício da função correspondente ao posto ou graduação;
d) percepção do vencimento devido ao seu grau hierárquico;
e) transporte com sua família e respectiva bagagem por conta do
Estado, quando em objeto de serviço;
f) transferência para a reserva ou reforma com os proventos na forma
estabelecida ... 47;
g) uso privativo de uniforme, insígnias e distintivos militares
correspondentes ao posto, ou graduação, quadro, função ou curso;
h) honras e tratamento que lhes forem devidos, além dos outros
benefícios que lhes sejam assegurados;
i) julgamento em foro especial nos delitos militares;
j) promoção;
l) férias e licenças;
m) dispensas do serviço;
n) recompensas;
o) demissão voluntária;
p) porte de armas, quando oficial;
q) constituição da herança militar;
r) requerer, representar, pedir reconsiderações e recorrer;
s) uso de traje civil, quando oficial ou aspirante-a-oficial; e
t) tratamento de saúde, até o completo restabelecimento, quando
acometido de moléstia adquirida no exercício de suas funções.
Art. 113. A perda do posto e patente só poderá efetivar-se por uma das
seguintes causas:
a) perda da qualidade de cidadão brasileiro;
b) condenação à pena de prisão superior a dois anos, imposta por
sentença passada em jultado; e

45

(Vantagens) - Constam do Código próprio.

46

V. art. 25 do Decreto-Lei nº 667, de 02 Jul 69

47

(Neste Código) - Constam do Código próprio (CV).

c) quando o Tribunal de Justiça do Estado confirmar a sentença do
Conselho de Justiça, que declarar o oficial indigno do oficialato ou com ele
incompatível, nos casos previstos na legislação penal, ou ainda quando o Tribunal
de Justiça reconhecer que o mesmo professa doutrinas nocivas à disciplina e à
ordem pública ou, por palavras e atos, auxilie a faça propaganda de princípios
contrários às instituições sociais e políticas dominantes no País 48.
Art. 114. A praça com vitaliciedade presumida só perde a graduação e o
direito à transferência para a reserva remunerada ou a reforma, quando expulsa
da Corporação.

SEÇÃO II
Dos Vencimentos 49
Art. 115. revogado.
Art. 116. revogado.
Art. 117. revogado.
Art. 118. revogado.
Art. 119. revogado.
Art. 120. revogado.
Art. 121. revogado.
Art. 122. revogado.

SEÇÃO III
Da Dispensa do Serviço
Art. 123. Dispensa do serviço é a autorização concedida ao militar, para
afastamento temporário do serviço ativo, com ou sem permissão para ausentar-se
da sede da unidade50.
§ 1º. Essa dispensa, que terá a duração máxima de quinze dias, será
concedida pelo Comandante-Geral e dar-se-á sem prejuízo dos vencimentos,
remuneração ou de qualquer outro direito ou vantagem, pelos motivos seguintes:
48

“O Presidente da República poderá, mediante decreto, demitir, transferir para a reserva ou
reformar militares ou membros das polícias militares, assegurados, quando for o caso, os
vencimentos e vantagens proporcionais ao tempo de serviço” (art. 6º do Ato Institucional nº 5, de
13 Dez 68). No interesse de preservar a Revolução.
49

50

A Lei nº 6.417 de 03 Jul 73 (CV), revogou todas as disposições referentes à remuneração

O Comandante-GEral delegou poderes aso comandantes de OPM para concederem permissão
aos seus comandados para ausentarem-se fora da sede (quando dentro do próprio Estado).

a) comum, por necessidade particular devidamente comprovada;
b) gala, de oito dias, para casamento; e
c) nojo, de oito dias, pelo falecimento do cônjuge, filho, pai, mãe ou
irmão.
§ 2º. Toda a dispensa, às praças, que não ultrapassar de oito dias, será
concedida pelos comandantes das respectivas unidades.
§ 3º. A permissão para o militar ausentar-se do Estado é da alçada do
Secretário de Estado dos Negócios do ... 51
SEÇÃO IV
Das Férias
Art. 124. Férias são dispensas totais do serviço, concedidas de modo
obrigatório ao militar, anualmente, de acordo com o RISG, sem prejuízo de
vencimentos ou vantagens.
§ 1º. Os períodos de férias têm a seguinte duração:

a) para oficiais, aspirantes-a-oficial, subtenentes, sargentos, cabos e
soldados, 30 (trinta) dias úteis; e
b) para o militar que operar diretamente com o Raio X ou substâncias
radioativas, 20 (vinte) dias consecutivos por semestre de atividade na função, não
acumuláveis 52.
§ 2º. As punições decorrentes de transgressão disciplinar não impedem
o gozo de férias.
§ 3º. Somente em virtude de emergente necessidade de manutenção da
ordem pública ou absoluta falta de pessoal, o militar não gozará as férias a que
tiver direito, e, nestes casos as acumulará no período subseqüente.
§ 4º. Nas mesmas condições do parágrafo anterior, podem ser cassadas
as férias, à juízo do Comandante-Geral.
§ 5º. O direito a férias é adquirido somente após um ano de exercício.
§ 6º. As férias escolares são fixadas pelos regulamentos da Corporação.

§ 7º. Não pode o oficial gozar suas férias fora do Estado, sem prévia
licença do Secretário ... 53, bastará simples comunicação ao Comandante-Geral,
quando a ausência se der dentro do Estado.
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(Interior e Justiça) - Atualmente é concedida pelo Secretário de Segurança Pública
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Redação dada pela Lei nº 4.451, de 27 Out 61. Antes o período de férias era de 30 dias para
Oficias 20 para Subtenentes e Sargentos e 15 para Cabos e Soldados

53

(Interior e Justiça) - Atualmente é concedido pelo Secretário de Segurança Pública

§ 8º. A praça, em férias, não poderá ausentar-se da sede da unidade sem
prévia licença do Comandante da unidade a que pertencer.
§ 9º. O militar, ao entrar em gozo de férias, receberá adiantadamente o
seu vencimento, correspondente ao respectivo período, se o solicitar.
§ 10. As férias não gozadas serão contadas em dobro, como tempo de
serviço prestado ao Estado, para todos os efeitos legais, mediante requerimento do
militar 54.
SEÇÃO V
Das Licenças
PARTE I
Das Disposições Gerais
Art. 125. Licença é o direito ao afastamento do serviço por mais de
quinze dias, concedido ao militar em atividade na forma prevista neste Código.
Parágrafo único. Para efeito deste artigo as licenças são assim
especificadas:

a) tratamento da própria saúde;
b) tratamento da saúde de pessoa da família;
c) tratamento de interesse particulares; e
d) especial.
Art. 126. As licenças são concedidas pelo Chefe do Poder Executivo,
exceto as das alíneas a) e b) do artigo anterior, que são da competência:
a) até 30 dias, do Comandante-Geral; e
b) por mais de trinta dias, do Secretário de Estado dos Negócios de ... 55
Art. 127. As licenças previstas nas alíneas a) e b) do artigo 125, bem
como as suas prorrogações, são concedidas mediante laudo médico da junta da
Corporação, que indicará o prazo necessário.
Art. 128. As licenças, de modo geral, poderão ser gozadas em qualquer
localidade do Estado, devendo, para isso, o militar comunicar onde pretende gozálas.
Parágrafo único. A permissão para gozar licença fora do Estado é
concedida pelo Secretário de Estado dos Negócios do ... 55

54

Parágrafo acrescido pela Lei nº 5.607 de 03 Ago 67

55

(Interior e Justiça) - Secretário de Segurança Pública

PARTE II
Da Licença para Tratamento da Própria Saúde
Art. 129. A licença para tratamento da própria saúde é concedida ao
militar:
a) a pedido; e
b) ex-offício.
Parágrafo único. Quando a pedido sua concessão obedecerá às
exigências estabelecidas no regulamento em vigor; quando “ex-offício”, será
proposta pelo Comandante-Geral, desde que, em inspeção de saúde, fique
comprovado que o estado de saúde do militar exige o seu afastamento do serviço.
Art. 130. A licença para tratamento da própria saúde terá a duração
máxima de dois anos, quando então, se perdurar a incapacidade, será o militar
reformado do serviço ativo, na forma deste Código 56.
Parágrafo único. Se a licença para tratamento da própria saúde se
verificar em conseqüência de acidente ou ferimento, um e outro em serviço, de
enfermidade nele contraída ou de moléstia dele decorrente, sua duração máxima
será de quatro anos.
Art. 131. O militar, quando licenciado para tratamento da própria
saúde, não sofrerá descontos algum em seus vencimentos, bem como nas vantagens
que de direito lhe couberem.

Art. 132. Verificando-se em qualquer tempo, ter sido gracioso o
atestado ou laudo médico que deu origem à licença, a autoridade competente
promoverá a punição dos responsáveis.
Art. 133. O militar licenciado para tratamento da própria saúde, não
poderá exercer qualquer outra atividade remunerada, sob pena de ter cassada a
licença.
Art. 134. Do resultado dos exames médicos cabe recurso ao Secretário
de Estado dos Negócios do ... 57, que solicitará da Secretaria de Saúde Pública do
Estado uma junta médica para proceder nova inspeção.
PARTE III
Da Licença para Tratamento da Saúde de Pessoa da Família
Art. 135. Ao oficial e ao aspirante-a-oficial é concedida licença até o
máximo de dois anos, por motivo de doença na pessoa de ascendente, descendente e
56

Vide o disposto no art. 90 da Lei nº 6.417/73 (CV).

57

(Interior e Justiça) - Secretário de Segurança Pública.

colateral, consangüíneo ou afim, até o terceiro grau civil e do cônjuge do qual não
esteja legalmente separado, desde que prove:
a) ser indispensável sua assistência pessoal, incompatível com o
exercício da função; e
b) viver às suas expensas a pessoa enferma
§ 1º. Nos casos de doença grave, de mãe, pai, filho ou esposa, desta não
estando legalmente separado, é dispensada a prova da alínea b).
§ 2º. Provar-se-á a doença mediante inspeção médica e a licença será
concedida pelo prazo indicado no laudo.
§ 3º. A licença de que trata este artigo é concedida:
a) com todo o vencimento e vantagens, até seis meses;
b) com desconto de um terço do vencimento, quando exceder de seis
meses, até doze meses;
c) com desconto de dois terços, quando exceder de doze meses até
dezoito meses; e
d) sem vencimentos, do décimo nono ao vigésimo quarto mês
Art. 136. Ao beneficiado pela licença de que trata esta parte, aplica-se o
disposto no artigo 133.
PARTE IV
Da Licença para Tratar de Interesses Particulares
Art. 137. Depois de dois anos de exercício, o oficial poderá obter licença
sem vencimento ou remuneração, para tratar de interesse particulares.

§ 1º. A licença poderá ser negada, quando o afastamento do oficial do
exercício de suas funções for inconveniente ao interesse do serviço.
§ 2º. O interessado aguardará em exercício a concessão da licença.
Art. 138. Não é concedida licença para tratar de interesse particular ao
oficial nomeado, removido ou transferido, antes de assumir o novo exercício.
Art. 139. Não é concedida a licença ao oficial que, a qualquer título,
esteja obrigado a indenização ou devolução aos cofres públicos.
Art. 140. Nova licença da mesma natureza só poderá ser concedida
depois de decorridos dois anos da terminação da anterior.
Art. 141. O oficial poderá, a qualquer tempo, desistir da licença
reassumindo o exercício de suas funções.
Art. 142. O oficial não poderá, em caso algum, ultrapassar de dois anos
o tempo total de licença para tratar de interesses particulares.

PARTE V 58
Da Licença Especial
Art. 144. Ao militar, que durante o período de dez anos consecutivos
não se afastar do exercício de suas funções, é assegurado o direito a licença especial
de seis meses, por decênio, com vencimento integral.
§ 1º. Aquele que estiver nas condições deste artigo e não quiser utilizarse dos favores nele mencionados, ficará para todos os efeitos legais, com o seu
acervo de serviço público acrescido do dobro do tempo da licença que deixou de
gozar.
§ 2º. Para os fins previstos neste artigo, não são considerados como
afastamento do exercício:
a) férias;
b) dispensa do serviço;
c) exercício de cargo estadual de provimento em comissão; e
d) licença para tratamento da própria saúde e da saúde de pessoa da
família, até o máximo de seis meses por decênio.
§ 3º. O período de gozo de licença especial é computado integralmente,
como de efetivo exercício.
Art. 145. A contagem de tempo de efetivo exercício, para assegurar o
direito à licença especial, é feita por um ou mais decênio completo, interrompendose cada período, sempre que se verificar afastamento do exercício 59.

SEÇÃO VI
Do Uso dos Uniformes, Insígnias e Distintivos
Art. 146. O uso de uniformes da Corporação, salvo as exceções
previstas no presente Código, é privativa do militar em serviço ativo.
Parágrafo único. É permitido o uso de distintivo de cursos de
especialização militar, de aperfeiçoamento e de campanha do Exército, de
corporações congêneres e de estabelecimentos igualmente militares.
Art. 147. Os militares da reserva e os reformados usam uniforme da
ativa, com distintivo correspondente à situação militar.
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Nos volumes deste Código impressos na Imprensa Oficial em 1.954, essa “PARTE V”, estava
colocada erroneamente acima do artigo 138, o que originou várias interpretações duvidosas sobre
a cassação das licença especial (que não é permitida). Fazemos esta retificação no anteprojeto
deste Código, divulgado em 06 Jun 52, aprovado e conseqüentemente transformado na presente
Lei.
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Ver normas para concessão de licença especial, publicada em Bol Geral de 18 Nov 70, às fls
196.

§ 1º. Os militares da reserva e os reformados podem usar seus
uniformes por ocasião de cerimônias sociais, militares e cívicas.
§ 2º. O militar da reserva, quando convocado, é obrigado ao uso de
uniforme idêntico ao da ativa, enquanto durar a convocação.
Art. 148. Os oficiais de outras corporações, que servirem na Polícia
Militar, são obrigados ao uso de uniformes nesta adotados.
Art. 149. É expressamente proibido o uso de uniforme em
manifestações de caráter político-partidária 60.
Art. 150. O uso indébito de uniforme ou insígnia é crime, ficando o
transgressor sujeito às pensas correspondentes.
Art. 151. Não é permitido sobrepor ao uniforme, insígnia ou distintivo
de qualquer natureza não previsto em disposição legal 61.
Art. 152. É vedado o uso, individual ou por parte de corporações ou
estabelecimentos civis do Estado ou de seus municípios, de uniformes, insígnias ou
distintivos iguais ou que ofereçam semelhança com os usados pelos militares 62.
Art. 153. O uniforme é o símbolo da autoridade militar, e seu
desrespeito importa em crime de desacato à autoridade.
SEÇÃO VII
Da Inatividade
PARTE I
Das Disposições Gerais

Art. 154. A inatividade do militar da Corporação é determinada pela
transferência para a reserva remunerada ou pela reforma.
§ 1º. A reserva é a situação temporária de inatividade em que o militar
fica obrigado a determinados deveres e conserva alguns direitos.
§ 2º. A reforma é a situação de inatividade que desobriga o militar
definitivamente do serviço.
Art. 155. A transferência para a reserva verificar-se-á facultativa ou
compulsoriamente, com ou sem remuneração.
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“É expressamente proibido a elementos das PPMM o comparecimento fardado, exceto em
serviço, em manifestações de caráter político-partidário. (Art. 23 do Decreto-Lei nº 667/69).
61

V. normas gerais para confecção e uso do distintivo básico e das insígneas das PPMM,
constantes na Portaria Ministerial nº 340/DF, de Out 71, publicada no Boletim Geral de 10 Nov 71
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V. Portaria nº 001/EMFA, de 25 Jul 72

Art. 156. A situação de inatividade é declarada por ato do Chefe do
Poder Executivo 63, mediante proposta do Comandante-Geral, devidamente
instruída, que será encaminhada à Secretaria de Estado dos Negócios do ... 64
dentro de trinta dias da data que ocorreram os casos determinados por este
Código.
PARTE II
Da Reserva Remunerada
Art. 157. Será transferido para a reserva remunerada
compulsoriamente, o oficial que conte ou venha a contar com 35(trinta e cinco)
anos de serviço público, ou que atingir a idade limite estabelecida nesta lei e o que
permanecer afastado da atividade militar ou policial por mais de 8 (oito) anos
contínuos ou não. 65
§ 1º. Os oficiais alcançados por este artigo serão transferidos para a
reserva remunerada com as seguintes vantagens:
I - revogado 66
II - os demais oficiais no posto imediatamente superior com os direitos e
... correspondentes.
§ 2º. Os subtenentes e os 1º sargentos alcançados por este artigo
passarão para a reserva remunerada no posto de 2º Tenente com os direitos e ... 67
correspondentes.
§ 3º. Será ainda transferido compulsoriamente para a reserva
remunerada o militar que, em conseqüência de processo administrativo ou
criminal no Fórum Militar ou Civil, for reconhecido culpado de delito, em que o
Código Penal Militar estabeleça pena que importa na passagem para a
inatividade68.

63

O Governador do Estado, pelo Decreto nº 132. fr 26 Mar 75, atrubuiu ao SERH as atribuições para
baixar atos de transferência para a RR e reforma de integrantes da PMPR, observados os
princípios legais e regulamentares que regem essas matérias.
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(Interior e Justiça) - Atual Secretaria da Segurança Pública.

65

Redação dada pela Lei nº 4.543, de 31 Jan 62, art. 6º.

66

Item revogado pela Lei nº 6.417, de 03 Jul 73 (CV) em suas disposições em contrário.

67

(Vantagens) - A Lei nº 6.417/73 revogou todas as disposições desta Lei referentes à remuneração
- art. 119.

68

Redação dada pela Lei nº 4.543, de 31 Jan 62.

§ 4º. Poderá ser transferido a pedido para a reserva remunerada o
militar que conte mais de:
I - 30 (trinta) anos de serviço público, na forma ...
independentemente de inspeção de saúde e com os proventos integrais;
II - 25 (vinte e cinco) anos de serviço efetivo prestado à Corporação,
com 10 (dez), pelo menos, como músico, corneteiro, radiotelegrafista, radiotécnico
do Serviço de Telecomunicação, de operação direta com Raio X ou substância
radioativas, cujos proventos serão integrais 69;
III - 25 (vinte e cinco) anos de serviço público, 15 (quinze) pelo
menos prestados ao Estado do Paraná, com os proventos proporcionais de 1/30
avos ... vetado ... do vencimento do posto ou graduação da atividade e por ano de
serviço 70.
Art. 158. A idade limite de que trata o artigo anterior é a seguinte 70 :
I - para oficiais combatentes:
Coronel ..................................... 62 anos
Tenente-Coronel ...................... 59 anos
Major ........................................ 56 anos
Capitão ...................................... 53 anos
1º Tenente ................................. 50 anos
2º Tenente ................................. 47 anos
II - para oficiais não combatentes:
Coronel ..................................... 66 anos
Tenente-Coronel ...................... 63 anos
Major ........................................ 60 anos
Capitão ...................................... 57 anos
Oficial subalterno..................... 50 anos
III - para as praças 71:
Aspirante-a-Oficial .................. 47 anos
Subtenente e Sargento ............. 56 anos
Cabos ......................................... 54 anos
Soldados .................................... 53 anos
Art. 159. ... vetado ...
Parágrafo único. ... vetado ..

69

Redação dada pela Lei nº 5.384, de 19 Ago 66.

70

Redação dada pela Lei nº 4, 543, de 31 Jan 62.

71

Permaneceu o mesmo texto do original.

Art. 160. O direito ou obrigatoriedade de transferência para a reserva
poderá ser suspenso à juízo do Governo, na vigência de estado de guerra,
mobilização ou grave comoção intestina.

§ 1º. O direito ou obrigatoriedade de transferência para a reserva,
previsto no “caput” deste artigo, pode ser suspenso, a juízo do Governador,
também por necessidade técnica do serviço, nos casos dos oficiais ocupantes dos
cargos de Comandante-Geral e Chefe do Estado-Maior da Polícia Militar e do
Chefe da Casa Militar do Governo do Estado 72.
§ 2º. A permanência no cargo acarreta na agregação do oficial ao
quadro e não deverá exceder o prazo máximo de 5 (cinco) anos.
Art. 161. Para o desempenho de missão judicial-militar e nos casos
previstos no artigo anterior, pode o Governo convocar o militar da reserva
remunerada para o serviço ativo, durante o período estritamente necessário.
Parágrafo único. Poderá ainda o Chefe do Poder Executivo, mediante
consulta e assentimento, convocar oficial da reserva remunerada para o exercício
dos cargos de Chefe da Casa Militar do Governo, Comandante-Geral da
Corporação e Assistente Militar da Secretaria dos Negócios do Interior e Justiça 73.
Art. 162. O militar pertencente à reserva remunerada pode aceitar
cargo em comissão dentro ou fora do Estado, sendo necessário neste último caso,
expressa autorização por decreto do Chefe do Poder Executivo.
Art. 163. O limite de idade para a permanência na reserva remunerada
é o seguinte:
I - para oficiais combatentes ou não:
Oficial Superior ............................ 66 anos
Capitão........................................... 60 anos
Oficial Subalterno......................... 58 anos
II - para oficiais combatentes ou não:
Aspirante-a-oficial ........................ 58 anos
Subtenentes e Sargentos ............... 58 anos
Cabos ............................................. 56 anos
Soldados ......................................... 55 anos
Art. 164. O militar transferido para a reserva remunerada não perde o
direito aos adicionais e mais vantagens que lhe for devido por tempo de serviço.
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Parágrafos acrescentados pela Lei nº 7.826 de 29 Dez 83.

73

Cargo de Assistente Militar da SIJ, extinto em 1972.

Art. 165. Se transferido para a reserva remunerada, o militar constar
menos de trinta anos de serviço, seus proventos serão iguais a tantas trigésimas
partes do vencimento quantos forem os anos de serviço 74.
Art. 166. O oficial pertencente à reserva remunerada, reformado,
convocado ou comissionado em função militar dentro do Estado terá os direitos e
vantagens da ativa, assegurando-se-lhe estes direitos e vantagens ao deixar a
comissão, desde que tenha duração superior a um ano.

PARTE III
Da Reserva Não Remunerada
Art. 167. É transferido para a reserva não remunerada:
a) o militar que aceitar cargo público civil de provimento efetivo ou
vitalício, salvo com relação ao magistério;
b) o oficial que obtiver exoneração do serviço ativo.
Parágrafo único. Contando com menos de cinco anos de oficialato,
inclusive o tempo de aspirante-a-oficial, a exoneração somente será concedida
mediante indenização ao Estado das despesas oriundas dos períodos escolares de
formação
Art. 168. Suspender-se-á, a critério do Chefe do Poder Executivo, a
concessão de exoneração ao oficial:
a) durante o período de estado de guerra, mobilização ou grave
comoção intestina;
b) que estiver sujeito ao cumprimento de pena de qualquer natureza; e
c) que se encontrar em dívida com a Fazenda Pública.
Art. 169. O militar da reserva, em qualquer das suas modalidades, que
atingir a idade para a reforma, é desligado da reserva pela exclusão.
PARTE IV
Da Reforma
Art. 170. É reformado o militar
a) que atingir a idade limite de permanência da reserva;
b) que for julgado, em caráter definitivo, fisicamente incapaz para
exercer a profissão.
Art. 171. Os proventos do militar reformado são os seguintes 75:
a) revogado
74

V. Cógigo de Vencimentos (Art. 84, 85, 86, 87 e 88)

75

V. art. 90 e 91 da Lei nº 6.417, de 03 Jul 73

b) revogado
Parágrafo único. O militar reformado não perde o direito aos adicionais
e mais vantagens que lhe forem devidas por tempo de serviço.
SEÇÃO VIII
Da Hospitalização 76
Art. 172. revogado
Art. 173. revogado
Art. 174. revogado

SEÇÃO IX
Da Assistência Médica e Congênere
Art. 175. revogado
Art. 176. revogado
SEÇÃO X
Da Herança Militar
Art. 177. A herança militar é o conjunto de benefícios atribuídos aos
herdeiros legítimos do militar, em razam da morte deste.
Parágrafo único. A perda do posto e patente assegura à família do
condenado o direito previsto no artigo 51 do Código Penal Militar, como se o
militar houvesse falecido 77.
Art. 178. Constituem herança militar do pessoal da Corporação:
a) abono para funeral 78;
b) seguro de vida;
c) pecúlio de beneficiência;
d) montepio; e
e) pensão especial.
PARTE I
Do Abono para Funeral 79

76

V. art. 58 a 63 da Lei nº 6.417, de 03 Jul 73.

77

V. novo Código Penal Militar.

78

V. artigos 64 a 69 da Lei nº 6.417, de 03 Jul 73 - CV

79

Revogado pela Lei nº 6.417, de 03 Jul 73 - CV

Art. 179. revogado
PARTE II
Do Seguro de Vida
Art. 180. O seguro de vida, instituído para os funcionários públicos civis
e militares do Estado é extensivo, em toda a sua plenitude, aos oficiais, aspirantesa-oficial, subtenentes e sargentos da Corporação, na forma estabelecida pela
legislação em vigor.

PARTE III
Do Pecúlio de Beneficiência 80
Art. 181. revogado
Art. 182. revogado
Art. 183. revogado
Art. 184. revogado
Art. 185. revogado
Art. 186. revogado
Art. 187. revogado
Art. 188. revogado
Art. 189. revogado
Art. 190. revogado
Art. 191. revogado
Art. 192. revogado
Art. 193. revogado

PARTE IV
Da Pensão Especial 81
Art. 194. revogado
Art. 195. revogado
Art. 196. revogado
Art. 197. revogado
Art. 198. revogado
Art. 199. revogado
Art. 200. revogado
Art. 201. revogado
PARTE V
Do Montepio
Art. 202. O montepio do militar é regido pela legislação especial que
regula o dos funcionários públicos do Estado em geral 82.
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Atualmente esse pecúlio é intituido pelo IPE, sendo todos os policiais-militares contribuintes
obrigatórios. Antes da criação desse Instituto havia a Caixa de Beneficiência das Praças da
Corporação, na qual eram inscritos, obrigatoriamente os cabos e soldados.
A Lei nº 4.766 de 13 Nov 63, que criou o IPE, revogou todas as disposições em contrário contidas
neste Código.
81

V. Lei nº 7.421 de 17 Dez 80

SEÇÃO XI
Do Direito de Petição
Art. 203. É assegurado ao militar o direito de requerer, pedir
reconsideração ou recorrer, desde que o faça em termos respeitosos e na forma
regulamentar.
Art. 204. O pedido de reconsideração só é cabível quando contiver
novos argumentos ou provas, não podendo ser renovado.
Art. 205. O recurso, cabível quando houver pedido de reconsideração
desatendido, é dirigido a autoridade imediatamente superior a que o desatendeu, a
esta não podendo também ser renovado.
Art. 206. O direito de petição prescreve nos seguintes prazos, contados
da data da publicação oficial do ato impugnado:
a) em cinco anos, contra os atos de que decorrem demissão expulsão,
exclusão, transferência para a reserva e reforma; e
b) em cento e vinte dias, nos demais casos.
Art. 207. O pedido de reconsideração ou recurso interrompe a
prescrição até duas vezes, determinando a contagem de novo prazo, a partir da
data em que houve a publicação oficial do despacho denegatório ou restritivo.
Art. 208. O militar só poderá recorrer ao Poder Judiciário depois de
esgotados todos os recursos na esfera administrativa, salvo se o recurso ou pedido
de reconsideração não for decidido dentro de sessenta dias, a partir da data de sua
apresentação.
CAPÍTULO II
Das Vantagens
SEÇÃO I
Das Disposições Gerais
Art. 209. Vantagens é tudo o que o militar percebe em dinheiro ou
espécie além do vencimento 83.
Art. 210. revogado
Art. 211. revogado
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V. Lei nº 4.766, de 13 Nov 63 que criou o IPE e decreto nº 14.585 de 30 Mar 63, que a
regulamentou.

83

A Lei

Art. 212. Revogado

SEÇÃO II
Da Gratificação por Tempo de Serviço 84
Art. 213. revogado
SEÇÃO III
Do Adicional por Tempo de Serviço 84
Art. 214. revogado
SEÇÃO IV
Do Salário-Família 85
Art. 215. revogado
SEÇÃO V
Do Fardamento 86
Art. 216. revogado
Art. 217. revogado
Art. 218. revogado
Art. 219. revogado
SEÇÃO VI
Da Gratificação de Representação 87
Art. 220. revogado
Art. 221. revogado
Art. 222. revogado
SEÇÃO VII
Da Gratificação de Guarnição 88
Art. 223. revogado
Art. 224. revogado
Art. 225. revogado
84

84

V. art. 19 da Lei nº 6.417, de 03 Jul 73 - CV.

V. art. 19 da Lei nº 6.417, de 03 Jul 73 - CV.
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V. art. 56 da Lei nº 6.417, de 03 Jul 73 - CV.
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V. art. 55 da Lei nº 6.417, de 03 Jul 73 - CV.

87

V. art. 47 da Lei nº 6.417, de 03 Jul 73 - CV.
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Extinta pela Lei nº 6.417, de 03 Jul 73 - CV.

Art. 226. revogado
SEÇÃO VIII
Da Gratificação de Ensino 89
Art. 227. revogado
Art. 228. revogado

Art. 229. revogado
SEÇÃO IX
Das Vantagens de Campanha90
Art. 230. revogado
Art. 231. revogado
Art. 232. revogado
Art. 233. revogado
Art. 234. revogado
Art. 235. revogado
SEÇÃO X
Da Gratificação aos Delegados Regionais de Polícia 91
Art. 236. revogado
SEÇÃO XI
Da Ajuda de Custo 92
Art. 237. revogado
Art. 238. revogado
Art. 239. revogado
Art. 240. revogado
Art. 241. revogado
Art. 242. revogado
Art. 243. revogado
SEÇÃO XII
Das Diárias 93

89

V. art. 3º da Lei nº 7.434/80 e o Decreto nº 3.611, de 12 Mar 81

90

V. art. 75 da Lei nº 6.417, de 03 Jul 73 - CV.
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Gratificação não prevista no CV e revogado pelas suas disposições em contrário. V. item 2 do
art. 6º do CV.
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V. art. 37 ao 43 da Lei nº 6.417, de 03 Jul 73 - CV.

Art. 244. revogado
Art. 245. revogado
Art. 246. revogado
Art. 247. Revogado

93

V. art. 36 ao 38 da Lei nº 6.417, de 03 Jul 73 - CV.

CAPÍTULO III
Das Recompensas
SEÇÃO I
Dos Prêmios Pecuniários
Art. 248. Prêmios pecuniários são quantitativos abonados como
recompensa a trabalho de natureza científica ou técnica, julgado, pelo Chefe do
Poder Executivo, de alto valor, e de real utilidade para o Estado.
Art. 249. Os prêmios pecuniários são arbitrados pelo Chefe do Poder
Executivo, de acordo com o mérito do trabalho.
Parágrafo único. O prêmio será dividido igualmente entre os que
participaram do trabalho.
SEÇÃO II
Das Medalhas
Art. 250. Pelo Chefe do Poder Executivo são conferidas, nas condições
deste Código, as seguintes medalhas:
a) de mérito;
b) de sangue;
c) de paz;
d) de humanidade;
e) militar;
f) cruz de combate; e
g) comemorativa à campanha de 1932 94.
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Além das medalhas mencionadas neste Código, foram criadas, pelas Leis nº 4.340 de 06 Mar 61 e
5.798 de 24 Jun 68, mais as seguintes:
“Honra ao Mérito Escolar”, com as seguintes denominações:
- Prêmio Ten JOÃO PINHEIRO, para o Curso de Oficiais e Administração;
- Prêmio Cel JOÃO GUALBERTO, para o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais;
- Prêmio Gen CARNEIRO, para o Curso Superior de Polícia; e
- Prêmio Cel DULCÍDIO, para o Curso de Formação de Oficiais.
A Lei nº 5.798/68, criou ainda a Medalha Coronel Sarmento, a ser conferida àqueles que mais se
destacaram em favor da causa pública e por atos de heroísmo ou além do dever.

PARTE I
De Mérito
Art. 251. A medalha de “Mérito” criada pela Lei nº 1.496, de 17 de
março de 1915, será conferida ao militar que se distingüir ou tiver se distingüido
em serviços de campanha ou outros de relevância a bem da ordem pública.

Parágrafo único. Morrendo em combate o militar, a medalha será
entregue à sua família.
Art. 252. A medalha, confeccionada em bronze, tem de um lado o
escudo do Estado e do outro a legenda: “GRATIDÃO DO PARANÁ”.
PARTE II
De Sangue
Art. 253. É criada a medalha de “Sangue”, a ser conferida ao militar
que, em campanha ou em cumprimento da missão policial, receber ou tiver
recebido ferimento de natureza grave.
Parágrafo único. Entende-se como graves os ferimentos que
impossibilitarem o militar de suas atividades por mais de trinta dias, ou os de que
resultarem mutilação, amputação, deformidade ou enfermidade incurável.
Art. 254. A medalha, confeccionada em bronze, tem de um lado o
escudo do Paraná e do outro, circundado por uma coroa de louro, a inscrição:
“HOMENAGEM DO PARANÁ AO SANGUE DA ABNEGAÇÃO”.
PARTE III
Da Paz
Art. 255. A medalha da “Paz”, criada pela lei nº 2.373, de 31 de março
de 1925, será conferida ao militar que, sem nota desabonadora, houver defendido a
legalidade e a paz pública nos Estados de São Paulo e Paraná, na rebelião de 05 de
junho de 1924.
Art. 256. A medalha, confeccionada de bronze, tem numa face a efígie
da República, circundada por vinte e uma estrelas, e na outra face, a inscrição
central - MEDALHA DA PAZ - circundada por coroa de louro e pelos dizeres: “O
PARANÁ AOS SEUS SOLDADOS” - e as datas de 1924-1925.
PARTE IV
De Humanidade

Art. 257. A medalha de “Humanidade”, instituída pela Lei nº 2.744, de
31 de março de 1930, é conferida ao militar que, no cumprimento do dever,
pratique ato de heroísmo para salvar a vida de outrem.
Art. 258. A medalha, confeccionada em outro, tem símbolo e legendas
alusivas, determinadas pelo Chefe do Poder Executivo 95.

PARTE V
Policial-Militar
Art. 259. A medalha “Policial-Militar”, criada pela Lei nº. 1.948 de 20
de março de 1920, confeccionada, respectivamente em bronze, prata e outro,
destina-se a recompensar os bons serviços prestados pelos oficiais e praças da
Polícia Militar do Paraná, em serviço ativo, que, com ótimo comportamento,
completarem, para todos os efeitos legais, 10 (dez), 20 (vinte) e 30 (trinta) anos,
satisfeitas as condições previstas nas “Normas para Concessão de Medalha
Policial-Militar”, a serem baixadas pelo Comandante-Geral da Corporação 96.
Art. 260. A medalha tem de um lado as armas da República e do outro,
ao centro, a inscrição - PARANÁ-BRASIL -, circundada pelos dizeres - “LEI Nº.
1.948, DE 20 DE MARÇO DE 1920”.
PARTE VI
Cruz de Combate
Art. 261. É criada a medalha “Cruz de Combate”, a ser conferida ao
militar que vier a se distingüir em combate, em defesa dos poderes constituídos ou
da integridade nacional.
Art. 262. A medalha, de forma circular, tem de um lado o escudo do
Paraná e do outro, em esmalte branco, a Cruz de Malta, encimada pelos dizeres CRUZ DE COMBATE - e abaixo a data e denominação da campanha; quando
premiar a defesa da legalidade, a medalha será de bronze; de ouro, com idênticos
dizeres e confecção, quando exaltar bravura pela Pátria.
PARTE VII
Comemorativa à Campanha de 1932
Art. 263. A medalha “Comemorativa à Campanha de 1932”, instituída
por ato do Comandante e Chefe das Operações de Guerra na Zona Sul do Estado
95

O Decreto nº 9.632, de 05 Abr 68, estabeleceu o símbolo e as legendas dessa medalha
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Nova Redação dada pela Lei nº 7.776, de 13 Dez 83.

de São Paulo, será conferida aos oficiais que tomaram parte na referida
campanha.
Art. 264. A medalha, confeccionada em bronze, tem de um lado a efígie
do General que a instituiu e, de outro, os dizeres - AOS SOLDADOS DO
GENERAL WALDOMIRO LIMA, PREPARADORES DUM BRASIL PARA
TODOS. A HOMENAGEM DO PENSAMENTO RENOVADOR - e abaixo, a
data 1932, com um ramo de café, circundando um globo 97.

SEÇÃO III
Da Promoção Post-Mortem
Art. 265. Dar-se-á promoção “Post-Mortem”, por ato do Chefe do
Poder Executivo, ao militar que sacrificar a vida no cumprimento do dever 98.
SEÇÃO IV
Dos Louvores e Elogios
Art. 266. Louvores e elogios são recompensas morais concedidas ao
militar, verbalmente ou por escrito, em retribuição ou reconhecimento de atos
meritórios.

SEÇÃO V
Da Dispensa Especial do Serviço
Art. 267. Dispensa especial do serviço é a recompensa concedida pelo
Comandante-Geral ao militar que se houver de modo exemplar no serviço ou
instrução.
CAPÍTULO IV
Das Prerrogativas
Art. 268. Prerrogativas são as honras, dignidades e distinções devidas
aos postos, graduações ou funções dos militares, na forma das leis e
regulamentos 99.
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Além dessas recompensas (medalhas), foi instituida pela Lei nº 5.612 de 09 Ago 67, o Título
Honorífico de posto hierárquico de oficial da Corporação, a ser outorgado a personalidades que
hajam se destacado pelo exemplo e distinção à ordem, na garantia dos poderes constituídos e
pelos relevantes e denodados serviços prestados à Polícia Militar do Estado do Paraná.
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V. Leis de promoção de oficiais e praças, que tratam do assunto.

99

V. art. 25 do Decreto-Lei nº 667/69.

Art. 269. Em caso de flagrante delito pode o militar ser preso por
autoridade policial.
§ 1º. Efetuada a prisão, a autoridade policial fará entrega do preso
imediatamente à autoridade militar, após a lavratura do flagrante.
§ 2º. A autoridade policial que maltratar ou consentir que seja
maltratado qualquer preso militar, ou não lhe der o tratamento devido ao seu
posto ou graduação, será responsabilizada, por iniciativa da autoridade militar
competente.
Art. 270. Nenhum oficial pode ficar detido em estabelecimento ou corpo
cujo comandante não tenha precedência hierárquica sobre ele.

TITULO VII
Das Disposições Diversas
CAPÍTULO I
Da Reintegração
Art. 271. A reintegração, que decorrerá de sentença judiciária passada
em julgado, é o ato pelo qual o militar demitido, exonerado, excluído ou expulso,
reingressa às fileiras da Corporação, com ressarcimento de prejuízo.
Art. 272. A reintegração dar-se-á no posto ou graduação anterior
ocupado, respeitados os direitos adquiridos.
Art. 273. Reintegrado, é o militar submetido à inspeção de saúde e, se
verificada a sua incapacidade para o serviço militar, será reformado.
CAPÍTULO II
Da Reinclusão
Art. 274. Reinclusão é o ato pelo qual a praça excluída reingressa na
Corporação, sem direito a ressarcimento de prejuízo, tendo assegurada apenas a
contagem do tempo de serviço anteriormente prestado, para todos os efeitos legais.
Parágrafo único. Em nenhum caso pode efetuar-se a reinclusão sem
que, mediante inspeção de saúde, fique provada a capacidade física da praça.
Art. 275. A praça será reincluída quando ficar apurado, em processo,
não subsistirem os motivos determinantes de sua exclusão, ou quando for
verificado não haver inconveniência para a Corporação, se a ato que a excluiu se
tenha dado a pedido.
Art. 276. A reinclusão far-se-á na graduação anteriormente ocupada
pela praça, se houver vaga.
CAPÍTULO III
Da Reversão
Art. 277. Reversão é o ato pelo qual o militar da reserva remunerada ou
reformado, reingressa no serviço ativo, por sentença judiciária transitada em
julgado ou quando, em processo administrativo, após ser ouvido a Consultoria
Geral do Estado, ficar provada a ilegalidade da transferência para a inatividade.
§ 1º. Se a inatividade tiver sido ocasionada por motivo de incapacidade
física, justificará a reversão o simples fato de não mais subsistir a causa que a
determinou.
§ 2º. A reversão processar-se-á a pedido do interessado.

§ 3º. A reversão não prejudicará o direito a nova transferência para a
reserva remunerada ou reforma, e assegurará a contagem de tempo em que o
militar esteve em inatividade.
Art. 278. Em caso algum reverterá o militar que:
a) tenha sido transferido à inatividade a pedido;
b) mediante inspeção de saúde deixar de comprovar capacidade física
para a vida militar;
c) contar no seu acervo mais de trinta e cinco anos de serviço para fins
de inatividade;
d) haja atingido a idade limite para a transferência ou permanência na
reserva remunerada; e
e) igualmente tenha atingido o limite de idade para a reforma.
CAPÍTULO IV
Do Oficial Reintegrado ou Revertido 100
Art. 279. revogado
Art. 280. revogado
Art. 281. revogado

CAPÍTULO V
Da Agregação
Art. 282. Agregação é a situação de inatividade temporária do policialmilitar que, embora pertença aos quadros da ativa, não é computado na respectiva
escala numérica do almanaque militar do pessoal da Corporação.
Art. 283. São motivos de agregação:
a) incapacidade física para o serviço militar, verificada em inspeção de
saúde, após doze meses de moléstia continuada, embora curável;
b) licença para tratamento de interesses particulares, por tempo
superior a seis meses;
c) licença para tratamento de saúde de pessoa da família, por tempo
superior a um ano;
d) cumprimento de pena privativa da liberdade, por tempo não
superior a dois anos;
e) deserção;
f) extravio;
g) desempenho de cargo ou função de natureza civil 101;
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Capítulo revogado pela Lei nº 5.944, de 21 Mai 69 (Lei de Promoções de Oficiais). V. art. 62 da
referida Lei.

h) desempenho de mandato eletivo.
§ 1º. O oficial não conta para nenhum efeito, o tempo em que passar
agregado pelos motivos das letras b), d) e e) deste artigo.
§ 2º. O oficial que agregar em conseqüência do que dispõem as letras a),
e), f), g) e h) deixa vaga no respectivo quadro 102.
Art. 284. É considerado extraviado, para os efeitos de agregação, o
oficial que, no desempenho de qualquer serviço em campanha, em viagem ou caso
de calamidade pública permanecer desaparecido por mais de trinta dias 103.
Art. 285. O oficial reverte à atividade logo que cessar o motivo que
determinou a sua agregação ... 104
CAPÍTULO VI
Da Adição
Art. 286. O militar é adido nos seguinte casos:
a) quando promovido indevidamente;
b) quando cessado o motivo da agregação, na falta de vaga;
c) quando excedente no respectivo quadro; e
d) quando reintegrado, reincluído ou revertido.
Parágrafo único. Existindo vaga, não se aplicam às praças as hipóteses
previstas na alínea d) deste artigo.
Art. 287. Cessado o motivo da adição, volta o militar a ser incluído no
respectivo quadro.
Parágrafo único. O oficial superior, enquanto permanecer sem cargo,
não fica obrigado ao expediente normal da Corporação 105.
CAPÍTULO VII
101

Nova redação dada pela Lei nº 8.593, de 29 Out 87.
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Nova redação dada pela Lei nº 8.593, de 29 Out 87.
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V. art. 8º da Lei nº 6.417, de 03 Jul 73 - CV.
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Esta parte do art. 285, foi revogada pelas disposições em contrário da Lei nº 5.944, de 21 Mai 69.
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Este parágrafo está regulamentado pelo Decreto nº 2.336, de 25 Mai 61, que expõe: “O Oficial
Superior da PM que se encontrar adido por excesso, deverá para se ausentar da capital do
Estado, encaminhar requerimento devidamente justificado ao Secretário, por intermédio do CMT
Geral”. “Não são atingidos pela presente regulamentação os oficiais que se encontrarem no
exercício de cargo em comissão, de inquérito, sindicância e outros próprio da Corporação”.

Da Incompatibilidade
Art. 288. O oficial que se revelar incompatível com o exercício da
função que exercer, será dela afastado, depois de apurado a sua incompatibilidade,
em inquérito policial militar.

§ 1º. A incompatibilidade do oficial dar-se-á pela prática de ato
considerado crime pelo Código Penal Militar.
§ 2º. O afastamento da função acarreta, além de outras providências
legais:
a) privação do exercício dessa ou de qualquer outra função
correspondente ao posto; e
b) perda da gratificação relativa ao posto.
§ 3º. O Comandante-Geral é a autoridade competente para determinar
o afastamento das funções, na forma deste artigo.
Art. 289. O inquérito deverá terminar no prazo de dez dias e ser
encaminhado, com minucioso relatório do que tiver sido apurado, à Auditoria da
Justiça Militar.
§ 1º. Os prejuízos previstos pelo parágrafo 2º do artigo anterior, só
prevalecerão por decisão judiciária, transitada em julgado.
§ 2º. No caso de absolvição, o oficial é ressarcido dos prejuízos previstos
nas alíneas a) e b) do artigo 288.
CAPÍTULO VIII
Da Exclusão
SEÇÃO I
Dos Oficiais
Art. 290. É excluído do estado efetivo da Corporação o oficial que:
a) falecer;
b) perder o posto e patentes; e
c) for reformado
SEÇÃO II
Dos Aspirantes-a-Oficial
Art. 291. É excluído do estado efetivo da Corporação o aspirante-aoficial que:
a) falecer;
b) for reformado;
c) desertar;

d) for expulso; e
e) solicitar a exclusão, atendida a exigência do parágrafo único do
artigo 167, deste Código;

SEÇÃO III
Dos Cadetes 106
Art. 292. É excluído da Corporação o cadete que:
a) falecer;
b) solicitar a exclusão, atendida a exigência do parágrafo único do
artigo 167, deste Código;
c) desertar; e
d) for desligado do CFO, desde que não seja originário das fileiras da
Corporação, caso em que retorna à situação anterior.
SEÇÃO IV
Das Praças
Art. 293. A praça de pré da Corporação somente pode ser excluída de
seu estado efetivo, pelos seguintes motivos:
a) falecimento;
b) reforma;
c) deserção;
d) expulsão;
e) a pedido, a critério do Comandante-Geral; e
f) conclusão de tempo.
§ 1º. A exclusão, na forma determinada neste artigo, verifar-se-á por
ato do Comandante-Geral.
§ 2º. Durante a vigência do estado de guerra, mobilização ou quando a
praça for devedora à Fazenda Estadual, poderá lhe ser vedada a exclusão por
conclusão de tempo e a pedido.

CAPÍTULO IX
Da Expulsão
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Considerado pelo art. 8º do Decreto Lei nº 667/69, como Praça Especial - Aluno da Escola de
Formação de Oficiais da Polícia. V. art. 31 do R-200, quanto a precedência dos alunos.

Art. 294. É expulsa da Corporação a praça de qualquer graduação que
cometer transgressão disciplinar que importe, pelo respectivo regulamento (RISG
e RDE), na pena de expulsão e a que for passível dessa pena, em virtude de
sentença judiciária passada em julgado.

Parágrafo único. O aspirante-a-oficial e as demais praças com
estabilidade presumida, somente serão excluídos em virtude de decisão judicial ou
com base no julgamento do Conselho de Disciplina107.

CAPÍTULO X
Do Tempo de Serviço
Art. 295. Na apuração do tempo de serviço militar, são computados:
a) o tempo de serviço efetivo prestado à Corporação, a partir da data
do ingresso no serviço ativo até a data da exclusão, da transferência para a reserva
ou reforma, deduzidos os períodos em que o militar passar em gozo de licença para
tratar de interesses particulares, como desertor, ou cumprindo pena privativa da
liberdade pessoal, imposta por sentença judiciária passada em julgado;
b) o tempo em que permanecer em operações de guerra ou em serviço
delas dependente ou decorrente, ou tomar parte em expedição para restabelecer a
ordem gravemente perturbada, cujo cômputo é feito em dobro;
c) o tempo de licença especial não gozada também é contada em dobro,
na forma prevista no parágrafo 1º. Do artigo 144, deste Código;
d) o tempo de serviço público prestado à União, Estados e Municípios.
Art. 296. O tempo de efetivo serviço, bem como o de serviço em
campanha, ou de licença especial não gozada, e o prestado ao Estado do Paraná
como civil, são computados para todos os efeitos legais.
Art. 297. O tempo de serviço público prestado à União, aos demais
Estados da Federação e aos Municípios, são computados somente para efeito de
transferência para a reserva remunerada e reforma.
Art. 298. O período de tempo considerado como de campanha é fixado
por decreto executivo para efeito de contagem em dobro.
Art. 299. Compete ao Comandante-Geral determinar a contagem dos
tempos em dobro previstos neste Código, mediante requerimento do interessado e
regular processamento.
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Nova redação dada pela Lei nº 6.961, de 28 Nov 77

Art. 300. A apuração do tempo de serviço militar é feita em dias e estes
convertidos em anos de trezentos e sessenta e cinco dias.

Parágrafo único. Feita a conversão, os dias restantes até cento e oitenta
e dois, não serão computados, arredondando-se para um ano, quando excederem
esse número, exclusivamente para efeito de cálculo da fixação de proventos de
inatividade108.
Art. 301. São considerados como de efetivo serviço para os efeitos de
contagem de tempo, os dias em que o militar estiver afastado de suas funções em
virtude de:
a) dispensa do serviço;
b) férias;
c) licença especial;
d) licença para tratamento da própria saúde; e
e) licença por motivo de doença em pessoa da família, até trinta dias.
CAPÍTULO XI
Das Isenções
Art. 302. Nenhum imposto ou taxas estaduais gravará vencimento,
provento ou vantagem do militar, referente à sua vida funcional.
Art. 303. Está isenta de imposto de transmissão inter-vivos, a aquisição
de imóvel por militar da Corporação até o valor de Cr$ 400.000,00 (quatrocentos
mil cruzeiros 109), destinados à moradia do adquirente com a sua família, desde que
não tenha o adquirente outro imóvel no lugar do seu domicílio e não haja recebido
idêntico benefício.
§ 1º. A isenção prevista neste artigo é da competência da Secretaria da
Fazenda, mediante requerimento do interessado, instruído com as certidões do
Registro de Imóveis e da Divisão do Patrimônio do Estado, que provem satisfazer o
requerimento as condições exigidas.
§ 2º. Desde que se verifique, a qualquer tempo, não corresponderem as
declarações do interessado ou os documentos exigidos, será exigido o imposto,
acrescido de 20%.
§ 3º. O conhecimento da isenção só é expedido pela repartição
arrecadadora à vista do despacho que a conceder, o evento daquele documento
constar o dispositivo legal que servir de fundamento ao benefício, número do
protocolo e data do despacho.
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V. parágrafo único do art. 85 da Lei nº 6.417, de 03 Jul 73 - CV, que se refere a contagem das
cotas de soldo,
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Cruzeiros antigos.

§ 4º. Em qualquer dos casos versados no presente artigo, o pagamento
do imposto antecipado não autoriza a sua restituição, sendo considerado como
renúncia ao benefício.

§ 5º. O benefício previsto neste artigo é extensivo ao militar inativo 110.

CAPÍTULO XII
Das Definições Gerais 111
Art. 304. Os temos técnicos e abreviaturas usados neste Código são
assim definidos:
a) “Corporação”: Polícia Militar do Estado do Paraná;
b) “Militar”: integrante da Corporação com situação hierárquica
definida;
c) “Sede”: município onde se encontra instalada a Corporação,
unidade, subunidade, contingente ou destacamento a que pertencem o militar;
d) “Hierarquia”: escala de subordinação do militar;
e) “Comando Geral”: Comandante-Geral e seu Estado-Maior
f) “Comandante-Geral”: oficial nomeado pelo Chefe do Poder
Executivo para exercer o cargo que lhe dá a designação;
g) “Cargo”: conjunto de atribuições definidas por lei ou regulamento e
cometida ao militar;
h) “Encargo”: atribuição de serviço cometida ao militar;
i) “Vencimento”: ... 112
j) “Soldo”: ...112
k) “Gratificação”: ... 112
l) “Provento”: ... 112
m) “Atestado de origem”: documento administrativo militar, destinado
à apreciação da origem real da incapacidade física ocorrida em ato de serviço 113;
n) “Q. A.”: quadro de armas;
110

O texto deste artigo (303) e seus parágrafos foi dado pela Lei nº 63/55, de 04 Nov 55, promulgado
pela Assembléia Legislativa do Estado e que passou a fazer parte integrante do presente Código.
No texto original, esse artigo havia sido vetado pelo Governador.
111

V. outras definições na Lei nº 6.417 de 03 Jul 73 (art. 2º), no R-200 (art. 2º) e nas Leis de
Promoções de Oficiais e Praças.
112

113

V. nova definição na Lei nº 6.417 de 03 Jul 73 - CV.

V. Portaria nº 298, de 31 Jan 63 do M. Ex., publicada em Bol Geral de 22 Fev 68, que dispõe sobre
as instruções reguladoras dos documentos sanitários de origem. Quanto ao ato de serviço, ver
Dec. Fed. 55.272, de 16 Nov 65 e 84.517, de 15 Mai 69, publicados em BG de 07 Jul 71.

o) “C.P.O.”: Comissão de Promoções de Oficiais;
p) “RISG”: Regulamento Interno e dos Serviços Gerais;
q) “RDE”: Regulamento Disciplinar do Exército;
r) “CFOC”: Curso de Formação de Oficiais Combatente 114.

CAPÍTULO XIII
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 305. É Comemorado, anualmente, o dia 21 de abril, instituído
como das Polícias Civis e Militares, pelo Decreto-Lei Federal nº. 9.208, de 29 de
abril de 1946 115.
Art. 306. ... 116
Art. 307. ... 116
Art. 308. ... 116
Art. 309. ... 116
Art. 310. ... 116
Art. 311. ... 117
Art. 312. ... 118
Art. 313. ... 119
Art. 314. ... 120
Art. 315. ... 121
Art. 316. ... 122
114

Pelo Decreto nº 4.509, de 21 Out 61 (R/CFA), tornou apenas a denominação do CFO (Curso de
Formação de Oficiais) Cmb e Adm.
115

O Dec. 8.871, de 07 Fev 68, instituiu o dia 17 de Maio de cada ano, como culto à memória do
Patrono da Corporação, Cel SARMENTO.
116

Estes artigos referiam-se ao CAO e tiveram eficácia até a época em que o mesmo entrou em
funcionamento. ( O CAO foi regulamentado pelos Decretos nº18.379, de 26 Jul55, 4.509 de 21 Out
61 (R/CFA) e 5.207 de 11 Fev 74.
117

Dispunha sobre o curso preparatório para ingresso no CAO.

118

Este artigo teve vigência só pelo espaço de 60 dias (dispunha sobre o ingresso de oficiais
contadores no quadro de oficiais combatentes).
119

Este artigo assegurava vantagens aos oficiais transferidos para a inatividade na vigência da
legislação antiga (Lei nº 241, de 08 Set 49).
120

Este artigo teve vigência só 30 dias (incluía os oficiais reformados na reserva remunerada).

121

Este artigo assegurava aos subtenentes e 1º sargentos, vantagens, quando reformados pela Lei
nº 393, de 25 Jul 50.
122

Dispunha sobre o Assistente Militar da SIJ, cargo extinto pelo Decreto nº 1.843, de 06 Abr 72.

Art. 317. ... 123
Art. 318. ... 124
Art. 319. O militar que operar diretamente com Raio X ou substância
radioativa, terá um regime máximo de vinte e quatro horas de trabalho semanais.

123

Este artigo criou o Quadro de Oficiais Auxiliares, extinto pela Lei nº 4.855, de 30 Mar 64, que
instituiu na Corporação o Quadro de Oficiais de Administração. O Quadro Auxiliar continua em
extinsão pela Lei nº 5.797, de 24 Jun 68.
124

Atribuía vantagens a oficiais que haviam passado à condição de pensionistas do Estado pela Lei
nº 752, de 21 Mar 68.

Art. 320. Dentro do prazo de cento e oitenta dias, a partir da vigência
deste Código, far-se-á a adaptação dos regulamentos da Corporação 125.
Art. 321. Este Código entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO DO GOVERNO, em CURITIBA, 23 de junho de 1954.
aa) BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETTO
Renato Gurgel do Amaral Valente

125

Desde a vigência deste Código, foram adaptados os seguintes regulamentos da Corporação:

a) Código de Vencimentos - Lei nº 6.417, de 03 Jul 73;
b) R/CFA, Decreto nº 4.509, de 21 Out 61;
c) R/CAO, Decreto nº 18.379, de 26 Jul 55 (modificado);
d) Casa Militar, Decreto nº 10.115, de 27 Nov 62;
e) RUPM, Decreto nº 78.823, de 1º Dez 67;
f) R/CPR, Decreto nº 12.471, de 04 Out 68;
g) R/SAR, Decreto nº 10.705, de 23 Jan 63;
h) R/IPI, Decreto nº 4.585, de 27 Mar 67;
i) R/CPF, Decreto nº 5.651, de 16 Jun 67;
j) R/SAR, Decreto nº 17.973, de 22 Jan 70.
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7.3. Decreto nº 88.777, de 30 Set 83.

DECRETO- Nº 88.777, DE 30 DE Set 83

APROVA O REGULAMENTO PARA AS POLÍCIAS MILITARES E CORPOS DE
BOMBEIROS MILITARES.
(R-200)

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81,
ítem III, da Constituição, DECRETA:
Art. 1º - Fica aprovado o Regulamento para as Polícias Militares e Corpos de
Bombeiros Militares (R-200), que com este baixa.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogados os Decretos
nº 66.862, de 08 de julho de 1970, e nº 82.020 de 20 de julho de 1978, e as demais
disposições em contrário.
BRASÍLIA, DF, 30 de setembro de 1983, 162º da Independência e 95º da República.
aa) JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires

REGULAMENTO PARA AS POLÍCIAS MILITARES E CORPOS DE BOMBEIROS
MILITARES
(R-200)
ÍNDICE DOS ASSUNTOS

CAPÍTULO I - Das Finalidades
1º
CAPÍTULO II - Da Conceituação e Competência 2º/6º
CAPÍTULO III
- Da Estrutura e Organização 7º/10
CAPÍTULO IV
- Do Pessoal das Polícias Militares 11/19
CAPÍTULO V
- Do Exercício de Cargo ou Função 20/25
CAPÍTULO VI
- Do Ensino, Instrução e Material 26/32
CAPÍTULO VII
- Do Emprego Operacional 33/36

CAPÍTULO VIII
- Da Competência do Estado-Maior do Exército através
da Inspetoria-Geral das Polícias Militaresº 37/39
CAPÍTULO IX
- Das Finalidades
40/48

REGULAMENTO PARA AS POLÍCIAS MILITARES E CORPOS DE BOMBEIROS
MILITARES
(R-200)

Art. 1º - Este regulamento estabelece princípios e normas para a aplicação do
Decreto-Lei nº 667, de 02 de julho de 1969, modificado pelo Decreto-Lei nº 1.406,
de 24 de junho de 1975, e4 pelo Decreto-Lei nº 2.010, de 12 de janeiro de 1983.

CAPÍTULO II
DA CONCEITUAÇÃO E COMPETÊNCIA

Art. 2º - Para efeito do Decreto-Lei nº 667, de 02 de julho de 1969, modificado pelo
Decreto-Lei nº 1.406, de 24 de junho de 1975, e pelo Decreto-Lei nº 2.010, de 12 de
janeiro de 1983, e deste regulamento, são estabelecidos os seguintes conceitos:
À disposição - é a situação em que se encontra o policial-militar a serviço de órgão
ou autoridade a que não esteja diretamente subordinado.
Adestramento - atividade destinada a exercitar o policial militar individualmente e
em equipe, desenvolvendo-lhe a habilidade para o desempenho das tarefas para as
quais já recebeu a adequada instrução.
Agregação - situação na qual o policial-militar da ativa deixa de ocupar vaga na
escala hierárquica de seu quadro, nela permanecendo sem número.
Aprestamento - conjunto de medidas, incluindo instrução, adestramento e preparo
logístico, para tornar uma organização policial-militar pronta para emprego
imediato.
Assessoramento - ato ou efeito de estudar os assuntos pertinentes, propor soluções
a cada um deles, elaborar diretrizes, normas e outros documentos.
Comando Operacional - grau de autoridade que compreende atribuições para
compor forças subordinadas, designar missões e objetivos e exercer a direção
necessária para a condução das operações militares.
Comando - ato ou efeito de acompanhar a execução das atividades das Polícias
Militares, por forma a não permitir desvios das propósitos que lhe forem
estabelecidos pela União, na legislação pertinente.

Controle Operacional - grau de autoridade atribuído à Chefia do órgão
responsável pela segurança pública para acompanhar a execução das ações de
manutenção da ordem pública pelas Polícias Militares, por forma a não permitir
desvios do planejamento e da orientação pré-estabelecidos, possibilitando o
máximo de integração dos serviços policiais das Unidades Federativas.
Coordenação - ato ou efeito de harmonizar as atividades e conjugar os esforços das
Polícias Militares para a consecução de suas finalidades comuns estabelecidas pela
legislação, bem como de conciliar as atividades das mesmas com as do Exército,
com vistas ao desempenho de suas missões.
Dotação - quantidade de determinado material, cuja posse pelas Polícias Militares
é autorizada pelo Ministério do Exército, visando ao perfeito cumprimento de suas
missões.
Escala Hierárquica - fixação ordenada dos postos e graduações existentes nas
Polícias Militares (PM).
Fiscalização - ato ou efeito de observar, examinar e inspecionar as Polícias
Militares, com vistas ao perfeito cumprimento das disposições legais estabelecidas
pela União.
Graduação - grau hierárquico da praça.
Grave Perturbação ou Subversão da Ordem - corresponde a todos os tipos de ação,
inclusive as decorrentes de calamidade pública, que, por natureza, origem,
amplitude, potencial e vulto:
superem a capacidade de condução das medidas preventivas e repressivas tomadas
pelos Governos Estaduais;
sejam de natureza tal que, a critério do Governo Federal, possam vir a
comprometer a integridade nacional, o livre funcionamento dos poderes
constituídos, a lei, a ordem e a prática das instituições;
impliquem na realização de operações militares.
Hierarquia Militar - ordenação da autoridade em níveis diferentes, dentro da
estrutura das Forças Armadas e Forças Auxiliares.
Inspeções - ato da autoridade competente, com objetivo de verificar, para fins de
controle e coordenação, as atividades e os meios das Polícias Militares.
Legislação Específica -legislação promulgada pela União, relativa às Polícias
Militares.
Legislação Peculiar ou Própria - legislação da Unidade da Federação pertinente à
Polícia Militar
Manutenção da Ordem Pública - é o exercício dinâmico do poder de polícia, no
campo da segurança pública, manifestando por atuações predominantemente
ostensivas, visando a prevenir, dissuadir, coibir ou reprimir eventos que violem a
ordem pública.
Material Bélico de Polícia Militar - todo o material necessário às Polícias Militares
para o desempenho de suas atribuições específicas nas ações de Defesa Interna, e
de Defesa Territorial.
Compreendem-se como tal:
armamento;
munição;
material de motomecanização;
material de comunicações;
material de querra química;

material de engenharia de campanha.
Ordem Pública - conjunto de regras formais, que emanam do ordenamento
jurídico da Nação, tendo por escopo regular as relações sociais de todos os níveis,
do interesse público, estabelecendo um clima de convivência harmoniosa e pacífica,
fiscalizado pelo poder de polícia, e constituindo uma situação ou condição que
conduza ao bem comum.
Operacionalidade - capacidade de uma organização policial militar para cumprir
as missões a que se destina.
Orientação - ato de estabelecer para às Polícias Militares diretrizes, normas,
manuais e outros documentos, com vistas à sua destinação legal.
Orientação Operacional - conjunto de diretrizes baixadas pela Chefia do órgão
responsável pela segurança pública nas Unidades Federativas, visando a assegurar
a coordenação do planejamento da manutenção da ordem pública a cargo dos
órgãos integrantes do Sistema de Segurança Pública.
Perturbação da Ordem - abrange todos os tipos de ação, inclusive as decorrentes
de calamidade pública que, por sua natureza, origem, amplitude e potencial
possam vir a comprometer, na esfera estadual, o exercício dos poderes
constituídos, o cumprimento das leis e a manutenção da ordem pública,
ameaçando a população e propriedades públicas e privadas.
As medidas preventivas e repressivas neste caso, estão incluídas nas medidas de
Defesa Interna e são conduzidas pelos Governos Estaduais, contando ou não com o
apoio do Governo Federal.
Planejamento - conjunto de atividades, metodicamente desenvolvidas, para
esquematizar a solução de um problema, comportando a seleção da melhor
alternativa e o ordenamento constantemente avaliado e reajustado, do emprego
dos meios disponíveis para atingir os objetivos estabelecidos.
Policiamento Ostensivo - ação policial, exclusiva das Polícias Militares, em cujo
emprego o homem ou a fração de tropa enganjados sejam identificados de relance,
quer pela farda, quer pelo equipamento, ou viatura, objetivando a manutenção da
ordem pública.
São tipos desse policiamento, a cargo das Polícias Militares, ressalvadas as missões
peculiares das Forças Armadas, os seguintes:
ostensivo geral, urbano e rural;
de trânsito;
florestal e de mananciais;
rodoviário e ferroviário, nas estradas estaduais; portuárias;
fluvial e lacustre;
de radiopatrulha terrestre e aérea;
de segurança externa dos estabelecimentos penais do Estado;
outros, fixados em legislação da Unidade Federativa, ouvido o Estado-Maior do
Exército através da Inspetoria-Geral das Polícias Militares.
Posto - grau hierárquico do oficial.
Praças Especiais - denominação atribuídas aos policiais-militares não enquadrados
na escala hierárquica como oficiais ou praças.
Precedências - primazia para efeito de continência e sinais de respeito.

Subordinação - ato ou efeito de uma Corporação Policial Militar ficar, na
totalidade ou em parte, diretamente sob o comando operacional dos Comandantes
dos Exércitos ou Comandantes Militares de Área com jurisdição na área dos
Estados, Territórios e Distrito Federal e com responsabilidade de Defesa
Territorial.
Uniforme e Farda tem a mesma significação.
vinculação - ato ou efeito de uma corporação Policial Militar, por intermédio do
Comandante-Geral, atender a orientação e ao planejamento global de manutenção
da ordem pública, emanados da Chefia do órgão responsável pela segurança
pública nas Unidades da Federação, com vistas à obtenção de soluções integradas.
Visita - ato por meio do qual a autoridade competente estabelece contatos pessoais
com os Comandos de Polícias Militares, visando a obter por troca de idéias e
informações, uniformidade de conceitos e de ações que facilitem o perfeito
cumprimento, pelas Polícias Militares, da legislação e das normas baixadas pela
União.
Art. 3º - O Ministério do Exército exercerá o controle e a coordenação das Polícias
Militares, atendidas as prescrições dos §§ 3º, 4º e 6º do artigo 10 do Decreto-Lei nº
200, de 25 de fevereiro de 1967 (reforma administrativa), por intermédio dos
seguintes órgãos:
Estado-Maior do Exército, em todo o território nacional;
Exércitos e Comandos Militares de Área, como grandes escalões de
enquadramento e preparação da tropa para emprego nas respectivas jurisdições;
Regiões Militares, como órgãos territoriais, e demais Grandes Comandos, de
acordo com a delegação de competência que lhes for atribuído pelos respectivos
Exércitos ou Comandos Militares de Área.
Parágrafo Único - O controle e a coordenação das Polícias Militares abrangerão os
aspectos de organização e legislação, efetivos, disciplina, ensino e instrução,
adestramento, material bélico de Polícia Militar, de Saúde e Veterinária de
Campanha, aeronave, como se dispuser neste Regulamento e de conformidade com
a política conveniente traçada pelo Ministério do Exército. As condições gerais de
convocação, inclusive mobilização, serão tratadas em instruções.
Art. 4º - A Polícia Militar poderá ser convocada, total ou parcialmente, nas
seguintes hipóteses:
Em caso de guerra externa;
Para prevenir ou reprimir grave perturbação da ordem ou ameaça de sua
irrupção, e nos casos de calamidade pública declarada pelo Governo Federal e no
estado de emergência, de acordo com diretrizes especiais baixadas pelo Presidente
da República.
Art. 5º - As Polícias Militares, a critérios dos Exércitos e Comandos Militares de
Área, participarão de exercícios, manobras e outras atividades de instrução
necessárias às ações específicas de Defesa Interna ou de Defesa Territorial, com
efetivos que não prejudiquem sua ação policial prioritária.

Art. 6º - Os Comandantes-Gerais das Polícias Militares poderão participar dos
planejamentos das Forças Terrestres, que visem à Defesa Interna e à Defesa
Territorial.

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO

Art. 7º - A criação e a localização de Organizações Policiais Militares deverão
atender ao cumprimento de suas missões normais, em consonância com os
planejamentos de Defesa Interna e de Defesa Territorial, dependendo de
aprovação pelo Estado-Maior do Exército.
Parágrafo Único - Para efeito deste artigo, as propostas formuladas pelos
respectivos Comandantes-Gerais de Polícia Militar serão examinadas pelos
Exércitos ou Comandos Militares de Área e encaminhadas ao Estado-Maior do
Exército, para aprovação.
Art. 8º - Os atos de nomeação e exoneração do Comandante-Geral de Polícia
Militar deverão ser simultâneos, obedecidas as prescrições do artigo 6º do DecretoLei nº 667, de 02 de julho de 1969, na redação modificada pelo Decreto-Lei nº
2.010, de 12 de janeiro de 1983. Proceder-se-á da mesma forma quanto ao
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiro Militar.
§ 1º - O oficial do serviço ativo do Exército, nomeado para comandar Polícia
Militar ou Corpo de Bombeiro Militar, passará à disposição do respectivo Governo
do Estado, Território ou Distrito Federal, pelo prazo de 02 (dois) anos.
§ 2º - O prazo a que se refere o parágrafo anterior poderá ser prorrogado por mais
02 (dois) anos, por proposta dos Governadores respectivos.
§ 3º - Aplicam-se as prescrições dos §§ 1º e 2º, deste artigo, ao oficial do serviço
ativo do Exército que passar à disposição, para servir no Estado-Maior ou como
instrutor das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, obedecidas para
a designação as prescrições do art. 6º do Decreto-Lei nº 667, de 02 de julho de
1969, na redação dada pelo Decreto-Lei nº 2.010, de 12 de janeiro de 1983,
ressalvada quanto ao posto.
§ 4º - Salvo casos especiais, a critério do Ministro do Exército, o Comandante
exonerado deverá aguardar no Comando o seu substituto efetivo.
Art. 9º - O Comandante de Polícia Militar, quando Oficial do Exército, não poderá
desempenhar, ainda que cumulativamente com as funções de Comandante, outra

função, no âmbito estadual, por prazo superior a (trinta) dias em cada período
consecutivo de 10 (dez) meses.
Parágrafo Único - A colaboração prestada pelo Comandante de Polícia Militar a
órgãos de caráter técnico, desde que não se configure caso de acumulação previsto
na legislação vigente e nem prejudique o exercício normal de suas funções, não
constitui impedimento constante do § 7º do artigo 6º do Decreto-Lei nº 667, de 02
de julho de 1969.
Art. 10º - Os Comandantes-Gerais das Polícias Militares são os responsáveis, em
nível de Administração Direta, perante os Governadores das respectivas Unidades
Federativas, pela administração e emprego da Corporação.
§ 1º - Com relação ao emprego, a responsabilidade funcional dos ComandantesGerais verificar-se-á quanto à operacionalidade, ao adestramento e aprestamento
das respectivas Corporações Policiais-Militares.
§ 2º - A vinculação das Polícias Militares ao órgão responsável pela segurança
pública nas Unidades Federativas confere, perante a Chefia desse órgão,
responsabilidade aos Comandantes-Gerais das Polícias Militares quanto à
orientação e ao planejamento operacionais da manutenção da ordem pública
emanados daquela Chefia.
§ 3º - Nas Missões de manutenção da ordem pública, decorrentes de orientação e
do planejamento do órgão responsável pela segurança pública nas Unidades
Federativas, são autoridades competentes, para efeito do planejamento e execução
do emprego das Polícias Militares, os respectivos Comandantes-Gerais e, por
delegação destes, os Comandantes de Unidades e suas frações quando for o caso.

CAPÍTULO IV
DO PESSOAL DAS POLÍCIAS MILITARES

Art. 11º - Consideradas as exigência de formação profissional, o cargo de
Comandante-Geral da Corporação, de Chefe do Estado-Maior Geral e de Diretor,
Comandante ou Chefe de Organização Policial Militar (OPM) de nível Diretoria,
Batalhão PM ou equivalente, serão exercidos por oficiais PM, de preferência com o
Curso Superior de Polícia, realizado na própria Polícia Militar ou na de outro
Estado.

Parágrafo Único - Os oficiais policiais-militares já diplomados pelos Cursos
Superiores de Polícia do Departamento de Polícia Federal e de Aperfeiçoamento de
Oficiais do Exército terão, para todos os efeitos, o amparo legal assegurado aos que
tenham concluído o curso correspondente nas Polícias Militares.

Art. 12º - A exigência dos Cursos de Aperfeiçoamento de Oficiais e Superior de
Polícia para oficiais médicos, dentistas, farmacêuticos e veterinários, ficará a
critério da respectiva Unidade Federativa e será regulada mediante legislação
peculiar, ouvido o Estado-Maior do Exército.
Art. 13º - Poderão ingressar nos Quadros de Oficiais Policiais-Militares, caso seja
conveniente à Polícia Militar, Tenentes da Reserva não Remunerada das Forças
Armadas, mediante requerimento ao Ministro de Estado correspondente,
encaminhado por intermédio da Região Militar, Distrito Naval ou Comando Áereo
Regional.
Art. 14º - O acesso na escala hierárquica, tanto de oficiais como de praças, será
gradual e sucessivo, por promoção, de acordo com a legislação peculiar de cada
Unidade de Federação, exigidos dentre outros, os seguintes requisitos básicos:
para todos os postos e graduações, exceto 3º Sgt e Cabo PM:
- tempo de serviço arregimentado, tempo mínimo de permanência no posto ou
graduação, condições de merecimento e antiguidade, conforme dispuser a
legislação peculiar;
para promoção a cabo: Curso de Formação de Cabo PM;
para promoção a 3º Sargento PM: Curso de Formação de Sargento PM;
para promoção a 1º Sargento PM: Curso de Aperfeiçoamento de Sargento PM;
para promoção ao posto de Major PM: Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais PM;
para promoção ao posto de Coronel PM: Curso Superior de Polícia desde que haja
curso na Corporação.
Art. 15º - Para ingresso nos quadros de Oficiais de Administração ou de Oficiais
Especialistas, concorrerão os Subtenentes e 1º Sargentos, atendidos os seguintes
requisitos básicos:
possuir o ensino de 2º grau completo ou equivalente;
possuir o curso de aperfeiçoamento de sargentos.
Parágrafo Único - É vedada aos integrantes dos Quadros de Oficiais de
Administração e de Oficiais Especialistas, a matrícula no Curso de
Aperfeiçoamento de Oficiais.
Art. 16º - A carreira policial-militar é caracterizada por atividade continuada e
inteiramente devotada às finalidades precípuas das Polícias Militares, denominada
“Atividade Policial Militar”.
Art. 17º - A promoção por ato de bravura, em tempo de paz, obedecerá às
condições estabelecidas na legislação da Unidade da Federação.
Art. 18º - O acesso para as praças especialistas músicos será regulado em legislação
própria.
Art. 19º - Os policiais-militares na reserva poderão ser designados para o serviço
ativo, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária, por ato do
Governador da Unidade da Federação, quando:
se fizer necessário o aproveitamento de conhecimentos técnicos e especializados do
policial-militar;
não houver, no momento, no serviço ativo, policial-militar habilitado a exercer a
função vaga existente na Organização Policial Militar

CAPÍTULO V
DO EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO
Art. 20 - São considerados no exercício de função policial-militar os policiaismilitares da ativa ocupantes dos seguintes cargos:
os especificados nos Quadros de Organização da Corporação a que pertencem;
os de instrutor ou aluno de estabelecimento de ensino das Forças Armadas ou de
outra Corporação Policial Militar, no país ou no exterior; e
os de instrutor ou aluno da Escola Nacional de Informações e da Academia
Nacional de Polícia Federal.
Parágrafo Único - São considerados também no exercício de função policial-militar
os policiais militares colocados à disposição de outra Corporação Policial Militar.
Art. 21 - São considerados no exercício de função de natureza policial-militar ou de
interesse policial-militar, os policiais militares da ativa colocados à disposição do
Governo Federal para exercerem cargo ou função no:
Gabinete da Presidência e da Vice-Presidência da República;
Estado-Maior das Forças Armadas;
Serviço Nacional de Informações; e
Em órgãos de informações do Exército.
§ 1º - São ainda considerados no exercício de função de natureza policial-militar ou
de interesse policial-militar, os policiais-militares da ativa nomeados ou designados
para:
Casa Militar do Governador;
Gabinete do Vice-Governador;
Órgão da Justiça Militar Estadual.
§ 2º - Os policiais-militares da ativa só poderão ser nomeados ou designados para
exercerem cargo ou função nos órgãos constantes do § 1º, deste artigo, na
conformidade das vagas previstas para o pessoal PM nos Quadros de Organização
dos respectivos órgãos.
Art. 22 - Os policiais-militares da ativa, enquanto nomeados ou designados para
exercerem cargo ou função em qualquer dos órgãos relacionados nos artigos 20 e
21, não poderão passar à disposição de outro órgão.
Art. 23 - Os policiais-militares nomeados juízes, dos diferentes Órgãos da Justiça
Militar Estadual serão regidos por legislação especial.
(1) - Alterado pelo Decreto nº 95073 de 21 Out 87.
Publicado no Diário Oficial da União nº 201 de 22 Out 87.
Art. 24 - Os policiais-militares no exercício de função ou cargo não catalogados nos
artigos 20 e 21 deste Regulamento, são considerados no exercício de função de
natureza civil.
Parágrafo Único - Enquanto permanecer no exercício de função ou cargo público
civil temporário, não efetivo, inclusive da administração indireta, o policial-militar
ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá ser promovido por
antiguidade, constando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e
transferência para a inatividade e esta se dará, ex-officio, depois de dois anos de
afastamento, contínuos ou não, na forma da lei.

Art. 25 - As Polícias Militares manterão atualizada uma relação nominal de todos
os policiais-militares, agregados ou não, no exercício de cargo ou função em órgão
não pertencente à estrutura da Corporação.
Parágrafo Único - A relação nominal será semestralmente publicado em Boletim
Interno da Corporação e deverá especificar a data de apresentação do policialmilitar no órgão a que passou a prestar serviço e a natureza da função ou cargo
exercido, nos termos deste Regulamento.
CAPÍTULO VI
DO ENSINO, INSTRUÇÃO E MATERIAL
Art. 26 - O ensino nas Polícias Militares orientar-se-á no sentido da destinação
funcional de seus integrantes, por meio da formação, especialização e
aperfeiçoamento técnico-profissional, com vistas, prioritariamente, à segurança
pública.
Art. 27 - O ensino e a instrução serão orientados, coordenados e controlados pelo
Ministério do Exército, por intermédio do Estado Maior do Exército, mediante a
elaboração de diretrizes e outros documentos normativos.
Art. 28 - A fiscalização e o controle de ensino e da instrução pelo Ministério do
Exército serão exercidos:
pelo Estado-Maior do Exército, mediante a verificação de diretrizes, planos gerais,
programas e outros documentos periódicos, elaborados pelas Polícias Militares,
mediante o estudo de relatórios de visitas e inspeções dos Exércitos e Comandos
Militares de Área, bem como por meio de visitas e inspeções do próprio EstadoMaior do Exército, realizadas por intermédio da Inspetoria-Geral das Polícias
Militares;
pelos Exércitos e Comandos Militares de Área, nas áreas de sua jurisdição,
mediante visitas e inspeções, de acordo com diretrizes e normas baixadas pelo
Estado-Maior do Exército;
pelas Regiões Militares e outros Grandes Comandos, nas respectivas áreas de
jurisdição, por delegação dos Exércitos ou Comandos Militares de Área, mediante
visitas e inspeções, de acordo com diretrizes e normas baixadas pelo Estado-Maior
do Exército.
Art. 29 - As características e as dotações de material bélico de Polícia Militar serão
fixadas pelo Ministério do Exército, mediante proposta do Estado-Maior do
Exército.
Art. 30 - A aquisição de aeronaves, cuja existência e uso possam ser facultados às
Polícias Militares, para melhor desempenho de suas atribuições específicas, bem
como suas características, será sujeita à aprovação pelo Ministério da Aeronáutica,
mediante proposta do Ministério do Exército.
Art. 31 - A fiscalização e o controle do material das Polícias Militares serão
procedidos:
pelo Estado-Maior do Exército, mediante verificação de mapas e documentos
periódicos elaborados pelas Polícias Militares, por visitas e inspeções, realizadas
por intermédio da Inspetoria Geral das Polícias Militares, bem como mediante o
estudo dos relatórios de visitas e Inspeções dos Exércitos e Comandos Militares de
Área;

pelos Exércitos e Comandos Militares de Área, nas respectivas áreas de jurisdição,
através de visitas e inspeções de acordo com diretrizes e normas baixadas pelo
Estado-Maior do Exército;
pelas Regiões Militares e outros Grandes Comandos, nas respectivas áreas de
jurisdição, por delegação dos Exércitos e Comandos Militares de Área, mediante
visitas e inspeções de acordo com diretrizes e normas baixadas pelo Estado-Maior
do Exército.
Art. 32 - A fiscalização e o controle do material das Polícias Militares far-se-ão sob
os aspectos de:
características e especificações;
dotações;
aquisições;
cargas e descargas, recolhimento e alienações;
existência e utilização;
manutenção e estado de conservação.
§ 1º - A fiscalização e controle a serem exercidos pelos Exércitos, Comandos
Militares de Área, Regiões Militares e demais Grandes Comandos, restringir-se-ão
aos aspectos dos números 4), 5) e 6).
§ 2º - As aquisições do armamento e munição atenderão às prescrições da
legislação federal pertinente.

CAPÍTULO VII
DO EMPREGO OPERACIONAL
Art. 33 - A atividade operacional policial-militar obedecerá o planejamento que
visa, principalmente, a manutenção da ordem pública nas respectivas Unidades
Federativas.
Parágrafo Único - As Polícias Militares, com vistas à integração dos serviços
policiais das Unidades Federativas, nas ações de manutenção da ordem pública,
atenderão às diretrizes de planejamento e controle operacional do titular do
respectivo órgão responsável pela Segurança Pública.
Art. 34 - As Polícias Militares, por meio de seus Estados-Maiores, prestarão
assessoramento superior à chefia do órgão responsável pela Segurança Pública nas
Unidades Federativas, com vistas ao planejamento e ao controle operacional das
ações de manutenção da ordem pública.
§ 1º - A envergadura e as características das ações de manutenção da ordem
pública indicarão o nível de comando policial-militar, estabelecendo-se, assim, a
responsabilidade funcional perante o Comandante-Geral da Polícia Militar.
§ 2º - Para maior eficiência das ações, deverá ser estabelecido um comando
policial-militar em cada área de operações onde forem empregadas frações de
tropa de Polícia Militar.
Art. 35 - Nos casos de perturbação da ordem, o planejamento das ações de
manutenção da ordem pública deverá ser considerado como de interesse da
segurança interna.

Parágrafo Único - Nesta hipótese, o Comandante-Geral da Polícia Militar ligar-seá ao Comandante de Área da Força Terrestre, para ajustar medidas de defesa
interna.
Art. 36 - Nos casos de perturbação da ordem, ou ameaça de sua irrupção, as
Polícias Militares cumprirão as missões determinadas pelo Comandante Militar de
Área da Força Terrestre, de acordo com a legislação em vigor.

CAPÍTULO VIII
DA COMPET|ÊNCIA DO ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO, ATRAVÉS DA INSPETORIA-GERAL DAS POLÍCIAS MILITARES
Art. 37 - Compete ao Estado-Maior do Exército, por intermédio da InspetoriaGeral das Polícias Militares:
o estabelecimento de princípios, diretrizes e normas para a efetiva realização do
controle e da coordenação das Polícias Militares por parte dos Exércitos,
Comandos Militares de Área, Regiões Militares e demais Grandes Comandos;
a centralização dos assuntos da alçada do Ministério do Exército, com vistas ao
estabelecimento da política conveniente e à adoção das providências adequadas;
a orientação, fiscalização e controle do ensino e da instrução das Polícias Militares;
o controle da organização, dos efetivos e de todo o material citado no parágrafo
único do artigo 3º deste Regulamento;
a colaboração nos estudos visando aos direitos, deveres, remuneração, justiça e
garantias das Polícias Militares e ao estabelecimento das condições gerais de
convocação e de mobilização;
a apreciação dos quadros de mobilização para as Polícias Militares;
orientar as Polícias Militares, cooperando no estabelecimento e na atualização da
legislação básica relativa a essas Corporações, bem como coordenar e controlar o
cumprimento dos dispositivos da legislação federal e estadual pertinentes.
Art. 38 - Qualquer mudança de organização, aumento ou diminuição de efetivos
das Polícias Militares dependerá de aprovação do Estado-Maior do Exército, que
julgará da sua conveniência face às implicações dessa mudança no quadro da
Defesa Interna e da Defesa Territorial.
§ 1º - As propostas de mudança de efetivos das Polícias Militares serão apreciadas
consoante os seguintes fatores, concernentes à respectiva Unidade da Federação:
condições geo-sócio-econômica;
evolução demográfica;
extensão territorial
índices de criminalidade;
capacidade máxima anual de recrutamento e de formação de policiais-militares,
em particular os Soldados PM;
outros, a serem estabelecidos pelo Estado-Maior do Exército.
§ 2º - Por aumento ou diminuição de efetivo das Polícias Militares compreende-se
não só a mudança no efetivo global da Corporação mas, também qualquer
modificação dos efetivos fixados para cada posto ou graduação, dentro dos
respectivos Quadros ou Qualificações.

Art. 39 - O controle da organização e dos efetivos das Polícias Militares será feito
mediante o exame da legislação peculiar em vigor nas Polícias Militares e pela
verificação dos seus efetivos, previstos e existentes, inclusive em situações especiais,
de forma a mantê-los em perfeita adequabilidade ao cumprimento das missões de
Defesa Interna e Defesa Territorial, sem prejuízos para a atividade policial
prioritária.
Parágrafo Único - O registro dos dados concernentes à organização e aos efetivos
das Polícias Militares será feita com a remessa periódica de documentos
pertinentes à Inspetoria-Geral das Polícias Militares.
CAPÍTULO IX
DAS PRESCRIÇÕES DIVERSAS
Art. 40 - Para efeito das ações de Defesa Interna e de Defesa Territorial, nas
situações previstas nos artigos 4º e 5º deste Regulamento, as Unidades da Polícia
Militar subordinar-se-ão ao Grande Comando Militar que tenha jurisdição sobre a
área em que estejam localizadas, independentemente do Comando da Corporação
a que pertençam ter sede em território jurisdicionado por outro Grande Comando
Militar.
Art. 41 - As Polícias Militares integrarão o Sistema de Informação do Exército,
conforme dispuserem os Comandantes de Exército ou Comandos Militares de
Área, nas respectivas área de jurisdição.
Art. 42 - A Inspetoria-Geral das Polícias Militares tem competência para se dirigir
diretamente às Polícias Militares bem como aos órgãos responsáveis pela
segurança pública e demais congêneres, quando se tratar de assunto técnicoprofissional pertinente às Polícias Militares ou relacionado com a execução da
legislação federal específica àquelas Corporações.
Art. 43 - Os direitos, remuneração, prerrogativas e deveres do pessoal das Polícias
Militares, em serviço ativo ou na inatividade, constarão de legislação peculiar em
cada Unidade da Federação, estabelecida exclusivamente para as mesmas. Não
será permitido o estabelecimento de condições superiores às que, por lei ou
regulamento, forem atribuídas ao pessoal das Forças Armadas, considerada a
correspondência relativa dos postos e graduações.
Parágrafo Único - No tocante a Cabos e Soldados, será permitido exceção no que se
refere à remuneração bem como à idade-limite para permanência no serviço ativo.
Art. 44 - Os Corpos de Bombeiros, à semelhança das Polícias Militares, para que
possam ter a condição de “militar” e assim serem considerados forças auxiliares,
reserva do Exército, têm que satisfazer às seguintes condições:
serem controlados e coordenados pelo Ministério do Exército na forma do Decreto
Lei nº 667, de 02 de julho de 1969, modificado pelo Decreto-Lei nº 2.010, de 12 de
janeiro de 1983, e deste Regulamento;
serem componentes das Forças Policiais-Militares, ou independentes destas, desde
que lhes sejam proporcionadas pelas Unidades da Federação condições de vida
autônoma reconhecidas pelo Estado-Maior do Exército;
serem estruturados à base da hierarquia e da disciplina militar;
possuírem uniforme e subordinarem-se aos preceitos gerais do Regulamento
Interno e dos Serviços Gerais e do Regulamento Disciplinar, ambos do Exército, e

da legislação específica sobre precedência entre militares das Forças Armadas e os
integrantes das Forças Auxiliares;
ficarem sujeitos ao Código Penal Militar;
exercerem suas atividades profissionais em regime de tempo integral.
§ 1º - Caberá ao Ministério do Exército, obedecidas as normas deste Regulamento,
propor ao Presidente da República a concessão da condição de “militar” aos
Corpos de Bombeiros.
§ 2º - Dentro do território da respectiva Unidade da Federação caberá aos Corpos
de Bombeiros Militares a orientação técnica e o interesse pela eficiência
operacional de seus congêneres municipais ou particulares. Estes são organizações
civis, não podendo os seus integrantes usar designações hierárquicas, uniforme,
emblemas,
insígnias ou distintivos que ofereçam semelhança com os usados pelos Bombeiros
Militares e que possam ser com eles confundido.
Art. 45 - A competência das Polícias Militares estabelecida no artigo 3º, alíneas a,
b, e c, do Decreto nº 667, de 02 de julho de 1969, na redação modificada pelo
Decreto-Lei nº 2.010, de 12 de janeiro de 1983, e na forma deste Regulamento, é
intransferível, não podendo ser delegada ou objeto de acordo ou convênio.
§ 1º - No interesse da segurança interna e da manutenção da ordem pública, as
Polícias Militares zelarão e providenciarão no sentido de que guardas particulares
ou vigilantes municipais, guardas ou serviços de segurança particulares e outras
organizações similares, exceto aqueles defenidos na Lei nº 7.102, de 20 de junho de
1983, e em sua regulamentação, executem seus serviços atendidas as prescrições
deste artigo.
§ 2º - Se assim convier à administração das Unidades Federativas e dos respectivos
Municípios, as Polícias Militares poderão colaborar no preparo dos integrantes das
organizações de que trata o parágrafo anterior e coordenar as atividades do
policiamento ostensivo com as atividades daquelas organizações.
Art. 46 - Os integrantes das Polícias Militares, Corporações Instituídas para a
manutenção da ordem pública e da segurança interna nas respectivas Unidades da
Federação, constituem uma categoria de servidores públicos dos Estados,
Territórios e Distrito Federal, denominados de “policiais-militares”.
Art. 47 - Sempre que não colidir com as normas em vigor nas Unidades da
Federação, é aplicável às Polícias Militares o estatuído pelo Regulamento de
Administração do Exército, bem como toda a sistemática de controle de material
adotada pelo Exército.
Art. 48 - O Ministério do Exército, obedecidas as prescrições deste Regulamento,
poderá baixar instruções complementares que venham a se fazer necessárias à sua
execução.

(Diário Oficial da União nº 191, de 01 Out 83).
(1) - Art. 23 alterado pelo Decreto nº 95.073 de 21 out 87.

DECRETO Nº 95.073
ALTERA O REGULAMENTO PARA AS POLÍCIAS-MILITARES E CORPOS
DE BOMBEIROS MILITARES - (R-200)
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, ítem
III, da Constituição Federal, DECRETA:
Art. 1º - O artigo 23 do Regulamento para as Polícias-Militares e Corpos de
Bombeiros Militares (R-200), aprovado pelo Decreto nº 88.777, de 30 setembro de
1983, passa a viger com a seguinte redação:
Art. 23 - Os Policiais-Militares nomeados juízes dos diferentes Órgãos da Justiça
Militar Estadual serão regidos por legislação especial.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Brasília, DF, 21 de outubro de 1987, 166º da Independência e 99º da República.

(Publicado no Diário Oficial da União nº 201, de 22 Out 87)

JOSÉ SARNEY
Haroldo Erichsen da Fonseca

7.4. Decreto nº 90.608, de 04 Dez 84.

POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ

Decreto nº 90.608, de 04 de Dezembro de 1.984 e suas alterações

DECRETO- Nº 90.608, DE 04 DE Dez 84

Aprova o Regulamento Disciplinar do Exército (R-4)
e dá outras providências

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e de
acordo com o disposto no Art. 47 da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980,

DECRETA:
Art. 1º - Fica aprovado o Regulamento Disciplinar do Exército (R-4), que com este
baixa.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogados os
Decretos nº 79.985, de 19 de julho de 1977, nº 82.028 de 24 de julho de 1978, nº
85.986, de 7 de maio de 1981, nº 88.346, de 31 maio de 1983 e as demais disposições
em contrário.
BRASÍLIA, DF, 4 de dezembro de 1984, 163º da Independência e 96º da
República.
aa) JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires

ALTERAÇÕES JÁ INCLUÍDAS
Decreto nº 94.504, de 22 de junho de 1987.
Decreto nº 97.578, de 17 de março de 1989.
Decreto nº 351, de 21 de novembro de 1991.
Decreto nº 1.654, de 03 de outubro de 1995.
Decreto nº 1.715, de 23 de novembro de 1995.
Decreto nº 2.324, de 10 de setembro de 1997.
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Extrato do Regulamento Interno e de Serviços Gerais da PMPR, (RISG), aprovado
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REGULAMENTO DISCIPLINAR DO EXÉRCITO

TÍTULO I
Disposições gerais
CAPÍTULO I
Generalidades
Art. 1º - O Regulamento Disciplinar do Exército tem por finalidade especificar as
transgressões disciplinares e estabelecer normas relativas a punições disciplinares,
comportamento militar das praças, recursos e recompensas.
Art. 2º - A camaradagem é indispensável à formação e ao convívio da família
militar, cumprindo existir as melhores relações sociais entre os militares.
§ 1º - Incumbe aos militares incentivar e manter a harmonia e a amizade entre seus
subordinados.
§ 2º - As demonstrações de camaradagem, cortesia e consideração, obrigatórias
entre os militares brasileiros, devem ser dispensadas aos militares dos exércitos das
nações amigas.
Art. 3º - A civilidade, sendo parte da Educação Militar, é de interesse vital para a
disciplina consciente. Importa ao superior tratar os subordinados em geral, e os
recrutas em particular, com interesse e bondade. Em contrapartida, o subordinado
é obrigado a todas as provas de respeito e deferência para com os seus superiores
hierárquicos.

Art. 4º - Para efeito deste Regulamento, a palavra “Comandante”, quando usada
genericamente, engloba também os cargos de Diretor e Chefe.

CAPÍTULO II
Dos princípios gerais da hierarquia e da disciplina

Art. 5º - A hierarquia militar é a ordenação da autoridade, em níveis diferentes,
por postos e graduações.
Parágrafo único - A ordenação dos postos e graduações se faz conforme preceitua
o Estatuto dos Militares.
Art. 6º - A disciplina militar é a rigorosa observância e o acatamento integral das
leis, regulamentos, normas e disposições, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento
do dever por parte de todos e de cada um dos componentes do organismo militar.
§ 1º - São manifestações essenciais de disciplina:
a correção de atitudes;
a obediência pronta às ordens dos superiores hierárquicos;
a dedicação integral ao serviço;
a colaboração espontânea para a disciplina coletiva e a eficiência da instituição.
§ 2º - A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos permanentemente
pelos militares na ativa e na inatividade.
Art. 7º - As ordens devem ser prontamente cumpridas.
§ 1º - Cabe ao militar a inteira responsabilidade pelas ordens que der e pelas
conseqüências que delas advirem.
§ 2º - Cabe ao subordinado, ao receber uma ordem, solicitar os esclarecimentos
necessários ao seu total entendimento e compreensão.
§ 3º - Quando a ordem contrariar preceito regulamentar, o executante poderá
solicitar a sua confirmação por escrito, cumprindo a autoridade que a emitiu,
atender à solicitação.
§ 4º - Cabe ao executante, que exorbitou no cumprimento de ordem recebida, a
responsabilidade pelos excessos e abusos que tenha cometido.

CAPÍTULO III

Da esfera da ação e competência para a aplicação

Art. 8º - Estão sujeitos a este Regulamento os militares do Exército na ativa,
reserva remunerada e reformados.
§ 1º - Os oficiais-generais nomeados Ministros do Superior Tribunal Militar são
regidos por legislação específica.
§ 2º - O militar agregado fica sujeito às obrigações disciplinares concernentes às
suas relações com militares e autoridades civis.
Art. 9º - A competência para aplicar as punições disciplinares é conferida ao cargo
e não ao grau hierárquico, sendo competente para aplicá-las:
O Presidente da República e o Ministro do Exército, a todos aqueles que estiverem
sujeitos a este Regulamento;
aos que lhes são subordinados;
Chefe do Estado-Maior do Exército, Chefe de Órgão de Direção Setorial,
Comandante Militar de Área e demais ocupantes de cargos privativos de oficialgeneral. (1)
Chefe do Estado-Maior, Chefe de Gabinete, Comandante de Unidade, demais
Comandantes cujos cargos sejam privativos de oficiais superiores e Comandantes
das demais Organizações Militares (OM) com autonomia administrativa.
aos que servirem sob seus comando, chefia direção:
Subchefe de Estado-Maior, Comandante de Unidade incorporada, Chefe de
Divisão, Seção, Escalão Regional, Administração Regional, Ajudante Geral,
Serviço e Assessoria, Subcomandante e Subdiretor.
Comandante das demais Subunidades ou de elemento destacado com efetivo
menor que subunidade.
§ 1º - Compete aos Comandantes Militares de Área aplicar a punição aos militares
da reserva remunerada, reformadas ou agregados, que residam ou exerçam
atividades em sua respectiva área de jurisdição, podendo delegar a referida
competência aos Comandantes de Guarnição Militar de sua Área, respeitada a
precedência hierárquica e observado o disposto no art. 38, deste Regulamento. (2)

§ 2º - A competência conferida aos Chefes de Divisão, Seção, Escalão Regional,
Administração Regional, Ajudante Geral, Serviço e Assessoria, limita-se às
ocorrências relacionadas com as atividades inerentes ao serviço de suas
repartições.

Art. 10º - Todo militar que tiver conhecimento de um fato contrário à disciplina,
deverá participá-lo ao seu chefe imediato, por escrito ou verbalmente. Neste último
caso deve confirmar a participação, por escrito, no prazo máximo de 48 horas.
§ 1º - A parte deve ser clara, concisa e precisa, deve conter os dados capazes de
identificar as pessoas ou coisas envolvidas, o local, a data e hora da ocorrência e
caracterizar as circunstâncias que as envolveram, sem tecer comentários ou
opiniões pessoais.
§ 2º - Quando, para preservação da disciplina e no decoro da instituição, a
ocorrência exigir uma pronta intervenção, mesmo sem possuir ascendência
funcional sobre o transgressor, a autoridade militar de maior antigüidade que
presenciar ou tiver conhecimento do fato deverá tomar imediatas e enérgicas
providências, inclusive prendê-lo “em nome da autoridade competente”, dando
ciência a esta, pelo meio mais rápido da ocorrência e das providências em seu
nome tomadas.
§ 3º - Na prisão, como pronta intervenção para preservar a disciplina e o decoro da
instituição, a autoridade competente em cujo nome for efetuada é aquela à qual
está disciplinarmente subordinado o transgressor.
§ 4º - Esquivando-se o transgressor de esclarecer em que Organização Militar
serve, a prisão será efetuada em nome do Ministro do Exército e, neste caso, a
recusa constitui transgressão disciplinar em conexão com a principal.
§ 5º - Nos casos de participação de ocorrência com militar de OM diversa daquela
a que pertence o signatário da parte, deve este, direta ou indiretamente, ser
notificado, pela autoridade que solucionou a parte, da solução dada, no prazo
máximo de seis dias úteis.
§ 6º - A autoridade, a quem a parte disciplinar é dirigida, deve dar a solução no
prazo máximo de 8 dias úteis, podendo, se necessário, ouvir as pessoas envolvidas,
obedecidas as demais prescrições regulamentares. Na impossibilidade de
solucioná-la nesse prazo, o motivo deverá ser publicado em boletim e, neste caso, o
prazo não poderá exceder de trinta dias úteis. Quando a autoridade solucionar a
Parte, determinando a instauração de IPM ou sindicância, a apuração dos fatos
poderá ocorrer em prazo superior ao citado. (3)
§ 7º - A autoridade que receber a Parte, caso não seja de sua competência
solucioná-la, deve encaminhá-la a seu superior imediato.

Art. 11º - Em Guarnição Militar com mais de uma OM a ação disciplinar sobre os
integrantes das mesmas é coordenada e supervisionada por seu Comandante, por
intermédio dos Comandantes das OM existentes na área de sua jurisdição.
Parágrafo único - No caso de ocorrência disciplinar envolvendo militares de mais
de uma OM, caberá ao Comandante da Guarnição apurar os fatos ou determinar
sua apuração, procedendo a seguir de conformidade com o Art. 10 e seus

parágrafos, do presente Regulamento, com os que não sirvam sob sua linha de
subordinação funcional.

TÍTULO II
Transgressões disciplinares

CAPÍTULO I
Da conceituação e da especificação

Art. 12º - Transgressão disciplinar é qualquer violação dos preceitos de ética, dos
deveres e das obrigações militares, na sua manifestação elementar e simples.
Distingue-se do crime, militar ou comum, que consiste na ofensa a esses mesmos
preceitos, deveres e obrigações, mas na sua expressão complexa e acentuadamente
anormal, definida e prevista na legislação penal.
§ 1º - No concurso de crime e transgressão disciplinar, quando forem da mesma
natureza, aplicar-se-á, somente, a pena relativa ao crime. (4)
§ 2º - Quando, por ocasião do julgamento do crime, este for descaracterizado para
transgressão ou a denúncia for rejeitada, a falta cometida deverá ser apreciada
para efeito de punição, pela autoridade a que estiver subordinado o faltoso. (4)
§ 3º - Quando, no caso previsto no parágrafo anterior, a falta tiver sido cometida
contra a pessoa do Comandante da OM, será ela apreciada, para, efeito de
punição, pela autoridade a que estiver subordinado o ofendido.

Art. 13º - São transgressões disciplinares:
Todas as ações ou omissões contrária à disciplina militar especificadas no Anexo I
ao presente Regulamento;
Todas as ações ou omissões, não especificadas na relação de transgressões do anexo
acima citado, nem qualificadas como crime nas leis penais brasileira, que afetem a
honra pessoal, o pundonor militar, o decoro da classe e outras prescrições
estabelecidas no Estatuto dos Militares, leis e regulamentos, bem como aquelas
praticadas contra normas e ordens de serviço emanadas de autoridade competente.
Parágrafo único - As transgressões relacionadas no Anexo I deste regulamento,
destinam-se, por serem genéricas, a permitir o enquadramento sistemático das
ações ou omissões contrárias à disciplina. A forma como se deu a violação dos
preceitos militares deve, por isso, ser descrita pela autoridade que pune o
transgressor, no boletim em que a punição é publicada.

CAPÍTULO II
Do julgamento

Art. 14º - O julgamento da transgressão deve ser precedido de análise que
considere:
a pessoa do transgressor;
as causas que a determinaram;
a natureza dos fatos ou atos que a envolveram;
as conseqüências, que dela possam advir.
Art. 15º - No julgamento da transgressão podem ser levantadas causas que
justifiquem a falta ou circunstâncias que a atenuem ou a agravem.
Art. 16º - Haverá causa de justificação quando a transgressão for cometida:
na prática de ação meritória ou no interesse do serviço, da ordem ou do sossego
público;
em legítima defesa, própria ou de outrem;
em obediência a ordem superior;
para compelir o subordinado a cumprir rigorosamente o seu dever, em caso de
perigo, necessidade urgente, calamidade pública, manutenção da ordem e da
disciplina;
por motivo de força maior, plenamente comprovado;
por ignorância, plenamente comprovada, desde que não atente contra os
sentimentos normais de patriotismo, humanidade e probidade.
Parágrafo único - Não haverá punição quando for reconhecida qualquer causa de
justificação.
Art. 17º - São circunstâncias atenuantes:
bom comportamento;
relevância de serviços prestados;
ter sido cometida a transgressão para evitar mal maior;
ter sido cometida a transgressão em defesa própria, de seus direitos ou de outrem,
não se configurando causa de justificação;
falta de prática do serviço.
Art. 18º - São circunstâncias agravantes:
mau comportamento;
prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões;
reincidência de transgressão, mesmo que a punição anterior tenha sido verbal;
conluio de duas ou mais pessoas;
ter abusado o transgressor de sua autoridade hierárquica ou funcional;
ser praticada a transgressão:
durante a execução de serviço;

em presença de subordinado;
com premeditação;
em presença de tropa;
em presença de público.
CAPÍTULO III
Da classificação
Art. 19º - A transgressão da disciplina deve ser classificada, desde que não haja
causa de justificação, em: leve, média e grave.
Parágrafo único - A classificação da transgressão é de competência de quem
couber aplicar a punição, respeitadas as considerações estabelecidas no Art. 14.
Art. 20 - Será sempre classificada como “grave” a transgressão da disciplina que
constituir ato que afete a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe.
TÍTULO III
Punições Disciplinares
CAPÍTULO I
Da gradação, conceituação e execução
Art. 21 - A punição disciplinar objetiva a preservação da disciplina e deve ter em
vista o benefício educativo ao punido e à coletividade que ele pertence.
Art. 22 - Segundo a classificação resultante do julgamento da transgressão, as
punições a que estão sujeitos os militares, em ordem de gravidade crescente, são as
que se seguem:
advertência;
repreensão;
detenção;
prisão e prisão em separado;
licenciamento e exclusão a bem da disciplina.
Parágrafo único - As punições disciplinares de detenção e prisão não podem
ultrapassar trinta dias.
Art. 23 - Advertência - É a forma mais branda de punir. Consiste numa
admoestação feita verbalmente ao transgressor, podendo ser em caráter reservado
ou ostensivo.
§ 1º - Quando em caráter ostensivo, a advertência poderá ser na presença de
superiores, no círculo de seus pares ou na presença de toda ou parte da OM.
§ 2º - A advertência, por ser verbal, não constará das alterações do punido,
devendo, entretanto, ser registrada para fins de referência, na Ficha Individual de
Punições, de acordo com o § 6º, do Art. 32, deste Regulamento, ficha esta que
deverá acompanhar o militar em caso de movimentação.
Art. 24 - Repreensão - É a censura enérgica ao transgressor, feita por escrito e
publicada em boletim.
Art. 25 - Detenção - Consiste no cerceamento da liberdade do punido, o qual deve
permanecer em local que lhe for determinado pela autoridade que aplicar a
punição, sem que fique, no entanto, encarcerado.

§ 1º - O detido comparece a todos os atos de instrução e serviço, exceto ao serviço
de escala externo.
§ 2º - Em casos especiais, a critério da autoridade que aplicar a punição, o oficial
ou aspirante-a-oficial pode ficar detido em sua residência.
Art. 26 - Prisão - Consiste no encarceramento do punido em local próprio e
designado para tal.
§ 1º - Os militares de círculos hierárquicos diferentes, não poderão ficar presos na
mesma dependência.
§ 2º - O Comandante designará o local de prisão de oficiais, no aquartelamento, e
dos militares, nos estacionamentos e marchas.
§ 3º - A dependência destinada à prisão de praças é chamada “xadrez”,
devendo ser evitada a promiscuidade dos presos recuperáveis com os que já estão
passíveis de serem licenciados a bem da disciplina.
§ 4º - Em casos especiais, a critério da autoridade que aplicar a punição, o oficial
ou aspirante-a-oficial pode ter sua residência como local de cumprimento de
punição, quando a prisão não for superior a 48 horas.
§ 5º - Quando a OM não dispuser de instalações apropriadas, cabe à autoridade
que aplicar a punição, solicitar ao escalão superior local para servir de prisão.
§ 6º - Os presos disciplinares devem ficar separados dos presos à disposição da
justiça.
Art. 27 - A prisão deve, em princípio, ser cumprida sem prejuízo da instrução e
dos serviços internos e, quando for com prejuízo, esta condição deve ser declarada
em boletim.
Parágrafo único - O punido fará suas refeições onde for determinado pelo
Comandante, em princípio, no refeitório da OM.
Art. 28 - Em casos especiais, a punição de prisão, para praças de graduação
inferior a Subtenente, pode ser agravada para “prisão em separado” devendo o
punido permanecer encarcerado e isolado, fazendo suas refeições no local da
prisão.
Parágrafo único - A prisão em separado deve constituir, em princípio, a parte
inicial do cumprimento da punição e não deve exceder à metade da punição
aplicada.
Art. 29 - O recolhimento de qualquer transgressor à prisão, sem nota de punição
publicada em Boletim da OM, só poderá ocorrer por ordem das autoridades
referidas nos itens 1) e 2) do Art. 9º.
Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica no caso configurado no § 2º
do Art. 10, ou quando houver:
presunção ou indício de crime;
embriagues;
ação de psicotrópicos;
necessidade de averiguações;
necessidade de incomunicabilidade.
Art. 30 - Licenciamento e Exclusão a bem da disciplina consistem no afastamento,
ex-officio, do militar das fileiras do Exército, conforme prescrito no Estatuto dos
Militares.
§ 1º - O licenciamento a bem da disciplina será aplicado à praça sem estabilidade
assegurada, mediante análise de suas alterações, pelas autoridades relacionadas
nos itens 1) e 2) do Art. 9º, quando:

a transgressão afete a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe e
como repressão imediata, assim se torne absolutamente necessário à disciplina;
estando a praça no comportamento MAU, se verifique a impossibilidade de
melhoria de comportamento, como está prescrito neste Regulamento;
houver condenação por crime militar, excluídos os culposos; (5)
houver prática de crime comum, apurado em inquérito, excluídos os culposos. (6)
§ 2º - O licenciamento a bem da disciplina aplicar-se-á, também, aos oficiais da
reserva remunerada, quando convocados, por ordem das autoridades relacionadas
nos itens 1) e 2) do Art. 9º e Comandantes de Exército e Militares de Área quando
houver:
sentença condenatória por crime militar, excluídos os culposos; (5)
prática de crime comum, apurado em inquérito, excluídos os culposos. (6)
§ 3º - O licenciamento a bem da disciplina poderá ser aplicado aos oficiais da
reserva não remunerada, quando convocados e praças sem estabilidade, em
virtude de condenação por crime militar ou prática de crime comum, de natureza
culposa, a critério das autoridades relacionadas nos itens 1) e 2) do Art. 9º e
Comandantes de Exército e Militares de Área. (7)
§ 4º - Quando o licenciamento a bem da disciplina for ocasionado pela prática de
crime comum, o militar deverá ser entregue ao órgão policial com jurisdição sobre
a área em que estiver localizada a OM.
§ 5º - A exclusão a bem da disciplina será aplicada ex-offício ao aspirante-a-oficial
e à praça com estabilidade assegurada, de acordo com o prescrito no Estatuto dos
Militares.
Art. 31 - A reabilitação dos licenciados ou excluídos, a bem da disciplina, segue o
prescrito no Estatuto dos Militares e Lei do Serviço Militar e sua concessão
obedecerá ao seguinte:
a autoridade competente para conceder a reabilitação é o Comandante da Região
Militar em que o interessado tenha prestado serviço militar, por último;
a concessão se fará mediante requerimento do interessado, instruído com
documento passado por autoridade policial do Município de sua residência,
comprovando o seu bom comportamento, como civil, nos dois últimos anos que
antecederam o pedido;
a reabilitação ex-offício poderá ser determinada pelas autoridades relacionadas no
item 1) do Art 9º ou ser proposta, independente de prazo, por qualquer outra
autoridade com atribuição para excluir ou licenciar a bem da disciplina.
quando o licenciamento ou exclusão a bem da disciplina for decorrente de
condenação criminal, a reabilitação estará condicionada à apresentação de
documento comprobatório da reabilitação judicial, expedido pelo juiz competente;
a autoridade que conceder a reabilitação, determinará a expedição do documento
correspondente à inclusão ou reinclusão na reserva do Exército, em conformidade
com o grau de instrução militar do interessado.
CAPÍTULO II
Da aplicação
Art. 32 - A aplicação da punição compreende uma nota de punição (Anexo II Modelos) e a decorrente publicação no boletim interno da OM.
§ 1º - Nota de punição - Contém uma descrição sumária, clara e precisa dos fatos e
circunstâncias que configuram a transgressão relacionando-a às prescritas no

Anexo I, e contendo o enquadramento que é a caracterização da transgressão,
acrescida de outros detalhes relacionados com o comportamento do transgressor,
cumprimento da punição ou justificação.
§ 2º - No enquadramento serão mencionados:
a transgressão cometida, em termos precisos e sintéticos, e a especificação dos
números constantes do Anexo I ou pelo item 2) do Art. 13;
no caso das transgressões a que se refere o item 2) do Art. 13, deste Regulamento,
tanto quanto possível, a referência aos artigos, parágrafos, letras e números das
leis, regulamentos, normas ou ordens que forem contrariados ou contra os quais
tenha havido omissão;
os itens, artigos e parágrafos das circunstâncias atenuantes ou agravantes, ou
causas de justificação;
a classificação da transgressão;
a punição imposta;
o local de cumprimento da punição, se for o caso;
a classificação do comportamento militar em que a praça punida permaneça ou
ingresse;
a data de início do cumprimento da punição, se o punido tiver sido recolhido à
prisão de acordo com o § 2º do Art 10 e Art 29;
a determinação para posterior cumprimento, se o punido estiver baixado, afastado
do serviço ou à disposição de outras autoridades.
§ 3º - Não devem constar da nota de punição comentários deprimentes ou
ofensivos, permitindo-se, porém, os ensinamentos decorrentes, desde que não
contenham alusões pessoais.
§ 4º - Publicação em Boletim interno - é o ato administrativo que formaliza a
aplicação da punição ou a sua justificação; as punições, exceto, a advertência,
serão publicadas em boletim e constarão das alterações do punido.
§ 5º - A nota de punição será transcrita no Boletim Interno das autoridades
subordinadas àquela que impôs a punição, até o daquela sob cuja jurisdição se
achar o transgressor.
§ 6º - O registro de punições para fins de referência, controle e classificação de
comportamento é efetuado em Ficha Individual de Punições, contendo os
elementos constantes do § 1º deste artigo.
§ 7º - Quando a autoridade que aplicar a punição não dispuser de boletim, a
publicação deste deverá ser feita, mediante solicitação escrita, no da autoridade a
que estiver subordinada.
Art. 33 - A aplicação da punição deve ser feita com justiça, serenidade e
imparcialidade, para que o punido fique consciente e convicto de que a mesma se
inspira no cumprimento exclusivo do dever, na preservação da disciplina, e que
tem em vista o benefício educativo do punido e da coletividade.
Art. 34 - A publicação da punição imposta a oficial ou aspirante-a-oficial; em
princípio, deve ser feita em boletim reservado, podendo ser em boletim ostensivo,
se as circunstâncias ou a natureza da transgressão assim o recomendarem.
Art. 35 - A aplicação da punição deve obedecer às seguintes normas:
a punição deve ser proporcional à gravidade da transgressão, dentro dos seguintes
limites:
de advertência até 10 (dez) dias de detenção, inclusive, para a transgressão leve;
de detenção até 10 (dez) dias de prisão, inclusive, para a transgressão média;

de prisão até licenciamento ou exclusão a bem da disciplina para a transgressão
grave.
A punição não pode atingir o máximo previsto no item anterior, quando ocorrerem
apenas circunstâncias atenuantes.
Quando ocorrerem circunstâncias atenuantes e agravantes a punição será
aplicada, conforme preponderem essas ou aquelas.
Por uma única transgressão não deve ser aplicada mais de uma punição.
A punição disciplinar não exime o punido da responsabilidade civil que lhe couber.
Na ocorrência de mais de uma transgressão, sem conexão entre si, a cada uma deve
ser imposta a punição correspondente. Havendo conexão, as de menor gravidade
serão consideradas como circunstâncias agravantes da transgressão principal.
Art. 36 - A aplicação da primeira punição classificada como “prisão” é da
competência das autoridades referidas nos itens nº 1) e 2), do Art. 9º.
Art. 37 - Nenhum transgressor será interrogado ou punido em estado de
embriaguez ou sob ação de psicotrópicos, mas ficará, desde logo, preso ou detido.
(8)

Art. 38 - A punição máxima que cada autoridade referida no Art. 9º pode aplicar,
e aquela a que está sujeita o transgressor acham-se especificadas no Anexo III.
§ 1º - O Presidente da República e o Ministro do Exército têm competência para
aplicar toda e qualquer punição a que estão sujeitos os militares na ativa ou na
inatividade.
§ 2º - Quando duas autoridades de níveis hierárquicos diferentes, ambas com ação
disciplinar sobre o transgressor, tomarem conhecimento da transgressão, à de
nível mais elevado competirá punir, salvo se entender que a punição esteja dentro
dos limites de competência da de menor nível. Neste caso, à autoridade de nível
superior deverá comunicar esse entendimento à de menor nível, devendo esta
participar àquela a solução que tiver adotado.
§ 3º - Quando uma autoridade, ao julgar uma transgressão, concluir que a punição
a aplicar está além do limite máximo que lhe é autorizado, cabe-lhe solicitar à
autoridade superior, com ação sobre o transgressor, a aplicação da punição
devida.
Art. 39 - A punição aplicada pode ser anulada, relevada, atenuada ou agravada
pela autoridade que a aplicar ou por outra, superior e competente, quando tiver
conhecimento de fatos que recomendem tal procedimento.
Art. 40 - A anulação da punição consiste em tornar sem efeito a aplicação da
mesma.
§ 1º - A anulação da punição deverá ocorrer quando for comprovado ter havido
injustiça ou ilegalidade na sua aplicação.
§ 2º - A anulação poderá ocorrer nos seguintes prazos:
em qualquer tempo e em qualquer circunstância, pelas autoridades especificadas
no item 1) do Art. 9º;
de dois anos, por Chefe do EME, Chefe de Departamento, Secretário de Economia
e Finanças, Comandante de Exército ou Militar de Área;
de um ano, por oficial-general;
de sessenta dias, para as demais autoridades com competência para efetuá-la.
§ 3º - Ocorrendo a anulação, durante o cumprimento de punição será o punido
posto em liberdade imediatamente.

Art. 41 - A anulação de punição deve eliminar toda e qualquer anotação ou
registro nas alterações do militar relativos à sua aplicação na forma estabelecida
no Art 62.
Parágrafo único - A autoridade que anular punição deverá informar ao
Departamento-Geral do Pessoal sobre a sua decisão.
Art. 42 - A autoridade que tome conhecimento de comprovada ilegalidade ou
injustiça na aplicação de punição e não tenha competência para anulá-la ou não
disponha dos prazos referidos no § 2º do Art 40, deve propor, fundamentada, a sua
anulação à autoridade competente.
Art. 43 - A relevação de punição consiste na suspensão de cumprimento da punição
imposta e poderá ser concedida:
quando ficar comprovado que foram atingidos os objetivos visados com a
aplicação da mesma, independentemente do tempo de punição a cumprir; ou
por motivo de passagem de comando ou nas festas militares, quando já tiver sido
cumprida, pelo menos, metade da punição.
Art. 44 - A atenuação ou agravação de punição consiste na transformação da
punição proposta ou aplicada em outra menos ou mais rigorosa, respectivamente,
se assim o exigir o interesse da disciplina e da ação educativa do punido.
§ 1º - A “prisão em separado” é considerada como uma das formas de agravação
da punição.
§ 2º - O tempo de detenção que tenha sido cumprido antes da publicação de
agravação para prisão, será computado como se o tivesse sido nesta última
punição.
Art. 45 - São competentes para anular, relevar, atenuar e agravar as punições
impostas por si ou por seus subordinados, as autoridades discriminadas nos itens
1) e 2) do Art. 9º, devendo esta decisão ser justificada em boletim.
Parágrafo único - A atenuação e agravação de punição só poderão ser aplicadas
dentro do prazo de quatro dias úteis, contados a partir da data em que a
autoridade tomar conhecimento da punição aplicada.

CAPÍTULO III
Do cumprimento

Art. 46 - O início do cumprimento de punição disciplinar deve ocorrer com a
distribuição do Boletim Interno da OM a que pertence o transgressor e que
publicar a aplicação da punição, ressalvando o disposto no item 8, do § 2º, do Art
32.

§ 1º - Nenhum militar deve ser recolhido ao local de cumprimento da punição
antes da distribuição do boletim que publicar a nota de punição, salvo nos casos
estabelecidos no Art. 29.
§ 2º - O tempo de detenção ou prisão, sem que haja aplicação de punição, não deve
ultrapassar de 72 horas. (9)
§ 3º - A contagem do tempo de cumprimento da punição tem início no momento
em que o punido for detido ou recolhido à prisão e termina quando for posto em
liberdade.
§ 4º - Do boletim Interno que publicar a punição deve constar a oportunidade em
que o punido será colocado em liberdade.
Art. 47 - A autoridade que punir seu subordinado à disposição ou a serviço de
outra autoridade, deve a ela requisitar a apresentação do punido para o
cumprimento da punição.
Parágrafo único - Quando o local determinado para o cumprimento da punição
não for a OM do transgressor, pode solicitar àquela autoridade que determine o
recolhimento do punido diretamente ao local designado.
Art. 48 - O cumprimento da punição disciplinar pelo militar afastado totalmente
do serviço, em caráter temporário, deve ocorrer após sua apresentação, pronto na
OM.
§ 1º - O cumprimento da punição será imediato nos casos de preservação da
disciplina e do decoro da Instituição.
§ 2º - A interrupção ou adiamento de Licença Especial (LE), Licença para Tratar
de Interesse Particular (LTIP) ou punição disciplinar é atribuição do Comandante,
cabendo a este fixar as datas de seu início e término.
§ 3º - A LE e a LTIP serão interrompidas para cumprimento de punição
disciplinar restritiva da liberdade.
§ 4º - Quando a punição disciplinar anteceder a entrada em gozo de LE ou LTIP e
o seu cumprimento estender-se além da data prevista para o início da licença, fica
esta adiada até que cesse o impedimento.
§ 5º - O cumprimento de punição disciplinar imposta a militar em gozo de Licença
para Tratamento de Saúde Própria (LTSP) ou Licença para Tratamento de Saúde
de Pessoa da Família (LTSPF), somente ocorrerá após a sua apresentação por
término de licença.
§ 6º - Comprovada a necessidade de LTSP, LTSPF, baixa a enfermaria ou
hospital, ou afastamento inadiável da OM, do militar cumprindo punição

disciplinar restritiva da liberdade, será esta sustada pelo Comandante da OM até
que cesse a causa da interrupção.
Art. 49 - A interrupção da contagem de tempo de punição, nos casos de baixa a
hospital ou enfermaria, tem início no momento em que o punido for retirado do
local do cumprimento da punição e término no retorno a esse mesmo local.
Parágrafo único - O afastamento e retorno do punido ao local de cumprimento de
punição devem ser publicados em Boletim Interno, juntamente com a nova
oportunidade em que o mesmo será colocado em liberdade.

CAPÍTULO IV
Comportamento Militar

Art. 50 - O comportamento militar das praças espelha o seu procedimento civil e
militar sob o ponto de vista da disciplina.
§ 1º - O comportamento militar das praças deve ser classificado em:
Excepcional
quando no período de nove anos de efetivo serviço, computados somente nos
comportamentos “Bom” ou “Ótimo”, não tenha sofrido qualquer punição
disciplinar;
quando, tendo sido condenada por crime culposo, passe dez anos de efetivo serviço
sem sofrer qualquer punição disciplinar, mesmo que lhe tenha sido concedida a
reabilitação judicial. Neste período somente serão computados os anos em que a
praça estiver classificada nos comportamentos “Bom” e “Ótimo”;
quando, tendo sido condenada por crime doloso, passe doze anos de efetivo serviço
sem sofrer qualquer punição disciplinar, mesmo que lhe tenha sido concedida a
reabilitação judicial. Neste período somente serão computados os anos em que a
praça estiver classificada nos comportamentos “Bom” e “Ótimo”.
Ótimo
quando, no período de cinco anos de efetivo serviço, contados a partir do
comportamentos “Bom”, tenha sido punida com a pena disciplinar de até uma
detenção;
quando, tendo sido condenada por crime culposo, passe seis anos de efetivo serviço,
punida, no máximo, com uma detenção disciplinar, contados a partir do
comportamento “Bom”, mesmo que lhe tenha sido concedida a reabilitação
judicial;
quando, tendo sido condenada por crime doloso, passe oito anos de efetivo serviço,
punida, no máximo, com uma detenção disciplinar, contados a partir do
comportamento “Bom”, mesmo que lhe tenha sido concedida a reabilitação
judicial;
Bom

quando no período de dois anos de efetivo serviço, tenha sido punida com a pena
disciplinar de até duas prisões;
quando, tendo sido condenada por criminalmente, houver cumprido os prazos
previstos para melhoria de comportamento e constantes do § 7º deste artigo,
mesmo que lhe tenha sido concedida a reabilitação judicial.
Insuficiente
quando, no período de um ano de efetivo serviço, tenha sido punida com a pena
disciplinarmente com duas prisões ou ainda, quando no período de dois anos tenha
sido punida com mais de duas prisões; (10)
quando, tendo sido condenada criminalmente houver cumprido os prazos previstos
para a melhoria de comportamento e constantes do § 7º deste artigo, mesmo que
lhe tenha sido concedida a reabilitação judicial.
Mau
quando, no período de um ano de efetivo serviço, tenha sido punida com mais de
duas prisões disciplinares;
quando, condenada por crime culposo ou doloso, desde a data de sua condenação
em primeira instância, até que satisfaça as condições para a mudança de
comportamento constantes do § 7º deste artigo.
§ 2º - A classificação, reclassificação e melhoria de comportamento, são da
competência das autoridades discriminadas nos itens 1) e 2) do Art. 9º e
necessariamente publicadas em boletim, obedecidas as disposições deste capítulo.
§ 3º - Ao ser incorporada ao Exército, a praça será classificada no comportamento
“Bom”.
§ 4º - Para os efeitos deste artigo é estabelecida a seguinte equivalência de punição:
uma prisão equipara-se a duas detenções e uma detenção eqüivale a duas
repreensões.
§ 5º - A advertência não será considerada para fins de classificação de
comportamento.
§ 6º - A praça, condenada por crime ou punida com prisão em separado,
ingressará automaticamente no comportamento “Mau”
§ 7º - A melhoria de comportamento é progressiva, devendo observar o disposto no
Art 63 deste Regulamento e obedecer aos seguintes prazos e condições:
do Mau para o insuficiente:
punição disciplinar - dois anos de efetivo serviço, sem punição;
crime culposo - dois anos e seis meses de efetivo serviço, sem punição;
crime doloso - três anos de efetivo serviço, sem punição.
do Insuficiente para o Bom:
punição disciplinar - um ano de efetivo serviço, sem punição contados a partir do
comportamento “Insuficiente”;

crime culposo - dois anos de efetivo serviço, sem punição, contados a partir do
comportamento “Insuficiente”;
crime doloso - três anos de efetivo serviço, sem punição contados a partir do
comportamento “Insuficiente”.
do Bom para o Ótimo:
deverá ser observada a prescrição constante do item 2) do § 1º deste artigo.
do Ótimo para o Excepcional:
deverá ser observada a prescrição constante do item 1) do § 1º deste artigo.
§ 8º - A reclassificação do comportamento far-se-á em Boletim Interno da
Organização Militar, por meio de uma “Nota de Reclassificação de
Comportamento” uma vez decorridos os prazos citados no parágrafo anterior
mediante:
requerimento do interessado, quando se tratar de pena criminal, ao Comandante
da própria OM, se esta for comandada por Oficial-General; caso contrário o
requerimento deve ser dirigido ao Comandante da OM enquadrante, cujo cargo
seja privativo de Oficial-General;
solicitação do interessado ao Comandante imediato, nos casos de punição
disciplinar.
§ 9º - A reclassificação dar-se-á em na data da publicação do despacho da
autoridade responsável.
§ 10º - A condenação de praça por contravenção penal é, para fins de classificação
de comportamento, equiparada a uma prisão.

TÍTULO V
Recursos e Recompensas
CAPÍTULO I
Dos recursos

Art. 51 - Interpor recursos disciplinar é direito concedido ao militar que se julgue
ou julgue subordinado seu, prejudicado, ofendido ou injustiçado por superior
hierárquico, na esfera disciplinar.
Parágrafo Único - São recursos disciplinares:
1) o pedido de reconciliação de ato;
2) a queixa;
3) a representação.

Art. 52 - Reconsideração de ato - é o recurso interposto mediante requerimento,
por meio do qual o militar que se julgue, ou julgue subordinado seu, prejudicado,
ofendido ou injustiçado, solicita à autoridade que praticou o ato, o reexame de sua
decisão e a reconsideração do ato.
§ 1o - O pedido de reconsideração de ato deve ser encaminhado através de
autoridade a quem o requerente estiver diretamente subordinado.
§ 2o - O pedido de reconsideração de ato deve ser apresentado no máximo de dois
dias úteis, a contar da data em que o militar tomar, oficialmente, conhecimento do
ato cuja reconsideração pleiteia.
§ 3o - O despacho da autoridade, a quem é dirigido o pedido de reconsideração de
ato, não deve ultrapassar o prazo máximo de cinco dias úteis.
Art. 53 - Queixa - é o recurso disciplinar, normalmente redigido sob forma de
ofício ou parte, interposto pelo militar que se julgue injustiçado e dirigido
diretamente ao superior imediato da autoridade contra quem é apresentada a
queixa.
§ 1o - A apresentação da queixa só é cabível após o pedido de reconsideração de ato
ter sido solucionado em Boletim Interno da OM onde serve o queixoso.
§ 2o - A apresentação da queixa deve ser feita dentro de um prazo de cinco dias
úteis, a contar da publicação, em Boletim Interno, da solução de que trata o
parágrafo anterior.
§ 3o - O queixoso deve informar, por escrito, à autoridade de quem vai se queixar,
do objeto do recurso disciplinar que irá apresentar.
§ 4o - O queixoso deve ser afastado da subordinação direta da autoridade contra
quem formulou o recurso, até que o mesmo seja julgado. Deve, no entanto,
permanecer na Guarnição Militar onde serve, salvo a existência de fatos que
contra-indiquem a sua permanência na mesma.
Art. 54º - Representação - é o recurso disciplinar, normalmente redigido sob a
forma de ofício ou parte, interposto por autoridade que julgue subordinado seu
estar sendo vítima de injustiça ou prejudicado em seus direitos, por ato de
autoridade superior.
Parágrafo único - A apresentação deste recurso disciplinar deve seguir os mesmos
procedimentos prescritos no Art. 53 e seus parágrafos.
Art. 55 - A apresentação dos recursos disciplinares mencionados no parágrafo
único do Art 51 deve: ser feita individualmente, tratar de caso específico. Cingir-se
aos fatos que os motivaram, fundamentar-se em novos argumentos, provas ou
documentos comprobatórios e elucidativos e não conter comentários.

§ 1o - Das soluções de queixa ou representação, só cabe recurso até o Ministro do
Exército.
§ 2o - Contra a decisão do Ministro do Exército o único admissível é o pedido de
reconsideração à mesma autoridade.
Art. 56º - O recurso disciplinar que contrarie o prescrito neste capítulo é
considerado prejudicado pela autoridade a quem foi destinada, cabendo a esta
mandar arquivá-lo e publica sua decisão em boletim fundamentadamente.
Parágrafo único - A tramitação de recursos disciplinares deve ter tratamento de
urgência em todos os escalões.

CAPÍTULO II
Cancelamento de registros e punições
Art. 57 - Poderá ser concedido ao militar o cancelamento de punições e outras
notas a elas relacionadas, em suas Alterações e na Ficha Individual de Punições.
Art. 58 - O cancelamento de punição pode ser concedido ao militar que o requerer,
desde que satisfaça a todas as condições abaixo:
não ser a transgressão, objeto da punição, atentatória à honra pessoal, ao
pundonor militar ou ao decoro da classe;
ter o requerente bons serviços prestados, comprovados pela análise de suas
alterações;
ter o requerente conceito favorável de seu comandante;
ter o requerente completado, sem qualquer punição:
a) nove anos de efetivo serviço, quando a punição a cancelar for prisão disciplinar;
b) cinco anos de efetivo serviço, quando a punição a cancelar for repreensão ou
detenção disciplinar;
§ 1o O cancelamento das punições não interfere nas mudanças de comportamento
previstas no § 7o do Art. 50.
§ 2o O cancelamento dos registros criminais será efetuado mediante a apresentação
da competente reabilitação judicial:
1) ao Cmt OM, quando se tratar de crime culposo;
2) ao Cmt de OM comandada por Oficial-General, quando se tratar de crime
doloso.
§ 3o As punições escolares, que não sejam de ordem moral, poderão ser canceladas,
por ocasião da conclusão do curso, a critério do Comandante do Estabelecimento
de Ensino, independente de requerimento ou tempo de serviço sem punição.
§ 4o A advertência, por ser verbal, será cancelada, independentemente de
requerimento, decorridos dois anos de sua aplicação. (12)
Art. 59 - São autoridades competentes para solucionar requerimento de
cancelamento de punições, os Chefes do Estado-Maior do Exército e
Departamentos, Comandantes de Exército e Militares de Área, Secretário-Geral
do Exército, em relação aos seus subordinados.
Parágrafo único - A competência para cancelar punições, de que trata este artigo,
não poderá ser delegada.

Art. 60 - A entrada de requerimento solicitando cancelamento de punição, bem
como a solução dada ao mesmo, devem constar no Boletim Interno da OM, ou
proceder de acordo com o § 7o do Art. 32, deste Regulamento.
Art. 61 - O Presidente da República e o Ministro do Exército podem cancelar uma
ou todas as punições de militares sujeitos a este Regulamento, independentemente
das condições enunciadas no Art. 58.
Parágrafo único - O cancelamento de punições, com base neste artigo, quando
instruído com requerimento ou proposta, deverá ser fundamentado com os fatos
que possam justificar plenamente a excepcionalidade da medida requerida ou
proposta, devendo ser ratificada ou não, obrigatoriamente, nos pareceres das
autoridades da cadeia de comando, quando do encaminhamento da documentação
à apreciação ministerial.
Art. 62 - Todas as anotações relacionadas com as punições e penas canceladas
devem ser fingidas de maneira que não seja possível a sua leitura. Na margem
onde foi eliminado o registro, deve ser aposto, para permitir a melhoria do
comportamento:
1) o número e a data do boletim da autoridade que procedeu o cancelamento;
2) o item do § 2o do Art 58 deste Regulamento, quando se tratar de reabilitação
judicial;
3) a rubrica da autoridade competente para assinar as folhas de alterações do
interessado.
Parágrafo único - A autoridade que suprimiuo registro deverá informar esse ato
ao Departamento-Geral do Pessoal.
Art. 63 - As contagens dos prazos estipulado para as mudanças de comportamento
e o cancelamento de registros começa a partir da data:
1) da publicação, no caso de repreensão;
2) do cumprimento do último dia de detenção, prisão disciplinar, ou pena criminal.
CAPÍTULO III
Das recompensas
Art. 64 - As recompensas constituem reconhecimento aos bons serviços prestados
por militares.
Parágrafo único - Além de outras previstas em leis e regulamentos especiais, são
recompensas militares:
0 elogio e a referência elogiosa; (15)
as dispensas do serviço;
as dispensas da revista do recolher, para as praças.
Art. 65 - O elogio é individual e a referência elogiosa pode ser individual ou
coletiva.
§ 1o O elogio somente deverá ser formulado a militares que se tenham destacado
em ação meritória ou quando regulado em legislação específica.
§ 2o A descrição do fato ou fatos que motivarem o elogio ou a referência elogiosa
deve, embora sucinta, precisar a atuação do militar. A linguagem deve ser sóbria,
como convém ao estilo castrense, evitando-se generalizações e adjetivações
desprovidas de real significado.
§ 3o Somente os elogios serão registrados nos assentamentos dos militares.

§ 4o As autoridades que possuem competência para conceder elogios e referências
elogiosas são as especificadas no art. 9o deste regulamento, obedecidos os universos
de atuação contidos no mesmo. (16)
Art. 66 - As dispensas do serviço, como recompensa, podem ser:
dispensa total do serviço, que isenta o militar de todos os trabalhos da OM,
inclusive os de instrução;
dispensa parcial do serviço, quando isenta de alguns trabalhos, que devem ser
especificados na concessão.
§ 1o - A dispensa total do serviço para ser gozada fora da guarnição, fica
subordinada às mesmas normas de concessão de férias.
§ 2o - A dispensa total do serviço é regulada por período de 24 horas, contados de
boletim a boletim e a sua publicação deve ser feita, no mínimo, 24 horas antes de
seu início, salvo por motivo de força maior.
Art. 67 - A concessão de dispensa do serviço, como recompensa, no decorrer de um
ano civil, obedecerá a seguinte gradação:
o Chefe do Estado-Maior do Exército, Chefe de Departamento, Secretário de
Economia e Finanças, Comandante de Exército e Comandante Militar de Área: até
20 dias, consecutivos ou não;
os oficiais-generais, exceto os especificados no item anterior; e demais militares
que exerçam funções de oficiais-generais: até 15 dias, consecutivos ou não;
o chefe de Estado-Maior, Chefe de Gabinete, Comandante de Unidade,
Comandantes das demais OM com autonomia administrativa e os daquelas cujos
cargos sejam privativos de oficial superior: até oito dias, consecutivos ou não;
as demais autoridades competentes para aplicar punições: até 4 dias, consecutivos
ou não.
§ 1º - A competência de que trata este artigo não vai além dos subordinados que se
acham inteiramente sob a jurisdição da autoridade que conceda a recompensa.
§ 2o - O Presidente da República e o Ministro do Exército tem competência para
conceder dispensa do serviço aos militares do Exército, como recompensa, até o
máximo de 30 dias, consecutivos ou não, por ano civil.
Art. 68 - A concessão de dispensa da revista do recolher é da competência dos
comandantes de Unidade e de Subunidade.
Parágrafo único - Durante as situações extraordinárias, salvo motivo de força
maior, não haverá dispensa do recolher.
Art. 69 - Quando a autoridade que conceder a recompensa não dispuser de boletim
para a sua publicação, esta deve ser feita, mediante solicitação escrita, no da
autoridade a que estiver subordinado.
Art. 70 - São competentes para anular, restringir ou ampliar as recompensas
concedidas por si ou por seus subordinados, as autoridades discriminados, as
autoridades discriminadas nos itens 1) e 2) do Art 9o devendo essa decisão ser
justificada em boletim, dentro do prazo de quatro dias úteis de sua concessão.
CAPÍTULO VI
Disposições Finais
Art. 71 - Os julgamentos a que forem submetidos os militares, perante Conselho de
Justificação ou Conselho de Disciplina, serão conduzidos segundo legislação
específica e normas próprias ao funcionamento dos referidos Conselhos.

Parágrafo Único - As causas que levam o militar a ser submetido a um destes
conselhos, ex-officio ou a pedido, estão estabelecidas na legislação que dispõe sobre
os citados conselhos.
Art. 72 - A nomeação do Conselho de Justificação, bem como a solução do processo
dele, é de competência do Ministro do Exército, consoante o estatuído na legislação
pertinente.
Art. 73 - A nomeação do Conselho de Disciplina, por deliberação própria ou por
ordem superior, é da competência:
do Oficial-General, em função de Comando, Direção ou Chefia mais próxima, na
linha de subordinação direta do aspirante-a-oficial e subtenente da ativa, a ser
julgado;
do Comandante de Região a que estiver vinculada a praça da reserva remunerada
ou reformada, a ser julgada;
do Comandante ou autoridade com atribuição disciplinar equivalente, para as
demais praças com estabilidade assegurada.
§ 1o - A solução do processo resultante do Conselho de Disciplina é da competência
da autoridade nomeante do mesmo e a exclusão a bem da disciplina, ou reforma,
decorrente desta solução são de competência do Ministro do Exército.
§ 2o - Da decisão do Conselho de Disciplina ou da solução posterior da autoridade
nomeante, cabe recurso ao Ministro do Exército, na conformidade do estabelecido
na legislação pertinente.
Art. 74 - às Enfermeiras Militares, atendidas a situação hierárquica e as
peculiaridades do sexo, aplicam-se as disposições do Regulamento Disciplinar do
Exército.
Art. 75 - As autoridades com competência para aplicar punições, julgar recursos
ou conceder recompensas, devem difundir prontamente a informação dos seus atos
aos órgãos interessados; considerando as normas, os prazos estabelecidos e os
reflexos que tais atos têm na situação e acesso do pessoal militar.
Art. 76 - A prisão para averiguação, bem como a prisão preventiva de que trata o
Art. 18 e seu Parágrafo único do CPPM, não são punições disciplinares, mas
medidas administrativas, não se enquadrando, portanto, nos Art. 40 e 58 deste
Regulamento.
Parágrafo único - Mesmo que o militar venha a ser absolvido, deverá continuar o
registro em seus assentamentos, para salvaguardar interesse pessoal e da própria
administração, uma vez que não implica em nenhuma restrição para a carreira
militar.
Art. 77 - O Ministro do Exército poderá baixar instruções complementares que se
fizerem necessárias à interpretação, orientação e aplicação deste Regulamento.

TÍTULO VII
Disposições Transitórias
Art. 78 - (13)

ANEXO I
Relação de Transgressões
Faltar a verdade.
Utilizar-se do anonimato.
Concorrer para a discórdia ou desarmonia ou cultivar inimizade entre militares ou
seus familiares.
Deixar de exercer autoridade compatível com o seu posto ou graduação.
Deixar de punir transgressor da disciplina.
Não levar falta ou irregularidade que presenciar, ou de que tiver ciência e não lhe
couber reprimir, ao conhecimento de autoridade competente, no mais curto prazo.
Deixar de cumprir ou de fazer cumprir norma regulamentar na esfera de suas
atribuições.
Deixar de comunicar a tempo, ao superior imediato, ocorrência no âmbito de suas
atribuições, quando se julgar suspeito ou impedido de providenciar a respeito.
Deixar de comunicar ao superior imediato ou, na ausência deste, a qualquer
autoridade superior, toda informação que tiver sobre iminente perturbação da
ordem pública ou grave alteração do serviço, logo que disto tenha conhecimento.
Deixar de informar processo que lhe for encaminhado, exceto nos casos de
suspeição, impedimento ou absoluta falta de elementos, hipóteses em que estas
circunstâncias serão fundamentadas.
Deixar de encaminhar à autoridade competente, na linha de subordinação e no
mais curto prazo, recurso ou documento que receber, desde que elaborado de
acordo com os preceitos regulamentares, se não for da sua alçada a solução.
Retardar ou prejudicar medidas ou ações de ordem judicial ou policial de que
esteja investido ou que deva promover.
Apresentar parte ou recurso sem seguir as normas e preceitos regulamentares, em
termos desrespeitosos, com argumentos falsos ou de má fé, ou mesmo sem justa
causa ou razão.
Dificultar ao subordinado a apresentação de recurso.
Recorrer ao judiciário sem antes esgotar todos os recursos administrativos.
Deixar de comunicar ao superior a execução de ordem recebida, tão logo seja
possível.
Retardar, por negligência, a execução de qualquer ordem.
Aconselhar ou concorrer para que não seja cumprida qualquer ordem de
autoridade competente, ou para retardar a sua execução.
Deixar de cumprir ordem recebida.
Simular doença para esquivar-se ao cumprimento de qualquer dever militar.

Trabalhar mal, intencionalmente ou por falta de atenção, em qualquer serviço ou
instrução.
Causar ou contribuir para a ocorrência de acidentes no serviço ou na instrução,
por imperícia, imprudência ou negligência.
Disparar arma por imprudência ou negligência.
Não zelar devidamente, danificar ou extraviar, por negligência ou desobediência a
regras ou normas de serviço, material da Fazenda Nacional que esteja ou não sob
sua responsabilidade direta.
Não ter pelo preparo próprio, ou pelo de seus comandados, instruendos ou
educandos, a dedicação imposta pelo sentimento do dever.
Deixar de providenciar a tempo, na esfera de suas atribuições, por negligência ou
incúria, medidas contra qualquer irregularidade que venha a tomar conhecimento.
Deixar de participar a tempo, à autoridade imediatamente superior,
impossibilidade de comparecer à OM, ou qualquer ato de serviço para o qual
tenha sido escalado ou a que deva assistir.
Faltar ou chegar atrasado a qualquer ato de serviço em que deva tomar parte ou
assistir.
Permutar serviço sem permissão de autoridade competente.
Abandonar serviço para o qual tenha sido designado.
Afastar-se de qualquer lugar em que deva estar por força de disposição legal ou
ordem.
Deixar de apresentar-se, nos prazos regulamentares, à OM para que tenha sido
transferido ou classificado e às autoridades competentes, nos casos de comissão ou
serviço extraordinário para os quais tenha sido designado.
Não se apresentar ao fim de qualquer afastamento do serviço ou, ainda, logo que
souber que o mesmo foi interrompido.
Representar a OM e mesmo a corporação, em qualquer ato, sem estar
devidamente autorizado.
Tomar compromisso pela OM que comanda ou em que serve, sem estar
autorizado.
Contrair dívida ou assumir compromisso superior às suas possibilidades, que
comprometam o bom nome da classe.
Esquivar-se em satisfazer compromissos de ordem moral ou pecuniária que
houver assumido.
Não atender à observação de autoridade competente no sentido de satisfazer débito
já reclamado.
Não atender à obrigação de dar assistência a sua família ou dependente legalmente
constituído.
Fazer diretamente, ou por intermédio de outrem, transações pecuniárias
envolvendo assunto de serviço, bens da Fazenda Nacional ou material cuja
comercialização seja proibida.
Realizar ou propor empréstimos em dinheiro envolvendo superior, igual ou
subordinado, desde que auferindo lucro.
Ter pouco cuidado com o asseio próprio ou coletivo, em qualquer circunstância.
Portar-se sem compostura em lugar público.
Deixar de tomar providências cabíveis, com relação ao procedimento de seus
dependentes junto à sociedade, quando devidamente admoestado por seu
Comandante.

Freqüentar lugares incompatíveis com o decoro da sociedade ou da classe.
Portar arma a praça sem estar de serviço ou sem autorização.
Permitir, tolerar ou praticar atos contrários à apresentação correta dos Símbolos
Nacionais.
Içar ou arriar Bandeira Nacional ou insígnia de Comandante sem ordem para tal.
Executar toques ou sinais regulamentares, sem ordem para tal.
Conversar ou fazer ruídos em ocasiões, lugares ou horas impróprios.
Espalhar boatos ou notícias tendenciosas.
Provocar ou fazer-se causa, voluntariamente, de alarma injustificável.
Usar violência desnecessária no ato de efetuar prisão.
Maltratar preso sob sua guarda.
Deixar alguém conversar ou entender-se com preso incomunicável, sem
autorização de autoridade competente.
Comunicar-se com sentinela ou preso incomunicável, sem para isso estar
autorizado por sua função ou autoridade competente.
Deixar que presos conservem em seu poder instrumentos ou objetos não
permitidos.
Conversar, distrair-se, sentar-se ou fumar, a sentinela ou plantão da hora.
Consentir a sentinela ou plantão da hora, na formação de grupo ou permanência
de pessoa junto a seu posto.
Fumar em lugar ou ocasião onde seja vedado ou quando se dirigir a superior.
Tomar parte em jogos proibidos ou jogar a dinheiro os permitidos, em área militar
ou sob jurisdição militar.
Tomar parte em área militar ou sob jurisdição militar, em discussão a respeito de
política ou religião, ou provocá-la.
Manifestar-se o militar da ativa, sem que esteja autorizado, a respeito de assuntos
políticos.
Tomar parte, fardado, em manifestações de natureza político-partidária.
Discutir ou provocar discussão, por qualquer veículo de comunicação, sobre
assuntos políticos ou militares, excetuando-se os de natureza exclusivamente
técnica, quando devidamente autorizado.
Ser indiscreto em relação a assuntos de caráter oficial, cuja divulgação possa ser
prejudicial à disciplina ou à boa ordem do serviço.
Dar conhecimentos de atos, documentos ou assuntos militares a quem deles não
deva ter conhecimento ou não tenha atribuições para neles intervir.
Publicar ou contribuir para que sejam publicados documentos, fatos ou assuntos
militares que possam concorrer para o desprestígio do Exército ou que firam a
disciplina ou a segurança.
Comparecer o militar da ativa, a qualquer solenidade, festividade ou reunião
militar, ou de caráter militar, em trajes civis, ou com uniforme diferente do
marcado.
Deixar o superior de determinar a saída imediata de solenidade militar ou civil, de
subordinado que ela compareça em uniforme diferente do marcado.
Apresentar-se em qualquer situação, desuniformizado, mal uniformizado ou com o
uniforme alterado.
Sobrepor ao uniforme insígnia ou medalha não regulamentar, bem como,
indevidamente, distintivo ou condecoração.

Recusar ou devolver insígnia, medalha ou condecoração que lhe tenha sido
outorgada.
Usar o militar, em via pública, uniforme inadequado, contrariando o RUE ou
normas a respeito.
Vagar ou passear o cabo ou soldado, não engajado, pelas ruas ou logradouros
públicos, em horas de instrução ou após as 22 horas, sem permissão escrita da
autoridade competente.
Entrar ou sair da Organização Militar, ou ainda permanecer no interior da
mesma, o cabo ou soldado usando traje civil, sem a devida permissão da
autoridade competente. (14)
Entrar em qualquer OM, ou dela sair, o militar, por lugar que não seja para isso
designado.
Entrar em qualquer OM, ou dela sair, o cabo ou soldado, com objeto ou embrulho,
sem autorização do comandante da guarda ou autoridade similar.
Deixar o oficial ou aspirante-a-oficial, ao entrar em OM onde não sirva, de dar
ciência da sua presença ao oficial-de-dia e, em seguida, de procurar o Comandante
ou o mais graduado dos oficiais presentes, para cumprimentá-lo.
Deixar o subtenente, sargento, cabo ou soldado, ao entrar em OM onde não sirva,
de apresentar-se ao oficial-de-dia ou a seu substituto legal.
Deixar o Cmt da Guarda ou responsável pela segurança correspondente, de
cumprir as prescrições regulamentares com respeito a entrada ou permanência na
OM de civis ou militares estranhos à mesma.
Penetrar o militar, sem permissão ou ordem, em aposentados destinados a superior
ou onde este se ache, bem como em qualquer lugar onde a entrada lhe seja vedada.
Penetrar ou tentar penetrar o militar em alojamento de outra subunidade, depois
da revista do recolher, salvo os oficiais ou sargentos, que, por suas funções, sejam a
isto obrigados.
Permanecer a praça em dependência da OM onde sua presença não seja
permitida.
Tentar entrar em OM com força armada, ou dela tentar sair, sem prévio
conhecimento ou ordem da autoridade competente.
Retirar ou tentar retirar de qualquer lugar sob jurisdição militar, material,
viatura ou animal, ou mesmo deles servir-se, sem ordem do responsável ou
proprietário.
Abrir ou tentar abrir qualquer dependência da OM, fora das horas de expediente,
desde que não seja o respectivo chefe ou sem sua ordem escrita com a expressa
declaração de motivo, salvo em situações de emergência.
Desrespeitar regras de trânsito, medidas gerais de ordem policial, judicial ou
administrativa.
Deixar de portar o militar o seu documento de identidade estando ou não fardado.
Maltratar ou não ter o devido trato com animais pertencentes à Fazenda Nacional.
Desrespeitar, em público, as convenções sociais.
Desconsiderar ou desrespeitar autoridade civil.
Desrespeitar corporação judiciária militar, ou qualquer de seus membros, bem
como, criticar em público ou pela imprensa, seus atos ou decisões.
Apresentar-se a superior hierárquico ou retirar-se de sua presença, sem obediência
às normas regulamentares.

Deixar, quando estiver sentado, de oferecer seu lugar a superior, ressalvadas as
exceções previstas no Regulamento de Continências, Honras, Sinais de Respeito e
Cerimonial Militar das Forças Armadas.
Sentar-se a praça, uniformizada, em público, à mesa em que estiver oficial ou viceversa, exceção feita aos alunos de Escolas de Formação de Oficiais, quando
autorizados pelo oficial.
Tomar passagem a praça, para o camarote ou cabine onde viajar oficial.
Tomar parte o oficial em jogos coletivos com praças, salvo quando autorizado pelo
Comandante, Chefe ou Diretor.
Deixar deliberadamente de corresponder a cumprimento de subordinado.
Deixar o subordinado de cumprimentar superior, uniformizado ou não, neste
último caso desde que o conheça, ou de prestar-lhe as homenagens e sinais
regulamentares de consideração e respeito.
Deixar o militar, presente a solenidades, internas ou externas, onde se encontrarem
superiores hierárquicos, de saudá-los de acordo com as normas regulamentares.
Deixar o oficial ou aspirante-a-oficial, diariamente, tão logo seus afazeres o
permitam, de apresentar-se ao Comandante e ao substituto legal imediato da OM
onde serve, para cumprimentá-lo, salvo ordem ou instruções a respeito.
Deixar o subtenente ou sargento, diariamente, tão logo seus afazeres o permitam,
de apresentar-se ao seu comandante de subunidade ou chefe imediato.
Negar-se a receber vencimentos, alimentação, fardamento, equipamento ou
material que lhe seja destinado ou deva ficar em seu poder ou sob sua
responsabilidade.
Dirigir-se, referir-se ou responder de maneira desatenciosa a superior.
Censurar ato de superior ou procurar desconsiderá-lo seja entre militares ou seja
entre civis.
Procurar desacreditar seu igual ou subordinado, seja entre militares ou seja entre
civis.
Ofender, provocar ou desafiar, com atos ou palavras igual ou superior.
Ofender, provocar ou desafiar, com atos ou palavras seu subordinado.
Ofender a moral e os bons costumes por atos, gestos ou palavras.
Participar de rixa, ou promovê-la, inclusive luta corporal com superior, igual ou
subordinado.
Autorizar, promover ou tomar parte em qualquer manifestação coletiva, seja de
caráter reivindicatório, seja de crítica ou de apoio a ato de superior, com exceção
das demonstrações íntimas de boa e sã camaradagem e com conhecimento do
homenageado.
Aceitar o militar qualquer manifestação coletiva de seus subordinados, salvo a
exceção de número anterior.
Autorizar, promover ou assinar petição coletiva dirigida a qualquer autoridade
civil ou militar.
Dirigir memorial ou petição, a qualquer autoridade civil, sobre assunto da alçada
da administração do Exército.
Ter em seu poder, introduzir ou distribuir em área militar ou sob jurisdição
militar, publicações, estampas ou jornais que atentem contra a disciplina ou a
moral.

Ter em seu poder ou introduzir, em área militar ou sob a jurisdição militar,
inflamável ou explosivo, sem conhecimento ou permissão de autoridade
competente.
Ter em seu poder ou introduzir, em área militar ou sob jurisdição militar, bebida
alcóolica, salvo quando devidamente autorizada.
Comparecer a qualquer ato de serviço em estado de embriaguez, ou embriagar-se
durante o mesmo, embora tal estado não tenha sido constatado por médico.
Falar, habitualmente, língua estrangeira em estacionamento ou organização
militar, exceto quando o cargo ocupado pelo militar o exigir.
Exercer o militar da ativa qualquer atividade comercial ou industrial, ressalvadas
as permitidas pelo Estatuto dos Militares.

ANEXO II
MODELOS DE NOTA DE PUNIÇÃO
O Soldado nº da
Cia, F de Tal, por ter chegado atrasado ao primeiro tempo de
instrução de 20 do corrente (nº 28 do Anexo I, com a agravante do nº 3 do Art 18,
tudo do RDE, transgressão leve), fica repreendido, ingressa no “Comportamento
Mau”.
O Cabo nº da
Bia, F de Tal, por ter maltratado, no dia do corrente, o preso
F
, que estava sob sua guarda (nº 54 do Anexo I, com as atenuantes dos nº 1 e
2 do Art. 17, tudo do RDE, transgressão média), fica detido por 8 dias; permanece
no “Comportamento Bom”.
O Soldado nº da
Cia, F de Tal, por ter faltado à verdade na Sindicância feita
pelo Cap F no dia do corrente (nº 1 do Anexo I, com a agravante da letra c) do
nº 6 do Art. 18 e a atenuante do nº 1 do Art. 17, do RDE, transgressão leve), fica
preso por 15 dias, ingressa no “Comportamento Insuficiente”.
O Cabo nº do
Esqd, F
de Tal, por ter sido encontrado no interior do
quartel em estado de embriaguez no dia do
(nº 119 do Anexo I, com a
agravante da letra a) do nº 6 do Art. 18, e atenuante do nº 1 do Art. 17, tudo do
RDE, transgressão grave), fica preso por 10 dias, sendo os dois primeiros dias de
prisão em separado; ingressa no “Comportamento Mau”. Esta punição é a contar
de
(data em que o militar foi recolhido à prisão).
OBS.: Não dispondo de boletim, à autoridade que aplicar a punição caberá
solicitar sua publicação no boletim daquela a que estiver subordinada.

PORTARIA MINISTERIAL Nº 661, DE 08 DE DEZEMBRO DE 1993
APROVA AS NORMAS PARA APLICAÇÃO DO ART 65 DO
REGULAMENTO DISCIPLINAR DO EXÉRCITO, PARA FINS DE
AVALIZAÇÃO DOS MILITARES NA ATIVA, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS
O MINISTRO DE ESTADO DO EXÉRCITO, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 77 do Decreto nº 90.608, de 04 de dezembro de 1985 (Regulamento
Disciplinar do Exército), e de acordo com o que propõe o Departamento-Geral do
Pessoal, ouvido o Estado-Maior do Exército, resolve:
Art. 1º Aprovar as Normas para Aplicação do art. 65 do Regulamento Disciplinar
do Exército (R-4), para fins de avaliação dos militares na ativa, que com esta baixa.
Art. 2º Determinar que:
o Departamento-Geral do Pessoal, no seu setor de competência, tome as
providências necessárias à implementação das presentes normas, no que respeita à
utilização dos dados consignados nos elogios, para o sistema de avaliação de
oficiais e praças, através da Diretoria de Cadastro e Avaliação;
o Departamento de Engenharia e Comunicações autoriza a utilização dos serviços
e meios técnicos da Diretoria de Informática, nos trabalhos necessários à
implementação do sistema;
compete às autoridades com atribuição para conceder elogios o cumprimento das
prescrições constantes da presente Portaria.
Art. 3º Estabelecer que esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogar a Portaria Ministerial nº 1.105, de 14 de outubro de 1986, e
demais disposições em contrário.

NORMAS PARA A APLICAÇÃO DO ART 65 DO REGULAMENTO
DISCIPLINAR DO EXÉRCITO (R-4) PARA FINS DE AVALIAÇÃO
DOS MILITARES NA ATIVA

FINALIDADE
Orientar os comandantes, chefes, secretários, diretores e outras autoridades com
atribuição para conceder elogios, quanto à aplicação das prescrições do art. 65 do
Regulamento Disciplinar do Exército (RDE), para fins de avalização dos militares
na ativa.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A avaliação dos militares na ativa é um instrumento fundamental e essencial no
processo de seleção para o acesso aos diversos postos e graduações.
A ficha de informações de oficial (FI), aprovada pela Portaria Ministerial nº 1.084,
de 20 de outubro de 1981, embora se constitua em um valioso instrumento, não
supre o sistema de avaliação com todos os dados essenciais e uma avaliação global.
Os fatos importantes da vida do militar constituem-se em repositório de dados e
informações da mais alta valia, para a complementação do sistema de avaliação
vigente e lá constam em suas folhas de Alterações.
Dentre os registros existentes nas Folhas de Alterações dos militares, merecem
destaque os seguintes:
Organizações Militares (OM) em que serviu ou serve;
período e tempo de serviço em cada OM e/ou guarnição;
tempo de serviço: total, arregimentado, não arregimentado, não computado,
computado para medalha militar, etc;
afastamento de funções;
habilitações especiais;
dados referentes à vida familiar;
funções exercidas;
punições sofridas; e
elogios individuais.

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
Todos os itens citados à letra d do nº 2 acima, à exceção dos elogios individuais, são
evidentes por si mesmo. No elogio, é subjetiva a análise dos atributos que o
compõem, variando em função da visão pessoal da autoridade que o conceda.

Para sistematizar a concessão do elogio e permitir, em conseqüência, a sua
instrumentalização como repositório de dados para a avaliação do militar, torna-se
necessário seguir as disposições abaixo especificadas:
para efeito destas normas, a concessão do elogio está condicionada à impositiva
observância do prescrito nos §§ 1º e 2º do art. 65 do Regulamento Disciplinar do
Exército;
os termos do elogio, no que respeita ao desempenho profissional, ao ato de serviço
ou à ação meritória do militar, deverão ser apropriados aos atributos listados no
Anexo I; o Anexo II - Modelos - contém exemplos de elogios individuais, de acordo
com o desejado nestas normas.
Para facilitar uma análise da vida do militar, junto com as Folhas de Alterações,
deverá ser remetida para a DCA uma cópia dos elogios consignados, para que
fique arquivada na documentação dos militares, passando a se constituir em Anexo
à Parte “C” dos mesmos.

ANEXO I - RELAÇÃO DE ATRIBUTOS E SEUS SIGNIFICADOS
ATRIBUTO
ADAPTABILIDADE
(flexibilidade)
ANTEVISÃO
APRESENTAÇÃO
ARROJO
ATENÇÃO
AUTOCONTROLE
AUTOCONFIANÇA
AUTODOMÍNIO
(autocontrole) (equilíbrio
emocional)
BOM SENSO
CAMARADAGEM

CAPACIDADE DE
TRABALHO
CIVILIDADE (educação)
COMBATIVIDADE
COMUNICAÇÃO

SIGNIFICADO
Capacidade de ajustar-se, rapidamente, a situações
novas.
Ver “PREVISÃO”
Ver “CORREÇÃO DE ATITUDES”
Ver “CORAGEM”
Capacidade de focalizar a percepção, para maior
eficiência do trabalho que esteja realizando.
Ver “AUTODOMÍNIO”
Capacidade de demonstrar segurança e convicção
diante das próprias atitudes
Capacidade de controlar sentimentos, emoções e
reações, demonstrando serenidade diante de
situações anormais.
Capacidade de apreciar diferentes situações e fatos,
de acordo com os valores e as normas da sociedade.
Capacidade de relacionamento cordial e
desinteressado, de colaboração e amizade, mantido
com superiores, pares e subordinados
Predisposição para mobilizar todos os recursos
próprios, com vistas a realizar tarefas de maneira
eficiente, em esforço continuado.
Capacidade de agir de acordo com as normas que
regem as relações interpessoais.
Capacidade de lutar, sem esmorecimento, pelas
causas em que acredita.
Capacidade de compreender e transmitir idéias,
oralmente e por escrito.

COOPERAÇÃO
CONDUTA CIVIL
CORAGEM (arrojo)
CORREÇÃO DE ATITUDES
(apresentação)
CRIATIVIDADE
CULTURA
DECISÃO
DEDICAÇÃO
DINAMISMO
DIREÇÃO
DISCIPLINA
DISCIPLINA
INTELECTUAL
DISCRIÇÃO
EDUCAÇÃO
ENTUSIASMO
ESPÍRITO DE GRUPO
ESPÍRITO MILITAR
ESPÍRITO DE SACRIFICIO
EQUILIBRIO EMOCIONAL
EXPERIÊNCIA

FLEXIBILIDADE
HONESTIDADE
IDEALISMO

Capacidade de contribuir espontaneamente para o
trabalho de outras pessoas.
Capacidade de agir como cidadão, de acordo com as
normas estipuladas pela sociedade.
Capacidade de enfrentar, com energia e destemor,
situações difíceis ou perigosas.
Capacidade de demonstrar atitudes e porte
condizentes com os padrões militares.
Capacidade de resolver problemas com novas idéias
ou aperfeiçoando as já existentes.
Capacidade de demonstrar elevado desenvolvimento
intelectual e amplitude de conhecimentos.
Capacidade de tomar posição diante de várias
opções.
Capacidade de empenhar-se com afinco, para o
desempenho de suas atribuições.
Capacidade de atuar ativamente com intenção
determinada
Capacidade de controlar e coordenar as atividades
de um grupo.
Capacidade de respeitar as normas, regulamentos e
leis que regem a instituição.
Capacidade de adotar as idéias e decisões de
superiores, mesmo quando em desacordo com as
suas.
Capacidade de agir reservadamente, sempre que a
situação exigir.
Ver “CIVILIDADE”.
Capacidade de exaltar e de dedicar-se com todo o
vigor ao desempenho de suas atividades.
Capacidade de sentir-se como parte do grupo e de
esforçar-se para sua integração.
Capacidade de pensar e agir de acordo com os maios
lídimos padrões castrenses.
Capacidade de agir com abnegação e
desprendimento, no cumprimento de missões difíceis.
Ver “AUTODOMÍNIO”
Capacidade de valer-se, para transpor dificuldades,
de habilidades, práticas e conhecimentos adquiridos
durante sua vida profissional.
Ver “ADAPTABILIDADE”.
Capacidade de respeitar o patrimônio alheio, fiel aos
princípios de probidade e honradez.
Capacidade de concentrar seus sentimentos mais
nobres, assim como o melhor de sua dedicação e
entusiasmo, nas causas em que acredita e nos

princípios que adota.
IMPARCIALIDADE (senso de Capacidade de apreciar pessoas e situações sem
justiça)
deixar-se envolver pelos sentimentos e emoções.
INDEPENDÊNCIA DE
Capacidade de apresentar e defender opiniões
IDÉIAS E DE JUIZO
próprias
INICIATIVA
Capacidade de agir em face de situações imprevistas.
INTEGRIDADE
Capacidade de ser e agir de acordo com os padrões
morais estabelecidos pela sociedade.
INTELIGÊNCIA
Capacidade de utilizar o intelecto para analisar
assuntos e situações, selecionar-lhe os aspectos mais
relevantes, e chegar a resultados e soluções
condizentes.
LEALDADE
Capacidade de ser fiel, sincero, franco e honesto para
com seus superiores, pares e subordinados.
LIDERANÇA MILITAR
Capacidade de um comandante militar, em qualquer
nível, exercer o comando de seus subordinados,
persuadindo-os à ação ou reação, impulsionando-os
ou revigorando o impulso de cada um ao
cumprimento do dever, desenvolvendo entre eles o
espírito-de-corpo, mantendo-os disciplinados e
conservando-os, a respeito de circunstâncias
adversas, com o moral elevado.
METICULOSIDADE
Capacidade de dar atenção a detalhes e pormenores
(minuciosidade)
significativos.
MÉTODO (organização)
Capacidade de desenvolver atividades de acordo com
procedimento sistematizado
MINUCIOSIDADE
Ver “METICULOSIDADE”.
OBJETIVIDADE
Capacidade de destacar o fundamental do supérfluo.
OPERACIONALIDADE
Capacidade de responder, física e intelectualmente, a
todas as imposições inerentes à profissão militar.
ORGANIZAÇÃO
Capacidade de sistematizar tarefas.
PERSEVERANÇA
Capacidade de dar continuidade a uma ação a
(persistência)
despeito das dificuldades encontradas.
PERSISTÊNCIA
Ver “PERSEVERANÇA”
PERSUASÃO
Capacidade de convencer pessoas a adotarem idéias
ou atitudes que sugere.
PREVISÃO (antevisão)
Capacidade de antecipar-se a dificuldades ou
problemas e de levantar alternativas viáveis para
solucioná-los.
PROFICIÊNCIA
Capacidade de realizar tarefas, com resultados onde
se destacam a eficiência, a presteza e boa qualidade.
RESISTÊNCIA
Capacidade de realizar esforços superiores aos
rotineiros, sem decréscimo do desempenho funcional.
RESPONSABILIDADE
Capacidade de cumprir, com correção, ordens,
obrigações ou compromissos, e de assumir as
conseqüências de seus atos, mesmo que isso lhe

RUSTICIDADE
SENSIBILIDADE
SENTIMENTO DO DEVER
SENSO DE JUSTIÇA
SOCIABILIDADE
TATO
TOLERÂNCIA
VERSATILIDADE
VIGOR FÍSICO
ZELO

ocasione prejuízos.
Capacidade de resistir a condições de extremo
desconforto, bem como à fadiga física e nervosa.
Capacidade de perceber e compreender os
sentimentos das pessoas.
Capacidade de realizar, com seriedade e dedicação,
todas as tarefas que lhe estão afetas.
Ver “IMPARCIALIDADE”.
Capacidade de integrar-se a outras pessoas, de
maneira cordial e amistosa.
Capacidade de lidar com pessoas sem ferir
susceptibilidades.
Capacidade de aceitar e respeitar idéias e atitudes
diferentes das próprias.
Capacidade de exercer, com correção, atividades e
funções diversificadas.
Capacidade de manter-se em condições de atender às
exigências da atividade militar.
Capacidade de demonstrar cuidado com tudo que
estiver sob sua guarda.

ANEXO II ÀS NORMAS PARA A APLICAÇÃO DO ART 65 DO
REGULAMENTO DISCIPLINAR DO EXÉRCITO (R-4), PARA FINS DE
AVALIAÇÃO DOS MILITARES NA ATIVA
MODELOS DE ELOGIO

O Cabo
, por ter demonstrado arrojo e coragem física e revelado alto espírito
de iniciativa, ao debelar, com meios de fortuna, o princípio de incêndio ocorrido
nas oficinas da Unidade, conseguindo, desta forma, evitar danos nas instalações,
viaturas e equipamentos, tornou-se merecedor da admiração e do respeito de seus
pares e superiores e um exemplo de militar zeloso e responsável. Ao Cabo o
reconhecimento do Comando do Grupo. (INDIVIDUAL)
O Capitão , como Chefe da 3ª Seção do Batalhão, conduziu com eficiência e zelo
incomuns o exercício tático com tropa, no final do corrente ano de instrução,
conseguindo mostrar o alto nível de instrução alcançado pelos combatentes, que
demonstraram um perfeito domínio das técnicas e táticas individuais de combate,
aliado a acentuado vigor físico, esmerado adestramento nas funções e forte espírito
de corpo. O alto grau de responsabilidade profissional do Cap VIANNA e sua
dedicação integral à carreira, a par de uma inteligência ativa e da meticulosidade e
objetividade com que trata os assuntos de serviço que lhe estão afetos, foram,
inegavelmente, fatores de peso, no sucesso ora alcançado pelo Batalhão. Ao
agradecer o trabalho desenvolvido pelo Cap
, concito-o a prosseguir, com o

mesmo entusiasmo, nas lides castrenses que o aguardam nos anos vindouros.
(INDIVIDUAL)
Ao despedir o Ten Cel
, por motivo de sua nomeação para o Comando do 81o
R C Mec (Santa Luzia - SC), não posso furtar-me ao dever de ressaltar a maneira
brilhante com que se houve no desempenho da função de Chefe da 4a Seção do
Estado-Maior deste Comando. Oficial que sempre distinguiu-se por uma
apresentação primorosa, dotado de inteligência acima da média, conduziu com
objetividade e método os trabalhos afetos à sua Seção e participou dos
planejamentos logísticos a cargo da Região, demostrando notável capacidade de
trabalho e criatividade. Por sua cultura, disciplina e civilidade, soube granjear o
respeito e a amizade de quantos tiveram a satisfação de consigo trabalhar. Por sua
dedicação à carreira e por seu dinamismo, este Comando pode assegurar, desde já
o êxito que certamente alcançará na nobre e honrosa missão de comandar. Ao Ten
Cel
e à sua mui digna família os votos de uma feliz estada na nova guarnição.
(INDIVIDUAL)

ANEXO II ÀS NORMAS PARA A APLICAÇÃO DO ART 65 DO
REGULAMENTO DISCIPLINAR DO EXÉRCITO - (R-4)
MODELOS DE ELOGIO

O Cabo BENDITO LUIZ DOS SANTOS, por ter demonstrado arrojo e coragem
física e revelado alto espírito de iniciativa, ao debelar, com meios de fortuna, o
princípio de incêndio ocorrido nas oficinas da Unidade, conseguindo, desta forma,
evitar danos nas instalações, viaturas e equipamentos, tornou-se merecedor de
admiração e do respeito de seus pares e superiores e um exemplo de militar zeloso
e responsável. Ao Cabo SANTOS o reconhecimento do Comando do Grupo.
(INDIVIDUAL)
O Capitão ASDRUBAL LINS VIANNA, como Chefe da 3ª Seção do Batalhão,
conduziu com eficiência e zelo incomum o exercício tático com tropa, no final do
corrente ano de instrução, conseguindo mostrar o alto nível de instrução alcançado
pelos combatentes, que demonstraram um perfeito domínio das técnicas e táticas
individuais de combate, aliado a acentuado vigor físico, esmerado adestramento
nas funções e forte espírito de corpo. O alto grau de responsabilidade profissional

do Cap VIANNA e sua dedicação integral à carreira, a par de uma inteligência
ativa e da meticulosidade e objetividade com que trata os assuntos de serviço que
lhe estão afetos, foram, inegavelmente, fatores de peso no sucesso ora alcançado
pelo Batalhão. Ao agradecer o trabalho desenvolvido pelo Cap VIANNA, que o
aguardam nos anos vindouros. (INDIVIDUAL)
Ao despedir o Ten Cel Cav QEMA JOSINO JESUS DUARTE DE LIMA, por
motivo de sua nomeação para o Comando do 81o R C Mec (Santa Luzia - SC), não
posso furtar-me ao dever de ressaltar a maneira brilhante com que se houve no
desempenho da função de Chefe da 4a Seção do Estado-Maior deste Comando.
Oficial que sempre distinguiu-se por uma apresentação primorosa, dotado de
inteligência acima da média, conduziu com objetividade e método os trabalhos
afetos à sua Seção e participou dos planejamentos logísticos a cargo da Região,
demostrando notável capacidade de trabalho e criatividade. Por sua cultura,
disciplina e civilidade, soube granjear o respeito e a amizade de quantos tiveram a
satisfação de consigo trabalhar. Por sua dedicação à carreira e por seu
dinamismo, este Comando pode assegurar, desde já o êxito que certamente
alcançará na nobre e honrosa missão de comandar. Ao Ten Cel DUARTE e à sua
mui digna família os votos de uma feliz estada na nova guarnição. (INDIVIDUAL)

Decreto n.º 92.092, de 09 de dezembro de 1985.
Dispõe sobre a participação em atividades político-partidárias, no meio civil, dos
militares da Reserva Remunerada e Reformados.

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 81, ítem
III, da Constituição, e tendo em vista o disposto no Art. 14 e seus parágrafos e no
Art. 28 da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares).
D E C R E T A:
Art. 1º - Para os militares da Reserva Remunerada, os Reformados e os Agregados
nos termos Art. 82, inciso XIV, da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, não
constituem transgressão aos princípios da disciplina, do respeito à hierarquia e do
decoro militar, à participação, no meio civil, em atividades político-partidárias e as

manifestações sobre quaisquer assuntos, inclusive sob a forma de crítica,
excetuados os de natureza militar de caráter sigiloso.
Parágrafo Único - A prescrição deste Artigo não se aplica aos militares da Reserva
Remunerada e Reformados quando:
na situação de mobilizados, convocados ou designados para o Serviço Ativo;
fardados, nas situações previstas na alínea “c”, § 1º, do Art. 77 da Lei nº 6.880 de 9
de dezembro de 1980; ou
atuarem coletivamente com outros militares.
Art. 2º - No exercício do direito assegurado pelo Art. 1º, deverão ser observados os
preceitos da Ética Militar e preservado o valor Militar em suas manifestações
essenciais.
Art. 3º - Ficam revogadas o Decreto nº 83.349 de 18 de abril de 1979 e os
dispositivos dos Regulamentos disciplinares das Forças Singulares que contrariem
o prescrito no Art. 1º deste Decreto.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
Brasília, DF, 09 de dezembro de 1985, 164º da Independência e 97º da República.

JOSÉ SARNEY

Leônidas Pires Gonçalves

Henrique Saboian da Fonseca

Octávio Júlio Moreira Lima

(Diário Oficial da União nº 236, de 10 Dez 85).

EXTRATO DO REGULAMENTO INTERNO E DE SERVIÇOS GERAIS (RISG)
DA PMPR
(Aprovado pelo Decreto nº 9060, de 1º de Dez de 1949)

TÍTULO XV
REGULAMENTO DISCIPLINAR
CAPÍTULO I
Da aplicação do Regulamento Disciplinar
Art. 482 - Na Polícia Militar do Estado terá aplicação o Regulamento Disciplinar
em vigor no Exército Nacional, com as alterações constantes deste regulamento.

CAPÍTULO II
Da competência para aplicação da pena disciplinar

Art. 483 - A competência para aplicar pena disciplinar é atributo inerente ao cargo
e não ao posto, sendo competentes para aplicá-la:
O Governador do Estado - aos oficiais e praças da Polícia Militar, tanto da ativa
como da reserva e reformados, (estes quando, por força da lei, regulamentos ou
instruções, estiverem sujeitos à disciplina militar);
O Comandante-Geral - aos oficiais e praças, tanto da ativa como da reserva e
reformados, (estes nas condições constantes do número anterior);
os Comandantes de Unidades e o Assistente: - aos oficiais e praças sob suas ordens;
os Chefes de Serviços, de Seções e Repartições e os Comandantes de Sub-Unidades:
- aos oficiais e praças seus subordinados;
os Comandantes de Destacamentos: - aos oficiais e praças sob seus comandos,
observada a situação hierárquica daqueles em relação a estes.
CAPÍTULO III
Do limite de competência das autoridades
Art. 484 - A pena máxima que cada autoridade referida no artigo precedente pode
aplicar é a seguinte:
Governador do Estado:
aos oficiais da ativa - até 30 dias de prisão;
aos oficiais da reserva remunerada e reformados - até 30 dias de prisão;
aos aspirantes-a-oficial - expulsão, mediante Conselho de Disciplina, inquérito
policial-militar ou sindicância;
aos subtenentes e sargentos - expulsão, mediante Conselho de Disciplina, inquérito
policial-militar ou sindicância;
aos cabos e soldados - expulsão.
Comandantes de Unidades:
aos oficiais de seus comandos - até 6 dias de prisão;
aos aspirantes-a-oficial - até 8 dias de prisão;
aos subtenentes e sargentos - até 10 dias de prisão;
aos cabos e soldados - até 15 dias de prisão.
Assistente, Chefes de Serviços, de Seções e Repartições e Comandantes de SubUnidades:
aos oficiais seus subordinados - repreensão verbal;
aos aspirantes-a-oficial - repreensão escrita;
aos subtenentes e sargentos - até 5 dias de detenção;
aos cabos e soldados - até 8 dias de detenção;
Comandantes de Destacamentos, quando oficiais:
aos oficiais - repreensão verbal;
aos aspirantes-a-oficial - repreensão escrita;
aos subtenentes e sargentos - até 5 dias de detenção;
aos cabos e soldados - até 10 dias de detenção;
Comandantes de Destacamentos, quando sargentos:
aos sargentos - repreensão verbal;
aos cabos e soldados - até 8 dias de detenção;
Comandantes de Destacamentos, quando cabos e soldados:
aos cabos e soldados - até 5 dias de detenção;

CAPÍTULO IV
Da anulação, relevação ou cancelamento de nota disciplinar
Art. 485 - Qualquer das autoridades referidas no artigo 483 deste regulamento,
poderá anular nota disciplinar oriunda de castigo por si imposto, desde que venha
a reconhecê-la injusta ou ilegal, ou relevar do resto da pena a oficiais e praças seus
subordinados que se tornarem merecedoras dessa concessão, justificando seu ato
em Boletim.
Parágrafo Único - No primeiro caso, se a nota já estiver averbada nos
assentamentos do interessado, recorrerão as autoridades subordinadas ao
Comandante-Geral, para que seja determinado o respectivo cancelamento.
Art. 486 - Mediante requerimento do interessado, o Comandante-Geral poderá
determinar o cancelamento das notas disciplinares lançadas nos assentamentos dos
oficiais e praças, desde que nenhuma falta tenham cometido dentro de um período
de 10 anos, a contar da data da última punição.
Parágrafo Único - O cancelamento será efetuado pelo processo comum,
declarando-se à tinta carmim, na entrelinha superior ao cancelamento, o número e
a data do Boletim onde foi ordenada a providência.

1. NOTA PARA O BOLETIM Nº

323/DP-SJD, DE 11 Set 85

RECOMENDAÇÃO
Recomendo aos integrantes da PMPR, fiel observância aos princípios disciplinares
e morais, especialmente, no que concerne ao relacionamento e intimidade entre
policiais-militares de círculos diferentes e, de maneira muito especial e séria entre
policiais-militares e policiais-militares femininos, quando o envolvimento afetivo
comprometa a imagem da Corporação.
Assim sendo, devem os Srs Cmts de OPM fazerem cumprir o disposto no RISG,
Art. 329, 330, 331 e 332. E, também, a Diretriz nº 076/79 - Finalidade e Emprego
da Organização de Polícia Militar Feminina - cujo teor, em parte transcreve-se:
“...b) Além das transgressões disciplinares previstas no Anexo I do RDE, são
consideradas, ainda, em razão das peculiaridades da Organização para efeito do nº
02 do Art 13, as seguintes:
(2) Manter relacionamentos íntimos não recomendáveis ou socialmente
reprováveis com superiores, pares ou subordinados”.

Boletim Geral nº 176, de 12 Set 85.

OBSERVAÇÕES
Letra com redação dada pelo Decreto nº 1.715, de 23 Nov 95
Parágrafo com redação dada pelo Decreto nº 1.715, de 23 Nov 95
Na PMPR, esse prazo não é considerado prescricional. È prazo de tramitação de
expediente - Direito Administrativo Brasileiro, Hely L. Meirelles, 18ª Edição, Pág.
584
A partir da Constituição Federal de 1988. (Art 125, § 4º), estão revogados os Art 99
e 102, do Código Penal Militar (Pena Acessória), os quais representavam a razão

da existência desse Parágrafo, que, assim e pela independência das esferas do
Direito Penal, Civil e Administrativo, perdeu a sua vigência. Tornou-se
inconveniente, impraticável e prejudicial à preservação da ordem pública
Esse número 3) foi revogado pelo Art. 125, § 4º, da Constituição Federal de 1988
Número 4) revogado pelo Art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal de 1988
(Ver Art. 5º, inciso LIV, e Art. 125, § 4º, da Constituição Federal de 1988
Preso à disposição e com ciência da Justiça
Revogado pelo Art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal de 1988
Letra com redação dada pelo Decreto nº 97.578, de 20 Mar 98
Artigo com redação dada pelo Decreto nº 1.654, de 03 Out 95
Parágrafo acrescido pelo Decreto nº 1.654, de 03 Out 95
Artigo revogado pelo Decreto nº 351, de 21 Nov 91
Número alterado pelo Decreto nº 94.504, de 22 Jun 87
Inciso do § Único do Art. 64, alterado pelo Decreto nº 2.324, de 10 Set 97
Art. 65, com redação dada pelo Decreto nº 2.324, de 10 Set 97

7.5. Decreto-Lei nº 667, de 02 Jul 69.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARANÁ
ESTADO MAIOR INTEGRADO
1ª SEÇÃO

DECRETO-LEI Nº 667, DE 02 JULHO DE 1969

JULHO/97
DECRETO-LEI Nº 667, DE 02 DE JULHO DE 1969

REORGANIZA AS POLÍCIAS
MILITARES E OS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES DOS ESTADOS,
DOS TERRITÓRIOS E DO DISTRITO FEDERAL, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o § 1º
do Artigo 2º do Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968, decreta:
Art. 1º - As Polícias Militares consideradas forças auxiliares, reserva do Exército,
serão organizadas na conformidade deste Decreto-Lei.
Parágrafo Único - O Ministério do Exército exerce o controle e a coordenação das
Polícias Militares, sucessivamente, através dos seguintes órgãos, conforme se
dispuser em regulamento:
a) Estado-Maior do Exército em todo território nacional;
b) Exércitos e Comandos Militares de Área nas respectivas jurisdições;
c) Regiões Militares nos territórios regionais.
Art. 2º - A Inspetoria Geral das Polícias Militares, que passa a integrar,
organicamente, o Estado Maior do Exército, incumbe-se dos estudos, da coleta e
registro de dados, bem como do assessoramento referente ao controle e
coordenação, no nível federal, dos dispositivos do presente Decreto-Lei.
Parágrafo Único - O cargo de Inspetor-Geral das Polícias Militares será exercido
por um General-de-Brigada da ativa.

CAPÍTULO I
DEFENIÇÃO E COMPETÊNCIA

Art. 3º - Instituídas para a manutenção da ordem pública e segurança interna nos
Estados, nos Territórios e no Distrito Federal, compete às Polícias Militares, no
âmbito de suas respectivas jurisdições: (1)
a) executar com exclusividade, ressalvadas as missões peculiares das Forças
Armadas, o policiamento ostensivo, fardado, planejado pela autoridade
competente, a fim de assegurar o cumprimento da Lei, a manutenção da ordem
pública e o exercício dos poderes constituídos;
b) atuar de maneira preventiva, como força de dissuasão, em locais ou áreas
específicas, onde se presuma ser possível a perturbação da ordem;
c) atuar de maneira repressiva, em caso de perturbação da ordem, precedendo o
eventual emprego das Forças Armadas;
d) atender à convocação, inclusive mobilização, do Governo Federal em caso de
guerra externa ou para prevenir ou reprimir grave perturbação da ordem ou
ameaça de sua irrupção, subordinando-se à Força Terrestre para emprego em suas

atribuições específicas de polícia militar e como participante da Defesa Interna e
da Defesa Territorial;
e) além dos casos previstos na letra anterior, a Polícia Militar poderá ser
convocada, em seu conjunto, a fim de assegurar à Corporação o nível necessário de
adestramento e disciplina ou ainda para garantir o cumprimento das disposições
deste Decreto-Lei, na forma que dispuser o regulamento específico.
§ 1º - A convocação, de conformidade com a letra “e” deste artigo, será efetuada
sem prejuízo da competência normal da Polícia Militar de manutenção da ordem
pública e de apoio às autoridades federais nas missões de Defesa Interna, na forma
que dispuser regulamento específico.
§ 2º - No caso de convocação de acordo com o disposto na letra “e” deste artigo, a
Polícia Militar ficará sob a supervisão direta do Estado-Maior do Exército, por
intermédio da Inspetoria Geral das Polícias Militares, e seu Comandante será
nomeado pelo Governo Federal.
§ 3º - Durante a convocação que se refere a letra “e” deste artigo, que não poderá
exceder o prazo máximo de 1 (um) ano, a remuneração dos integrantes da Polícia
Militar e as despesas com a sua administração continuarão a cargo do respectivo
Estado-Membro.
Art. 4º - As Polícias Militares, integradas nas atividades de segurança pública dos
Estados e Territórios e do Distrito Federal, para fins de emprego nas ações de
manutenção da ordem pública, ficam sujeitas à vinculação, orientação,
planejamento e controle operacional do órgão responsável pela Segurança Pública,
sem prejuízo da subordinação administrativa ao respectivo Governador. (2)

CAPÍTULO II

Art. 5º - As Polícias Militares serão estruturadas em órgão de Direção, de
Execução e de Apoio, de acordo com as finalidades essenciais do serviço policial e
as necessidades de cada Unidade da Federação.

§ 1º - Considerados as finalidades essenciais e o imperativo de sua articulação pelo
território de sua jurisdição, as Polícias Militares deverão estruturar-se em grupos
policiais. Sendo essas frações os menores elementos de ação autônoma, deverão
dispor de um chefe e de um número de componentes habilitados, indispensáveis ao
atendimento das missões básicas de polícia.

§ 2º - De acordo com a importância da região, o interesse administrativo e
facilidades de comando, os grupos de que trata o parágrafo anterior poderão ser
reunidos constituindo-se em Pelotões, Companhias e Batalhões ou em Esquadrões
e Regimento, quando se tratar de unidades montadas.
§ 3º - Os efetivos das Polícias Militares serão fixados de conformidade com
critérios a serem estabelecidos em regulamento deste Decreto-Lei. (3)
Art. 6º - O Comando das Polícias Militares será exercido, em princípio, por oficial
da ativa, do último posto, da própria Corporação. (4)
§ 1º - O provimento do cargo de Comandante será feito por ato dos Governadores
de Estado, de Territórios e do Distrito Federal, após ser o nome indicado aprovado
pelo Ministério de Estado do Exército, observada a formação profissional do
oficial para o exercício de Comando.
§ 2º - O Comando das Polícias Militares poderá, também ser exercido por Generalde-Brigada da ativa do Exército, ou por oficial superior combatente da ativa,
preferentemente do posto de Tenente-Coronel ou Coronel, proposto ao Ministro do
Exército pelos Governadores de Estado, de Territórios e do Distrito Federal.
§ 3º - O oficial do Exército será nomeado para o cargo de Comandante da Polícia
Militar, por ato do Governador da Unidade Federativa, após ser designado por
Decreto do Poder Executivo, ficando à disposição do referido Governo.
§ 4º - O oficial do Exército, nomeado para o Comando da Polícia Militar, na forma
do parágrafo anterior, será comissionado no mais alto posto da Corporação, se sua
patente for inferior a esse posto.
§ 5º - O cargo de Comandante de Polícia Militar é considerado cargo de natureza
militar, quando exercido por oficial do Exército, eqüivalendo, para Coronéis e
Tenentes-Coronéis, como Comando de Tropa de Exército.
§ 6º - O oficial nomeado nos termos do parágrafo 3º comissionado ou não, terá
precedência hierárquica sobre os oficiais de igual posto da Corporação.
§ 7º - O Comandante da Polícia Militar, quando oficial do Exército, não poderá
desempenhar outras funções no âmbito estadual, ainda que cumulativamente com
suas funções de comandante, por prazo superior a 30 (trinta) dias.
§ 8º - São considerados no exercício de função policial militar os policiais-militares
ocupantes dos seguintes cargos:
a) os especificados no Quadro de Organização de Lotação da Corporação a que
pertencem;

b) os de Instrutor ou aluno de estabelecimento de ensino das Forças Armadas ou
de outra Corporação Policial Militar, no país ou no exterior; e
c) os de instrutor ou aluno de estabelecimentos oficiais federais e, particularmente,
os de interesse para as Polícias Militares, na forma prevista em Regulamento deste
Decreto-Lei.
§ 9º - São considerados também no exercício de função policial-militar os policiaismilitares colocados à disposição de outra Corporação Policial-Militar.
§ 10 - São considerados no exercício de função de natureza policial-militar ou de
interesse policial-militar, os policiais-militares colocados à disposição do Governo
Federal, para exercerem cargos ou funções em órgãos federais, indicados em
regulamento deste Decreto-Lei.
§ 11 - São ainda considerados no exercício de função de natureza policial-militar
ou de interesse policial-militar nomeados ou designados para:
a) Casa Militar do Governador;
b) Gabinete do Vice-Governador;
c) Órgão da Justiça Militar Estadual.
§ 12 - O período passado pelo policial-militar em cargo ou função de natureza civil
temporário somente poderá ser computado como tempo de serviço para promoção
por antigüidade e transferência para a inatividade.
§ 13 - O período a que se refere o parágrafo anterior não poderá ser computado
como tempo de serviço arregimentado.
Art. 7º - Os oficiais do Exército, da ativa, poderão servir, se o Comandante for
oficial do Exército, no Estado-Maior das Polícias Militares ou como instrutores das
referidas PM, aplicando-se-lhes as prescrições dos parágrafos 3º e 7º do artigo
anterior. (5)
Parágrafo Único - O oficial do Exército servindo em Estado-Maior das Polícias
Militares ou como instrutor das referidas PM é considerado em cargo de natureza
militar.

CAPÍTULO III
DO PESSOAL DAS POLÍCIAS MILITARES

Art.8º - A hierarquia nas Polícias Militares é a seguinte:
a) Oficiais de Polícia:

Coronel
Tenente-Coronel
Major
Capitão
1º Tenente
2º Tenente
b) Praças Especiais de Polícia:
Aspirante-a-oficial
Alunos da Escola de Formação de Oficiais da Polícia.
c) Praças de Polícia:
Graduados
Subtenente
1º Sargento
2º Sargento
3º Sargento
Cabo
Soldado.
§ 1º - A todos os postos e graduações de que trata este artigo será acrescida a
designação “PM” (Polícia Militar).
§ 2º - Os Estados, Territórios e o Distrito Federal poderão, se convier às
respectivas Polícias Militares: (6)
a) admitir o ingresso de pessoal feminino em seus efetivos de oficiais e praças, para
atender necessidades da respectiva Corporação em atividades específicas,
mediante prévia autorização do Ministério do Exército;
b) suprimir na escala hierárquica um ou mais postos ou graduações das previstas
neste artigo; e
c) subdividir a graduação de soldado em classes até o máximo de três.
Art. 9º - O ingresso no quadro de oficiais será feito através de cursos de formação
de oficiais será feito através de cursos de formação de oficiais da própria Polícia
Militar ou de outro Estado.
Parágrafo Único - Poderão, também, ingressa nos quadros de oficiais das Polícias
Militares, se convier a estas, Tenentes da Reserva de 2ª Classe das Forças
Armadas, com autorização do Ministério correspondente.
Art. 10 - Os efetivos médicos, dentistas, farmacêuticos e veterinários, ouvido o
Estado-Maior do Exército, serão providos mediante concurso e acesso gradual,
conforme estiver previsto na legislação de cada Unidade Federativa.

Parágrafo Único - A assistência médica às Policias Militares poderá também ser
prestada por profissionais civis, de preferência oficiais da reserva, ou mediante
contratação ou celebração de convênio com entidades públicas e privadas
existentes na comunidade, se assim convier à Unidade Federativa.
Art. 11 - O recrutamento de praças para as Polícias Militares obedecerá ao
voluntariado, de acordo com a legislação própria de cada Unidade da Federação,
respeitadas as prescrições da Lei do Serviço Militar e seu regulamento.
Art. 12 - O acesso na escala hierárquica, tanto de oficial como de praças, será
gradual e sucessivo, por promoção, de acordo com legislação peculiar a cada
Unidade da Federação, exigidos os seguintes requisitos básicos:
a) para a promoção ao posto de Major: curso de aperfeiçoamento feito na própria
Corporação ou em Força Policial de outro Estado;
b) para promoção ao posto de Coronel: curso superior de polícia, desde que haja o
curso na Corporação.

CAPÍTULO IV
INSTRUÇÃO E ARMAMENTO

Art. 13 - A instrução das Polícias Militares será orientada, fiscalizada e controlada
pelo Ministério do Exército, através do Estado-Maior do Exército, na forma deste
Decreto-Lei.
Art. 14 - O armamento das Polícias Militares limitar-se-á a engenhos e armas de
uso individual, inclusive automáticas, e a um reduzido número de armas
automáticas coletivas e lança-rojões leves para emprego na defesa de suas
instalações fixas, na defesa de pontos sensíveis e execução de ações preventivas e
repressivas nas missões de Segurança Interna e Defesa Territorial.
Art. 15 - A aquisição de veículos sobre rodas com blindagem leve e equipados com
armamento nas mesmas especificações do artigo anterior poderá ser autorizada,
desde que julgada conveniente pelo Ministério do Exército.
Art. 16 - É vedada a aquisição de engenhos, veículos, armamentos e aeronaves,
fora das especificações estabelecidas.
Art. 17 - As aquisições de armamento e munição dependerão de autorização do
Ministério do Exército e obedecerão às normas previstas pelo Serviço de
Fiscalização de Importação, Depósito e Tráfego de Produtos Controlados pelo
Ministério do Exército (SFIDT).

CAPÍTULO V
JUSTIÇA E DISCIPLINA

Art. 18 - As polícias Militares serão regidas por Regulamento Disciplinar redigido
à semelhança do Regulamento Disciplinar do Exército e adaptado às condições
especiais de cada Corporação.
Art. 19 - A organização e funcionamento da Justiça Militar Estadual serão
regulados em lei especial.
Parágrafo Único - O foro militar é competente para processar e julgar o pessoal
das Polícias Militares nos crimes definidos em lei como militares.
Art. 20 - A Justiça Militar Estadual da primeira instância é constituída pelos
Conselhos de Justiça previstos no Código de Justiça Militar. A de segunda
instância será um tribunal Especial, ou o Tribunal da Justiça.

CAPÍTULO V
DA COMPETÊNCIA DO ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO,
ATRAVÉS DA INSPETORIA-GERAL DAS POLÍCIAS MILITARES

Art. 21 - Compete ao Estado-Maior do Exército, através da Inspetoria Geral da
Polícias Militares:
a) centralizar todos os assuntos da alçada do Ministério do Exército relativos às
Polícia Militares, com vistas ao estabelecimento da política conveniente e à adoção
das providências adequadas;
b) promover as inspeções das Polícias Militares, tendo em vista o fiel cumprimento
das prescrições deste Decreto-Lei;
c) proceder ao controle da organização, da instrução, dos efetivos, do armamento
e do material bélico das Polícias Militares;
d) baixar normas e diretrizes para a fiscalização da instrução das Polícias
Militares;
e) apreciar os quadros de mobilização para as Polícias Militares de cada Unidade
da Federação, com vistas ao emprego em suas missões específicas e como
participantes da Defesa Territorial;

f) cooperar no estabelecimento da legislação básica relativa às Polícias Militares.

CAPÍTULO VII
PRESCRIÇÕES DIVERSAS

Art. 22 - Ao pessoal das Polícias Militares, em serviço ativo, é vedado fazer parte
de firmas comerciais de empresas industriais de qualquer natureza ou nelas
exercer função ou emprego remunerado.
Art. 23 - É expressamente proibido a elementos das Polícias Militares o
comparecimento fardado, exceto em serviço, em manifestações de caráter políticopartidário.
Art. 24 - Os direitos, vencimentos, vantagens e regalias do pessoal, em serviço ativo
ou na inatividade, das Polícias Militares constarão de legislação especial de cada
Unidade da Federação, não sendo permitidas condições superiores às que, por lei
ou regulamento, forem atribuídas ao pessoal das Forças Armadas. No tocante a
cabos e soldados, será permitido exceção no que se refere a vencimentos e
vantagens, bem como à idade-limite para permanência no serviço ativo.
Art. 25 - Aplica-se ao pessoal das Polícias Militares:
a) as disposições constitucionais relativas ao alistamento eleitoral e condições de
elegibilidade dos militares;
b) as disposições constitucionais relativas às garantias, vantagens, prerrogativas e
deveres, bem como todas as restrições ali expressas, ressalvando o exercício de
cargos de interesse policial assim definidos em legislação própria.
Art. 26 - Competirá ao Poder Executivo, mediante proposta do Ministério do
Exército, declarar a condição de “militar” e, assim, considerá-los reservas do
Exército, aos Corpos de Bombeiros dos Estados, Municípios, Territórios e Distrito
Federal.
Parágrafo Único - Aos Corpos de Bombeiros Militares aplicar-se-ão as disposições
contidas neste Decreto-Lei. (7)
Art. 27 - Em igualdade de posto e graduação, os militares das Forças Armadas em
serviço ativo e da reserva remunerada têm precedência hierárquica sobre o pessoal
das Polícias Militares.

Art. 28 - Os oficiais integrantes dos quadros, em extinção, de oficiais médicos,
dentistas, farmacêuticos e veterinários nas Polícias Militares, poderão optar pelo
seu aproveitamento nos efetivos a que se refere o artigo 10 deste Decreto-Lei.
Art. 29 - O Poder Executivo regulamentará o presente Decreto-Lei no prazo de 90
(noventa) dias, a contar da data de sua publicação.

Art. 30 - Este Decreto-Lei entra em vigor na data de sua publicação ficando
revogados o Decreto-Lei nº 317, de 13 de março de 1967 e demais disposições em
contrário.

Brasília, 02 de julho de 1969, 140º da Independência e 81º da República.
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Súmula:

Dispõe
sobre
a
organização básica da
Polícia Militar do Estado
do Paraná e dá outras
providencias.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ decretou e eu
sanciono a seguinte lei:
LEI DE ORGANIZAÇÃO BÁSICA DA POLÍCIA MILITAR
TÍTULO I
GENERALIDADES
CAPÍTULO ÚNICO
DESTINAÇÃO, MISSÕES E SUBORDINAÇÃO
Art. 1º A Polícia Militar do Estado do Paraná (PMPR), considerada força auxiliar,
reserva do Exército, organizada com base na hierarquia e na disciplina, em
conformidade com as disposições do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969,
destina-se à manutenção da ordem pública na área do Estado do Paraná.
Art. 2º Compete à Polícia Militar: (1)

I - executar, com exclusividade, ressalvadas as missões peculiares às Forças Armadas,
o policiamento ostensivo, fardado, planejado pelas autoridades policiais competentes,
conceituadas na legislação federal pertinente, a fim de assegurar o cumprimento da
Lei, a manutenção da ordem pública e o exercício dos poderes constituídos;
II - atuar de maneira preventiva, como força de dissuasão, em locais ou áreas
específicas, onde se presuma ser possível a perturbação da ordem;
III - atuar de maneira repressiva, em caso de perturbação da ordem, precedendo o
eventual emprego das Forças Armadas;
IV - atender à convocação do Governo Federal em caso de guerra
externa, ou para prevenir ou reprimir grave subversão da ordem, ou ameaça de
sua irrupção, subordinando-se ao Comando da 5ª Região Militar, para emprego
em suas atribuições específicas de Polícia Militar e como participante da defesa
territorial;
V – realizar serviços de prevenção e de extinção de incêndios,
simultaneamente

(1) Vide Art. 3º do Decreto-Lei 667/69, com nova redação dada pelo Decreto-Lei
2.010/83.
com o de proteção e salvamento de vidas e material nos locais de sinistro, bem como o
de busca e salvamento, prestando socorros em caso de afogamento, inundações,
desabamentos, acidentes em geral, catástrofes e calamidades públicas.
Art. 3º A Polícia Militar, nos termos da legislação federal pertinente, subordina-se
operacionalmente ao Secretário da Segurança Pública do Estado do Paraná. (2)
Art. 4º A administração, o comando e o emprego da Corporação são da competência
e responsabilidade do Comando-Geral, assessorado e auxiliado pelos órgãos de
direção.
TÍTULO II

ORGANIZAÇÃO BÁSICA DA POLÍCIA MILITAR
CAPÍTULO I
ESTRUTURA GERAL
Art. 5º A Polícia Militar é estruturada em órgãos de direção, órgãos de apoio e órgãos
de execução.
Art. 6º Os órgãos de direção realizam o comando e a administração da Corporação,
competindo-lhes:
I - Incumbir-se do planejamento em geral, visando à organização da Corporação, às
necessidades em pessoal e em material e ao emprego da Polícia Militar para o
cumprimento de suas missões;
II - Acionar, por meio de diretrizes e ordens, os órgãos de apoio e os de execução;
III - Coordenar, controlar e fiscalizar a atuação dos órgãos de apoio e os de execução.
Art. 7º Os órgãos de apoio realizam as atividades-meio da Corporação, atendendo às
necessidades de pessoal, de animais e de material de toda a Polícia Militar. Atuam em
cumprimento das diretrizes e ordens dos órgãos de direção.
Art. 8º Os órgãos de execução são constituídos pelas unidades operacionais da
Corporação e realizam as atividades-fim da Polícia Militar; cumprem as missões ou a
destinação da Corporação. Para isso executam as diretrizes e ordens emanadas dos
órgãos de direção e são apoiados, em suas necessidades de pessoal, de animais, de
material e de serviços, pelos órgãos de apoio.
Art. 8º Os órgãos de execução são constituídos pelas unidades operacionais da
Corporação e realizam as atividades-fim da Polícia Militar; cumprem as missões ou a
destinação da Corporação. Para isso executam as diretrizes e ordens emanadas dos
órgãos de direção e são apoiados, em suas necessidades de pessoal, de animais, de
material e de serviços, pelos órgãos de apoio.

(2) Vide Art. 4º do Decreto-Lei 667/69, com nova redação dada pelo Decreto-Lei
2.010/83.

CAPÍTULO II
DOS ÓRGÃOS DE DIREÇÃO
Art. 9º Os órgãos de direção compõem o Comando-Geral da Corporação que
compreende:
a)

o Comandante-Geral;

b)

o Estado-Maior, como órgão de direção Geral;

c)

as Diretorias, como órgãos de direção setorial;

d)
a Ajudância-Geral, como órgão que atende às necessidades de material e de
pessoal do Comandante-Geral;
e)

Comissões;

f)

Assessorias;

9)

Consultoria-Jurídica.

Art. 10. O Comandante-Geral é o responsável superior pelo Comando e pela
administração da Corporação. Será um oficial superior combatente, do serviço ativo
do Exército, preferencialmente do posto de Coronel ou Tenente-Coronel, proposto ao
Ministro do Exército pelo Governador do Estado. (3)
Parágrafo 1º Excepcionalmente o cargo de Comandante-Geral poderá ser
atribuído a um Coronel do Quadro de Oficiais Policiais Militares, da ativa da
Polícia Militar, ouvido o Ministro do Exército.
Parágrafo 2º O provimento do cargo de Comandante-Geral será feito por ato do
Governador do Estado.
Parágrafo 3º Quando se tratar de Oficial do Exército, a ato referido no parágrafo
anterior dar-se-á após ser o indicado posto à disposição do Governador do Estado,
para esse fim, por decreto federal.

Parágrafo 4º Os atos de nomeação do Comandante-Geral e de exoneração do
substituto devem ser simultâneas.
Parágrafo 5º O Oficial do Exército nomeado para o cargo de Comandante-Geral será
comissionado no mais alto posto da Corporação, se sua patente for inferior a esse
posto.
Parágrafo 6º O Comandante-Geral tem precedência hierárquica sobre os oficiais do
último posto da Corporação.
Parágrafo 7º O Comandante-Geral disporá de:

(3)

Obs.: “Ver Decreto-Lei Federal 2. 010/83/83 - Art 6º"

um Assistente, oficial superior da Corporação;
b.

um Ajudante-de-Ordens, capitão ou oficial subalterno da Corporação.

Art. 11. O Estado-Maior é o órgão de direção-geral, responsável perante o
Comandante-Geral, pelo estudo, planejamento, coordenação, fiscalização e controle
de todas as atividades da Polícia Militar, cabendo-lhe a elaboração de diretrizes e
ordens do Comandante-Geral no acionamento dos órgãos de direção setorial e de
execução no cumprimento de suas missões.
Parágrafo 1º O Estado-Maior é assim organizado:
a)
b)
c)

Chefe do Estado-Maior;
Subchefe do Estado-Maior;
Seções do Estado-Maior;

- 1ª Seção (PM/1): assuntos relativos ao pessoal e à legislação;
-

2ª Seção (PM/2): assuntos relativos a informação;

-

3ª Seção (PM/3): assuntos relativos a operações, ensino e instrução;

-

4ª Seção (PM/4): assuntos relativos à logística e à estatística;

-

5ª Seção (PM/5): assuntos civis;

6ª Seção (PM/6): assuntos relativos ao planejamento administrativo e
orçamentação.
Parágrafo 2º O Chefe do Estado-Maior é o principal assessor do Comandante-Geral
dirige, orienta, coordena e fiscaliza os trabalhos do Estado-Maior e acumula as
funções de Subcomandante da Polícia Militar, substituindo o Comandante-Geral em
seus impedimentos.
Parágrafo 3º O Chefe do Estado-Maior será escolhido pelo Comandante-Geral entre
os Coronéis do Quadro de Oficiais Policiais Militares, do serviço ativo da Corporação
e terá precedência funcional e hierárquica sobre os demais.
Parágrafo 4º O Subchefe do Estado-Maior, oficial superior da Polícia Militar,
auxiliará diretamente o Chefe do Estado-Maior, principalmente no controle de
resultados e na gerência de projetos especiais.
Parágrafo 5º O substituto eventual do Chefe do Estado-Maior é o Coronel do Quadro
de Oficiais Policiais Militares mais antigo, em função.
Art. 12. As Diretrizes, órgãos de direção setorial, são organizadas sob a forma de
sistemas para as atividades de ensino, de pessoal, de administração financeira,
contabilidade e auditoria, de logística e de saúde.
Parágrafo 1º As Diretorias de que trata este artigo são:
a)
b)
c)
d)
e)

Diretoria de Ensino;
Diretoria de Pessoal;
Diretoria de Finanças;
Diretoria de Apoio Logístico; e
Diretoria de Saúde.

Parágrafo 2º As Diretorias são chefiadas por Coronéis do Quadro de Oficiais Policiais
Militares, com exceção da Diretoria de Saúde que será chefiada por um Coronel
médico, do Quadro de Saúde.
Art. 13. Com o desenvolvimento da PMPR poderá ser organizado e mantido um
centro de processamento de dados e de microfilmagem.

Art. 14. A Diretoria de Ensino é o órgão de direção setorial do Sistema de Ensino.
Incumbe-se do planejamento, coordenação, fiscalização e controle das atividades de
formação, aperfeiçoamento e especialização de Oficiais e Praças da Polícia Militar.
Art. 15. A Diretoria de Pessoal é o órgão de direção setorial do Sistema de Pessoal que
se incumbe do planejamento, execução, controle e fiscalização das atividades
relacionadas com pessoal policial-militar e civil, englobando:
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII

- classificação e movimentação de pessoal;
- promoções, assessorando as respectivas comissões;
inativos e pensionistas;
cadastra e avaliação;
direitos, deveres e incentivos
justiça e disciplina;
recrutamento e seleção;
mobilização de pessoal;
assistência social;
assistência jurídica;
assistência religiosa;
identificação e
psicoprognóstico e orientação.

Art. 16. A Diretoria de Finanças é o órgão de direção setorial do Sistema de
Administração Financeira, Contabilidade e Auditoria. Supervisiona as atividades
financeiras de todos os órgãos da Corporação e faz a distribuição de recursos aos
responsáveis pelas despesas, de acordo com o Planejamento estabelecido.
Art. 17. A Diretoria de Apoio Logístico é o órgão de direção Setorial do Sistema
logístico, que se incumbe do planejamento, coordenação, fiscalização e controle das
atividades de suprimento e manutenção de material, de obras e de patrimônio.
Art. 18. A Diretoria de Saúde é a órgão de direção setorial do Sistema de Saúde que
se incumbe do planejamento, coordenação, fiscalização e controle das atividades de
saúde, bem como do trato das questões referentes ao estado sanitário do pessoal da
Corporação e de seus dependentes, bem como dos animais do seu efetivo.
Art. 19. A Ajudância-Geral tem a seu cargo as funções administrativas do Quartel do
Comando-Geral, considerado como organização policial-militar (OPM) bem como
algumas atividades de pessoal para a Corporação, cabendo-lhe:
I
- Trabalhos de Secretaria, incluindo correspondência, correio protocologeral, arquivo-geral e boletim;
II

- Serviço de embarque da Corporação;

III

- Apoio de pessoal auxiliar aos órgãos do Comando-Geral;

IV

- Segurança do Quartel do Comando-Geral;

V

- Serviços gerais do Quartel do Comando-Geral;

VI
- Administração financeira, contabilidade, tesouraria, almoxarifado e
aprovisionamento do Quartel do Comando-Geral.
Parágrafo único. O Ajudante-Geral é um Coronel do Quadro de Oficiais Policiais
Militares e terá a atribuição de Comandante do Quartel do Comando-Geral.
Art. 20. Existirão, normalmente, as seguintes comissões, todas regidas por legislação
própria:
I

- Comissão de Promoções de Oficiais;

II

- Comissão de Promoções de Praças;

III - Comissão de Concessão de Medalhas e Diplomas.
Parágrafo único. A critério do Comandante-Geral poderão ser
nomeadas outras comissões, de caráter temporário e destinadas a determinados
estudos.
Art. 21 A Consultoria Jurídica é o órgão que presta assessoramento direto ao
Comandante-Geral, competindo-lhe o estudo de questões de direito compreendidas na
política de administração geral da Corporação, exames de aspectos de legalidade dos
atos e normas que lhe forem submetidas à apreciação e demais atribuições que
venham a ser previstas em regulamentos.
Art. 22 As assessorias, constituídas, eventualmente, para determinados estudos que
escapem às atribuições normais e específicas dos órgãos de direção, destinam-se a dar
flexibilidade à estrutura do Comando da Corporação.
Parágrafo único. As assessorias, de que trata este artigo, poderão ser constituídas por
civis.
CAPÍTULO III
DOS ÓRGÃOS DE APOIO
Art. 23 Os órgãos de apoio compreendem:
I - órgãos de apoio do ensino:

a)
Academia Policial Militar do Guatupê (APMG);
Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP);
Colégio da Polícia Militar.
II - órgãos de apoio de pessoal:
Centro de Recrutamento e Seleção (CRS).
III - órgãos de apoio financeiro:
Centro de Finanças.
IV - órgãos de apoio logístico:
a)
Centro de Suprimento e Manutenção de Material Bélico (CSM-MB);
b)
Centro de Suprimento e Manutenção de Intendência (CSM-Int);
c) Centro de Suprimento e Manutenção de Obras (CSM-O).
V

- órgãos de apoio de saúde:

a)
b)
c)
d)

Hospital da Polícia Militar (HPM);
Centro odontológico (COPM);
Centro Veterinário (CVPM);
Juntas Médicas.

Art. 24. Os órgãos de apoio de ensino são subordinados à Diretoria de Ensino e
destinam-se à formação, aperfeiçoamento e especialização de Oficiais e praças, bem
como ao desenvolvimento de estudos e pesquisas técnicas.
Art. 25. O órgão de apoio de pessoal subordina-se à Diretoria de Pessoal.
Art. 26. O órgão de apoio financeiro subordina-se à Diretoria de Finanças.
Art. 27. Os órgãos de apoio logístico subordinam-se à Diretoria de Apoio Logístico e
destinam-se ao recebimento, estocagem e distribuição de suprimentos, à execução de
obras, à manutenção de todo material, ao transporte de pessoal, de animais e de
materiais, em proveito de toda a Corporação.
Art. 28. Os órgãos de apoio de saúde subordinam-se à Diretoria de Saúde e destinamse à execução das atividades de saúde em proveito do pessoal da Corporação e de seus
dependentes, bem como dos animais de seu efetivo.
Art. 29. Para os serviços de apoio deve ser utilizada, sempre que possível, mão-deobra civil.

CAPÍTULO IV
DOS ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO
Art. 30 Os órgãos de execução da Polícia Militar constituem as unidades operacionais
da Corporação e são de duas naturezas:
I - Unidades de Polícia Militar, assim denominadas as unidades operacionais, que têm
a seu encargo as missões policiais-militares definidas nos itens I, II; III e IV do artigo
2º desta Lei.
II - Unidades de Bombeiros, assim denominadas as unidades operacionais, que têm a
seu encargo missões específicas de sua designação definidas nos itens IV e V do artigo
2º desta Lei.
Art. 31. As unidades de Polícia Militar sediadas na área metropolitana de Curitiba
são operacionalmente subordinadas ao Comando do Policiamento da Capital (CPC),
que é o responsável, perante o Comandante-Geral, pelo cumprimento das missões
policiais-militares nessa área.
Art. 32. As unidades de Polícia Militar que tenham seus efetivos
predominantemente destacados no interior do Estado, são operacionalmente
subordinadas ao Comando do Policiamento do Interior (CPI), que é o
responsável, perante o Comandante-Geral, pelo cumprimento das missões
policiais militares naquela área do Estado.
Art. 33. As unidades de Bombeiros são operacional e administrativamente
subordinadas ao Comando do Corpo de Bombeiros, que é a responsável, perante o
Comandante-Geral, pelo cumprimento das missões de bombeiros em todo o Estado do
Paraná.
Art. 34. Os Comandos do Policiamento da Capital, do Interior e do Corpo de
Bombeiros são escalões intermediários de comando.
Art. 35. As unidades e sub-unidades operacionais da Polícia Militar terão supridas
suas necessidades de pessoal, de animais e de material pelos órgãos de apoio da
Corporação; devendo, quando for o caso, serem ouvidos os comandos a que estiverem,
operacionalmente, subordinadas, particularmente quanto a prioridade.
Art. 36. As unidades e sub-unidades operacionais de bombeiros terão supridas as suas
necessidades de material, quer diretamente pelo órgão do Corpo de Bombeiros, quer
pelos órgãos de apoio da Corporação e suas necessidades de pessoal pelo órgão
próprio da Polícia Militar.
SECÃO I
DAS UNIDADES DE POLÍCIA MILITAR

Art. 37. Em razão dos diferentes objetivos da missão policial militar, da diversidade
de processos a serem empregados para o cumprimento dessa missão e em razão de
características fisiográficas do Estado, as unidades operacionais da Polícia Militar são
dos seguintes tipos:
I - BATALHÃO (COMPANHIA, PELOTÃO, GRUPO) DE POLÍCIA MILITAR
(BPM - Cia PM - Pel PM - Gp PM): encarregado do policiamento ostensivo normal de
uma determinada área, traduzido pela ação de patrulheiros a pé, montados ou
motorizados.
II - COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLÍCIA MILITAR (Cia Ind PM):
encarregada das mesmas atribuições do Batalhão de Polícia Militar, em áreas de
menores dimensões que, por suas condições peculiares, não estejam incluídas na área
jurisdicional de um BPM;
III – BATALHÃO (COMPANHIA, PELOTÃO) DE POLÍCIA PORTUÁRIA (B P
Port Cia P Port - Pel P Port): encarregado das mesmas atribuições do Batalhão de
Polícia Militar, em instalações portuárias e nas localidades do litoral do Estado;

IV - BATALHÃO (COMPANHIA, PELOTÃO, GRUPO) DE POLÍCIA DE
TRÂNSITO (BP Tran - Cia P Tran - Pel P Tran - Gp P Tran): encarregado do
policiamento especializado de trânsito em áreas urbanas, com vista ao cumprimento
das regras e normas estabelecidas pelo Departamento Estadual de Trânsito ou órgão
municipal congênere e de acordo com o Código Nacional de Trânsito;
V - BATALHÃO (COMPANHIA, PELOTÃO) DE POLÍCIA DE
RADIOPATRULHA (BP RP - Cia P RP - Pel P RP): encarregado do policiamento
ostensivo normal, em determinada área, caracterizando-se pelo emprego de viaturas
em ligações radiofônicas permanente com um centro de operações de localidade;
VI - BATALHÃO (COMPANHIA, PELOTÃO) DE POLÍCIA DE GUARDA (BP Gd
- Cia P Gd - Pel P Gd): encarregado do policiamento ostensivo normal, visando
guarda e segurança de estabelecimentos Públicos, em particular, a sede dos
poderes públicos estaduais, a residência dos chefes desses poderes e a de
personalidades nacionais e estrangeiras, presídios e outros estabelecimentos penais,
bem como apoio à fiscalização fazendária;
VII - BATALHÃO (COMPANHIA, PELOTÃO) DE POLÍCIA DE CHOQUE (BP
Chq - Cia P Chq - Pel P Chq): encarregado do policiamento ostensivo visando ao
restabelecimento da ordem já perturbada, com o emprego de força. Sua ação será
exercida nos eventos que requeiram atuação pronta e enérgica de tropa especialmente

instruída e treinada para missões de contraquerrilha urbana e rural; sempre que as
necessidades exigirem, pode ser empregado em outro tipo de policiamento, a critério
do Comandante-Geral;
VIII - BATALHÃO (COMPANHIA, PELOTÃO, GRUPO) DE POLÍCIA
FLORESTAL (BP Flo - Cia P Flo - Pel P Flo - Gp P Flo): encarregado do
policiamento ostensivo, visando ao cumprimento dos dispositivos legais na proteção da
fauna, da flora e do meio ambiente;
IX - BATALHÃO (COMPANHIA, PELOTÃO, GRUPO) DE POLÍCIA
RODOVIÁRIA (BP Rv - Cia P Rv - Pel P Rv - Gp P Rv): encarregado do
policiamento ostensivo visando ao cumprimento das regras e normas de tráfego
rodoviário, estabelecidas pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem ou
pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem e de acordo com a Código
Nacional de Trânsito;
X - REGIMENTO (ESQUADRÃO, PELOTÃO) DE POLÍCIA MONTADA (Reg P
Mon - Esq P Mon- Pel P Mon): encarregado do policiamento ostensivo normal em
locais de difícil acesso ou onde sua presença possa facilitar as ações. A critério do
Comandante-Geral poderá ser empregado para apoiar ações de polícia de choque.
XI - BATALHÃO (COMPANHIA, PELOTÃO, GRUPO) DE POLÍCIA MILITAR
FEMININA (BP Fem - Cia P Fem - Pel P Fem - Gp P Fem): que tem a seu cargo a
execução do policiamento ostensivo feminino, atuando na segurança pública,
principalmente no que se refere à proteção de menores, mulheres e anciãos. (4)

(4) Item acrescido pela Lei nº 7.915, de 29 Dez 93.
Parágrafo único. Com o desenvolvimento do Estado e conseqüente aumento das
necessidades de segurança, poderão ser criadas unidades para emprego em outros
tipos de policiamento específico preconizados pela Inspetoria Geral das Polícias
Militares.

Art. 38. Os Batalhões (Regimentos) são constituídos de um Comandante, um
Subcomandante, um Estado-Maior, elementos de Comando (Companhia ou Pelotão e
Comando e Serviços), e de frações subordinadas (Companhias, Esquadrões) em
número variável, de acordo com as necessidades indicadas pela missão. Sua
organização pormenorizada constará dos Quadros de Organização da Polícia Militar.
Art. 39. Os Batalhões e as Companhias Independentes de Polícia Militar, em
princípio, integram as missões de policiamento ostensivo normal, de trânsito, de
guarda, de radiopatrulha, de choque ou de outros tipos, de acordo com as
necessidades das áreas por eles jurisdicionadas, a critério do Comandante-Geral.
SECÃO II
DO CORPO DE BOMBEIROS
Art. 40. O Corpo de Bombeiros é estruturado em órgãos de direção, órgãos de apoio e
órgãos de execução.
Parágrafo único. Os órgãos mencionados neste artigo têm as mesmas atribuições
previstas para os órgãos correspondentes da Corporação, indicadas nos artigos 6º, 7º e
8º desta Lei, respectivamente, no que for aplicável ao Corpo de Bombeiros.
Art. 41. Os órgãos de direção do Corpo de Bombeiros compõem a Comando do
Corpo de Bombeiros, que compreende:
I

- Comandante;

II

- Estado-Maior;

III

- Ajudância;

IV

- Divisão de Administração e Finanças;

V

- Centro de Operações de Bombeiros (COBOM);

VI
- Comissão Especial para o trato dos assuntos de prevenção e combate a
incêndios florestais.
Parágrafo 1º O Comandante do Corpo de Bombeiros será um coronel da ativa do
Quadro de Oficiais Bombeiros Militares, em princípio o mais antigo caso o escolhido
não seja o mais antigo, terá ele precedência funcional sobre os demais.
Parágrafo 2º Excepcionalmente, a critério do Comandante-Geral, o Comandante do
Corpo de Bombeiros poderá ser um coronel da ativa do Quadro de Oficiais Policiais
Militares.

Parágrafo 3º O Estado-Maior do Corpo de Bombeiros é assim organizado:
a)
Chefe do Estado-Maior;
b)
1ª Seção (BM/1): assuntos relativos ao pessoal e legislação;
c)
2ª Seção (BM/2): assuntos relativos a informação;
d)
3ª Seção (BM/3): assuntos relativos a operações, ensino e instrução;
e)
4ª Seção (BM/4): assuntos relativos à logística e à estatística
f)
5ª Seção (BM/5): assuntos civis;
9)
6ª Seção (BM/6): assuntos relativos ao planejamento administrativo e
orçamentação;
h)
7ª Seção (BM/7): assuntos de segurança contra incêndios e de explosões e suas
conseqüências.
Parágrafo 4º O Chefe do Estado-Maior, com atribuições de Subcomandante é o
substituto eventual do Comandante do Corpo de Bombeiros nos impedimentos deste.
Parágrafo 5º A Ajudância é encarregada de trabalhos relativos à correspondência,
correio, protocolo, boletim e arquivo, bem como do apoio de pessoal auxiliar
necessário nos trabalhos burocráticos do comando, nos serviços gerais e na segurança
do Quartel Central do Corpo de Bombeiros.
Parágrafo 6º. A Divisão de Administração e Finanças incumbe-se no trato dos
assuntos ligados à administração do pessoal, do material e financeira do Corpo de
Bombeiros.
Parágrafo 7º Ao Centro de Operações de Bombeiros, como órgão central de
integração operacional, compete a direção, controle e coordenação:
a)
do emprego de pessoal e material, no cumprimento das missões de bombeiros,
bem como das unidades que estiverem em reforço ou em apoio ao Corpo de
Bombeiros;
b)

das atividades de comunicações do Corpo de Bombeiros;

Art. 42. Os órgãos de apoio do Corpo de Bombeiros compreendem:
I - Centro de Suprimento e Manutenção de Material Operacional (CSM/MOP);
II - Centro de Ensino e Instrução (CEI).
Parágrafo único. O apoio de saúde ao pessoal do Corpo de Bombeiros será prestado
pelos órgãos de saúde da Corporação.
Art. 43. O Centro de Suprimento e Manutenção de Material Operacional
(CSM/MOP) é o órgão incumbido do recebimento, da estocagem e da distribuição dos

suprimentos e da execução da manutenção no que concerne ao armamento e munição,
ao material de comunicações, ao material de motomecanização e ao material
especializado de bombeiros.
Art. 44. O Centro de Ensino e Instrução é o órgão incumbido da formação técnica, da
instrução de manutenção e atualização da tropa, bem como do atendimento da
formação pessoal civil para atuação na área preventiva contra incêndios.
Parágrafo único. O ensino de formação e aperfeiçoamento de oficiais e praças será
ministrado pela Academia Militar do Guatupê e pelo Centro de Formação e
Aperfeiçoamento de Praças, que manterão os respectivos cursos, bem como por outras
organizações militares, policiais-militares e, mediante convênio, por organizações
civis.
Art. 45. Os órgãos de execução do Corpo de Bombeiros são constituídos pelas
unidades operacionais que serão organizadas em:
I - GRUPAMENTO (SUBGRUPAMENTO) DE BOMBEIROS (GB e SGB):
incumbido da missão de extinção de incêndios, busca e salvamento e é subordinado ao
Comando do Corpo de Bombeiros;
II - SECÃO DE BOMBEIROS (SB): organização subordinada a um grupamento
(Subgrupamento) de Bombeiros e com as mesmas missões e características deste;
Art.46. Os grupamentos (subgrupamentos) de Bombeiros são assim organizados: (5)
I - Comandante;
II - Subcomandante;
III - Estado-Maior (somente no GB);
IV - Seção de Bombeiros.
Art. 47. Os Subgrupamentos de Bombeiros Independentes (SGBI) são assim
organizados: (5)
I - Comandante;
II - Subcomandante;
III

- Secretaria;

IV

- Seção de Bombeiros;

Art. 48. As Unidades de Bombeiros que, como órgão de execução, compõem o Corpo
de Bombeiros, bem como a sua organização pormenorizada e efetivo, constarão do
Quadro de Organização da Polícia Militar do Estado do Paraná.

TÍTULO III
RESPONSABILIDADE DAS UNIDADES OPERACIONAIS
CAPÍTULO ÚNICO
ÁREAS DE RESPONSABILIDADE E DESDOBRAMENTO
Art. 49. O Estado será dividido em áreas, em função das necessidades decorrentes das
missões normais de Polícia Militar e das características regionais; essas áreas serão
atribuídas à responsabilidade total dos batalhões ou companhias independentes de
Polícia Militar.
Parágrafo 1º Cada área de batalhão de Polícia Militar será dividida em subáreas

(5)
Com nova redação dada pela Lei Estadual nº 10.956, de 15 Dez 94.
atribuídas às companhias de Polícia Militar subordinadas; as subáreas, por sua vez,
serão divididas em setores de responsabilidade de pelotões de Polícia Militar.
Parágrafo 2º Na Capital e nas grandes cidades do Interior, as áreas de
responsabilidade dos batalhões de Polícia Militar poderão deixar de ser divididas.
Parágrafo 3º Os Comandos de Batalhões, em todo o Estado, e os Comandos de
Companhia e Pelotão de Polícia Militar, no interior, deverão ser sediados na área,
subárea ou setor de sua responsabilidade.
Art. 50. A organização e o efetivo de cada DPM operacional será em função das
necessidades, das características fisiográficas, psicossociais políticas e econômicas das
áreas, subáreas ou setores de responsabilidade.
Parágrafo 1º Um batalhão (regimento) de Polícia Militar terá de 2 (duas) a 6 (seis)
companhias (esquadrões) e elementos de comando e serviços; uma companhia terá de

dois a seis pelotões e elementos de comando e serviços; um pelotão terá de dois a seis
grupos; um grupo será constituído de um sargento e três soldados, no mínimo.
Parágrafo 2º Quando o número de companhias de Polícia Militar necessário à
determinada área ultrapassar a seis subunidades, a mesma deverá dar origem a duas
novas áreas de batalhão.
Art. 51. A cada município que não seja sede de BPM, Cia PM ou Pel PM,
corresponderá um Destacamento Policial Militar (Dst PM), constituído de, pelo
menos, um Grupo de Polícia Militar.
Parágrafo 1º Os distritos municipais, cujas necessidades assim o exijam, terão um
subdestacamento policial-militar (S Dst PM) ou, até mesmo, um destacamento PM.
Parágrafo 2º O efetivo dos Dst PM e S Dst PM, respeitados os limites dispostos nesta
Lei, serão fixados levando-se em conta as exigências de segurança do município.
Parágrafo 3º O subdestacamento PM terá o efetivo mínimo de dois soldados PM e
será comandado par um cabo PM.
Art. 52. Na Capital e no Interior do Estado, sempre que o estudo da situação indicar,
poderão ser criados, a critério do Comandante-Geral, mediante aprovação do EstadoMaior do Exército, Comandos de Policiamento de Área (CPA), escalões
intermediários, subordinados, respectivamente, ao Comando do Policiamento da
Capital e ao Comando do Policiamento do Interior.
Parágrafo único. Os Comandos de Policiamento de Área em sua respectiva
jurisdição, terão atribuições semelhantes aos comandos de Policiamento da Capital e
do Interior.
TÍTULO IV
PESSOAL
CAPÍTULO I
DO PESSOAL
Art. 53. O pessoal da Polícia Militar compõe-se de:
I - Pessoal da Ativa:
a)

Oficiais, constituindo os seguintes quadros:

- Quadro de Oficiais Policiais Militares (QOPM);
- Quadro de Oficiais Bombeiros Militares (QOBM);
- Quadro de Saúde compreendendo:

- Oficiais Médicos;
- Oficiais Dentistas;
- Oficiais Veterinários; e
- Oficiais Bioquímicos.
4 - Quadro de Oficiais Especialistas (QOE), compreendendo:
- Oficiais Músicos; e
- Oficiais de Comunicações.
567-

Quadro de Capelães Policiais-Militares (QCPM);
Quadro de Oficiais de Administração (QOA);
Quadro de Oficiais da Polícia Militar Feminino (QOPM Fem) (6)

Praças Especiais de Polícia Militar, compreendendo:
1 - Aspirante-a-Oficial PM, BM e PM Fem; (7)
2 - Alunos-Oficiais PM, BM e PM Fem. (7)
Praças compreendendo:
1 - Praças Policiais-Militares (Praças PM);
2 - Praças de Bombeiros-Militares (Praças BM);
3 - Praças Policiais-Militares Femininas (praças PM Fem). (6)
II – Pessoal Inativo:
a)
Pessoal da reserva remunerada: Oficiais e Praças transferidos para a reserva
remunerada;
Pessoal reformado: Oficiais e Praças reformados.
III - Pessoal Civil.
Art. 54. As praças policiais-militares, bombeiros-militares e policiais-militares
femininas serão grupadas em qualificações policiais-militares gerais e particulares
(QPMG e GPMP). (7)

(6) número acrescido pela Lei nº 7.815, de 29 Dez 83.
(7) Nova redação dada pela Lei nº 7.815, de 29 Dez 83.
Parágrafo 1º A diversificação das qualificações previstas neste artigo será a mínima
indispensável, de modo a possibilitar uma ampla utilização
das Praças nelas
incluídas.
Parágrafo 2º O Governador do Estado baixará, em decreto, as normas para a
qualificação policial-militar das Praças, mediante proposta do Comandante-Geral,
ouvida a Inspetoria Geral das Polícias Militares.

CAPÍTULO II
DO EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR

Art. 55. O efetivo da Polícia Militar será fixado na Lei de Fixação dos Efetivos da
Polícia Militar do Estado do Paraná que será proposta pelo Governador do Estado à
Assembléia Legislativa com observância da legislação específica.
Art. 56. Respeitado a efetivo fixado em Lei, cabe ao Chefe do Poder Executivo do
Estado aprovar, mediante decreto, os Quadros de Organização (QO), elaborados pelo
Comandante-Geral da Corporação e com observância da legislação específica.
TÍTULO V
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 57. A organização básica prevista nesta Lei deverá ser efetivada
progressivamente, na dependência de disponibilidade de instalações de material e de
pessoal, a critério do Governador do Estado, ouvido o Estado-Maior do Exército.
Art. 58. É mantido coma órgão de direção da Polícia Militar enquanto não se
estruturar complemente a Diretoria de Finanças, o Conselho Econômica e Financeiro
(CEF) atualmente com a designação de Conselho econômico e Administrativo,
presidido pelo Comandante-Geral, e composto por seis oficiais da Polícia Militar do
posto de coronel e em função prevista no QO, em vigor, da Corporação.

Parágrafo 1º Nas reuniões do Conselho Econômico e Financeiro, ao ComandanteGeral cabe a voto de desempate.
Parágrafo 2º O Conselho econômico e Financeiro tem a seu cargo a aplicação das
verbas provenientes da retenção de cinqüenta por cento (50%) da indenização para
aquisição e conservação de fardamento dos integrantes da Corporação, bem como de
todos os fundos de interesse da Polícia Militar.
Parágrafo 3º Mediante delegação do Comandante-Geral, o Conselho Econômico e
Financeiro poderá exercer a fiscalização de toda a receita e despesa da Corporação.
Art. 59. O preenchimento dos Quadros de oficiais e de praças Bombeiros
Militares, por opção, será regulado por decreto do Chefe do Poder Executivo,
mediante proposta do Comandante-Geral da Corporação, que estabelecerá as
normas para o aproveitamento dos atuais oficiais e praças combatentes da
PMPR, nos quadros de Bombeiros-Militares.
Art. 60. A exceção dos oficiais médicos, dentistas, veterinários farmacêuticos e
químico-laboratoristas, são considerados em extinção os atuais quadros de oficiais
especialistas e extintos os de praças especialistas e artífices previstos na Lei Estadual
nº 5.797, de 24 de junho de 1968.
Art. 61. Passa a integrar o Quadro de Saúde o pessoal dos quadros de especialistas de
saúde referidos no artigo anterior.
Art. 62. Os oficiais pertencentes aos quadros em extinção, continuarão no exercício de
suas funções, de acordo com as normas regulamentares e o interesse da Corporação,
assegurando-se-lhes o direito de acesso aos postos hierárquicos, previstos e existentes,
em seus respectivos quadros, até a data da extinção.
Art. 63. O aproveitamento das Praças que integram o Quadro de Praças Especialistas
e o Quadro de Praças Artífices, extintos por esta Lei, será regulado por ato do
Comandante-Geral da Corporação após aprovação das normas para o preenchimento
das QPMG e QPMP.
Art. 64. Passam a integrar o Quadro de Oficiais Policiais Militares, os oficiais
oriundos do Quadro de Oficiais Combatentes, bem como os que, após concluírem o
Curso de Formação de Oficiais da Corporação, forem promovidos ao posto de
segundo tenente.
Art. 65. Passam a integrar o Quadro de Oficiais Bombeiros-Militares os oficiais que
forem aproveitados na forma da legislação peculiar e os que concluírem o Curso de

Formação de Oficiais Bombeiros Militares, na Corporação ou em curso congênere de
outra Corporação, e forem promovidos ao posto de segundo tenente.
Art. 66. São praças da qualificação policial-militar geral "Policiais-Militares"
(QPMG-PM) os atuais praças não optantes pela qualificação
Policial-Militar
geral "Bombeiros-Militares" (QPMG-BM).

CAPÍTULO II
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 67. O Comandante Geral da Polícia Militar, na forma da legislação em vigor,
utilizará pessoal civil para prestar serviços de natureza técnica ou especializada e
para serviços gerais.
Art. 68. Compete ao Governador do Estado, mediante decreto, a criação,
transformação, extinção, denominação, localização e a estruturação dos órgãos de
direção, dos órgãos de apoio e dos órgãos de execução da Polícia Militar, de acordo
com a organização básica prevista nesta Lei e dentro dos limites fixados na Lei de
Fixação de Efetivos, por proposta do Comandante-Geral, observada a legislação
específica.
Art. 69. A organização da Casa Militar do Gabinete do Governador do Estado e da
Assessoria Policial Militar da Secretária de Segurança Pública, será regulada por
decreto do Chefe do Poder Executivo do Estado, observada legislação específica.
Parágrafo único. O pessoal policial-militar integrante dos órgãos de que trata este
artigo, constará da Lei de Fixação dos Efetivos da Polícia Militar do Estado do
Paraná.
Art. 70. O pessoal da Polícia Militar, na execução do policiamento, é funcionalmente
subordinado à autoridade policial-militar competente.
Parágrafo único. As solicitações de apoio policial-militar oriundas de autoridades
policiais civis ou as requisições de autoridades judiciárias serão atendidas, consoante o
efetivo disponível por intermédio da autoridade policial-militar competente.
Art. 71. O julgamento das faltas disciplinares cometidas por policial-militar, durante
a execução de policiamento, far-se-á na forma do Regulamento Disciplinar da Polícia
Militar do Estado do Paraná, em vigor.
Art. 72. A criação de organização policial-militar feminina será feita pelo
Governador do Estado, ouvidos os órgãos federais competentes.

Art. 73. O conjunto de Companhias, Pelotões e Grupos de Polícia Rodoviária,
independentes ou orgânicos dos Batalhões e Companhias de Polícia Militar, constitui
o Corpo de Policiamento Rodoviário.
Art. 74. A Polícia Militar do Estado do Paraná, através do seu Corpo de Bombeiros,
tem competência para:
I - emitir pareceres técnicos sobre incêndios e suas conseqüências;
II - supervisionar o disposto na legislação quanto às medidas de segurança contra
incêndios, inclusive instalação de equipamentos;
III - orientar tecnicamente a elaboração da legislação sobre prevenção contra
incêndios, na forma do artigo 117 da Constituição Estadual (Emenda Constitucional
nº 3, de 29 de maio de 1.971).
Art. 75. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO EM CURITIBA, EM 8 DE JANEIRO DE 1.976.
JAYME CANET JUNIOR
Governador do Estado

ALCINDO PEREIRA GONÇALVES
Secretário de Estado da Segurança Pública.
(Publicada no Diário Oficial do Estado nº 218, de 14 Jan 76)

7.7. Decreto nº 88.540, de 20 Jul 83.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARANÁ
ESTADO MAIOR INTEGRADO
1ª SEÇÃO

DECRETO Nº 88.540, DE 20 DE JULHO DE 1983

JULHO/97
DECRETO- Nº 88.540, DE 20 DE JULHO DE 1983

REGULAMENTA A CONVOCAÇÃO
DE POLÍCIA MILITAR PREVISTA NO ARTIGO 3º, DO DECRETO-LEI Nº 667,
DE 02 DE JULHO DE 1969, ALTERADO PELO DECRETO-LEI Nº 2.010, DE 12
DE JANEIRO DE 1983.
O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de Presidente da
República, usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da
Constituição,

DECRETA:

Art. 1º - A convocação de Polícia Militar, total ou parcialmente, de conformidade com
o disposto no artigo 3º do Decreto-Lei nº 667, de 02 de julho de 1969, na redação dada
pelo Decreto-Lei nº 2.010, de 12 de janeiro de 1983, será efetuada:
I - em caso de guerra externa; e
II - para prevenir ou reprimir grave perturbação da ordem ou ameaça de sua
irrupção.
Parágrafo Único - Além dos casos de que trata este artigo, a Polícia Militar será
convocada, no seu conjunto, para assegurar à Corporação a nível necessário de
adestramento e disciplina ou ainda para garantir o cumprimento das disposições do
Decreto-Lei nº 2.010, de 12 de janeiro de 1983.
Art. 2º - A convocação ou mobilização de Polícia Militar, em caso de guerra, será
efetuada de conformidade com legislação específica.
Art. 3º - A convocação da Polícia Militar, será efetuada mediante ato do Presidente da
República.

§ 1º - A convocação a que se refere o parágrafo único do artigo 1º deste Decreto será
efetuada quando:
a) a necessidade premente de assegurar à Corporação o adestramento ou a disciplina
compatível com a sua condição de Força Auxiliar, reserva do Exército, ou a sua
finalidade prevista no artigo 13, § 4º, da Constituição, se fizer mister;

b) constatada a inobservância de disposições do Decreto-Lei nº 667, de 02 de julho de
1969, alterado pelo Decreto-Lei nº 2.010, de 12 de janeiro de 1983, especialmente as
relativas ao adestramento, à disciplina, ao armamento, à competência, estrutura,
organização e efetivo.
§ 2º - O Presidente da República, nos casos de adoção de medidas de emergência ou
decretação dos estados de sítio ou de emergência a que se refere o Título II, Capítulo
V, da Constituição, poderá decretar a convocação da Polícia Militar.
Art. 4º - O Comando da Polícia Militar, convocada na forma deste Decreto, será
exercido por oficial da ativa do Exército, dos postos de General-de-Brigada, Coronel
ou Tenente-Coronel, ou oficial da ativa, do último posto, da própria Corporação.
Parágrafo Único - O Comandante da Polícia Militar será nomeado pelo Presidente da
República, na mesma data do decreto de convocação.
Art. 5º - A Polícia Militar, quando convocada, terá a supervisão direta do EstadoMaior do Exército, por intermédio da Inspetoria Geral das Polícias Militares, e ficará
diretamente subordinada ao Comandante do Exército ou Comandante Militar de
Área em cuja jurisdição estiver localizado o Estado-Membro.
Parágrafo Único - Na hipótese de a Polícia Militar convocada não pertencer ao mesmo
Estado onde estiver localizada a sede do Comando do Exército ou Comando Militar
de Área, este poderá subordiná-la diretamente a Comandante de Região Militar ou de
Grande Unidade situado na área do Estado-Membro.
Art. 6º - As convocações de que trata este Decreto serão efetuadas sem prejuízo:
I - da competência específica de Polícia Militar e como participante da Defesa Interna
e Defesa Territorial, nos casos previstos no item II do artigo 1º deste Decreto:
II - da competência normal de Polícia Militar de manutenção da ordem pública e de
apoio às autoridades federais nas missões de Defesa Interna, no caso do parágrafo
único do artigo 1º deste Decreto.

§ 1º - A convocação a que se refere o item II do artigo 1º também ocorrerá quando as
providências adotadas, no âmbito estadual, para prevenir ou reprimir perturbações
ou a ameaça de sua irrupção (Art. 10, item III, da Constituição Federal) se revelarem
ineficazes.
§ 2º - Para o planejamento e execução da competência a que se refere o item II deste
artigo, a Polícia Militar deverá articular-se com o órgão estadual responsável pela
Segurança Pública ou seus representantes.
Art. 7º - Durante a convocação de que trata o parágrafo único do artigo 1º deste
Decreto, que não poderá exceder o prazo máximo de 01 (um) ano, a remuneração dos
integrantes da Polícia Militar e as despesas com a sua administração, compreendendo
as necessárias ao seu funcionamento e emprego, continuarão a cargo do respectivo
Estado-Membro.

Parágrafo Único - Aplica-se o disposto neste artigo, excetuando quanto ao prazo, à
convocação referida no item II do artigo 1º deste Decreto.
Art. 8º - A dispensa de convocação, por término do prazo de que trata o artigo
anterior ou por ter cessado o motivo que a causou, será objeto de ato do Presidente da
República.
Parágrafo Único - O Comandante da Polícia Militar será exonerado na mesma data
do ato a que se refere este artigo.
Art. 9º - O Ministro de Estado do Exército baixará os atos que se fizerem necessários à
execução deste Decreto.
Art. 10 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogados as
disposições em contrários.

Brasília, DF, 20 de julho de 1983, 162º da Independência e 95º da República.

AURELIANO CHAVES
Ibrahim Abi-Ackel
Walter Pires

(Publicado no Diário Oficial da União nº 139, de 21 Jul 83)

