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RESUMO 

A presente monografia tern por tema: "Transferencias no Batalhao de Policia 
Rodoviaria, um estudo sobre a concessao de liminares em Mandados de 
Seguranc;a". Por intermedio desta, foram identificados os fatores que levam o 
policial-militar que presta servic;os no BPRV a utilizar-se da ac;ao judicial do 
Mandado de Seguranc;a, com o escopo de nao ser movimentado para as Unidades 
de area do interior do Estado. Em face deste batalhao concentrar a grande maioria 
das ac;oes judiciais desta natureza, foi possivel estudar todas as ac;oes judiciais, 
caso a caso, o que suscitou na quantificac;ao exata, demonstrando a tiel realidade 
do problema. 0 desenvolvimento dos trabalhos iniciou-se com a apresentac;ao da 
Unidade objeto do estudo, ressaltando-se as caracteristicas peculiares que norteiam 
a atividade do policiamento rodoviario. SeqOencialmente, foram expostas as 
alegac;oes mais comumente utilizadas pelos policiais-militares autores, constadas 
nos autos das ac;oes judiciais. Foram expostos os entendimentos de renomados 
administrativistas, do Poder Judiciario, da Procuradoria-Geral do Estado, e 
analisado o problema sob o aspecto do ferimento a hierarquia e disciplina. Com a 
compilac;ao dos dados, combinada com o resultado dos questionarios aplicados, 
sen do o publico-alva os Oficiais que exercem a atividade de Chefes da 1 a Sec;ao do 
Estado-Maior das Unidades sob a responsabilidade do Comando do Policiamento 
do Interior, e somadas as entrevistas e dados bibliograficos, pode-se apontar as 
falhas ocorridas na Administrac;ao Militar, que ficaram restritas simplesmente a falta 
de motivac;ao nos processes de transferencias de policiais-militares efetivadas no 
"interesse do servic;o" . 

Palavras-chave: Mandado de Seguranc;a; motivac;ao; transferencia. 



11 

1 INTRODU<;Ao 

0 tema explorado refere-se a concessao de "liminares" derivadas de 

Mandados de Seguranga, expedidos pelos magistrados das Varas da Fazenda 

Publica do Poder Judiciario, quando par ocasiao das transferencias de policiais 

militares do Batalhao de Policia Rodoviaria, efetivadas no "interesse do servigo". 

A exposigao do tema, a apresentagao dos fatos concretos e a vinda a tona 

das causas da expedigao destas medidas cautelares, propiciarao a adogao de 

medidas e sugestoes que serao producentes a toda a Corporagao, em face de nao 

haver estudo cientifico sabre a questao em voga, e face deste problema estar 

ocorrendo nao somente no batalhao considerado nesta pesquisa, mas tambem em 

outras unidades da PMPR e de outros 6rgaos do Estado, inclusive na Policia Civil; 

bern como, o seu conteudo podera servir de base a implementagao e normatizagao 

de doutrina de recursos humanos, de modo especial no que tange ao ato 

administrative denominado "transferencia". 

Releva-se que, em face de o problema estar se sucedendo nao somente no 

BPRV, estarao sendo apresentados dados e registros de Mandados de Seguranga 

impetrados em varias outras Unidades da Policia Militar. 

A falta da observancia dos principios que balizam o Direito Administrative, 

de forma especial os requisitos do ato administrative, quando da operacionalizagao 

das transferencias par parte de Comandantes, Chefes e Diretores na PMPR, tern 

levado o Poder Judiciario a reconhecer cautelarmente urn principia de direito nas 

causas, razoes e fundamentos dos policiais-militares transferidos do BPRV "no 

interesse do servigo", sendo determinado o retorno destes policiais-militares as 

Unidades de onde foram transferidos. 

A ocorrencia deste fato causa enorme desgaste administrative a 

Corporagao, pais fere a hierarquia e disciplina, pilares da lnstituigao, haja vista o 

Comandante, Chefe ou Diretor ter efetivado a transferencia de urn seu subordinado, 

todavia, a mesma nao ocorreu, ou ocorreu e logo ap6s foi desfeita par decisao do 

Poder Judicia rio. 
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A profunda analise que se procurara realizar norteara o caminho para que o 

administrador publico militar, no ato da execugao de uma transferencia, nao mais 

infrinja principios de Direito Administrative que, no hodierno momenta, migram 

forgosamente para o interior das administragoes militares. 
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2 0 BATALHAO DE POLiCIA RODOVIARIA 

2.1 HISTORICO 

0 Batalhao de Policia Rodoviaria teve a sua origem na antiga Policia de 

Estradas, criada no ano de 1946, no Departamento de Estradas de Rodagem e, em 

1951 tomou a denominac;ao de Policia Rodoviaria. 

Em 1960, policiais-militares foram empregados para atuarem juntamente 

com os civis nos quatro postos de fiscalizac;ao de trafego existentes: Rondinha, 

Rincao, Bateias (estrada do cerne) e Sao Joao (estrada da graciosa). 

Em 1962, o governo resolveu reunir, sob direc;ao (mica, a Policia Rodoviaria, 

com a denominac;ao de Corpo de Policiamento Rodoviario, cuja existencia foi 

reconhecida pelo Decreta n° 8.999/62, ja previsto como Unidade da PMPR na 

estrutura da Secretaria de Seguranc;a Publica do Parana. 

Efetivamente, em 27 de outubro de 1964, o referido corpo foi concebido 

como Unidade Organica da Policia Militar do Parana, em carater definitivo, atraves 

do Decreta n° 16.316. 

Em 197 4, o Poder Executivo autorizou o reaparelhamento do Corpo de 

Policiamento Rodoviario e, no ano seguinte, foi firmado o Termo de Cooperac;ao 

entre o Departamento de Estradas de Rodagem e a PMPR. 

Em 1976, com a Lei 6.774, Lei de Organizac;ao Basica da PMPR, o Corpo de 

Policiamento Rodoviario passou a denominar-se Batalhao de Policia Rodoviaria, 

como unidade especializada subordinada ao Comando do Policiamento do Interior 

da PMPR, com area de atuac;ao nas rodovias estaduais e nas rodovias federais 

conveniadas com o Estado do Parana. 

Desde sua efetiva criac;ao como Unidade da PMPR, o Batalhao de Policia 

Rodoviaria, foi se solidificando atraves de relevantes servic;os prestados a 

comunidade paranaense, dando garantia ao poder constituido, preservando a 

garantia ao poder constituido, preservando a lei e a obediencia as normas de 

circulac;ao no transito rodoviario. 
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Atualmente, o BPRv possui um efetivo de 895 policiais-militares, os quais 

atuam em 64 (sessenta e quatro) postos de policiamento rodoviario, distribuidos em 

pontos estrategicos em todo o Estado do Parana, abrangendo 11.737 Km de 

Rodovias Estaduais e 3.566 Km de Rodovias Federais Delegadas. 

Tem como intuito, promover o atendimento de sinistros de transito 

rodoviario, socorrendo vitimas, bloqueando e desobstruindo rodovias quando 

necessario, procurando sempre garantir a seus usuarios o direito constitucional de ir 

e vir. 

Exerce a Policia Ostensiva e a Preservac;ao da Ordem Publica, no que 

concerne as ac;oes voltadas ao Policiamento Ostensivo de Circulac;ao conjugado ao 

de Seguranc;a Publica nas rodovias estaduais e federais sob sua responsabilidade, 

objetivando prevenir e reprimir as infrac;oes de transito rodoviario, os crimes e as 

contravenc;oes penais, atender acidentes, prestar socorro, bloquear e desobstruir 

pistas sempre que necessario, de forma a permitir a livre, ordenada e segura 

circulac;ao de veiculos, alem de realizar operac;oes conjuntas e/ou de apoio aos 

demais 6rgaos estaduais, federais e municipais que comp6em o sistema de 

seguranc;a publica, de saude, fazendario, do meio ambiente, de transportes, de 

justic;a, eleitoral, defesa civil, educacional, entre outros. 

2.2 A ESPECIALIZA<;AO DA ATIVIDADE DE POLICIAMENTO RODOVIARIO 

A lei n° 6.774, de 8 de janeiro de 1976, que disp6e sobre a organizac;ao 

basica da Policia Militar do Parana e da outras providencias, em seu capitulo IV, 

Sec;ao I, artigo 37, inciso IX, assim definiu a respeito da atividade de policiamento 

rodoviario na PMPR: 

Art. 37. Em razao dos diferentes objetivos da missao policial-militar, da diversidade de 
processos a serem empregados para o cumprimento dessa missao e, em razao de 
caracterfsticas fisiograficas do Estado, as unidades operacionais da Polfcia Militar sao dos 
seguintes tipos: 
( ... ) 
IX - BATALHA.O (COMPANHIA, PELOTA.O, GRUPO) DE POLiCIA RODOVIARIA: 
encarregado do policiamento ostensivo visando ao cumprimento das regras e normas de 
trafego rodoviario, estabelecidas pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem ou 
pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem e de acordo com o C6digo Nacional 
de Transito. 
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A atividade exercida pelos integrantes do BPRV e considerada como 

atividade especializada, conforme se depreende da Lei de Organizagao Basica 

(LOB), todavia, os policiais-militares que prestam a atividade de policiamento 

rodoviario, a qualquer memento de sua atividade profissional podem, conforme a 

legalidade do ato e, a conveniencia e a oportunidade, adstritas ao interesse da 

administragao militar, serem transferidos a outro local de trabalho. 

Nestes termos, o Manual Basico de Policiamento Ostensive, de autoria da 

lnspetoria-Geral das Policias Militares (1988), em seu artigo V - Principios do 

Policiamento Ostensive, assim prescreve: 

1-31. UNIVERSALIDADE 
0 Policiamento Ostensivo se desenvolve para a Manuten9ao da Ordem Publica, tomada no 
seu sentido amplo. A natural, e as vezes imposta, tendemcia a especializayao, nao constitui 
6bice a prepara9ao do PM capaz de dar tratamento adequado aos diversos tipos de 
ocorrencias. Aos PM especialmente preparados para determinado tipo de policiamento, 
cabera a ado9ao de medidas, ainda que preliminares, em qualquer ocorrencia policial
militar. 0 cometimento de tarefas policiais-militares especificas nao desobriga o PM do 
atendimento a outras ocorrencias, que presencie ou para as quais seja chamado ou 
determinado. 

Esta universalidade de atividades a que esta sujeito o profissional policial

militar e explicito no texto constitucional estadual (in PARANA, 1989), em seu artigo 

48: 

A Policia Militar, for9a estadual, institui9ao permanente e regular, organizada com base na 
hierarquia e disciplina militares, cabe a policia ostensiva, a preserva9ao da ordem publica, a 
execu9ao de atividades de defesa civil, preven9ao e combate a incendios, buscas, 
salvamento e socorro publicos, o policiamento de transito urbana e rodoviario, de florestas 
e de mananciais, alem de outras formas e fun96es definidas em lei. 
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3 CONCEITUACAO 

3.1 MANDADO DE SEGURAN<;A 

A Constituigao Federal da Republica Federativa do Brasil, promulgada em 

1988, em seu artigo 5°, incise LXIX, previu: 

Conceder-se-a mandado de seguranga para proteger direito lfquido e certo, nao amparado 
par habeas corpus ou habeas data, quando o responsavel pela ilegalidade ou abuso de 
poder for autoridade publica ou agente de pessoa jurfdica no exercfcio de atribuigoes do 
Poder Publico. 

Para MEIRELLES (1990, p. 585): 

Mandado de seguranga individual e o meio constitucional posto a disposigao de toda 
pessoa ffsica ou jurfdica, 6rgao com capacidade processual ou universalidade reconhecida 
par lei para proteger direito individual, proprio, lfquido e certo, nao amparado par habeas 
corpus, lesado ou ameagado de lesao par ato de qualquer autoridade, seja de que 
categoria for e sejam quais forem as fungoes que exerga. Esta regulado pela Lei n° 1.533, 
de 31 de dezembro de 1951, e legislagao subsequente. 
0 mandado de seguranga e agao civil de rita sumario especial, sujeito a normas 
procedimentais pr6prias, pelo que s6 supletivamente lhe sao aplicaveis disposigoes gerais 
do C6digo de Processo Civil. Destina-se a coibir atos ilegais de autoridade que lesam 
direito subjetivo, lfquido e certo, do impetrante. Par ato de autoridade, suscetfvel de 
mandado de seguranga, entende-se toda agao ou omissao do Poder Publico ou de seus 
delegados, no desempenho de suas fungoes ou a pretexto de exerce-las. Direito lfquido e 
certo e o que se apresenta manifesto na sua existencia, delimitado na sua extensao e apto 
a ser exercitado no momenta da impetragao. 0 prazo para impetragao e de cento e vinte 
dias do conhecimento oficial do ato a ser impugnado. Esse remedio her6ico admite 
suspensao liminar do ato, e, quando concedida, a ordem tem efeito mandamental e 
imediato, nao podendo ser impedida sua execugao par nenhum recurso comum, salvo pelo 
presidente do tribunal competente para apreciagao da decisao inferior. 

CRETELLA JUNIOR (1980, p. 20), entende que 

o Mandado de Seguranga e a agao civil de conhecimento, de rita sumarfssimo, pela qual 
todo aquele que, par ilegalidade ou abuso de poder proveniente de autoridade publica, 
sofra violagao de direito lfquido, certo e incontestavel, nao amparavel par habeas corpus, 
ou tenha justa receio de sofre-la, tem o direito de suscitar o controle jurisdicional do ato 
ilegal editado ou a remogao da ameaga coativa, a fim de que se devolva, in natura, ao 
interessado, aquila que o ato lhe ameagou tirar ou tirou. 

FIGUEIREDO (1997, p. 11 ), "se posicion a no sentido de que o Mandado de 

Seguranga e, ao lado do habeas corpus, a garantia das garantias. Nao pode haver 
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Estado Democratico de Direito sem garantias efetivas, prestadas a impedir lesao de 

direitos ou ate, a mera ameac;a". 

Nesse sentido, sendo o Mandado de Seguranc;a o meio constitucional e 

judicial adequado para tutelar direito liquido e certo, ameac;ado ou violado par ato 

ilegal ou abusivo de autoridade publica, alguns policiais-militares do Batalhao de 

Policia Rodoviaria, ao serem transferidos desta Unidade da Corporac;ao, para outras, 

da mesma Corporac;ao, socorrem-se judicialmente deste remedio juridico. 

Assim, quando urn policial-militar do BPRV - o impetrante - sentindo-se 

ameac;ado ou prejudicado em seus direitos, busca o socorro da via judicial contra 

aquela autoridade publica hierarquica e funcionalmente superior - o impetrado; a 

autoridade tida como coatora (0 Comandante, o Chefe ou o Diretor) se depara com 

a instaurac;ao de uma lide, formalizada em um Mandado de Seguranc;a. 

0 magistrado, recebendo a petic;ao e, ao analisa-la, verificando a exist€mcia 

de dais requisitos: o periculum in mora e o fumus bani juris; ou seja, uma 

possibilidade de, em nao concedendo a medida liminar, vir a prejudicar o impetrante 

de uma forma ou de outra pela demora da resposta judicial e, pela existencia de 

uma possibilidade do impetrante estar revestido da razao em seu pedido, e motivado 

a expedir a medida liminar, que tern o carater de medida cautelar. 

Essa medida liminar vern a ser uma antecipac;ao do pedido feito ao juiz, com 

vistas a evitar a periclitac;ao do direito, antecipando a sua fruic;ao com carater 

acautelat6rio, no entanto, precario e provis6rio, dependente da confirmac;ao da 

sentenc;a. 

3.2 ATO ADMINISTRATIVO 

Relevante ao presente estudo, torna-se o conceito do ato administrative, na 

medida em que se conclui que a efetivac;ao da transferencia de urn policial-militar 

trata-se de urn ato administrative. 

Caminha-se a essa inferencia, par intermedio da analise dos conceitos dos 

doutrinadores de direito administrative. 

0 mestre administrativista MEIRELLES (1990, p. 131) conceitua 
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Ato administrative, como toda manifesta<;ao unilateral de vontade da Administra<;ao Publica 
que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, 
modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor obriga<;6es aos administrados ou a si 
propria. 

Para BANDEIRA DE MELLO (2000, p. 343) ato administrativo 

e a declara<;ao do Estado (ou de quem lhe fa<;a as vezes - como por exemplo, um 
concessionario de servi<;o publico), no exercfcio de prerrogativas publicas, manifestada 
mediante providencias jurfdicas complementares da lei a tftulo de lhe dar cumprimento, e 
sujeitas a controle de legitimidade por 6rgao jurisdicional. 

Nesse sentido, BASTOS (2001, p.113) conceitua "Ato Administrativo Perfeito 

e aquele que reune elementos indispensaveis para a sua formagao (competencia do 

agente, objeto ou conteudo, forma, motivo, finalidade). Reunidos esses elementos, o 

ato se aperfeigoa e passa a existir no mundo juridico." 

Nao distante desses posicionamentos, Dl PIETRO (2004, p. 186) assim se 

posiciona: 

Pelo criterio subjetivo, organ1co ou formal, ato administrative e o que ditam os orgaos 
administrativos; ficam exclufdos os atos provenientes dos 6rgaos legislative e judicial, ainda 
que tenham a mesma natureza daqueles; e, ficam inclufdos todos os atos da Administra<;ao, 
pelo s6 fato de serem emanados de 6rgaos administrativos, como os atos normativos do 
executivo, os atos materiais, os atos enunciativos, os contratos. 
Pelo criterio objetivo, funcional ou material, ato administrative e somente aquele praticado 
no exercfcio concreto da fun<;ao administrativa, seja ele editado pelos 6rgaos 
administrativos ou pelos 6rgaos judiciais e legislativos. 

3.2.1 Requisitos do Ato Administrative 

De extrema relevancia sao os requisitos do ato administrative, visto que, 

sem a obediencia a qualquer destes requisitos quando da pratica efetiva de urn ato 

administrative, este nao se aperfeigoa e, consequentemente, nao possuira 

condigoes de eficacia para a produgao de efeitos validos. 

Em todas as decisoes de magistrados, em que se decidiu o merito, ou se 

expediu ou nao a liminar ao impetrante, nos casos de policiais-militares transferidos 

do BPRV, e que nos documentos de formalizagao deste ato constava que havia sido 

efetivada no interesse do servi<;o, ou no interesse publico, a bern da atividade 
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publica ou em face da conveniemcia e oportunidade da administrac;:ao, houve o 

registro de nao ter sido observado um dos cinco requisites do ato administrative. 

Atualmente, em face do estado democratico de direito, torna-se necessaria 

ao administrador publico, civil e militar, estrita obediencia, a ponto de, em sentido 

contrario, ver sua decisao naufragar em face da interferencia do Poder Judiciario. 

Para MEIRELLES (1990, p. 132-133), assim se apresentam estes requisites: 

0 exame do ato administrative revela nitidamente a existencia de cinco requisites 
necessaries a sua formac;ao, a saber: 
Competencia - Para a pratica do ato administrative a competencia e a condic;ao primeira de 
sua validade. Nenhum ato - discricionario ou vinculado - pode ser realizado validamente 
sem que o agente disponha de poder legal para pratica-lo. Entende-se por competencia 
administrativa o poder atribufdo ao agente da Administrac;ao para o desempenho especffico 
de suas func;oes. A competencia resulta da lei e por ela e determinada. 
Finalidade - Outro requisite necessaria ao ato administrative e a finalidade, ou seja, o 
objetivo de interesse publico a atingir. Nao sem compreende ato administrative sem fim 
publico. A finalidade e, assim, elemento vinculado de todo ato administrative - discricionario 
ou regrado - porque o Direito Positivo nao admite ato administrative sem finalidade publica 
ou desviado de sua finalidade especffica. Desde que a Administrac;ao Publica s6 se justifica 
como fator de realizac;ao do interesse coletivo, seus atos hao de se dirigir sempre para um 
fim publico, sendo nulos quando satisfizerem pretensoes descoincidentes do interesse 
coletivo. 
Forma - 0 revestimento exteriorizador do ato administrative constitui requisite vinculado e 
imprescindfvel a sua perfeic;ao. Enquanto a vontade dos particulares pode manifestar-se 
livremente, a da Administrac;ao exige procedimentos especiais e forma legal para que se 
expresse validamente. Oaf podermos afirmar que, se, no Direito Privado, a liberdade da 
forma do ato jurfdico e regra, no Direito Publico e excec;ao. 
Motivo - 0 motivo ou causa e a situac;ao de direito ou de fato que determina ou autoriza a 
realizac;ao do ato administrative. 0 motivo, como elemento integrante da perfeic;ao do ato, 
pode vir expresso em lei como pode ser deixado ao criteria do administrador. No primeiro 
caso sera um elemento vinculado; no segundo, discricionario, quanta a sua existencia e 
valorac;ao. Da diversidade das hip6teses ocorrentes resultara a exigencia ou a dispensa da 
motivac;ao do ato. 
Objeto- Todo ato administrative tem por objeto a criac;ao, modificac;ao ou comprovac;ao de 
situac;oes jurfdicas concernentes a pessoas, coisas ou atividades sujeitas a ac;ao do Poder 
Publico. Nesse sentido, o objeto identifica-se com o conteudo do ato, atraves do qual a 
Administrac;ao manifesta seu poder e sua vontade, ou atesta simplesmente situac;oes 
preexistentes. 

3.3 TRANSFERENCIA 

0 Pequeno Dicionario da Lingua Portuguesa, de CELSO PEDRO LUFT 

(1988, p. 549) descreve a transferencia como: "1. fazer passar. 2. deslocar. 3. adiar. 

4. ceder; transmitir. 5. mudar-se. Transferencia, transferfvel". 

Na Policia Militar do Parana, originariamente, o ato administrative 

transferencia era regulado pelo Decreta n° 9.060, de 1 de dezembro de 1949, 
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denominado Regulamento Internee de Servic;os Gerais- RISG (in PARANA, 1949); 

documento este que regula os trabalhos das unidades, repartic;oes e servic;os, 

estabelecendo atribuic;oes e responsabilidades de todos os pastas, fungoes e 

graduac;oes existentes na Polfcia Militar do Parana. 

Nesta legislac;ao, em seu capitulo XIII - Das Transfer€mcias e 

Classificac;oes, assim e prescrito: 

Art. 395. As transferencias de tenentes-coroneis, de um para outro cargo, bem como as 
respectivas classifica96es, serao feitas por decreto do Governador do Estado, mediante 
proposta do Comandante-Geral. 
Paragrafo unico. lndependem de proposta do Comandante-Geral as transferencias e 
classifica96es dos majores, capitaes, subalternos e aspirantes a oficial, nas Unidades, 
Subunidades e Servi9os da Polfcia Militar, segundo o disposto no paragrafo unico do artigo 
41 do Estatuto da Corpora9ao. 
Art. 397. As transferencias de pra9as de uma para outra Unidade, serao feitas pelo 
Comandante-Geral e; pelos Comandantes de Unidades, as que se derem entre 
Subunidades respectivas. 

Atualmente, as movimentac;oes na Polfcia Militar sao reguladas pela Portaria 

do Comando-Geral n° 336/91 - 1a Sec;ao do Estado-Maior, datada de 16 de abril de 

1991, que delega competencia ao Diretor de Pessoal da PMPR para proceder, no 

ambito da Corporac;ao, as movimentac;oes de oficiais intermediaries, subalternos e 

prac;as. 

Esta legislac;ao estabelece que a movimentac;ao de prac;as no ambito da 

mesma unidade policial militar ou bombeiro-militar, e de competencia do respective 

comandante, de acordo com o disposto no art. 397 do RISG/PMPR, bern como, 

estabelece o conceito de transferencia, nos seguintes termos: "e a modalidade de 

movimentac;ao, de uma para outra OPM/OBM, de uma para outra frac;ao de 

OPM/OBM destacada ou nao, e que se realiza par iniciativa da autoridade 

competente". 

Esta transferencia, na Policia Militar, pode ser executada de duas formas: 

• Transferencia par interesse particular: trata-se da transferencia 

consensual, ou seja, aquela em que ha a vontade pessoal do policial

militar em ser transferido; 

• Transferencia par interesse do servic;o: trata-se da transferencia em 

que a vontade do funcionario militar e relevada a segundo plano. Vale 

o interesse publico, em detrimento do interesse individual. 0 policial 
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militar nao pode se negar a cumprir ordem de transferencia legalmente 

executada. 

0 Decreta n° 2.040, de 21 de outubro de 1996 (in BRASIL, 1996), que 

aprovou o regulamento de movimentac;ao para oficiais e prac;as do Exercito 

Brasileiro, em seu anexo, R-50, e definiu transferencia em seu artigo 3°, inciso IX: 

Transferencia e a modalidade de movimentagao, por necessidade do servigo ou por 
interesse proprio, de uma quadro para outro, entre organiza96es militares, ou internamente, 
de uma para outra fragao de OM, que se realiza por iniciativa da autoridade competente ou 
a requerimento do interessado. 

0 Decreto-Estadual n° 32.903, de 28 de janeiro de 1986 (in BAHIA, 1986), 

que trata sabre o regulamento de movimentac;ao para oficiais e prac;as da Polfcia 

Militar da Bahia, em seu artigo 5°, inciso II, definiu: 

Transferencia e a modalidade de movimenta9ao, de um quadro para outro, de uma para 
outra OPM, ou, no ambito de uma OPM, de uma para outra fragao de OPM, destacada ou 
nao, que se realiza por iniciativa de autoridade competente ou a requerimento do 
interessado. Sera feita por necessidade do servigo ou por interesse proprio. 

0 Decreto-Estadual n° 1.093, de 12 de junho de 1991 (in MATO GROSSO 

DO SUL, 1991 ), dis poe sabre a regulamentac;ao de oficiais e prac;as da Policia 

Militar do Mato Grosso do Sui e, apresenta definic;ao de transferencia identica a 
definic;ao constante do regulamento da Polfcia Militar da Bahia. 



4 ANALISE SOBRE A CONCESSAO DE LIMINARES EM MANDADOS DE 

SEGURANCA EXPEDIDOS CONTRA TRANSFERENCIAS NO BPRV 

4.1 ARGUMENTOS DOS POLICIAIS-MILITARES LITIGANTES 

22 

De forma geral, os policiais-militares do BPRV que buscam socorro atraves 

de remedios jurldicos no Poder Judiciario, utilizam-se, par intermedio de petic;oes 

devidamente legitimadas par advogados, dos seguintes argumentos: 

• relatam sabre a descric;ao no documento que formalizou a transferencia, 

com uma generica expressao: no interesse do servic;o; 

• alegac;ao de que o ato de transferencia nao foi fundamentado; 

• salientam que a ocorrencia de transferencia de policial-militar do BPRV; 

em que a func;ao do transferido foi alterada, lanc;ando-o a lotac;ao de 

Batalhao Policial Militar, que seriam batalh6es absolutamente distintos e 

que desempenhariam func;oes distintas; 

• sustentam que prestaram concursos para preenchimento de vagas na 3a 

Companhia do BPRV, no Municipio de Cascavel, logo, para o 

preenchimento das vagas do Batalhao de Pollcia Rodoviaria Estadual, 

referindo que durante o curso recebeu treinamento diferenciado e 

realizou func;oes especializadas, e, sendo assim, seriam estaveis no 

cargo e func;oes para as quais ingressaram nos quadros do Estado; 

• descrevem que o ato de transferencia reflete negativamente sabre suas 

vidas; 

• que 0 ato de transferencia e ilegal; 

• apresentac;ao de diploma em consta ter sido aprovado no Curso de 

Formac;ao de Soldados BPRV; 

• prestac;ao de concurso publico especffico para preenchimento do quadro 

da Pollcia Rodoviaria Estadual; 

• nao haver finalidade na transferencia; 

• nao haver evidencia da necessidade da transferencia do impetrante, vista 

que, conforme comprovac;ao em boletim interno, ao mesmo tempo em 
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que o impetrante era transferido para determinado batalhao, havia urn 

soldado sendo transferido deste batalhao para o Iugar em que estava 

classificado o impetrante; 

• alegagao do policial-militar transferido do BPRV quanta a nao possuir 

preparo especffico para o desempenho das atividades policiais-militares 

diversas das atividades do BPRV; 

• os classificados em concurso publico especffico para a func;ao de policial

militar rodoviario recebem treinamento diferenciado, especffico, especial, 

dirigido unica e exclusivamente para o desempenho de sua atribuigao de 

policiamento ostehsivo de rodovias, sendo mesmo em muito diferenciado 

da atividade que e exercida pelos policiais-militares ostensivos em 

cidades; 

• alegagao de que: "o impetrante tern cargo especffico, consoante a melhor 

definigao do termo. E policial rodoviario ( ... ) com isso, o impetrante nao 

pode exercer o cargo de policial-militar, tampouco as fungoes nele 

inerentes, se transferido for para a Corporac;ao de policiamento ostensive 

urbana". 

4.2 A NAO OBSERVANCIA DA TRANSFERENCIA COMO ATO ADMINISTRATIVO 

0 policial-militar como militar do Estado, qualidade esta prevista na 

Constituic;ao Federal, em seu artigo 42 e Constituic;ao Estadual, em seu artigo 45, 

esta sujeito a legislagao federal que trata do assunto, citando-se como exemplos a 

propria Constituigao Federal, o Regulamento Disciplinar do Exercito/Decreto n° 

4.346, de 26 de agosto de 2.002 e o Regulamento lnterno e de Servigos 

Gerais/Decreta 9.060, de 01 de dezembro de 1949. 

Sujeito, ainda esta a legislagao estadual, em face de a Policia Militar 

pertencer ao Poder Executivo do Estado do Parana. 

Logo, como militar estadual, esta sujeito a ser transferido a qualquer local 

do Estado do Parana, haja vista que a circunscrigao da Policia Militar e estadual. 
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Como ja se explanou, na Polfcia Militar, uma transferencia de policial-militar 

pode ser executada de duas formas: transferencia por interesse particular e 

transferencia por interesse do servic;o. 

A transferencia objeto do presente estudo trata-se da segunda mencionada, 

haja vista que, e natural, nao iria impetrar uma ac;ao judicial para reverter o ato 

administrative - transferencia - urn policial-militar que tivesse sido transferido por 

vontade propria. 

As transferencias de policiais-militares sao caracterizadas como atos 

administrativos e, como tais, devem obedecer ao que e previsto para a sua 

qualidade. 

Ocorre que a Polfcia Militar, devido a ser uma lnstituic;ao Militar, que e 

constituida por uma classe especial de servidores publicos, denominados militares 

estaduais, inclusive possuindo uma Justic;a Militar especializada para o julgamento 

de crimes militares, demora a absorver os conceitos de Direito advindos de fora de 

sua esfera. 

Na seara ora objeto de analise, de forma diversa nao ocorre com os 

Principios do Direito Administrative que, como e natural, balizam e norteiam toda a 

administrac;ao do Estado; no entanto, nas lnstituic;oes Militares, essa demora ocorre 

com maior enfase em relac;ao aos requisites do ato administrative, os quais sao 

essenciais para a pratica de atos do administrador publico, sendo que a sua nao 

observancia suscita a anulac;ao ou revogac;ao do ato. 

4.3 0 POSICIONAMENTO DO PODER JUDICIARIO 

Apesar de a maioria das ac;oes judiciais interpostas pelos policiais-militares 

do BPRV, devido a transferencias ocorridas no interesse do servic;o, nao terem a sua 

decisao final - a decisao de merito; por intermedio das decisoes em que foram 

concedidas as liminares aos impetrantes, em todos os casos, ou mesmo nas 

decisoes em que nao foram concedidas as liminares, facilmente pode-se extrair o 

entendimento do Poder Judiciario a respeito de todas as transferencias ocorridas. 

De forma geral, sao relatados nos autos que os impetrantes foram 

removidos sem que o ato administrative que originou suas remoc;oes fosse revestido 
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das devidas formalidades legais, pais, embora a impetrada - a Administrac;:ao Militar 

- tenha sustentado em todos os casas, que tais transfen3ncias foram realizadas no 

interesse do servic;:o, nao ocorreu a justificativa para a adoc;:ao de tal medida. 

Ve-se que o Poder Judiciario, diversamente como ocorria em periodos 

preteritos, nao mais aceita cegamente e simplesmente a justificativa do interesse do 

servic;:o, como fundamentac;:ao legitima, para que se possa efetivar a transferencia de 

policiais-militares, do BPRV ou de qualquer outro local da Corporac;:ao. 0 carater 

desta expressao tornou-se muito subjetivo aos magistrados e integrantes do 

Ministerio Publico. 

Em algumas decisoes judiciais, os magistrados afirmam que a expressao 

interesse do servic;:o constitui conceito juridicamente indeterminado, e mencionam 

que nao e possivel com esse isolado argumento, entender e aceitar as razoes que 

ensejam a adoc;:ao do ato administrative transferencia. 

0 que se depreende da leitura atenciosa das decisoes judiciais e que 0 

Poder Judiciario quer atender a Administrac;:ao Militar, mas nao pode, face a falha da 

propria Administrac;:ao, em face de que, conforme corroboram todos os 

administrativistas deste pais, todo ato administrative, e nesse particular se inclui de 

forma inequivoca a transferencia de policiais militares, deve canter motivac;:ao, sob 

pena de violac;:ao ao principia da legalidade, insculpido no artigo 37, caput, da 

Constituic;:ao Federal. 

a to. 

Nesse sentido, decidiu o egregio Tribunal de Justic;:a do Parana 

que todo ato administrative de remo9ao de servidor publico deve ser motivado, para que o 
interessado possa saber por que esta sendo removido. A ausencia de motiva9ao leva 
inarredavelmente a nulidade do ato, como acertadamente proclamou a senten9a recursada" 
(TJPR- Ap. Civ. eRN 64.851-1- 3a CC- Rei. Juiz Conv. JORGE WAGIH MASSAD). 

A soluc;:ao para a lide e simples: basta dizer por que se esta praticando tal 

Logicamente, erros ocorridos no passado nao mais podem acontecer, a 

exemplo de expedic;:ao de editais para concursos especificos para o BPRV; 

concursos efetuados para a prestac;:ao de servic;:os em determinada cidade, sem a 

menc;:ao de que, conforme a conveniencia e a necessidade do servic;:o, os formados 

poderiam ser transferidos a qualquer local do Estado do Parana; solicitac;:ao de 

quesitos especiais aos concorrentes a vagas no BPRV, como a exemplo de quando, 
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para concurso realizado de forma geral na PMPR se exigiria carteira de habilitagao 

categoria "c", para os candidates que prestariam servigos no BPRV, se exigiria 

carteira de habilitagao categoria "d". 

De igual forma, a transferemcia de urn vasto numero de policiais-militares, ao 

mesmo tempo e sem exposigao dos motives, como ja ocorreu no BPRV, nao ha 

como legalmente ser sustentado. 

Logo, enfatiza-se que o posicionamento do Poder Judiciario e no sentido de 

que a administragao publica, civil ou militar, e obrigada a demonstrar a motivagao, a 

fim de comprovar a finalidade do ato e o interesse do servi<;o policial militar. 

A esse respeito, e total o entendimento doutrinario e jurisprudencial sobre o 

tema em voga, a exemplo: 

REEXAME NECESSARIO - MANDADO DE SEGURAN<;A- FUNCIONARIO PUBLICO 
MUNICIPAL - TRANSFERENCIA - ALEGA<;AO DA ADMINISTRA<;AO PUBLICA DE 
CONVENIENCIA DO SERVI<;O - ILEGALIDADE - NECESSIDADE DE MOTIVA<;AO -
SENTEN<;A CONFIRMADA- REEXAME NECESSARIO- IMPROVIDO-
0 administrador publico, mesmo tratando-se de ato administrative discricionario, e 
compelido a demonstrar a sua finalidade e motivo sob pena de ferir direito lfquido e certo. 
(T JPR- RN 0062911-4 (14107)- 3a C. Cfvel- Rei. Des. Luiz Perroti- DJPR 10.08.98) 

ADMINISTRATIVO - FUNCIONARIO PUBLICO - TRANSFERENCIA PARA OUTRA 
LOCALIDADE- AUSENCIA DE JUSTIFICATIVA- ARBITRARIEDADE- APRECIA<;AO 
PELO PODER JUDICIARIO - POSSIBILIDADE DIANTE DA LESAO A DIREITO 
INDIVIDUAL - APELO DESPROVIDO - SENTEN<;A CONFIRMADA EM REEXAME 
NECESSARIO - ABUSO DE PODER POR PARTE DA AUTORIDADE - FALTA DE 
JUSTIFICATIVA DAS RAZOES DE ORDEM PUBLICA PARA A PROVIDENCIA- MERA 
AFIRMA<;AO DA DISCRICIONARIEDADE DO ATO- INSUFICIENCIA PARA IMUNIZA-LO 
DE REAPRECIA<;AO JUDICIAL - NULIDADE RECONHECIDA - MANDADO DE 
SEGURAN<;A CONCEDIDO. 
Constitui abuso de poder por parte da autoridade a remo9ao de servidor publico sem 
justificativa das razoes de ordem publica para providencia. Mera afirma9ao da 
discricionariedade do ato administrative nao basta para imuniza-lo de reaprecia9ao. (T JPR, 
3a C. Cfvel, Ac6rdao n° 15340, Relator Ivan Bortoleto, DJ 02.03.99) 

DECISAO: ACORDAM OS DESEMBARGADORES INTEGRANTES DA TERCEIRA 
CAMARA CiVEL DO TRIBUNAL DE JUSTI<;A DO ESTADO DO PARANA, POR MAIORIA 
DE VOTOS, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO-SE A SENTEN<;A 
SOB REEXAME. 
EMENTA: APELA<;AO CiVEL. REEXAME NECESSARIO. MANDADO DE SEGURAN<;A. 
SERVIDOR PUBLICO. DELEGADO DE POLICIA. REMO<;AO EX OFFICIO. SEGURAN<;A 
CONCEDIDA. SENTEN<;A CONFIRMADA EM GRAU DE REEXAME NECESSARIO. 
RECURSO VOLUNTARIO DESPROVIDO. TRATANDO-SE DE ATO DISCRICIONARIO, 
FICA A ADMINISTRA<;AO PUBLICA EMPENHADA A DEMONSTRAR A SUA FINALIDADE 
E 0 SEU MOTIVO. 
(Processo n° 129748900, 4a Vara da Fazenda Publica, Falencias e Concordatas, ac6rdao n° 
22689, 33 C. Cfvel, Rei. Des. Antonio Prado Filho, 17 Dez 2002) 

REEXAME NECESSARIO EM MANDADO DE SEGURAN<;A - SERVIDOR PUBLICO 
MUNICIPAL - REMO<;AO DE OFiCIO - ATO ADMINISTRATIVO DESPIDO DE 
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MOTIVA<;AO - MERA AFIRMA<;AO DA DISCRICIONARIEDADE DO ATO - NULIDADE 
RECONHECIDA- SENTEN<;A CONFIRMADA EM GRAU DE REEXAME NECESSARIO. 
Se o ato da Administrac;:ao, que implica remoc;:ao de offcio de funcionario publico, nao 
apresenta as razoes de ordem publica para a providencia, ha induvidosa ilegalidade em 
contraste com o direito lfquido e certo do impetrante, o que justifica, de forma cabal, a 
seguranc;:a concedida. 
(T JPR- Processo n° 125.045-7, ac6rdao 9125/53 C. Civel, Des. Domingos Ramina, 17 Set 
2002). 

4.4 0 POSICIONAMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO 

0 entendimento da · Procuradoria-Geral do Estado a respeito das varias 

demandas judiciais em desfavor de transferencias no interesse do servic;o de 

policiais-militares transferidos do BPRV, materializou-se por intermedio do Oficio n° 

902/2005-PGE, datado de 27 de abril de 2005, da lavra do Procurador-Geral do 

Estado, Sergio Botto de Lacerda, e enderec;ado ao Comandante-Geral da PMPR, 

tendo o Procurador-Geral homologado a informac;ao da Procuradora do Estado, 

Vera Grace Paranagua Cunha, sendo o texto esclarecedor: 

Senhor Procurador-Chefe, 
1.- Pec;:o permissao para deixar de ingressar pelo Estado pelos seguintes fatos e 
justificativas. 
2.- Tenho, com certa freqOencia, atuado em processes semelhantes a esse, de remoc;:ao de 
policiais da polfcia civil e polfcia militar. Salvo rarissimas excec;:oes, o Estado sucumbe e a 
Administrac;:ao se ve obrigada, pelo Poder Judiciario, a rever as remoc;:oes efetivadas pela 
(mica razao de reincidir no mesmo erro: ausencia de motivac;:ao do ato administrative. 
Nesses casas, a motivac;:ao, condic;:ao de validade do ato, se resume em expressoes vagas, 
tais como, "interesse do servic;:o", "interesse publico", "conveniencia e oportunidade 
administrativa" sem qualquer vinculo dos jargoes a acontecimentos concretes. 
3.- Nao obstante nosso empenho em reverter essa situac;:ao nas remoc;:oes, os Mandados 
de Seguranc;:a persistem e sempre pelas mesmas razoes. 
4.- Quer nos parecer que ha uma compreensao equivocada do principia da hierarquia que 
autorizaria os escaloes superiores a agir sem dar explicac;:oes, ou seja, sem motivar seus 
atos. Dai o usa reiterado dos jargoes referidos que nao permitem ao servidor removido 
conhecer as verdadeiras razoes da sua transferencia e, por isso, buscam o Poder 
Judiciario. 
5.- 0 presente Mandado de Seguranc;:a e retrato fiel dessa situac;:ao. Trata-se da segunda 
ac;:ao judicial proposta par JOACIR SABINO DOS SANTOS em menos de dais anos. 0 
autor, policial militar rodoviario, foi removido duas vezes nos mesmos, mesmissimos, 
moldes do bern sucedido Mandado de Seguranc;:a 23.114, que tramitou perante a 3a Vara 
da Fazenda Publica desta Capital. 
6.- A informac;:ao n° 20/2003, encaminhada ao Comando-Geral da PM, havia solicitado ao 
Comando-Geral da Polfcia Militar o especial cuidado na remoc;:ao de seus servidores, "a fim 
de evitar a possibilidade de sucesso nos Mandados de Seguranc;:a reiteradamente 
manejados contra tais providencias". 
7.- Nesta perspectiva, e de ser concluido, que as mudanc;:as necessarias nao sao 
implantadas porque inviabilizariam uma autonomia desenfreada do administrador que 
caracteriza atos arbitrarios. Caso contrario, nao ha como se entender a inercia 
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administrativa na corre<;:ao do problema que continua a repetir e a obrigar a PGE na defesa 
de situa<;:oes pouco claras. 
8.- Considerando que a melhoria da qualidade dos atos administrativos emanados pelo 
Poder Publico trara reflexes positives tanto para a Administra<;:ao quanta ao Poder 
Judiciario, solicito, que esta manifesta<;:ao seja encaminhada ao Gabinete dessa PGE, para 
conhecimento e eventuais providencias. Caso a Chefia entenda nao ser esse o caso, 
solicito seja o feito distribuido para outro colega. 
Curitiba, 16 de abril de 2005. 

Como se nota, claramente, o entendimento do 6rgao que representa o 

Estado na defesa de seus pr6prios interesses, a Procuradoria-Geral do Estado, e no 

sentido de que decisoes estao sendo expedidas pelo Poder Judiciario, decis6es 

terminativas, ou mesmo, na sua grande maioria, liminares, pelo simples motive que a 

Administra~ao, militar e civil, nao estao observando os requisites do ato 

administrative, de forma especial quanto ao motive. 

A procuradora subscritora da informa~ao, em determinado trecho do 

arrazoado descreve claramente que nao ha vinculo entre os jarg6es normalmente 

utilizados, interesse do servi~o, interesse publico, conveni€mcia e oportunidade 

administrativa, a fates concretes. 

Logo, infere-se que, carece a administra~ao militar simplesmente dizer o 

porque de determinado policial-militar estar sendo transferido, de uma unidade 

policial-militar a outra. 

4.5 LIMINARES EXPEDIDAS: PREJUfZO A HIERARQUIA E A DISCIPLINA? 

Partindo-se do pressuposto que a "transferencia" e ato administrative, deve 

ela, quando manifestada, obedecer aos seus requisites, todavia, na PMPR, ate ha 

poucos meses, nao era observado o requisite motiva~ao. 

Por um motive ou por outre, deixava-se de lado este item. Ocorre que, no 

BPRv, ha questao de dez anos, policiais-militares que sao transferidos para outra 

Unidade contra a sua vontade - no interesse do servi~o - passaram a se socorrer do 

Poder Judiciario, impetrando Mandados de Seguran~a contra as autoridades que os 

transferiram, como escopo de retornarem aos quadros do BPRV. 

Logicamente, devido a falta da existencia do quesito "motiva~ao", OS 

magistrados tern concedido a "medida liminar"; ou seja, provisoriamente, ate que se 
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decida o merito da ac;ao. Enquanto nao se decide o merito, o policial-militar, 

liminarmente, retorna ao BPRv a contra-gosto, muitas vezes, de boa parte de seus 

superiores hierarquicos, especialmente o Comandante da Unidade, que passa a ter 

sua autoridade relativizada. 

Logo, nao ha como nao se dizer que este fato nao causa preJUizo a 
hierarquia e a disciplina, pais, de forma adequada ou nao o Comandante da frac;ao 

decidiu pela transferencia do servidor militar e, face a ac;ao do Poder Judiciario, por 

iniciativa de urn inferior hierarquico, a decisao foi contestada e de modo forc;oso o 

Comandante teve que voltar atras em relac;ao a sua decisao. 

Nao se questiona aqui o ato do Comandante, se foi correto ou incorreto, mas 

somente se analisa que o superior hierarquico decidiu e teve que rever a sua 

decisao por iniciativa de seu subordinado. 

De igual forma, tal conduta gera exemplos, que sob certo ponto de vista sao 

negatives, de forma especial, para com a nao-obediencia ou a resistencia de ordens 

legais e coerentes por parte de policiais-militares mal intencionados. 

0 exemplo que pode ser gerado quanta a busca do Poder Judiciario para se 

socorrer de urn direito que o policial-militar acredita lesado, nao pode ser vista como 

negativo, em face desta possibilidade estar prevista constitucionalmente e em varias 

outras normas infra-constitucionais. 

4.6 QUANTITATIVO DE MANDADOS DE SEGURAN<;A EXPEDIDOS CONTRA 

TRANSFERENCIAS NA PMPR 

QUADRO 1 - SITUA<;AO ATUAL QUANTO A EXPEDI<;AO DE LIMINARES EM 
MANDADOS DE SEGURAN<;A NO BPRV E DEMAIS UNIDADES DA 
PMPR 

MANDADOS DE SEGURAN<;A MANDADOS DE SEGURAN<;A 

UNIDADES 
EM ANDAMENTO COM DECISAO DE MERITO 

TOTAL 
LIM I NARES LIMINARES NAO 

FAVORAVEIS DESFAVORAVEIS 
EXPEDIDAS EXPEDIDAS 

BPRV 4 9 1 14 
BPFLO 1 1 
14° BPM 1 1 
1° BPM 1 1 
2° BPM 1 1 
5° BPM 1 1 
TOTAL 5 13 1 19 

FONTE: Consultoria Jurfdica da PMPR (21/1 0/2005). 
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Como se ve, a grande maioria dos mandados de seguranga impetrados em 

desfavor da Policia Militar, tern como autores policiais-militares do BPRV, sendo 

raras as situagoes deste tipo que envolvem policiais-militares de outras Unidades 

como autores. 

Releva-se que, apesar de haver somente urn mandado com decisao de 

merito, o que tudo indicae que as decisoes judiciais em que nao ocorreu a devida 

motivagao do ato administrativo transferencia, sejam desfavoraveis a Policia Militar. 

Tal assertiva encontra fundamento solido, e que e constante em todos os 

autos que foram pesquisados, visto que, em todas essas decisoes, sendo 

concedidas liminares ou nao, para o retorno imediato do policial-militar ao Iugar de 

origem, o entendimento absoluto e no sentido de que toda a transferencia efetuada 

"no interesse do servigo" deve ser justificada concretamente. Deve dizer o porque de 

estar sendo praticado aquele ato administrativo. 

QUADRO 2- NUMERO DE POLICIAIS-MILITARES AUTORES EM MANDADOS 
DE SEGURANCA DEVIDO A TRANSFERENCIAS 

UNIDADES N° de Mandados N° DE PM 

BPRV 14 39 

BPFLO 1 1 

14° BPM 1 1 

1° BPM 1 1 

2° BPM 1 1 

5° BPM 1 1 

TOTAL 19 44 

. . 
FONTE: Consultona Jund1ca da PMPR (21/10/2005) . 

Conforme se explanara, o numero de mandados de seguranga impetrados 

por policiais-militares do BPRV e infinitamente maior do que todos as outras 

Unidades da Policia Militar. Enquanto os autores do BPRV totalizam 39 autores, 

todas as outras Unidades somam 5 autores, de urn total de 44. 
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5 ANALISE GERAL 

5.1 METODOLOGIA DA PESQUISA 

A presente pesquisa foi elaborada com a colheita de informac;oes, dados e 

registros na Consultoria Juridica da Policia Militar do Parana, haja vista este ser o 

setor da PMPR encarregado pelo acompanhamento, recebimento e confecc;ao das 

informac;6es necessarias e demais documentos, quando por ocasiao da chegada de 

documentos de cunho judicial a PMPR, OS quais sao homologados em ultima fase 

pelo Comandante-Geral da PMPR. 

A outra fonte de colheita de registros e informac;oes foi a 1 a Sec;ao do 

Estado-Maior, em face deste ser o setor encarregado pela legislac;ao na PMPR; 

inclusive acompanhamento, confecc;ao e redac;ao de projetos de lei, bern como o 

acompanhamento a respeito da evoluc;ao do efetivo da Corporac;ao. 

Somados aos dois primeiros 6rgaos, reuniram-se informac;oes e registros 

contidos em documentos oficiais da Procuradoria-Geral do Estado, 6rgao que 

defende as demandas de todas as entidades pertencentes a Administrac;ao Publica 

do Parana, e, ainda, foram pesquisadas, estudadas e compiladas informac;oes 

constantes de todas as decis6es judiciais relativas a impetrac;ao de Mandados de 

Seguranc;a com expedic;ao e sem expedic;ao de liminares, nos casas de 

transferemcias ocasionadas no "interesse do servic;o", dando-se especial importancia 

a alegac;ao dos impetrantes e as decis6es dos magistrados. 

Desta forma, discorreu-se sobre o tema buscando enfocar os motivos pelos 

quais o Poder Judiciario tern, rotineira e constantemente, expedido liminares em 

Mandados de Seguranc;a, expedidos em face de transferencias de policiais-militares 

rodoviarios estaduais efetuadas no interesse do servic;o. 

Para que fosse possivel a solidificac;ao dos motivos pelos quais assim 

ocorreram a expedic;ao de tais liminares, na fase da exposic;ao dos resultados da 

pesquisa bibliogratica, foram apresentados os entendimentos de renomados mestres 

administrativistas, a respeito dos conceitos relacionados ao tema transferemcias. 

Sendo o universo escolhido para a pesquisa o Batalhao de Policia 

Rodoviaria Estadual, apresentou-se o hist6rico desta Unidade e informac;oes a 
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respeito da especializagao do policiamento rodoviario, como fator que leva urn maier 

numero de policiais-militares sediados nesta Unidade, em relagao a todos os outros 

setores da PMPR, a se utilizarem do Mandado de Seguranga para nao serem 

transferidos daquele 6rgao. 

Questionarios foram entregues a todos os capitaes do BPRV, que somam 

10. Quatro destes executam o assessoramento imediato ao Comandante do BPRV e 

os outros 6 exercem a fungao de Comandantes de Companhia, os quais, em regra 

geral, manifestam-se pelas transferencias e as operacionalizam, para a devida 

homologagao ao Comandante do BPRV. 

Outros 18 questionarios foram remetidos aos oficiais chefes das 1 a Segoes 

do Estado-Maior de todas as Unidades de area no interior deste Estado, os quais 

ocupam o posto de Capitao e sao os responsaveis pela montagem e 

operacionalizagao das transferencias nestes batalhoes, com a ulterior e devida 

homologagao e decisao do Comandante de cada Unidade. 

Destes 28 questionarios, foram recebidos, analisados e compilados 24 

questionarios, os quais possuiam 9 perguntas. 

Na fase das entrevistas, as autoridades restringiram-se ao 1° Tenente 

LUCIANO HENRIQUE PERRETO, integrante da Consultoria Jurfdica da PMPR e ao 

Major ANTONIO ALVES DO AMARAL FILHO, respondente pela Chefia da 1a 

Segao do Estado-Maior da PMPR. 

Dessa forma, investigando e analisando o entendimento de todas as partes 

envolvidas, petigoes dos policiais-militares autores, par intermedio do arrazoado de 

seus advogados, as decisoes dos magistrados, as opinioes dos oficiais responsaveis 

pela operacionalizagao das transferencias, combinadas com a pesquisa documental, 

possibilitou que se chegasse a urn resultado fidedigno sabre o tema. 

5.2 ANALISE ESTATiSTICA E INTERPRETA<;AO DOS QUESTIONARIOS 

Os 28 questionarios consistiram na resposta de 9 perguntas, e que foram 

remetidos via correio eletronico a vinte batalhoes policiais-militares, em vinte cidades 

deste Estado. 



33 

Decidiu-se por bern, interpretar e analisar por intermedio de graficos, os 

resultados dos questionarios aplicados aos capitaes responsaveis pela confecgao e 

operacionalizagao das transferencias no BPRV e demais unidades policiais-militares 

deste Estado. 

GRAFICO 1 - OCORRENCIA DE LIMINARES EM MANDADOS DE SEGURANQA 

NO BPRV E UNIDADES DA PMPR 

58% 

42% 

FONTE: Pesquisa de campo, em 21 de outubro de 2005. 

Em relagao a pergunta: "Em sua Unidade, ha casos de transferencias 

efetivadas "no interesse do serviQo", que geraram liminares em Mandados de 

Seguranga, para o retorno do transferido a Unidade de origem?", foram obtidos os 

seguintes resultados: 

Dos 24 oficiais que responderam ao questionario, 14 destes responderam 

afirmativamente que havia casos de transferencias efetivadas no "interesse do 

servigo", e que, de uma forma ou de outra, geraram mandados de seguranga, que 

objetivavam o retorno do transferido a unidade de origem; sendo que, este numero 

corresponde ao percentual de 58°/o do total dos entrevistados. 

Manifestaram-se negativamente, em relagao ao mesmo questionamento 10 

oficiais, que corresponde ao percentual de 42°/o do total. 

Demonstra, portanto, que esse tema esta presente em mais da metade das 

unidades da PMPR do interior do Estado, sendo importante relevar que a unidade 

com a maior incidencia e o BPRV, sendo que, algumas destas manifestagoes nos 
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questionarios, envolvem o fato de unidades que receberam policiais-militares 

transferidos do BPRV, e que, propriamente, nao tiveram seus policiais-militares 

como autores de agoes judiciais como escopo do questionamento de transferencias. 

GRAFICO 2- fNDICE DE MOTIVAf;AO FORMAL DAS TRANSFERENCIAS 

EFETUADAS NO INTERESSE DO SERVIf;O 

21% 

FONTE: Pesquisa de campo, em 21 de outubro de 2005. 

Com a pergunta: "Em relagao as transferencias "no interesse do servigo", os 

motivos de tal movimentagao estao sendo identificados de alguma forma?", assim se 

apresentaram as respostas: 

Dos 24 oficiais que responderam ao questionario, 19 destes responderam 

afirmativamente, em relagao a estarem providenciando a devida motivagao nos 

processos de transferencias de policiais-militares efetuadas "no interesse do 

servigo", o que corresponds a urn percentual de 79°/o do publico-alvo. 

Manifestaram-se negativamente, em relagao ao mesmo questionamento 5 

oficiais, o que corresponds ao percentual de 21 °/o do total. 
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GRAFICO 3- GRAU DE ACEITAC:,AO DO TRANSPLANTE DOS REQUISITOS DO 

ATO ADMINISTRAl"IVO PARA A ADMINISTRA<;AO PM 

17% 

83% 

FONTE: Pesquisa de campo, em 21 de outubro de 2005. 

Em relagao a pergunta: "No vosso entendimento, os Princfpios do Direito 

Administrativo, especialmente quanta aos requisitos do "Ato Administrativo" (motivo, 

competencia, objeto, finalidade e forma) devem ser transplantados para a 

administragao policial militar?", foram obtidas as seguintes respostas: 

Dos 24 oficiais que responderam ao questionario, 20 destes responderam 

afirmativamente, quanta a entenderem necessaria a observagao dos princfpios do 

Direito Administrativo na administragao policial-militar, o que corresponds a 83°/o do 

total. 

Manifestaram-se negativamente, em relagao ao mesmo questionamento 4 

oficiais, o que corresponds ao percentual de 17°/o do total. 
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GRAFICO 4- NfVEL DE ACEITA9AO DA MOTIVA9AO NAS TRANSFERENCIAS, 

E 0 AUMENTO DA BUROCRATIZA9AO PARA A REALIZA9AO DO 

ATO 

25% 

75% 

FONTE: Pesquisa de campo, em 21 de outubro de 2005. 

Em relagao a pergunta: "Em se entendendo pela obrigatoriedade da 

identificagao do "motive" para a efetivagao das transferencias no interesse do 

servigo; no vosso entendimento esta providencia burocratizara de forma exagerada a 

execugao de tais transferencias?", as respostas assim se apresentaram: 

Dos 24 oficiais que responderam ao questionario, 18 destes responderam 

negativamente, quanta a entenderem que a insergao dos "motives" nos documentos 

que formalizam uma transferencia, gerariam burocracia; o que significa que 75°/o do 

publico concordam com a medida. 

Manifestaram-se positivamente, em relagao ao mesmo questionamento 6 

oficiais, o que corresponds ao percentual de 25°/o do total. 



GRAFICO 5- POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAQAO DOS MOTIVOS, SEM QUE 

SE CAUSE ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO AO 

TRANSFERIDO 

50% 

FONTE: Pesquisa de campo, em 21 de outubro de 2005. 
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Em relaQao a pergunta: "A identificaQao formal dos motivos, antecedendo 

tais transferencias, sempre e possfvel, sem que ocorram melindres ou ilegalidade 

para com o policial-militar a ser transferido?". 

Trata esta questao, a respeito da dificuldade encontrada pela pessoa 

responsavel pela redaQao do documento que motiva a transferencia de urn policial

militar, com vistas a bern exercer a sua atividade, todavia, sem cometer injustiQas 

para com o policial-militar transferido, e sem se colocar em situaQao que possibilite 

questionamento de seus atos por forQa do Poder Judiciario, haja vista que, 

normalmente, serao expostas qualidades ou condutas ilegais e irregulares em 

relaQao ao transferido, e que motivarao sua transferencia. 

Havera situaQ6es que serao muito diffceis de serem formalizadas, e sempre 

com o risco de ocorrer constrangimento ao transferido. 

Foram obtidas as seguintes respostas: 

Dos 24 oficiais que responderam ao questionario, 12 destes responderam 

negativamente, e 12 positivamente. 

Baseando-se ainda na mesma pergunta, foi solicitado justificativa, tendo sido 

respondido por alguns oficiais nos seguintes termos: 



38 

Comumente a permanencia do militar de polfcia em determinada localidade torna-se 
insustentavel, face a fatores de ordem polftica ou inadequa<;ao com a filosofia de comando 
que, por for<;a de mecanisme formal, e impossfvel adotar providencias. 

Existe principalmente denuncias em que nao se conseguem provas a respeito da pratica do 
crime, mas se tern certeza do cometimento. 

Nem sempre e possfvel motivar as transferencias, pois em muitos cases nao ha como 
materializar as irregularidades cometidas pelos PM, ficando no campo da subjetividade, 
gerando melindres e descontentamentos por parte do PM transferido. 

Em alguns cases o policial-militar nao entende que sua permanencia em certa localidade 
torna-se inviavel do ponte de vista administrative, por varies motives, tais como: conflitos 
politicos, comportamento social nao adequado com a regiao, etc ... 

GRAFICO 6- VIABILIDADE DA TRANSFERENCIA EM CASOS DE 

ENVOLVIMENTO EM CRIMES 

54% 

FONTE: Pesquisa de campo, em 21 de outubro de 2005. 

46% 

~ 
~ 

Em rela~ao a pergunta: "A transferencia e providencia viavel e producente, 

em casas de cometimento de crimes, em que nao houverem sido obtidas ou 

produzidas as provas necessarias para a instaura~ao do processo ou procedimento 

administrative?", as respostas assim se apresentaram: 

Dos 24 oficiais que responderam ao questionario, 13 destes responderam 

negativamente, quanta a entenderem, no sentido de nao ser viavel a transferencia 

de policiais-militares que cometeram crimes, e que nao foi possfvel a instaura~ao do 

devido processo par falta de provas; numero este que corresponde a 54°/o do 

publico-alva. 

Manifestaram-se positivamente, em rela~ao ao mesmo questionamento, 11 

oficiais, o que corresponde ao percentual de 46°/o do total. 
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GRAFICO 7- NfVEL DE CIENCIA A RESPEITO DO ENTENDIMENTO DO PODER 

JUDICIARIO SOBRE A MOTIVAf;AO DAS TRANSFERENCIAS 

67% 

FONTE: Pesquisa de campo, em 21 de outubro de 2005. 

Em relagao a pergunta: "Vossa Senhoria tern ciencia a respeito do 

entendimento atual e majoritario do Poder J udiciario a respeito das transferencias 

efetuadas no interesse do servigo?", foram obtidas as seguintes respostas: 

Dos 24 oficiais que responderam ao questionario, 16 destes responderam ter 

conhecimento do entendimento atual do Poder Judiciario a respeito do tema, o que 

corresponde a urn percentual de 67°/o. 

Responderam negativamente 8 oficiais, o que caracteriza urn percentual de 
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GRAFICO 8- fNDICE DE CIENCIA A RESPEITO DE NORMATIZA<;AO EM VIGOR 

NA PMPR 

25% 

FONTE: Pesquisa de campo, em 21 de outubro de 2005. 

75% 

~ 
~ 

Em rela<;ao a pergunta: "Ha alguma normatiza<;ao na PMPR, em vigor, a 

respeito do ass unto?", foi respond ida da seguinte forma: 

Dos 24 oficiais consultados, 18 destes afirmaram ter conhecimento da 

normatiza<;ao exarada pelo Comando-Geral da PMPR, disciplinando as 

transferencias efetuadas, correspondendo a 75°/o do publico consultado. 

Responderam que nao existe normatiza<;ao a respeito do tema, 6 oficiais, o 

que caracteriza 25°/o do publico-alva. 

Em rela<;ao a pergunta 9: "Se houver interesse em contribuir com o tema, 

inserindo alguma observagao ou ponto de vista, descreva nesse campo", ocorreram 

respostas nos seguintes termos: 

Haque se ter o cuidado que todo ato administrative, para ser valido, deve ser devidamente 
motivado e fundamentado. As transferencias nao devem ser arbitrarias e com carater 
punitivo. Por outro lado, paralelamente a punigao disciplinar, para salvaguardar o interesse 
publico e eficacia do servigo, a situagao pode exigir como medida administrativa, a 
transferencia do policial militar. Ocorre aqui uma medida de carater preventive, evitando-se 
transtornos operacionais e administrativos e prejufzos ao servigo. lsso reforga ainda mais a 
necessidade de motivagao e fundamentagao, sob pena de se incorrer em ilegalidade ou 
abuso de poder, ou ate mesmo estar punindo o PM duas vezes pelo mesmo fato. 

Ha determinagao da Diretoria de Pessoal para que, quando for encaminhado processo de 
transferencia de policial, devam ser especificados os motivos da transferencia, devido aos 
direitos gerados, todavia, diariamente pode-se ler nos Boletins Gerais, transferencias com 
os termos "por interesse do servigo", contradizendo o que a propria DP determinou, fato 
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que gera descredito quanta as determinac;:oes que constantemente chegam as 
organizac;:oes policiais-militares. Cumpre-se em certos casas, e, em outros nao. 

Consoante aspectos doutrinarios esposados no direito administrative, ha muito que se falar 
da impossibilidade de transferir pessoal como forma punitiva, pratica habitual na 
Corporac;:ao. Ha que uma diferenciac;:ao entre oficiais e prac;:as. Os primeiros sao removidos 
comumente, de forma desmotivada, nao sofrendo a administrac;:ao qualquer 
questionamento. Ja, os demais, conscientes de seus direitos, tem buscado a tutela 
jurisdicional para reparar decisoes administrativas desprovidas de fundamentac;:ao legal. 
0 que pesa disto tudo e o fato de que a Corporac;:ao nao possui uma polftica clara de 
movimentac;:ao de pessoal. Outrora existiam algumas iniciativas, veja-se, por exemplo, o 
banco de permutas, revogado atualmente. 

Falta para a Polfcia Militar a adoc;:ao de postura visando estabelecer junto ao Poder 
Judiciario, as vicissitudes que cercam a administrac;:ao de pessoal em toda a Corporac;:ao 
(Poder de Convencimento). 

5.3 ANALISE E INTERPRETA<;AO DO RESUL TADO DAS ENTREVISTAS 

Os entrevistados foram escolhidos segundo a natureza das atividades que 

exercem e a sua vinculagao com o tema desta pesquisa, tendo estes sido 

submetidos a nove perguntas, as quais se passa a analisar: 

Em relagao a primeira pergunta: "Vossa senhoria possui opiniao formada a 

respeito de por que o numero de mandados de seguranga impetrados contra 

transferencias efetuadas no BPRV, no interesse do servi<;o, e muito maier do que em 

outras unidades da PMPR?"; sendo que, obtivemos respostas que caminham 

conclusivamente para o fato de o policial-militar que presta servigo no BPRV estar, 

com um maier grau de ligagao a Unidade onde serve, devido a fatores como o 

exerdcio de atividade diferenciada, a escala de servigo, maier autonomia no 

exercicio da atividade, haja vista que, devido aos postos de policiamento rodoviario 

estarem localizados uns muitos distantes dos outros, proporciona inclusive, 

dificuldade para estes policiais-militares serem fiscalizados por superiores. 

Soma-se ainda a estes fatores, a rara realizagao de atividades policiais 

tipicas, a exemplo do atendimento a ocorrencias policiais comuns, bern como o fato 

de ocorrer incentive para tal ato, devido a falhas quando por ocasiao do ingresso na 

Corporagao de novas policiais-militares, atraves dos editais mal elaborados. Com 

relagao a estas quest6es os entrevistados assim se manifestaram: 



42 

Ha uma brecha na forma de elaborar o ato administrativo, porque e generico e intitulado 
"interesse do servi<;:o" e nao tem qualquer motiva<;:ao, e, hoje, exige-se que todo ato seja 
motivado. 
A questao dos editais para ingresso diretamente no BPRV e equivocada. 0 ingresso e na 
PMPR e, somente ap6s o termino do curso e que os novos policiais sao designados para as 
Unidades e, equivocadamente, os editais ja direcionam para a Unidade. (Maj AMARAL) 

Acredito que tal fato e devido ao perfil do policial rodoviario, pois passa boa parte da 
carreira executando um servigo diferenciado, com predominancia da atividade de 
fiscalizagao, raramente executa agoes policiais tfpicas; com isso sua auto-estima e mais 
elevada que os outros policiais-militares, de outras organizagoes policiais-militares. (Ten 
PERRETO) 

Em relac;ao a segunda pergunta: "No vosso entendimento, em relac;ao aos 

mandados de seguranc;a em que o policial-militar, por forc;a de liminar, retorna ao 

BPRV, ap6s ter sido transferido; suscita diminuic;ao ou quebra da hierarquia e 

disciplina?". 

Apesar de tudo levar a crer que a resposta deva ser positiva, pois, urn 

policial-militar que impetra urn mandado de seguranc;a devido a transfer€mcia, o faz 

a contra-gosto primeiramente do seu Comandante de Posta de Policiamento 

Rodoviario, de seu Comandante de Pelotao, de Companhia, de Batalhao, alem de 

outros; foram obtidas respostas antagonicas dos entrevistados, conforme se expoe: 

Nao quebra a hierarquia e disciplina, porque isso foi ocasionado pelo proprio emissor do ato 
administrativo. Uma coisa que ja esta acertada na Corpora<;:ao. A obrigatoriedade, atraves 
de determinagao do Comandante-Geral da PMPR no sentido de que o ato seja motivado, ai 
nao se geram mais problemas. Os juizes, tendo os atos motivados, nao interferirao na 
administragao. 0 problema e tao somente falta de motiva<;:ao. 
Entendo que nao fere a hierarquia e a disciplina, porque e um direito da pessoa exigir que 
os atos sejam revestidos das formalidades legais e dos principios que norteiam a 
administragao. (Major AMARAL) 

0 Tenente PERRETO, assim se expressou: "Sem duvida que sim! Quando o 

policial-militar e transferido, significa que seus comandantes ja fizeram urn juizo de 

valor sabre sua conduta. A liminar atinge diretamente essa valorac;ao, ainda que de 

forma transversa!". 

Em relac;ao a terceira pergunta: "Os principios do Direito Administrative, 

especialmente os seus requisites (motive, finalidade, forma, competemcia e objeto) 

devem ser transplantados para a administrac;ao policial-militar?". 

0 processo democratico brasileiro, do qual deriva a gradativa inserc;ao dos 

principios de cidadania nas condutas e atos do cidadao brasileiro, atinge, 
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naturalmente, tambem o profissional policial-militar, o qual, quando, sentindo-se 

prejudicado pela nao observagao de urn seu direito, socorre ao Poder Judiciario para 

ver seu problema solucionado. 0 obedecimento dos princfpios gerais do direito e 

questao de sobrevivemcia juridica para a Corporagao. 

Os entrevistados, nesse sentido, concordaram que os principios do direito 

administrativos devem ser, naturalmente inseridos na administragao militar, 

conforme se observa no depoimento do Tenente PERRETO: "Sim, pais nao deve 

existir poder sem que existam limites para o seu exercicio. Neste caso, os requisites 

do ato administrative sao os parametres para canter eventuais abusos." 

0 Major AMARAL, manifestou-se no seguinte sentido: "Os principios de 

direito citados sao inerentes a administragao, independentemente de ser uma 

administragao do servigo publico civil ou militar, as regras sao as mesmas. Os 

profissionais da administragao militar nao tern poder a mais, eles devem seguir a lei". 

Em relagao a quarta pergunta: "A identificagao formal dos "motivos" I 

antecedendo transferencias, sempre e possivel, sem que ocorram inconvenientes 

administrativos ou ilegalidade, para como policial-militar a ser transferido!". 

Trata esta questao, a respeito da dificuldade encontrada pela pessoa 

responsavel pela redagao do documento que motiva a transferencia de urn policial

militar, com vistas a bern exercer a sua atividade, todavia, sem cometer injustigas 

para com o policial-militar transferido, e sem se colocar em situagao que possibilite 

questionamento de seus atos par forga do Poder Judiciario, haja vista que, 

normalmente, serao expostas qualidades ou condutas ilegais e irregulares em 

relagao ao transferido, e que motivarao sua transferencia. 

0 Tenente PERRETO assim se expressou: "Nem sempre. Observamos, 

muitas vezes, que existem motivos obscures em certas transferencias, sejam elas 

moralmente corretas ou nao". 

0 Major AMARAL, no mesmo sentido, assim se expressou: 

Entendo que a motivac;ao nao e estabelecer as minucias, e ter simplesmente um ponto de 
partida. No caso do BPRV, por exemplo, quando ha uma duvida quanta a relac;ao de 
trabalho do policial, moral e etica, instaura-se uma sindicancia ou inquerito policial militar. 
Essa instaurac;ao em si ja coloca o policial-militar em uma condic;ao desfavoravel em 
permanecer em seu local de trabalho, porque existe o antecedente que esta sendo 
investigado, em relac;ao a conduta. Entao, o proprio Poder Judiciario, se tiver a existencia 
nos autos, da citac;ao de um IPM, sindicancia ou outra situac;ao, que gere a transferencia, o 
Poder Judiciario tern acatado como suficiente para motivar o ato. Entao, entendo que, para 
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motivar nao e necessaria ir as minucias, nao se necessita de uma acusac;:ao formalizada, 
mas sim, ter urn motive plausivel. Esse motive, em relac;:ao ao BPRV, e vinculado a 
atividade que o policial exerce, se ele esta sendo investigado, se ele participou de corrida 
de veiculos em via publica, havendo testemunhas. lsto e mais que suficiente, se ele vai ser 
condenado au nao, se vai ser punido au nao, o que importa e que ele agiu de maneira 
contraria aos principios que norteiam as condutas do policial-militar, e que possui 
incompatibilidade para com a atividade de policiamento rodoviario. 

Em relagao a quinta pergunta: "Qual a sua opiniao a respeito do 

entendimento atual do Poder Judiciario a respeito das transfer€mcias efetuadas no 

interesse do servi<;:o!". 

0 Tenente PERRETO disse: "0 Poder Judiciario limita-se ao exame da 

legalidade do ato, nao entra no merito da questao. Nesta 6tica, o Poder Judiciario 

esta no limite de sua competencia, ou seja, apenas esta cumprindo a sua fungao". 

0 Major AMARAL, respondeu: "Entendo correto, pois trata-se de simples 

obedecimento dos princfpios do Direito Administrative em relagao as transferencias". 
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6 CONCLUSAO E SUGESTOES 

6.1 CONCLUSAO 

0 administrador militar durante muito tempo enclausurou-se, supostamente 

protegido por princfpios militares, e que, ate ha pouco tempo pareciam soberanos e 

inatacaveis, todavia, no hodierno memento teve e tern que abrir-se ao mundo. 

A transferencia de policiais-militares foi, durante muito tempo, usada como 

uma forma rapida de se afastar dos problemas, movimentando-se o mal policial

militar, sem dizer o porque de tal ato estar sendo praticado; e, apesar do fate de que 

esta providencia nao resolvia o problema, pois o que ocorria era somente uma 

mudanc;:a geografica do problema, continuava sendo praticada, a irregularidade. 

0 mundo mudou, o Estado evoluiu, o Direito foi aperfeic;:oado. Todas as 

lnstituic;:oes devem acompanhar essa mudanc;:a. 

Vislumbra-se nesta pesquisa, de forma not6ria, por intermedio dos 

entendimentos do Poder Judiciario, da Procuradoria-Geral do Estado, dos mais 

renomados administrativistas, que se espera dos administradores do Estado, 

inclusive os militares, a obediencia ao arcabouc;:o juridico que normatiza as 

atividades administrativas. 

Atraves de todo o estudo realizado, a soluc;:ao ao problema apresentado e 

simples: basta que os atos administrativos praticados pelo administrador publico 

sejam motivados. Basta que se justifique o porque de estar sendo praticada tal 

atitude. No caso em particular desta pesquisa, basta dizer o porque de estar sendo 

transferido determinado policial-militar. 

Dessa forma sendo realizado, todas as demandas que forem direcionadas 

ao Poder Judiciario serao legitimadas favoravelmente a Corporac;:ao. 

Relevante mencionar que, se o policial-militar cometeu ato irregular, deve 

pagar pelas suas atitudes, sendo submetido ao regulamento disciplinar vigente, 

cabendo inclusive a sua exclusao da Corporac;:ao, ap6s os trabalhos no competente 

processo administrative disciplinar, todavia, a transferencia nao pode ser utilizada 

como forma de punic;:ao. 
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Este e o principal motive implicito pelo qual o Poder Judiciario interfere na 

Administrac;ao. 

lnfere-se que a transferencia, adotada em conjunto com outras providencias, 

das esferas civil, penal e administrativa, e legal, todavia, nao pede transparecer 

explicita ou implicitamente que esta sendo efetuada uma transferencia em face de 

nao se terem conseguido angariar as provas necessarias para a devida punic;ao. 

Basta que, na referenda dos motives pelos quais a transferencia esta sendo 

efetuada, constem de forma inequivoca, as justificativas ou as qualidades que 

incompatibilizam o policial-militar a permanecer em tal Unidade. 

Verificou-se que no passado, foram adotadas praticas que nao estavam 

revestidas de carater legal, segundo o atual ordenamento juridico, o que motivou o 

questionamento popular e judicial de atos e decis6es de administradores militares, o 

que ocorreu, par iniciativa e forc;a de policiais-militares da base da piramide da 

Corporac;ao, e sao frutos da democracia, e suscitam a necessidade da mudanc;a de 

atitudes dos administradores militares, demonstrando que ha a necessidade de 

ocorrer a obediencia ao arcabouc;o juridico militar em combinac;ao com todos os 

outros ramos do direito, em especial, ao direito administrative, que e o que regula a 

vida administrativa do Estado e de seus agentes. 

Deve-se entender que essa mudanc;a chegou e, chegou para ficar. Os 

direitos e garantias individuais e coletivas do cidadao devem ser obedecidos de 

forma veemente, como urn principia latente em nossa memoria e em nosso 

comportamento - esta obediencia aos principios deve ser entendida que nao e 
restrita somente ao subordinado, considerado em sua individualidade, mas tambem 

ao superior, que em relac;ao a alguma outra autoridade, de igual forma, caracteriza

se como subordinado. 

A interferencia do Poder Judiciario, na Administrac;ao Militar, veio em 

beneficia da evoluc;ao administrativa. 

Deve-se entender que todos os integrantes da Corporac;ao, oficiais ou 

prac;as, em algum momenta de nossa carreira profissional, podem ser alva de algum 

tipo de injustic;a e, nesse momenta e que compreende-se, com profundidade, o quae 

importante e poder se utilizar dos mecanismos juridicos adequados que possibilitem 

a reparac;ao do mal. 
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Os integrantes da Corporac;ao que possuem maior ou menor poder 

decis6rio, tern de se acostumar com o questionamento popular e judicial de suas 

decis6es, e tern que aceitar naturalmente o posicionamento contrario de outros 

profissionais, 6rgaos ou entidades ou da propria populac;ao. 

A Corporac;ao necessita de posicionamentos contraries para evoluir e 

aproximar-se cada vez mais da sociedade, pois a policia e a sociedade e a 

sociedade e a policia. 

Atraves das entrevistas e questionarios, ainda pode-se afirmar que, 

atualmente, muito poucos na PMPR desconhecem esta moderna visao da 

administrac;ao de pessoal, de forma especial quanta ao entendimento dos outros 

6rgaos do Estado sabre o tema, o que configura a evoluc;ao administrativa militar, e 

impedira futuramente novas interferencias do Poder Judiciario em face de atos 

administrativos mal elaborados. 

Nesse sentido, em relac;ao ao exagerado numero de demandas judiciais em 

decorrencia de atos administrativos que nao estavam em acordo com os principios 

de direito administrative, o Excelentissimo Senhor Comandante-Geral da PMPR 

exarou, na data de 18 de margo de 2005, uma determinac;ao, com os seguintes 

termos: 

0 Comandante-Geral da Policia Militar do Parana, no uso das atribui96es que lhe confere o 
artigo 4°, da Lei n° 6. 77 4, de 08 de janeiro de 1976 da Lei de Organiza9ao Basica da PMPR 
e considerando: 
a) que esta Corpora9ao esta gerando grande numero de demandas judiciais em decorrencia 
de atos administrativos que inobservam os requisitos do ato administrative, principalmente 
quanta a motiva9ao, causando com isto serios transtornos administrativos e prejuizo ao 
erario publico, fato que podera redundar em responsabilidade civil, administrativa e penal, 
bem como, a9ao regressiva contra o militar estadual que agir em desacordo com os 
reiterados pareceres e informa96es da Procuradoria-Geral do Estado. 
b) que a anula9ao de atos administrativos pelo Poder Judiciario causa desgastes na 
imagem da Policia Militar, tanto para o publico interno como para o publico externo, pais, 
em alguns casas, demonstra a desidia do servidor que exarou o ato. 
c) que o oficio no 902/2005-PGE e a informa9ao n° 188/05, referente ao protocolo n° 
8.357.167-3, aponta deficiencias nos atos administrativos desta Corpora9ao. 
RESOLVE: 
Determinar que as autoridades militares ao emanarem atos administrativos, o facam 
de forma fundamentada e motivada, sob pena de responsabilidade civil (acao 
regressiva); administrativa (regulamento disciplinar) e penal (abuso de autoridade, 
improbidade administrativa, etc.). 
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6.2 SUGESTOES 

0 caminho a ser seguido pela Policia Militar, nao somente em rela9ao as 

transfer€mcias efetuadas no "interesse do servi9o" quanta a policiais-militares do 

BPRV, mas, em rela9ao a todos os atos administrativos que venha a praticar, e no 

sentido de que os requisitos essenciais desta figura jurfdica devam ser 

necessariamente obedecidos, a ponto de, em nao ocorrendo, o administrador militar 

estadual ser surpreendido, rotineiramente e pelos mesmos motivos, com o 

questionamento judicial de suas decisoes, as quais poderao ser revogadas ou 

anuladas pelo Poder Judiciario. 

Em busca do aperfei9oamento da Administra9ao Militar, evolu9ao 

necessaria a todo 6rgao e entidade, em face do Estado Democratico de Direito, 

oriundo de nossa jovem democracia, e que passamos a apresentar as seguintes 

sugestoes: 

1. Estabelecimento formal de politica de pessoal, com reunioes 

constantes envolvendo de forma especial os oficiais Chefes da 1a Se9ao do E.M das 

Unidades. 

2. Recria9ao do Banco de Permutas, o qual possibilitaria ao policial-militar 

adequar-se, conforme a conveniencia e oportunidade da administra9ao, ao local de 

trabalho que melhor lhe conviesse. 

3. Com vistas a antecipar-se as influencias politicas e interesses pessoais 

relativos a transferencias, seria oportuna a ado9ao de norma semelhante a existente 

no Exercito Brasileiro ou na Policia Militar da Bahia. Na primeira lnstitui9ao, no 

Decreta Federal n° 2040, de 21 de outubro de 1996, em seu artigo 25 e descrito: "A 

movimenta9ao de oficiais deve assegurar-lhes, no que for exequivel, vivencia 

profissional de ambito nacional." Em rela9ao aos pra9as, o artigo 28 assim preve: "A 

movimenta9ao de subtenente e sargentos deve assegurar-lhes vivencia profissional 

de ambito regional, ... ". 

Nesse sentido, o Exercito Brasileiro estipula perfodo mfnimo e maximo para 

permanencia em uma unidade. 
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Em rela9ao a normatiza9ao existente na Policia Militar da Bahia, o Decreto

Estadual n° 32.903, de 28 de janeiro de 1986, que aprovou o Regulamento de 

Movimenta9ao para Oficiais e Pra9as da Polfcia Militar da Bahia, de igual forma, 

estabelece prazos minimos e maximos, sendo descrito no artigo 1°: "0 prazo minimo 

de permanencia de Oficial em OPM, para fins de movimenta9ao, e, normalmente, de 

4 anos, exceto para as Guarni96es Especiais, que sera regulado pelo Comandante

Geral da Policia Militar, eo maximo de 6 anos". 

No artigo 34, deste decreta, normatiza-se a respeito das movimenta96es de 

pra9as, sendo: "0 prazo mfnimo de permanencia de subtenentes e sargentos em 

OPM, para fins de movimenta9ao, e, normalmente, de 4 anos, exceto para 

Guarni96es Especiais, que sera regulado pelo Comandante-Geral da Policia Militar, 

eo maximo de 8 anos". 

Poderia a Policia Militar do Parana, adotar aos oficiais e graduados os 

mesmos periodos de tempo, e, com rela9ao aos soldados, estabelecer esta 

condi9ao somente aos policiais-militares do BPRV, a exemplo do que ocorre na 

Brigada Militar do Rio Grande do Sui. 

0 Artigo 1° e 2° da citada norma do Exercito Brasileiro, descreve os 

principios que norteiam movimenta9ao dos militares federais, os quais, no entanto, 

podem naturalmente serem utilizados nas motiva96es das transferencias na PMPR, 

sendo: 

Art. 1°. Este Regulamento estabelece princfpios e normas gerais para a movimenta<;:ao de 
oficiais e pra<;:as da ativa do Exercito, considerando: 
I - o carater permanente e nacional do Exercito; 
II- o aprimoramento constante da eficiencia da lnstitui<;:ao; 
Ill -a prioridade na forma<;:ao e aperfei<;:oamento dos quadros; 
IV- a operacionalidade da For<;:a Terrestre em termos de pronto emprego; 
V- a predominancia do interesse do servi<;:o sabre o individual; 
VI -a continuidade no desempenho das fun<;:oes, a par da necessaria renova<;:ao; 
VII - a movimenta<;:ao como decorrencia dos deveres e das obriga<;:oes da carreira militar e, 
tambem, como direito nos casas especificados na legisla<;:ao pertinente; 
VIII -a disciplina; 
IX- o interesse militar, quando pertinente; 
X - a racionaliza<;:ao dos recursos destinados a movimenta<;:ao de pessoal. 

4. Dar especial aten9ao a confec9ao dos editais de sele9ao de candidates 

em concursos da PMPR, com o escopo de que nao se expresse, explicita ou 

implicitamente, a respeito de algum candidate ou grupo de candidates, estar sendo 

selecionado especificamente para determinada Unidade Policiai-Militar; ou mesmo, 
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requerer alguma especialidade para algum candidato ou grupo de candidatos, 

visando prevenir futuras alegac;oes de formac;ao especializada; definindo sempre, 

clara e objetivamente, que o ingresso esta sendo realizado na PMPR e, nao em 

uma Unidade especializada da PMPR. 
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DECRETO N° 2.040, DE 21 DE OUTUBRO DE 1996 

Aprova o Regulamento de Movimentac;ao para Oficiais e Prac;as do Exercito 

0 PRESIDENT£ DA REPUBLICA, no uso da atribuic;ao que lhe confere o art. 84, inciso IV, 
da Constituic;ao, 

DECRETA: 

Art. 1° Fica aprovado, na forma do Anexo, o Regulamento de Movimentac;ao para Oficiais e Prac;as 
do Exercito (R-50). 

Art.2° Revogam-se OS Decretos n° 83.079, de 23 de janeiro de 1979, n° 86.818, de 5 de janeiro de 
1982, n° 87.377, de 12 de julho de 1982, n° 90.495, de 12 de novembro de 1984, n° 92.354, de 31 de 
janeiro de 1986, n° 94.921, de 22 de setembro de 1987, n° 98.409, de 20 de novembro de 1989, e no 
99.533, de 19 de setembro de 1990. 

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicac;ao. 

Brasilia, 21 de outubro de 1996, 17 5° da Independencia e 1 08° da Republica. 

ANEXO 

REGULAMENTO DE MOVIMENTA<;AO PARA OFICIAIS E PRA<;AS DO EXERCITO (R-50) 

CAPITULO I 

DAS GENERALIDADES 

Sec;ao I 

Das Finalidades 

Art. 1 g Este Regulamento estabelece principios e normas gerais para a movimentac;ao de oficiais e 
prac;as da ativa do Exercito, considerando: 

I - o carater permanente e nacional do Exercito; 

II- o aprimoramento constante da eficiencia da Instituic;ao; 

III - a prioridade na formac;ao e aperfeic;oamento dos Quadros; 

IV- a operacionalidade da Forc;a Terrestre em termos de pronto emprego; 

V - a predominancia do interesse do servic;o sobre o individual; 
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VI- a continuidade no desempenho das fun<;oes, a par da necessaria renova<;ao; 

VII- a movimenta<;ao como decorrencia dos deveres e das obriga<;oes da carreira militar e, tambem, 
como direito nos casos especificados na legisla<;ao pertinente; 

VIII - a disciplina; 

IX- o interesse do militar, quando pertinente; 

X - a racionaliza<;ao dos recursos destinados a movimenta<;ao de pessoal. 

Art. 2~ 0 militar esta sujeito, em decorrencia dos deveres e das obriga<;oes da atividade militar, a 
servir em qualquer parte do Pais ou no exterior. 

Paragrafo unico. Nos casos previstos neste Regulamento, poderao ser atendidos interesses 
individuais, quando for possivel concilia-los com as exigencias do servi<;o. 

Se<;ao II 

Das Conceitua<;oes 

Art. 3~ Para os efeitos deste Regulamento, adotam-se as seguintes conceitua<;oes: 

I - Comandante: palavra aplicada indistintamente a comandante, chefe ou diretor de organiza<;ao 
militar; 

II - Instrutor: palavra aplicada indistintamente a instrutor-chefe, instrutor, auxiliar de instrutor e 
membro de Divisao de Ensino de Estabelecimento de Ensino do Exercito; 

III - Organiza<;ao Militar ( OM ): denomina<;ao generica dada a corpo de tropa, reparti<;ao, 
estabelecimento ou qualquer outra unidade administrativa ou tatica do Exercito; 

IV - Sede: todo territ6rio do municipio ou de municipios vizinhos, quando ligados por freqiientes 
meios de transportes, dentro do qual se localizem ou nao as instala<;oes de uma OM, onde sao 
desempenhadas as atribui<;oes, missoes, tarefas ou atividades cometidas ao militar, podendo abranger 
uma ou mais guami<;oes; 

V - Guami<;ao: determinada area, na qual exista, permanente ou transitoriamente, uma ou mais de 
umaOM; 

VI - Guami<;ao Especial: e a guami<;ao situada em area in6spita, assim considerada, seja por suas 
condi<;oes precarias de vida, seja por sua insalubridade; 

VII - Movimenta<;ao: denomina<;ao generica do ato administrativo realizado para atender a 
necessidades do servi<;o, com vistas a assegurar a presen<;a do efetivo necessario a eficiencia 
operacional e administrativa das OM, que atribui ao militar, cargo, situa<;ao, Quadro, OM ou fra<;ao 
de OM; 

VIII - Classifica<;ao: modalidade de movimenta<;ao que atribui ao militar uma OM , como 
decorrencia de promo<;ao, reversao, exonera<;ao, termino de licen<;a, conclusao ou interrup<;ao de 
curso; 

IX - Transferencia: modalidade de movimenta<;ao, por necessidade do servi<;o ou por interesse 
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proprio, de urn Quadro para outro, entre OM, ou internamente, de uma para outra fra9ao de OM, que 
se realiza por iniciativa da autoridade competente ou a requerimento do interessado; 

X- Nomea9ao: modalidade de movimenta9ao em que o cargo a ser ocupado ou a comissao a ser 
exercida pelo militar e nela especificado; 

XI -Designa9ao: modalidade de movimenta9ao de urn militar para: 

a) realizar curso ou estagio em estabelecimento estranho ou nao ao Exercito, no Pais ou no exterior; 

b) prestar servi9os tecnicos especializados, no Pais ou no exterior; 

c) exercer cargo especificado no ambito da OM; 

d) exercer comissoes no Pais ou no exterior; 

e) retornar ao servi9o ativo ap6s ser transferido para a reserva remunerada; 

XII - Exonera9ao e Dispensa: atos administrativos pelos quais o militar deixa de exercer cargo ou 
comissao para o qual tenha sido nomeado ou designado; 

XIII - Inclusao: ato administrativo pelo qual o comandante integra, no estado efetivo da OM, o 
militar que para ela tenha sido movimentado; 

XIV - Exclusao: ato administrativo do comandante, pelo qual o militar deixa de integrar o estado 
efetivo da OM a que pertencia; 

XV - Adi9ao: ato administrativo, emanado de autoridade competente para fins especificos, que 
vincula o militar a uma OM sem integra-lo no estado efetivo desta; 

XVI- Efetiva9ao: ato administrativo que atribui ao militar, dentro de uma mesma OM, a situa9ao de 
efetivo, seja por existencia, seja por abertura de vaga; 

XVII- Desligamento: ato administrativo pelo qual o comandante desvincula o militar da OM em que 
serve ou a que se encontre adido; 

XVIII - Agregado: situa9ao especial na qual o militar da ativa, quando nos casos previstos no 
Estatuto dos Militares, deixa de ocupar vaga na escala hierarquica de seu Quadro, Arma ou Servi9o, 
nela permanecendo sem numero; 

XIX- Reversao: ato administrativo pelo qual o militar agregado retorna ao respectivo Quadro, Arma 
ou Servi9o, tao logo cesse o motivo que determinou a sua agrega9ao; 

XX - Excedente: situa9ao especial e transit6ria a que o militar passa automaticamente nos casos 
previstos no Estatuto dos Militares; 

XXI - Adido como se efetivo fosse: situa9ao especial e transit6ria do militar que, enquanto aguarda 
classifica9ao ou efetiva9ao, e movimentado para uma OM ou nela permanece sem que haja, na 
mesma, vaga de seu grau hierarquico ou qualifica9ao; 

XXII -A disposi9ao: situa9ao em que se encontra o militar a servi9o de 6rgao ou autoridade a que 
nao esteja diretamente subordinado; 
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XXIII - Tnmsito: periodo de afastamento total do servi9o, destinado aos preparativos decorrentes de 
mudan9a, concedido ao militar, pelo comandante da OM de origem, cuja movimenta9ao implique, 
obrigatoriamente em mudan9a de sede; 

XXIV - Instala9ao: periodo de afastamento total do servi9o, destinado as providencias de ordem 
pessoal ou familiar, decorrentes da movimentayao, concedido ao militar ap6s sua apresenta9ao na 
OM para onde foi transferido. 

§ 1ll 0 militar na situayao de adido como se efetivo fosse, e considerado, para todos os efeitos, como 
integrante da OM. 

§2ll 0 Ministro de Estado do Exercito definira as sedes, as guarni9oes e as guarni9oes especiais. 

Se9ao III 

Das Movimenta9oes e do Transito 

Art. 4ll Nas movimenta9oes dentro da mesma sede ou da mesma guarni9ao, o prazo de apresenta9ao 
na nova OM sera de 48 horas, ap6s o desligamento da OM de origem. 

§ Ill Nao constituem movimenta9ao a nomea9ao e a designa9ao referentes a encargo, incumbencia, 
comissao, servi9o ou atividade desempenhados em carater temporario ou sem prejuizo das fun9oes 
que o militar esteja exercendo. 

§ 2ll Nao sera computado como tempo de permanencia na OM, para movimentayao, o passado fora 
da mesma, por qualquer motivo, alem de seis meses. 

Art. 5ll 0 militar movimentado que tenha de se afastar, em carater definitivo, da sede em que serve, 
tera direito a ate trinta dias de transito. 

§ 1 g 0 tnlnsito tern inicio no dia imediato a data de desligamento do militar da OM, devendo o 
mesmo seguir destino na primeira condu9ao, marcada com a antecedencia devida, logo ap6s o 
termino do tnlnsito, podendo, entretanto, se assim o desejar, seguir destino durante aquele periodo. 
(Alterado pelo Decreto no 2.819, de 23/10/98) 

§ 2ll 0 transito pode ser gozado, no todo ou em parte, na localidade de origem ou de destino, nao 
sendo computado, como transito, o tempo gasto na viagem. 

§ 3ll Mediante comunica9ao a OM de origem, e sem onus para a Fazenda Nacional, o militar pode 
gozar o transito, ou parte dele, em outro local que nao o de origem ou de destino. 

§ 4ll 0 Ministro de Estado do Exercito regulara as condi9oes particulares de gozo do transito. 

Se9ao IV 

Da Instala9ao 

Art 6ll Aos militares serao concedidos ate dez dias de instala9ao, independente de local onde tenha 
gozado o periodo de transito. 

§ 1 g A instala9ao podera ser concedida a partir da data de chegada da bagagem do militar, por 
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solicita9ao do interessado. 

§ 2ll Em carater excepcional, a instala9ao podeni ser concedida ate nove meses ap6s a apresenta9ao 
do militar na nova OM, se os seus dependentes, com direito ao transporte por conta da Uniao, nao o 
puderam acompanhar, por qualquer motivo, na mesma viagem. 

§ 3ll 0 Ministro de Estado do Exercito regulani as condi9oes particulares de instala9ao. 

Se9ao v 

Dos Afastamentos 

Art. 7ll. 0 militar e considerado "em destino" quando, em rela9ao 'a OM a que pertence, estiver 
afastado em uma das seguintes situa96es: 

I - baixado a hospital; 

II - freqtientando cursos ou es!ttgios com dura9ao de ate seis meses; 

III - cumprindo puni9ao ou pena; 

IV - prestando coopera9ao eventual, autorizada, a outro 6rgao ou institui9ao, com prejuizo do 
servwo; 

V - em dispensa; 

VI - a servi9o da justi9a. 

Art. 8ll Nao sera interrompida a contagem do prazo de permanencia nos seguintes casos de 
afastamentos: 

I- dispensa do servi9o; 

II- ferias; 

III - instala9ao; 

IV- luto; 

v- nupcias; 

VI - nos afastamentos iguais ou inferiores a seis meses, contados ininterruptamente ou nao, e por 
pelo menos uma das razoes abaixo: 

a) a servi9o dajusti9a; 

b) freqtientando cursos e estagios na area do Comando Militar a que pertence; 

c) prestando coopera9ao eventual, autorizada, a outro 6rgao ou institui9ao, com prejuizo do servi9o; 

d) licenya para tratamento de saude; 
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e) baixa a hospital. 

CAPITULO II 

DAS COMPETENCIAS 

Se<;ao I 

Da Competencia para Movimenta<;ao 

Art. 9~ A movimenta<;ao dos militares e da competencia: 

I - do Presidente da Republica: 

a) oficiais-generais; 

b) oficiais-superiores, para desempenho interino de cargos privativos de oficiais-generais; 

c) adidos do Exercito; 

d) oficiais e pra<;as para cargos existentes no exterior; 

II- do Ministro de Estado do Exercito: 

a) oficiais superiores para o desempenho dos cargos de comandante, chefe ou diretor de OM de nivel 
Batalhao, Parque, Deposito, Hospital, Inspetoria ou equivalente; 

b) oficiais do Gabinete do Ministro; 

c) oficiais e pra<;as para cursos, comissoes ou missoes no exterior, nao compreendidos no inciso I 
deste artigo; 

a. oficiais e pra<;as a disposi<;ao de organiza<;5es nao pertencentes ao Ministerio do 
Exercito; 

III- do Chefe do Departamento-Geral do Pessoal (DGP): 

a) oficiais do Quadro de Estado-Maior da Ativa; 

b) oficiais e pra<;as nao compreendidos nos incisos I e II deste artigo, inclusive os professores 
permanentes do magisterio do Exercito e os capelaes militares; 

c) oficiais para o desempenho de cargo de co man dante de subunidade ou fra<;5es independentes, co 
ou sem autonomia administrativa; 

IV- dos Comandantes Militares de Area: 

- pra<;as, entre as OM subordinadas ao respectivo comando. 

V- dos comandantes de OM: 
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- oficiais e pra<;as, no ambito de suas OM. 

§ lll A competencia para exonerar ou dispensar e da autoridade que nomeia ou de-signa. 

§ 2ll A competencia para movimenta<;ao, atribuida as autoridades especificadas nos incisos III e IV 
deste artigo, s6 podera ser delegada com autoriza<;ao do Ministro de Estado do Exercito. 

Art. 10. E da competencia do Chefe do DGP e dos Comandantes Militares de Area providenciarem a 
movimenta<;ao de militares, em tempo oportuno e dentro de suas atribui<;5es, a fim de atender a 
exigencias previstas na legisla<;ao vigente. 

Art. 11. A movimenta<;ao de militar exonerado, assim como do que reverter, e da competencia do 
Chefe do DGP, salvo quando efetivada por autoridade superior. 

Art. 12. Inclusao, exclusao ou transferencia de militares dos diversos Quadros sao atos 
administrativos da competencia do Ministro de Estado do Exercito e do Chefe do DGP, decorrentes 
de movimenta<;ao que acarrete mudan<;a de cargo. 

Paragrafo unico. Os atos administrativos de que trata este artigo serao referidos as datas de assun<;ao 
de cargo ou desligamento. 

CAPITULO III 

DASNORMAS 

Se<;ao I 

Das Normas Comuns para Movimenta<;ao de Oficiais e Pra<;as 

Art. 13. A movimenta<;ao tern por objetivos: 

I - permitir a matricula em escolas, cursos e estagios; 

II - permitir a oportuna aplica<;ao de conhecimentos e experiencias adquiridos em cursos ou cargos 
desempenhados no Pais ou no exterior; 

III - possibilitar o exercicio de cargos compativeis com o grau hierarquico, a aprecia<;ao de seu 
desempenho e a aquisi<;ao de experiencia em diferentes situa<;oes; 

IV - desenvolver potencialidades, tendencias e capacidades, de forma a permitir maior rendimento 
pessoal e aumento da eficiencia do Exercito; 

V - atender a necessidade de afastar o militar de OM ou localidade em que sua permanencia seja 
julgada incompativel ou inconveniente; 

VI - atender a solicita<;ao de 6rgaos da administra<;ao publica estranhos ao Ministerio do Exercito, se 
considerada de interesse nacional; 

VII- atender as disposi<;5es constantes de leis e de outros regulamentos; 

VIII - atender aos problemas de saude do militar ou de seus dependentes; 
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IX- atender, respeitada a conveniencia do serviyo, aos interesses proprios do militar. 

Art. 14. A movimenta9ao por necessidade do servi9o visara a atender ao que esta previsto nos incisos 
de I a VII, do artigo anterior. 

Paragrafo unico. A movimenta9ao por necessidade do servi9o podera ser efetuada, normalmente, 
depois de cumprido o prazo minimo de permanencia a ser estabelecido pelo Ministro de Estado do 
Exercito. 

Art. 15 A movimentayao por interesse proprio, prevista no inciso IX, do art 13, somente podera ser 
realizada mediante requerimento do interessado ao orgao movimentador, seguindo os canais de 
comando, apos completado o prazo minimo de permanencia a ser estabelecido pelo Ministro de 
Estado do Exercito. 

Art. 16. A movimenta9ao, para atender aos problemas de saude do militar ou de seus dependentes, 
podera ser realizada a requerimento do interessado ao orgao movimentador, seguindo os canais de 
comando, e considerado o interesse do servi9o. 

§ 1ll Para os efeitos deste artigo, consideram-se dependentes os definidos na legislayao vigente. 

§ 2ll 0 processamento do requerimento, da inspe9ao de saude e a elaborayao de pareceres serao 
regulados por legislayao especifica. 

§ 3ll Cabera ao orgao movimentador decidir se a movimenta9ao deve ser por interesse proprio ou por 
necessidade do servi9o. 

Art. 17. Constituem, tambem, motivos de movimenta9ao do militar, independente de prazo de 
permanencia na OM ou guami9ao: 

I - incompatibilidade hierarquica; 

II - conveniencia da disciplina; 

III - inconveniencia da permanencia do militar na OM , na guami9ao ou no cargo, devidamente 
comprovada e assim considerada pelo orgao movimentador. 

Paragrafo unico. A movimenta9ao por conveniencia da disciplina somente sera feita mediante 
solicitayao fundamentada, por escrito, do comandante da OM ou do escalao superior, respeitada a 
tramita9ao regulamentar, atraves dos canais de comando, e apos a aplicayao da san9ao adequada. 

Art. 18. Quando ocorrer a promo9ao e nao houver incompatibilidade hien1rquica para a permanencia 
na situa9ao anterior, nao havera a exclusao, exonerayao ou dispensa do militar. 

Art. 19. Apos a conclusao de curso ou estagio, no Pais ou no exterior, o militar devera servir em OM 
que permita a aplicayao dos conhecimentos e a consolida9ao da experiencia adquirida. 

Paragrafo unico. 0 Comandante do Exercito fixara os criterios para a movimenta9ao prevalecendo, 
em qualquer caso o interesse do servi9o. (Alterado pelo Decreto no 3.537, de 05/07/00) 

Art. 20. 0 militar que se afastar de uma OM para freqtientar curso de dura9ao igual ou inferior a seis 
meses sera considerado em destino, permanecendo em seu estado efetivo enquanto dela estiver 
afastado. 
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Panigrafo unico. 0 militar que concluir curso com dura<;ao de ate seis meses, mas que, devido a 
prescri<;ao regulamentar nao possa permanecer na OM de origem, sera classificado em outra OM 
para cumprir o disposto no art. 19. 

Art. 21. 0 militar passani a situa<;ao de adido nos seguintes casos: 

I - para aguardar solu<;ao de requerimento de demissao do servt<;o ativo do Exercito e de 
transferencia para a reserva; 

II - para aguardar solu<;ao de processo de reforma; 

III - ao ser nomeado ou designado para curso, cargo, missao ou comissao no Pais ou no exterior; 

IV- ao passar a disposi<;ao de organiza<;ao estranha ao Ministerio do Exercito; 

V- ao ocorrer a situa<;ao prevista no caput do art 20; 

VI- ao entrar em licen<;a de qualquer tipo; 

VII- para aguardar classifica<;ao; 

VIII - para passar cargo e/ou encargo, ao ser excluido do estado efetivo da OM por ter sido 
movimentado; 

IX - nos casos previstos nos demais regulamentos; 

X - quando, na situa<;ao de agregado, permanecer vinculado a uma OM . 

§ }ll Nos casos dos incisos I e VII, o militar fica na situa<;ao de adido, considerado como se efetivo 
fosse, e prestani servi<;o e concorrera as substitui<;oes e comissoes durante o tempo em que 
permanecer nessa situa<;ao. 

§ 2ll Alem da situa<;ao prevista no panigrafo anterior, podeni o militar ser colocado na situa<;ao de 
adido, e considerado como se efetivo fosse, em carater excepcional, sendo especificadas, sempre que 
possivel, as circunstancias e oportunidades que deverao fazer cessar a adi<;ao; o militar nessa 
situa<;ao concorrera as escalas de servi<;o e comissoes que lhe forem determinadas. 

§ )ll Nos casos nao previstos neste artigo, compete a autoridade que movimentou o militar autorizar 
sua adi<;ao. 

Art. 22. As movimenta<;oes relativas a guarni<;oes especiais, bern como as condi<;oes de servi<;o nas 
mesmas, obedecerao a normas peculiares baixadas pelo Ministro de Estado do Exercito. 

Art. 23. 0 militar movimentado tera direito aos prazos de pas sag em de carga e encargos definidos 
nos demais regulamentos, a contar do dia util imediato ao da exclusao do estado efetivo da OM. 

Panigrafo unico. No dia imediato ao termino desses prazos, o militar sera desligado e entrara em 
gozo do periodo de transito que lhe for concedido. 

Art.24. 0 prazo de permanencia em OM, guarni<;ao ou sede, para fins deste Regulamento, sera 
contado entre as datas de apresenta<;ao pronto para o servi<;o e a de desligamento. 

Se<;ao II 
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Das Normas Referentes a Oficiais 

Art. 25. A movimenta<yao de oficiais deve assegurar-lhes, no que for exequivel, vivencia profissional 
de ambito nacional. 

Art. 26. Serao regulados pelo Ministro de Estado do Exercito: 

I - a nomea<yao para as fun<yoes de Assistente, Assistente-Secretario e Auxiliar do Estado-Maior 
Pessoal de Oficial-General; 

II - OS tempos maximos de permanencia nos Quadros Suplementar Geral e Suplementar Privativos; 

III - a movimenta<yao para os Quadros Suplementares; 

IV- a nomea<yao, recondu<yao e exonera<yao de instrutores e de professores em comissao. 

Art. 27. A publica<yao do ato de movimenta<yao de oficial que estiver no exercicio de fun<yao de 
Comandante, bern como de nomea<yao do seu substitute, s6 podera ser feita mediante autoriza<yao do 
escalao imediatamente superior a que estiver subordinado o oficial movimentado. 

Paragrafo (mico. 0 comandante permanecera no exercicio da fun<yao, sem passar a condi<;ao de adido 
a sua OM, ate a data fixada pelo escalao superior para a passagem do comando e consequente 
desligamento. 

Se<yao Ill 

Das Normas Referentes a Pra<yas 

Art. 28. A movimenta<yao de subtenentes e sargentos deve assegurar-lhes vivencia profissional de 
ambito regional, considerada em termos territoriais de Comando Militar de Area. 

Art. 29. Nao havera movimenta<yoes de sargentos do Quadro Especial, cabos, taifeiros e soldados, 
exceto as de carater excepcional. 

Art. 30. As movimenta<yoes de subtenentes e sargentos pelos Comandantes Militares de Area 
dependerao de previa empenho de vaga a ser solicitado ao DGP e, uma vez efetivadas, deverao ser 
comunicadas a esse Departamento. 

CAPITULO IV 

DAS DISPOSI<;OES FINAlS 

Art. 31. A movimenta<yao de capelaes militares e de militares temporaries sera regulada pelo 
Ministro de Estado do Exercito. 

Art. 32. As movimenta<yoes para atender as necessidades do servi<yo serao realizadas dentro dos 
creditos or<yamentarios pr6prios, em obediencia a normas regulamentares e diretrizes das autoridades 
competentes. 
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Paragrafo unico. As despesas resultantes das movimenta<;oes por interesse proprio serao realizadas 
inteiramente por conta do requerente. 

Art. 33. As movimenta<;oes decorrentes de mudan<;a de sede de OM serao reguladas pelo Ministro de 
Estado do Exercito. 

Art. 34. 0 Ministro de Estado do Exercito baixara os atos complementares necessarios a execu<;ao 
deste Regulamento. 

- Pub DOU No 205, de 22 Out 96 

-Pub Separata do BE N° 48, de 29 Nov 96 
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Decreto Estadual n° 32.903, de 28 de janeiro de 1986 

REGULAMENTO DE MOVIMENTAc;.Ao PARA 
OFICIAIS E PRA<;AS DA POLICIA MILITAR DA 

BAHIA 

Regula a movimenta~o de Oficiais e Prayas da Policia Militar da Bahia 

TITULO I 
Generalidades 

Capitulo I 
Finalidades 

Art. I o - Este Regulamento estabelece principios e normas gerais para a movimentayao de oficiais e 
prayas em serviyo ativo na Policia Militar tendo em vista: 

I - a jurisdiyao de ambito estadual da Policia Militar; 
II - o aprimoramento constante de eficiencia da Corporayao; 
III - a prioridade na formayao e aperfeiyoamento dos quadros; 
IV - a operacionalidade da forya policial-militar em termos de emprego permanente; 
V - a predominancia do interesse do serviyo sobre o individual; 
VI - a continuidade de desempenho das funyoes, a par de necessaria renovayao; 
VII - a movimentayao como decorrencia dos deveres e das obrigayoes de carreira policial-militar e, 
tambem, como direito nos casos especificados na legislayao pertinente; 
VII - a disciplina; 
IX - o interesse do policial-militar, quando pertinente. 

Art.2° -A movimentayao visa a atender a necessidade do servivo e tern por fmalidade principal 
assegurar a presenya, nas Organizayoes Policiais-Militares, e nas suas respectivas frayoes 
destacadas, do efetivo necessaria a sua eficiencia operacional e administrativa 

Art.3 o - 0 policial-militar esta sujeito, como decorrencia dos deveres e das obrigayoes da atividade 
policial-militar, a servir em qualquer parte do Estado, e, eventualmente, em qualquer parte do Pais 
ou do exterior. 

Paragrafo Unico - Nos casos previstos neste Regulamento poderao ser atendidos interesses 
individuais, quando for possivel concilia-los com as exigencias do serviyo. 

Capitulo II 
Conceituayoes 

Art.4° -Para os efeitos deste Regulamento, adotam-se as seguintes conceituayoes: 



I - a palavra "Comandante" e aplicada indistintamente a Comandante, Chefe ou Diretor de 
Organiza~ao Policiai-Militar (OPM); 
II - a palavra "Instrutor "e aplicada indistintamente a Instrutor-Chefe, Instrutor, Auxiliar de 
Instrutor e membro da Se~ao Tecnica de Estabelecimento de Ensino da Policia Militar; 
III- "Organizavao Policial-Militar " (OPM) e denomina¢o generica dada aos 6rgaos de apoio e 
6rgaos de execw;ao. ou qualquer outra unidade administrativa da Corpora¢o policial-militar 

' observado o seguinte: 

a) - Orgaos de Dire~ao sao aqueles que se incumbem do planejamento em geral, visando a 
organizavao em todos os pormenores as necessidades em pessoal e em material e no emprego da 
Corpora~ao para o cumprimento de suas miss5es. Acionam, por meio de diretrizes e ordens, os 
Orgaos de Apoio e Orgaos de Execuvao, Coordenam, controlam e fiscalizam a atuavao desses 
6rgaos; 

b) - Orgaos de Apoio sao aqueles que atendem as necessidades de pessoal e de material de toda a 
Corpora¢o, em particular dos 6rgaos de execuvao; realizam, pois, atividade-meio de Corpora¢o. 
Atuam em cumprimento as diretrizes ou ordens emanadas dos 6rgaos de direvao. 

c) - 6rgaos de Execu~ao sao aqueles que realizam a atividade-fnn da Corpora~o: cumprem as 
miss5es, ou a destina~ao da Corporavao. Para isso, executam as ordens e diretrizes emanadas do 
Comando Geral. Sao constituidos pelos Comandos de Policiamento e pelas Unidades Operacionais 
da Corporavao; 

IV - "Fravao de Organizavao Policial-Militar" (Fra9ao de OPM) e a denomina¢o generica dada aos 
elementos de uma OPM ate o escalao Subdestacamento Policial-Militar (Sub-Dest PM), inclusive; 

V - "Sede" e o territ6rio do municipio. ou dos municipios vizinhos, dentro do qual se localizam as 
instalavoes de uma Organiza9ao Policial-Militar e onde sao desempenhadas as atribuivoes, miswes, 
tarefas ou atividades cometidas ao policial-militar. A sede pode abranger uma ou mais OPM; 

VI - a "Guarni9ao" e constituida por uma determinada area no qual existe, permanente ou 
transitoriamente, uma ou mais de uma Organizavao Policial-Militar ou Fravao de OPM. 

§ I o - "Guarni9ao especial" e a situada em area inospita, assim considerada, seja por suas condivoes 
precarias de vida, seja por sua insalubridade; 

-
§ 2° - As Sedes, as Guarni9oes e as Guarnivoes Especiais serao defmidas pelo Govemador do 
Estado, em conseqiiencia de proposta do Comandante Geral da Policia Militar. 

Art. so - "Movimenta9ao", para efeito deste Regulamento e a denominavao generica do ato 
administrativo que atribuiu, ao policial-militar, cargo, situa9ao, Quadro, OPM ou Frac;ao de OPM. 

§ l o - A movimenta~o abrange as seguintes modalidades: 

a) Classifica9ao; 
b) Transferencia; 
c) Nomea9ao; e 
d) Designa9ao. 



I - Classificavao e a modalidade de movimentayao que atribui ao policial-militar uma OPM, como 
decorn!ncia de promoyao, reversao, exonerac;ao, termino de licenc;a, conclusao ou interrupyao de 
curso; 

II - Transfen!ncia e a modalidade de movimentac;ao, de urn quadro para outro, de urn para outra 
OPM, ou, no ambito de uma OPM, de uma para outra Frac;ao de OPM, destacada ou nao, que se 
realiza por iniciativa de autoridade competente ou a requerimento do interessado. Seci feita por 
necessidade de servic;o ou por interesse proprio. 

III - Nomea9ao e a modalidade de movimentac;ao em que o cargo a ser ocupado pelo policial
militar e nela especificada; 

IV - Designayao e a modalidade de movimentayao de urn policial-militar para: 

realizar curso ou estagio em estabelecimento estranho ou nao a Policia Militar, no 
Estado, no Pais ou no exterior; 
exercer cargo especificado, no ambito da OPM; 
exercer comissao no Estado, no Pais ou no exterior. 

§ 2° - A movimentac;ao implica, ainda, nos seguintes atos administrativos: 
a) exonera9ao e dispensa; 
b) inclusao; 
c) exclusao; 
d) adivao; 
e) efetivac;ao; e 
t) desligamento. 

I - exonerayao e dispensa sao atos administrativos pelos quais o policial-militar deixa de exercer 
cargo ou comissao para o qual tenha sido nomeado ou designado; 

II - inclusao e o ato administrativo pelo qual o Comandante integra, no estado efetivo da OPM, o 
policial-militar que para ele tenha sido movimentado; 

III - exclusao e o ato administrativo do Comandante pelo qual o policial-militar deixa de integrar o 
estado efetivo da OPM a que pertencia; 

IV - adi9ao e o ato administrativo emanado de autoridade competente, para fins especificados, que 
vincula o policial-militar a uma OPM, sem integci-la no estado efetivo desta; 

V - efetivac;ao e o ato administrativo que atribui ao policial-militar, dentro de uma mesma OPM, a 
situac;ao de efetivo, seja por existencia, seja por abertura de vaga; 

VI - desligamento e o ato administrativo pelo qual o Comandante desvincula o policial-militar da 
OPM em que a que se encontrava adido. 

§ 3 o - Nao constituem movimentac;ao a nomeac;ao e a designac;ao referentes a cargo, incumbencia, 
comissao, servivo ou atividade, desempenhada em carater tempocirio ou sem prejuizo das fimc;oes 
que o policial-militar esteja exercendo, bern como a nomeayao de Oficiais oriundos da Reserva de 
I a classe das Fon;as Armadas, ou de civis portadores de diplomas de curso superior. 



.tUt.o- - u poucuu-numar poae estar suJelto as segumtes sttuavoes especiais: 

I -Agregado; 
II - Excedente; 
III -Adido como se efetivo fosse; e 
IV - a disposivao. 

1) Agregado e a situa~ao na qual o policial-militar da ativa deixa de ocupar vaga na escala 
hienirquica de seu Quadro nela permanecendo sem nfunero. 0 policial militar sera agregado nos 
casos previstos no Estatuto dos Policiais-Militares; 

2) Excedente e a situa~ao especial e transit6ria a que o policial-militar passa, automaticamente, nos 
casos previstos no Estatuto dos Policiais-Militares; -

3) Adido como se efetivo fosse e a situa~o especial e transit6ria do policial-militar que, enquanto 
aguarda classifica~ao, efetiva~o, solu~ao de requerimento de demissao do servi~o ativo ou 
transferencia para a reserva, e movimentado para uma OPM ou nela permanece, sem que haja, na 
mesma, vaga de seu grau hierarquico ou qualifica~o. 0 policial-militar na situa~ao de adido como 
de efetivo fosse e considerado, para todos os efeitos, como se integrante da OPM; 

4) A disposi~ao e a situa~o em que se encontra o policial-militar a servi~o de 6rgao ou autoridade 
a que nao esteja diretamente subordinado. 

Paragrafo Unico - Reversao e 0 ato administrativo pelo qual 0 policial-militar agregado retorna ao 
respectivo Quadro, tao logo cesse o motivo que determinou a sua agrega~o, conforme preve o 
Estatuto dos Policiais-Militares. 

Art. 7° - Transito e o periodo de afastamento total do servi~o, concedido ao policial-militar cuja 
movimenta~ao implique, obrigatoriamente, em mudanva para outro municipio, vila ou povoado. 
Destina-se aos preparativos decorrentes dessa mudan<;a. 

§ l 0 
- Os policiais-militares movimentados e que tenham de afastar-se, em carater defrnitivo, da 

localidade em que servem, terao direito ate 30 (trinta) dias de transito. 

§ 2° - 0 transito e contado desde a data do desligamento do policial-militar da OPM ou Fra<;ao de 
OPM, devendo o mesmo seguir destino na primeira conduvao marcada com antecedencia devida, 
logo ap6s o termino do transito, podendo,entretanto, se assim o desejar, seguir destino durante 
aquele periodo. 

§ 3°- 0 Transito pode ser gozado no todo ou em parte na localidade de origem ou de destino, nao 
sendo computado como transito, o tempo gasto na viagem. 

§ 4°-0 Comandante Geral da Policia Militar regulara as condivoes particulares do gozo de transito. 

Art.8° - Nas movimentayOeS dentro da mesma localidade o prazo de apresenta<;ao na nova OPM, ou 
Frayao de OPM. sera de 48( quarenta e oito) horas. 

Art.9° - Aos policiais-militares serao concedidos, para instalayao, independentemente do local ou 
locais onde tenha gozado o transito, os seguintes prazos: I 0 ( dez) dias quando acompanhados de 
dependentes e 5 (cinco) dias quando desacompanhados ou solteiros. 



§ I o - Quando o policial-militar for movimentado dentro da mesma localidade e esta movimentavao 
implique, obrigatoriamente, em mudanva de residencia, ser-lhe-a concedido o prazo a que tenha 
direito nos termos do "caput" deste artigo 

§ 2°-0 periodo de instalavao podera ser solicitado durante os primeiros 9 (nove) meses, contados a 
partir da data da apresentavao na OPM ou Fravao de OPM de destino. 

Art.lO- 0 policial-militar e considerado em destino quando, em relavao a OPM a que pertence, dela 
estiver em uma das seguintes situav5es: 

I - baixado a hospital, da Corporayao ou nao; 
II- freqiientando cursos de pequena duravao, ate 6( seis) meses, inclusive; 
III - cumprindo punivao ou pena; 
IV - ou licenya ou dispensa; 
V - a servivo da justiva; e 
VI - nomeado ou designado para encargo incumbencia, comissao, servwo ou atividade 
desempenhadas em carater temponirio. 

Paragrafo Unico - 0 prazo de permanencia em OPM, para fins deste Regulamento, sera contado 
entre as datas de apresentayao pronto para servivo e a de desligamento. 

§ 1 ° - Nao sera interrompida a contagem do prazo de permanencia nos seguintes casos de 
afastamento: 

a) baixa a hospital ou enfermaria; 
b) dispensa do servivo; 
c) ferias; 
c) licenva-premio; 
d) instalas:ao; 
e) luto; 
f) nupcias; e 
g) nos afastamentos iguais ou inferiores a 6 (seis) meses, contados ininterruptamente ou nao, e 

por uma ou mais das razoes abaixo, somadas ou nao: 
l) servivo de justis:a; 
2) fr~quentando cursos de pequena duravao; e 
3) licens:a para tratamento de saude. 

§ 2° - Nao sera computado como tempo de permanencia na OPM, para movimentas:ao, o passado 
fora da mesma. por qualquer motivo, alem de 6 (seis) meses. 

TITULO II 
Atribuis:oes 

Capitulo I 
Da Competencia para movimentas:ao 

Art.l2 - A movimentas:ao dos policiais-militares e de competencia: 
I - do Govemador do Estado, quanta a: 

1) oficiais da Casa Militar; 



2) oficiais para 6rgaos nao previsto no Quadro de Organizas:ao da Corporayao; 
3) oficiais e prayas para o cursos, comiss5es e seminanos de aperfeiyoamento 0 

reciclagem, quando realizado fora do Estado e no exterior; 
4) oficiais, para o desempenho dos cargos de Comandante, chefe ou diretor de OPM, 

mediante proposta do Comandante Geral da Policia Militar. 
II - do Comandante Geral da Policia Militar, quanto a: 

- Oficiais e Prayas, nos demais casos exceto os dos n°s 1, 2, 3 e 4 do inciso I; 

III - do Chefe da Casa Militar, quanto a : 
- Prayas da Casa Militar, mediante indicayao ao Comandante da Policia Militar; 

IV - do Chefe do Estado Maior, quanto a: 
- Prayas nao compreendidas nos itens anteriores, cuja movimentayao implique em 

mudanya de Sede; 

V - dos Comandantes de OPM, quanto a: 
- Prayas, no ambito das respectivas OPM. 

§ 1 o - A competencia para exonerar ou dispensar e a da autoridade que nomeia ou designa. 

§ 2°- A competencia para a movimentayao, atribuida a autoridade especificada no inciso IV deste 
artigo, podeci ser delegada com autoridade do Comandante Geral da Policia Militar. 

Art.l3 - E da competencia da Chefe do Estado-Maior e dos Comandantes de OPM tomar 
providencias para a movimentayao de policiais-militares em tempo oportuno e dentro de suas 
atribuiy5es a fim de atender as exigencias previstas na legisla9ao vigente. 

Art.l4 - A movimenta9ao de policial-militar exonerado, assim como do que reverter, e da 
competencia do Comandante Geral da Policia militar, dentro de suas atribui96es. 

Art.l5 - Inclusao, exclusao ou transferencia de Policiais-Militares dos diversos Quadros sao atos 
administrativos da competencia do Comandante Geral da Policia Militar, decorrentes de 
movimenta9ao que acarreta mudan9as de cargo. 

Paragrafo Unico ~ Qs atos administrativos citados neste artigo serao referidos as datas de assun9ao 
de cargos ou desligamento. 

Art.l6 - 0 Diretor de Pessoal, atraves da Divisao de Movimenta9ao se encarregara de dar 
cumprimento as ordens de movimentayao emanadas dos escal5es competentes 

TITULO III 
Normas 

Capitulo I 
Normas Comuns Para a Movimenta9ao de Oficiais e Pra9as 

Art.l7- No atendimento ao defmido no artigo 2°, a movimentas:ao tern por objetivo 

I - permitir a matricula em escolas, cursos e estagios; 



II - permitir a oportuna aplicayao de conhecimentos e experiencia adquiridas em cursos ou cargos 
desempenhados no Estado, Pais ou exterior; 

III - possibilitar o exercicio de cargos compativeis com o grau hierarquico, a apreciayao de seu 
desempenho e a aquisivao de experiencia em diferentes situavoes; 

IV - desenvolver potencialidades, tendencias e cap<;J.cidades de forma a permitir maior rendimento 
pessoal e aumento da eficiencia da Policia Militar. 

V - atender a necessidade de afastar o policial-militar de OPM ou localidade em que sua 
permanencia seja julgada incompativel ou inconveniente; 

VI - atender a solicitayao de 6rgao da administrayao publica estranho a Policia Militar, se 
considerado de interesse policial-militar; 

VII - atender a disposiyoes constantes de leis e de outros regulamentos; 

VIII - atender OS problemas de saude do policial-militar ou de seus dependentes; 

IX - atender, respeitada a conveniencia do serviyo, os interesses pr6prios do policial-militar. 

Art.18 - A movimentayao por necessidade do servivo visara ao atendimento do previsto dos incisos 
I ate VIII, inclusive, do artigo 17. 

Paragrafo Unico- (Revogado pelo Decreto n° 335, de 12 de setembro de 1991, publicado no Diario 
Oficial de 13 de setembro do mesmo ano) 

Art.l9 -(Revogado pelo Decreto n° 335, de 12 de setembro de 1991, publicado no Diario Oficial de 
13 de setembro do mesmo ano) 

Art.20 - A movimentayao para atender problemas de saude do policial-militar ou de seus 
dependentes, sera realizada a requerimento do interessado ao Comandante Geral da Policia Militar, 
e considerado interesse do serviyo. 

§ 1° - Para os efeitQS deste artigo, consideram-se dependentes os defmidos na legislayao vigente. 

Artigo 52 do £statuto dos Policiais Militares "Siio considerados dependentes do policial-militar 
para os efeitos desta Lei: I) a esposa ou companheira;(II) os filhos menores de 2I anos e os 
invalidos ou interditos de qualquer idade; (III) a filha solteira, desde que niio receba pensiio ou 
exen;a cargo, fom;ao ou emprego remunerado;(JV) o filho estudante, menor de 24 anos, desde 
que nao exen;a atividade remunerada; (V) a mae viliva, desde que nao receba pensao ou exer9) 
atividade remunerada; (VI) os enteados, adotivos e tutelados, nas mesmas condi~oes dos incisos 
II, III e IV; (VII) a viliva enquanto permanecer neste estado; (VIII) a ex-esposa, com direito a 
pensao alimenticia estabelecida por sentem;a transitada em julgado, enquanto niio contrair novo 
matrimonioj(IX) a companheira, enquanto niio contrair nupcias ou constituir outro concubinato. 
Paragrqfo Unico - sao ainda considerados dependentes do policial-militar, desde que vivam sob 
sua dependencia economica: (I) ajilha. enteada ou a tutelada, na condi<;ao de viliva, separada, 
desquitada ou divorciada, desde que niio receba pensao ou exer~a atividade remunerada; (II) a 
mae solteira, a madrasta viliva, a sogra viliva ou solteira, hem como separada, desquitada ou 
divorciada, desde que, em qualquer destas situa<;oes, nao receba pensao ou exer<;a atividade 
remunerada; (III) os avos e os pais, quando invalidos ou interditos; (IV) o pai maior de 60 anos. 
desde que nao receba pensao ou exer<;a atividade remunerada; (V) o irmao, o cunhado ou o 



\ 

sobrinho, quando menor, inwi/ido ou interdito, sem outro arrimo; (VI) a irma, a cunhada ou a 
sobrinha, so/teira, vitiva, separada, desquitada ou divorciada, desde que nao receba pensao ou 
exer9a atividade remunerada; (VII) o neto 6rj0o, menor invalido ou interdito: (VIII) a pessoa que 
viva, no minimo, ha cinco anos sob sua exc/usiva dependencia economica. comprovada mediante 
justificafOO judicial; (IX) o menor que esteja sob sua guarda, sustento e responsabilidade, 
mediante autoriza900 judicial. 

§ 2° - 0 processamento do requerimento, da inspe~ao de saude e a elabora~ao de pareceres serao 
regulados por legisla~ao especiaL 

§ 3°- Cabeni ao Comandante Geral da Policia Militar decidir sea movimenta~ao 
deve ser por interesse proprio ou por necessidade do servi~o 

. Art.21 - Constituem tambem, motivo de movimenta~ao do policial-militar, independente de prazo 
' de permanencia na OPM ou Fra~ao de OPM: 

I - incompatibilidade hierarquica; 
II - conveniencia da disciplina; 
III - inconveniencia da permanencia do policial-militar na OPM, :fra~ao de OPM ou no cargo, assim 
considerada pelo Comandante Geral da Policia Militar. 

Paragrafo Unico -A movimenta~ao por conveniencia da disciplina somente sera feita mediante 
solicita~ao fundamentada, por escrito, do Comandante da Fra~ao de OPM ou da OPM, respeitada a 
tramita~ao regulamentar, atraves dos canais de comando e ap6s a aplica~o da san~ao disciplinar 
adequada. 

Art.22 -A promo<;ao implica, automaticamente, em exclusao, exonera<;ao ou dispensa do policial
militar, e conseqiientemente classifica<;ao. 

Paragrafo Unico - 0 disposto neste artigo nao se aplica ao policial-militar em comissao no exterior 
ou a disposi<;ao do 6rgao estranho a Policia Militar, Instrutor ou Monitor, e aos que estiverem 
freqiientando cursos civis, militares ou policiais-militares, quando da promo<;ao nao decorrer 
incompatibilidade hierarquica para a permanencia na situa<;ao anterior. 

Art.23 - Ap6s a conclusao de curso ou estagio no estado, no Pais ou no exterior, o policial-militar 
devera servir em OPM que permita a aplica<;ao dos conhecimentos e a consolida~ao da experiencia 
adquirida. 

§ 1° - A movimenta<;ao decorrente obedecera ao criterio de escolha na ordem de merecimento 
intelectual estabelecida pela classifica~ao final do curso, ou a criterio do Comandante Geral da 
Policia Militar, quando nao existir essa classifica<;ao; 

§ 2°- Se, por motivos excepcionais, nao puder o policial-militar cumprir, irnediata mente ap6s a 
conclusao do curso, o disposto neste artigo, sera classificado na OPM escolhida pelo criterio de 
merecirnento intelectual, tao logo cessem aqueles motivos. 

Art.24 - 0 policial-militar que se afastar de uma OPM para freqiientar curso de dura<;ao igual ou 
inferior a 6( seis) meses, sera considerado em destino, permanecendo em seu estado efetivo 
enquanto dela estiver afastado. 



Paragrnfo Unico- 0 policial-militar que concluir curso com duravao de ate 6 (seis) meses, mas que, 
devido a prescriyao regulamentar nao possa permanecer na sua OPM de origem, sera classificado 
em outra OPM para cumprir o disposto no artigo 23. 

Art.25 - 0 policial-militar passara a situavao de adido nos seguintes casos: 

I - para aguardar soluvao de requerimento de demissao do servivo ativo da Policia Militar ou de 
transferencia para a reserva. 

II :- para aguardar soluvao de processo de reforma; 
III - ao ser nomeado ou designado para curso, cargo ou comissao no Estado, no Pais ou no extefior; 
IV - passar a disposivao de organizavao estranha a Policia Militar; 
V- ao ocorrer a situavao prevista no "caput" do artigo 24; 
VI- ao entrar em licenva de qualquer tipo, de duravao superior a 90 (noventa) dias; 
VII - para aguardar classificavao; 
VIII - para passar cargo ou encargo, ao ser excluido do estado efetivo da OPM por ter sido 
movimentado: 
IX - nos casos previstos nos demais regulamentos; 
X - quando, na situayao de agregado, permanecer vinculado a uma OPM. 

§ I 0 
- Nos casos dos incisos I e VII, o policial-militar e considerado adido, como se efetivo fosse, 

prestara servivo e concorrera as substituivoes e comissoes durante o tempo em que permanecer 
nessa situavao; 

§ 2° - Alem da situayao prevista no paragrafo anterior, podera o policial-militar ser colocado na 
situavao de "adido como se efetivo fosse", em carater excepcional, sendo especificadas, sempre que 
possivel, as circunstancias e oportunidades que deverao fazer cessar a adivao. 0 policial-militar 
nessa situavao concorrera as escalas de servivo e comissoes que lhe forem determinadas; 

§ 3°- Nos casos nao previstos neste artigo, compete a autoridade que movimentou o policial-militar 
autorizar sua adivao. 

Art.26 - As movimentavoes relativas a Guarnivoes Especiais, bern como as condi~oes de servivo 
das mesmas, obedecerao as normas peculiares baixadas pelo Comandante Geral da Policia Militar; 

Art.27- 0 policial-_militar movimentado tern direito aos prazos de passagem de carga e encargos 
definidos nos demais regulamentos,a contar do dia imediato ao da exclusao do estado efetivo da 
OPM. 

Paragrafo Unico - No dia imediato ao terrnino desses prazos, o policial-militar entrara em gozo do 
periodo de transito que lhe for concedido; 

Capitulo II 
Normas Referentes a Comando 

Art.28- (Revogado pelo Decreto no 335, de 12 de setembro de 1991, publicado no Di<irio Oficial 
de 13 de setembro do mesmo ano) 

Capitulo III 



Normas referentes a Oficiais 

Art.29- A movimentas:ao de Oficiais deve assegurar-lhes, no exeqiiivel, vivencia profissional de 
ambito estadual; 

Art.30 - 0 prazo minimo de permanencia de Oficial em OPM, para fins de movimentas:ao, e, 
normalmente, de 4( quatro) anos, exceto para as Guarnis:oes Especiais, que sera regulado pelo 
Comandante Geral da Policia Militar, eo maximo de 6(seis) anos. 

§ 1 ° -(Revogado pelo Decreto n° 335. de 12 de setembro de 1991, publicado no Diario Oficial de 
13 de setembro do mesmo ano) -

§ 2° -(Prejudicado pela revogac;ao das alineas "a0 e "b" que lhe compunham o sentido, atraves do 
decreto n° 335, de 12 de setembro de 1991) 

Art.31 -Serao reguladas pelo Comandante Geral da Policia Militar: 

I - a nomeas:ao, reconduc;ao e exonerayao de Instrutores dos Estabelecimentos de Ensino; 
II - a nomeac;ao para a func;ao de Ajudante-de-Ordens. 

Art.32 -A publicac;ao do ato de movimentac;ao de oficial que estiver no exercicio de funyao de 
comando, bern como de nomeac;ao de seu substituto, so podera ser feita mediante autorizayao do 
escalao imediatamente superior a que estiver subordinado o oficial movimentado. 

Paragrafo Unico - 0 Comandante permanecera no exercicio da func;ao, sem passar a condic;ao de 
adido a sua OPM ate a data fixada pelo escalao superior para a passagem de comando e 
conseqiiente desligamento; 

Art,33 - No caso de movimentac;ao e conseqiiente desligamento do oficial pertencente ao Quadro 
de Saude, quando for ele o Unico na OPM, podera o Comandante Geral designar o substituto 
temporario dentre os oficiais do mesmo Quadro, ate a apresentayao do substituto efetivo. 

Capitulo IV 
Normas Referentes a Prac;as 

Art.34 - 0 prazo- J,llinimo de permanencia de subtenentes e sargentos em OPM, para fins de 
movimentac;ao, e, normalmente, de 4( quatro) anos, exceto para Guarnis:oes Especiais, que sera 
regulado pelo Comandante Geral da Policia Militar, e o maximo de 8( oito) anos. 

Pacigrafo Unico- (Revogado pelo Decreto n° 335, de 12 de setembro de 1991, publicado no Diario 
Oficial de 13 de setembro do mesmo ano) 

Capitulo V 
Outras Disposic;oes 

Art.35 - Para efeito de movimentac;ao de policial-militar, contar-se-a todo o tempo que tenha 
passado na mesma OPM imediatamente anterior a data da vigencia deste Regulamento, para fins de 
calculo dos limites minimo e maximo de tempo de permanencia na OPM. 



§ 1 o -(Revogado pelo Decreto n° 335, de 12 de setembro de 1991, publicado no Diano Oficial de 
13 de setembro do mesmo ano) 

§ 2° -(Revogado pelo Decreto n° 335, de 12 de setembro de 1991, publicado no Diano Oficial de i3 
de setembro do mesmo ano) 

Art.36 - Ao ingressar no OOA, no OOE e no QOPM, o oficial dever~ em principia, ser 
movimentado da OPM em que servia quando pra9a; 

Art.3 7 - As movimentavoes para atender as necessidades do servivo serao realizadas dentro dos 
criterios ors:amentarios pr6prios, em obediencia as normas regulamentares e diretrizes das 
autoridades competentes. 

Paragrafo Unico - As despesas decorrentes das movimentavoes por interesse proprio, serao 
realizadas inteiramente por conta do requerente, 

Art.38 -As movimentas:oes decorrentes de mudanva de OPM serao reguladas pelo Comandante 
Geral da Policia Militar; 

Art.39 - 0 Comandante Geral da Policia Militar baixara os atos complementares necessarios a 
execuyao dos preceitos deste Regulamento. 

ANTONIO CARLOS MAGALHAES 
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ANEXO 3- PORTARIA DO COMANDO-GERAL N° 018/05 



ESTADO DO PARANA 
POLiCIA MILITAR 

Gabinete do Comando Geral 

Nota n.0 018/05- Gab CG 
Para o Boletim Reservado 

DETERMINACAO 

Publique-se. 
m 18/03/05. 

0 Comandante-Geral da Policia Militar do Parana, no uso das atribui96es que lhe 
confere o artigo 4° da Lei n° 6. 77 4, de 08 Jan 76 da Lei de Organiza9ao Basica da PMPR 
e considerando: 

a) que esta Corporayao esta gerando grande numero de demandas judiciais 
em decorn3ncia de atos administrativos que inobservam os requisites do ato 
administrative, principalmente quanto a motivayao, causando com isto serios 
transtornos administrativos e prejufzo ao erario publico, fato que podera redundar 
em responsabilidade civil, administrativa e penal, bern como ayao regressiva contra 
o Militar Estadual que agir em desacordo com os reiterados Pareceres e 
lnformayaes da Procuradoria Geral do Estado. 

b) que a_ anula9ao de atos administrativos pelo Poder Judiciario causa 
desgastes na imagem da Polfcia Militar, tanto para o publico interno como para o 
publico externo, pais, em alguns casas, demonstra-a desidia -do-servidor que exarou 
oato. 

c) que o Oficio n° 902/2005-PGE e a informayao n° 188/05-PRA, referente ao 
protocol a n° 8.357.167-3, aponta deficiencias no atos administrativos desta 
Corporayao. 

RESOLVE: 

Determinar que as autoridades militares ao emanarem atos administrativos o 
fa~am de forma fundamentada e motivada, sob pena de responsabilidade civil (a~ao 
regressiva); administrativa (regulamento disciplinar) e penal (abuso de autoridade, improbidade 
administrativa, etc.). 

*************************************************************************************** 

PUBUO\DA NO BOLETIM GERAL N.0 
____, DE_/ __ /2005, FLS. __ . 

*************************************************************************************** 
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APENDICES 



APENDICE 1 - QUESTIONARIO AOS OFICIAIS INTERMEDIARIOS E 

COMANDANTES DE COMPANHIAS DO BPPV 

57 



QUESTIONARIO AOS OFICIAIS INTERMEDIARIOS E 

COMANDANTES DE COMPANHIAS DO BPRV 

Por gentileza, responda as questoes a seguir elencadas, na area da vossa 

atividade profissional e, em sua Unidade, sobre "a concessao de liminares 

em Mandados de Seguranca expedidos contra transfer€mcias de pracas do 

BATALHAO DE POLiCIA RODOVIARIA. efetivadas no interesse do servico.". 

MARCOS DUTRA RODRIGUES, CAP QOPM - CAO 2005 

1. Em sua Unidade, ha casos de transferencias efetivadas "no interesse do servigo", 

que geraram liminares em Mandados de Seguranga, para o retorno do transferido a 

Unidade de origem? 

D Sim D Nao 

2. Em relagao as transferencias "no interesse do servigo", os motivos de tal 

movimentagao estao sendo identificados de alguma forma? 

D Sim D Nao 

3. No vosso entendimento, os Principios do Direito Administrativo, especialmente 

quanto aos requisitos do "Ato Administrativo" (motivo, competencia, objeto, 

finalidade e forma) devem ser transplantados para a administragao policial militar? 

D Sim D Nao 
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4. Em se entendendo pela obrigatoriedade da identificac;ao do "motivo" para a 

efetivac;ao das transferemcias no interesse do servic;o; no vosso entendimento esta 

providencia burocratizara de forma exagerada a execuc;ao de tais transferencias? 

D Sim D Nao 

5. A identificac;ao formal dos motivos, antecedendo tais transferencias, sempre e 
possivel, sem que ocorram melindres ou ilegalidade para com o policial-militar a ser 

transferido? 

D Sim D Nao 

Justifique. 

6. A transferencia e providencia viavel e producente, em casas de cometimento de 

crimes, em que nao houverem sido obtidas ou produzidas as provas necessarias 

para a instaurac;ao do processo ou procedimento administrative? 

D Sim D Nao 

7. Vossa Senhoria tern ciencia a respeito do entendimento atual e majoritario do 

Poder Judiciario a respeito das transferencias efetuadas no interesse do servic;o? 

D Sim D Nao 

8. Ha alguma normatizac;ao na PMPR, em vigor, a respeito do assunto? 

D Sim D Nao 
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9. Se houver interesse em contribuir com o tema, inserindo alguma observagao ou 

ponto de vista, descreva nesse campo. 
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APENDICE 2 - QUESTIONARIO AOS OFICIAIS P/1 DAS UNIDADES DA PMPR 



QUESTIONARIO AOS OFICIAIS P/1 DAS UNIDADES DA PMPR 

Par gentileza, responda as questoes a seguir elencadas, na area da vossa 

atividade profissional e, em sua Unidade, sabre "a concessao de liminares em 

Mandados de Seguranca expedidos contra transferencias de pracas efetivadas no 

interesse do servico.". 

MARCOS DUTRA RODRIGUES, CAP QOPM - CAO 2005 

1. Em sua Unidade, ha casas de transferencias efetivadas "no interesse do servigo", 

que geraram liminares em Mandados de Seguranga, para o retorno do transferido a 

Unidade de origem? 

D Sim D Nao 

2. Em relagao as transferencias "no interesse do servigo", os motivos de tal 

movimentagao estao sendo identificados de alguma forma? 

D Sim D Nao 

3. No vosso entendimento, os Principios do Direito Administrative, especialmente 

quanta aos requisitos do "Ato Administrative" (motivo, competencia, objeto, 

finalidade e forma) devem ser transplantados para a administragao policial militar? 

D Sim D Nao 

4. Em se entendendo pela obrigatoriedade da identificagao do "motivo" para a 

efetivagao das transferencias no interesse do servigo; no vosso entendimento esta 

providencia burocratizara de forma exagerada a execugao de tais transferencias? 

D Sim D Nao 
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5. A identificagao formal dos motivos, antecedendo tais transfen3ncias, sempre e 
possivel, sem que ocorram melindres ou ilegalidade para com o policial-militar a ser 

transferido? 

D Sim D Nao 

Justifique. 

6. A transferemcia e providencia viavel e producente, em casas de cometimento de 

crimes, em que nao houverem sido obtidas ou produzidas as provas necessarias 

para a instauragao do processo ou procedimento administrative? 

D Sim D Nao 

7. Vossa Senhoria tern ciencia a respeito do entendimento atual e majoritario do 

Poder Judiciario a respeito das transferencias efetuadas no interesse do servigo? 

D Sim D Nao 

8. Ha alguma normatizagao na PMPR, em vigor, a respeito do assunto? 

D Sim D Nao 

9. Se houver interesse em contribuir com o tema, inserindo alguma observagao ou 

ponto de vista, descreva nesse campo. 
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APENDICE 3- ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 



ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 

ENTREVISTAS 

MAJOR QOPM ANTONIO ALVES AMARAL FILHO - Resp. pela Chefia da 1 a 

Se9ao do E.M 

1° Ten QOPM LUCIANO HENRIQUE PERRETO, Resp. pela Chefia da Consultoria 

Jurfdica da PMPR 

Por gentileza, solicito responder as questoes a seguir elencadas, sobre "a 

concessao de liminares em Mandados de Seguran~a exQedidos contra 

transferencias de Qra~as do BATALHAO DE POLl CIA RODOVIARIA2 

efetivadas no interesse do servico.". 

MARCOS DUTRA RODRIGUES, CAP QOPM - CAO 2005 

1. Yassa senhoria possui opiniao forrnada a respeito do porque o numero de 

mandados de seguran9a impetrados contra transferencias efetuadas no BPRV, no 

interesse do servi9o, e muito maior do que em outras unidades da PMPR 

interroga9ao! 

2. No vosso entendimento, em rela9ao aos mandados de seguran9a em que o 

policial militar, por for9a de liminar, retorna ao BPRV, ap6s ter sido transferido; 

suscita diminui9ao ou quebra da hierarquia e disciplina interroga93o! 
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3. Os prindpios do Direito Administrative, especialmente os seus requisites (motivo, 

finalidade, forma, competencia e objeto) devem ser transplantados para a 

administra9ao policial-militar interroga93o! 

4. A identifica93o formal dos ~motivos" , antecedendo transferencias, sempre e 
possivel, sem que ocorram inconvenientes administrativos ou ilegalidade, para com 

o policial militar a ser transferido interrogayao! 

5. Qual a sua opiniao a respeito do entendimento atual do Poder Judiciario a 

respeito das transferencias efetuadas no interesse do servi90 interroga93o! 


