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A Policia Militar esta presente no Parana por meio de suas organiza96es 

policiais-militares, porem o criterio de distribui9ao dessas unidades operacionais 

apresenta uma limita9ao no nivelamento do status hierarquico das autoridades 

policiais-militares que exercem o comando, em rela9ao as autoridades judiciarias, 

ministeriais e policiais-civis, com as quais se relaciona operacionalmente. Assim, 

busca-se comprovar que a reclassifica9ao das unidades operacionais considerados 

os niveis de entrancia das sedes de Comarca, e fator de integra9ao com as 

respectivas institui96es. Foi necessaria contextualizar a defesa social por meio da 

analise dos conceitos doutrinarios, buscando-se evidenciar no ciclo de policia e no 

CiCIO da perseCUyaO criminal quais OS 6rgaos pertencentes a instancia formal que 

compoem a estrutura de defesa social que mais se relacionam entre si. Coletaram

se as informa96es pertinentes ao tema, junto aos 6rgaos, permitindo, dessa forma, 

uma visao holistica dos criterios da alocayao das autoridades nos municipios que 

sao sedes de Comarcas, fundamentado nas entrancias inicial, intermediaria e final. 

Constatou-se que a reclassificayao das unidades operacionais adequando-as a 

divisao das entrancias da justi9a e fator que corrobora com a melhoria da atua9ao e 

do relacionamento dos milicianos com os 6rgaos de defesa da sociedade. 
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CAPiTULO 1 

0 problema do mundo de hoje e que os estopidos s6 tern 
certezas e os inteligentes estao cheios de duvidas. 

Bertrand Russel 

Sao varias as tensoes sofridas pelos membros de nossa sociedade derivadas 

do exodo rural, do crescimento populacional, da concentragao demografica, 

promessas de oasis nas cidades de maior porte, carencias nas areas da saude e 

educagao. Dentre estas mazelas, destaca-se no cenario nacional o avango da 

criminalidade. Tal avango e fruto de gestoes publicas equivocadas do passado com 

reflexoes a este momento hist6rico, nao aparecendo sinalizagoes de mudanga desse 

perfil de gestao. Ao lado desse cenario, assistimos, em ambito nacional, a 
desatengao e ausencia de ideias concretas dos governantes para com a seguranga 

publica. Em geral, numa retrospectiva de agao, os governantes tratam a seguranga 

publica com elevada superficialidade, impelindo as forgas policiais a atenderem 

determinagoes politicas conforme seu querer e com urn grande desvio de objetivo: 

arrecadar votos em prol de urn continuismo politico-partidario, o que impede que se 

busquem alternativas concretas que permitam uma agao mais efetiva dos 6rgaos de 

seguranga publica, em especial, das policias militares, como uma das principais 

organizagoes que compoem a defesa social. 

Assim, trilhando neste contexto, verifica-se hoje que existe urn Brasil 

acometido de uma falta de seguranga, em que o crime tern requintes de 

organizagao, envolvendo todas as camadas sociais, da menor a de maior poder 

aquisitivo, das integrantes do poder publico como governadores, senadores, 

deputados federais e estaduais, prefeitos e vereadores, juizes de direito, promotores 

de justiga, policiais civis estaduais e federais, policiais-militares, agentes publicos 

municipais, estaduais e federais, ocupantes de cargos comissionados, enfim, de 

todos os segmentos dos poderes publicos. Esta e uma faceta inconteste revelada 

diariamente a populagao. 
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No Parana, verifica-se a existencia de uma criminalidade nao tao alarmante 

se comparada a outras localidades, como por exemplo, o caso do Rio de Janeiro -

mostrado ao mundo pela imprensa, muitas vezes retratando a verdade, outras vezes 

com certo exagero (sensacionalismo) proprio dos orgaos de imprensa - que 

necessita nao raras vezes de apoio belico externo (de outras Policias Militares -

Forga Nacional de Seguranga e em algumas vezes o proprio Exercito Brasileiro), 

mas que, para os nossos padroes, ja se reveste de grande preocupagao. 

E importante salientar que a Policia Militar do Parana (PMPR), instituigao 

sesquicentenaria, que ajudou a escrever a historia do Parana com o sangue de seus 

milicianos, a exemplo do Com bate do Irani (infcio da Guerra do Contestado 1 para os 

paranaenses), mesmo contemporaneamente, continua travando alguns combates 

(contra traficantes, assaltantes e toda a especie de malfeitor que assola o territorio 

patrio sem qualquer tipo de respeito pela autoridade constitufda ou pelos integrantes 

de nossa sociedade) nos quais, infelizmente, continuam tombando fatalmente 

policiais-militares no exercfcio de suas fungoes na defesa dos seres humanos, dos 

animais e da natureza. Esta e uma realidade. Dessa forma, a Policia Militar, para 

melhor atender a comunidade, necessita cada vez mais se aproximar de outros 

orgaos e do cidadao. 

A Polfcia Militar, como orgao de defesa social, e uma organizagao de facil 

acessibilidade publica; e mobilizada sem grande exigencia administrativa. Tal fato se 

comprova em face de qualquer pessoa que, por meio de uma ligagao telefonica ou 

de urn mero aceno de mao, pode se ver atendida ante qualquer infortunio que a 

aflija. Neste sentido, manifesta-se Affonso (1986 apud VALLA, 2004, p.38) quando 

apresenta a Polfcia Militar como uma organizagao desburocratizada2 para fins de 

atendimento a populagao, mesmo os atendimentos de cunho assistencial; afinal, em 

urn passado nao tao distante, partos eram realizados em viaturas cuja denominagao 

a epoca era radiopatrulha. Ressalte-se, a PMPR e a organizagao do Estado que 

integra o sistema de defesa social presente em todo o territorio paranaense, 

1 Guerra do Contestado: resumidamente, foi urn conflito armada, entre a populac;ao cabocla e os 
governos estadual e federal, ocorrido entre outubro de 1912 e agosto de 1916, em uma regiao rica 
em madeira e erva-mate, pretendida pelos Estados do Parana e Santa Catarina e ate mesmo pela 
Argentina, Tem origem em conflitos sociais, envolvendo a regularizac;ao de terra e desmandos 
politicos locais, refletindo a insatisfac;ao da populac;ao local e envolvimento com fanatismo 
religiose, considerada pelos participantes locais como uma guerra santa, Sabre a participac;ao da 
Polfcia Militar, devem ser lidas as obras do saudoso Capitao PM Joao Alves da Rosa Filho, 
Combate do Irani (1998) e Campanha do Contestado (1999). 

2 Desburocratizada: sem desvios burocraticos. 
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assistindo seus 399 (trezentos e noventa e nove) municipios. 

No entanto, apesar de acionada de maneira informal pelo cidadao, a Policia 

Militar (PM) possui uma estrutura muito formal, originaria da legislagao federal, em 

face de sua condigao de Forc;a Auxiliar e reserva do Exercito Brasileiro (EB). Tal 

parametro, analogo com a estrutura do Exercito, por vezes e responsavel por certo 

engessamento, dificultando sua capacidade de rearticulac;ao operacional, em vista 

da dinamica da evoluc;ao social. 

Outras organizac;oes que fazem parte da defesa social evoluiram de acordo 

com o crescimento das cidades, a exemplo do Poder Judiciario que considerada a 

posic;ao geografica, densidade populacional, bern como a importancia forense, 

estabelece e classifica suas Comarcas, ao que se amoldam naturalmente o 

Ministerio Publico e a Policia Judiciaria; ja a PMPR, praticamente mantem o mesmo 

status formal, sem qualquer alterac;ao na forma de distribuic;ao geografica de suas 

unidades operacionais e respectivos efetivos. 

Aliado a esta estrutura formal defasada, outras medidas tomadas sao 

afetadas por determinac;oes e interesses externos a Corporac;ao. Tal combinac;ao 

negativa de estrutura defasada e a dificuldade de sua reorganizac;ao, nao raro 

provocam problemas que afetam o desempenho da PM como 6rgao de defesa 

social. 

Com a perspectiva de uma ruptura desse modelo, buscando torna-lo mais 

dinamico, o presente trabalho ira demonstrar a necessidade de se apresentar uma 

proposta de reclassificac;ao das Organizac;oes Policiais Militares (OPM)3
, localizadas 

nas sedes de Comarcas, como instrumento facilitador de integrac;ao com os demais 

6rgaos de defesa social. 

A rearticulagao administrativa e operacional das unidades operacionais 

localizadas nas sedes de Comarcas, incluindo a necessidade de revisao da estrutura 

de distribuic;ao de pessoal, consoante o nivel: destacamentos, pelotoes ou mesmo 

companhias ou batalhoes, conforme o caso, ao lado de outras ac;oes, contribuira 

para a eficacia das ac;oes e operac;oes de policia ostensiva e de preservac;ao da 

ordem publica. 

Dessa forma, sem o pretexto de esgotar esta materia de elevada 

complexidade, para que este trabalho tivesse uma adequada sustentac;ao, foi 

3 Organizagoes Policiais-Militares (OPM): tambem denominadas unidades operacionais. 
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inicialmente foi realizada uma contextualizagao da defesa social, consubstanciada 

por meio da analise dos conceitos a ela inerentes, com enfase nos conceitos 

relacionados a seguranga publica e a ordem publica, sendo evidenciado por meio da 

analise do ciclo de policia e do ciclo da persecugao criminal os 6rgaos que compoem 

a defesa social e mais se relacionam entre si. Foram efetuados os esclarecimentos 

necessaries em relagao a esses 6rgaos, enfocando preliminarmente os 

mandamentos constitucionais, realgando-se as caracteristicas da PM sob o enfoque 

de sua articulagao e desdobramento no terreno, assim como, do efetivo que a 

com poe. 

Em relagao aos demais 6rgaos, foram situadas as missoes de cada urn e 

efetuadas as pesquisas pertinentes a obtengao dos dados de interesse ao tema, 

permitindo uma visao macro da alocagao das autoridades em comento nos 

municipios sedes de Comarca, estabelecidas as entrancias (inicial, intermediaria e 

final). A reclassificagao das unidades operacionais conforme o nivel de comando 

compativel com a entrancia judicial e fator que corrobora com a melhoria da atuagao 

dos milicianos em prol do bem-estar da comunidade e do melhor relacionamento 

com as instancias formais e informais. 

Tambem serao trabalhados OS principios informativos relatives a defesa 

social, os pianos nacional e estadual de seguranga publica, bern como, as areas 

integradas de seguranga publica. 

Por fim, a abordagem relativa ao foco do presente trabalho, a reclassificagao 

das organizagoes policiais-militares como fator de integragao como Poder Judiciario, 

Ministerio Publico e Policia Civil, tendo como fator aglutinador as localidades sedes 

de Comarca. 
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CAPiTULO 2 

Para a polftica o homem e um meio; para a morale um tim. A 
revoluc;ao do futuro sera o triunfo da moral sabre a polftica. 

Ernest Renan 

2 CONTEXTUALIZACAO DOS ORGAOS DE DEFESA SOCIAL 

E. muito comum ouvir manifestagoes nos mais variados meios sociais acerca 

da responsabilidade pelo aumento da criminalidade nas diferentes regioes do pais. 

0 que mais causa estranheza e perplexidade e que muitas vezes pessoas de 

born nivel intelectual e ate mesmo detentoras de cargos politicos ou publicos, 

venham a atribuir responsabilidade as policias militares pela ausencia de seguranga, 

de maneira quase que exclusiva, a ponto de apresentarem solugoes para a melhoria 

da seguranga publica por meio de alteragoes da estrutura das Corporagoes policiais 

e da relagao funcional dos seus integrantes com o Estado, como se fosse o unico 

caminho para solucionar o problema da seguranga publica4
. Sem sombra de 

duvidas, a verdade esta sendo calada. 

Os periodos pre-eleitorais sao os mais tristes para os profissionais de 

seguranga publica, que quase sempre nao sao consultados (tecnicamente) para a 

apresentagao de solugoes com carater mais global, acabando por prosperar o 

marketing politico projetado pelos marqueteiros oportunistas que visam tao-somente 

a amealhar votos para seus candidates, manipulando o eleitor em face de suas 

necessidades e nao agindo com amparo em base de dados s61ida que va atender 

aos anseios e necessidades do povo. 

Vas promessas, as quais ap6s serem levadas a efeito, acabam por tornar 

mais desacreditada a administragao militar, que e obrigada a cumprir as 

determinagoes politicas, frise-se, porque foi feita uma promessa de campanha ao 

povo com base em sugestoes de palpiteiros ou curiosos, sem noticia de que ocorreu 

a devida consulta e o respaldo dos militares de policia, sejam eles oficiais 

4 Bertrand Russel em "0 CONHECIMENTO HUMANO" ja alertava sabre o fato de que "pessoas 
inteligentes podem proferir coisas estupidas" (RUSSEL, 8, 1958, p. 72). 
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intermediaries (capitaes) ou oficiais superiores (majores, tenentes-coroneis e 

coroneis) com especializagao em administragao de policia e seguranga publica, de 

integrantes da policia judiciaria (delegados com especializagao na area de sua 

competencia) e de especialistas, mestres e doutores em seguranga publica. 

Entretanto, a verdade e que atualmente se vive sim urn problema social muito 

grande, em que a solugao nao esta somente na agao policial; a violencia e tambem, 

em grande parte, conseqOencia de problemas sociais, que acabam por 

sobrecarregar as policias militares na tentativa de se minimizarem as conseqOencias 

do avango da criminalidade atuando quase que sozinha. 

Dentre os inumeros problemas sociais que levam as pessoas, sejam adultos, 

adolescentes ou criangas a pratica delituosa, podem ser apresentados alguns 

considerados basicos: a desestruturagao e o distanciamento das instancias 

informais consubstanciados na perda dos valores afetos a familia; nao acatamento 

as orientagoes oriundas dos pais (maes) e dos mais velhos; a falta de civismo; a 

banalizagao da violencia; o desemprego que encaminha a populagao a buscar 

moradia em submundos, propiciando o envolvimento com o crime organizado; o 

afastamento dos principios religiosos, a insergao das drogas em todas as camadas 

da sociedade, entre muitas outras situagoes que poderiam ser elencadas. 

E possivel observar que estas situagoes sao mais efetivas nos grandes 

centros onde a populagao de baixa renda acaba por ficar oprimida: refem do 

narcotrafico nos complexes de favelas e pressionadas pelas agoes policiais que 

visam a impedir o fortalecimento do crime, pelo lado da carencia social. Cite-se a 

dificuldade de acesso ao atendimento a saude, a justiga e a dificuldade da 

mobilidade social que e oportunizada por uma educagao de qualidade que atue no 

sentido do crescimento intelectual, preparagao para o trabalho e exercicio da 

cidadania e inclusao social, ou seja, verifica-se urn elevado numero de dificuldades 

afetas as instancias formais (Estado organizado). 

Aliado a isto, ainda se ve a impunidade reinante em relagao aos crimes 

cometidos por politicos, que acabam, em regra, sem solugao adequada e o que e 

pior, sem quase nenhuma punigao. 

E relevante salientar que a sociedade organizada da mostras de 

descontentamento em relagao ao desempenho dos atuais politicos, produzindo 

manifestagoes publicas, como em relagao ao caso do parlamento que esta com 

parte de seus membros respondendo a acusagao de crimes contra o patrimonio, 



17 

falsidade ideol6gica entre outras tipificacoes; manifestacoes que chegam a ponto de 

conclamar todas as forcas da sociedade a uma retomada para a recuperat;ao e 

consolidat;ao dos valores eticos e marais e o restabelecimento do sentimento de 

vergonha no Pais, a exemplo da "Carta de Caxias do Sui", proclamada pelos 

Mat;ons e as Lojas Mat;onicas que constituem a Muito Respeitavel Grande Loja 

Mat;onica do Estado do Rio Grande do Sui, a qual foi assinada pelos representantes 

das 133 Lojas presentes na Assembleia Geral Ordinaria realizada em 07 de julho de 

2007, cujo alerta foi disponibilizado para toda a sociedade brasileira e mundial5. 

Tambem se verifica a impunidade em face da ineficiencia da policia judiciaria 

que nao cumpre adequadamente seu papel na sociedade, pois, sob este ponto de 

vista pessoal, a policia judiciaria para efeito de cumprir o mandamento constitucional 

patrio, decorrente da Constituit;ao Federal promulgada no ano de 1988, deveria 

priorizar a investigacao relativa aos crimes acontecidos; contudo, sao verificadas 

at;oes e operacoes, por ela realizadas, tipicas de policia ostensiva. Fica a 

indagacao: quem estara fazendo a investigacao p6s-delito? 

Por fim, a sensacao de impunidade manifestada pelos menores infratores e 

sentida na sociedade. Neste caso, e born frisar que no Brasil existe uma excelente 

legislat;ao a respeito: o Estatuto da Crianca e do Adolescente (ECA), mas nao se 

observa que seja efetiva sua aplicacao e proficuos os seus resultados ao se 

considerarem os acontecimentos espurios na sociedade envolvendo menores 

conforme se ve das noticias divulgadas pela imprensa diariamente nas capitais. 

Talvez seja pelo desconhecimento ou pelo nao-interesse em aceitar a verdade 

em relat;ao as causas da criminalidade que tantas atitudes equivocadas sao 

tomadas por quem detem o poder decis6rio. 

Ante isso, e precise conhecer mais amiude o contexte da defesa social, da 

ordem publica, da seguranca publica e os principais 6rgaos que a integram e que 

mais se relacionam com a Policia Militar, assim como os conceitos que lhe sao 

afetos. 

5 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DA GRANDA LOJA MACONICA DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL, 2007, Caxias do Sui. Carta de Caxias do Sui, Porto Alegre: Grande Oriente do 
Rio Grande do Sui, 2007. Disponfvel em: <http://www.glojars.org.br> Acesso em: 22 jul. 2007. 
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2.1 DEFESA SOCIAL 

A Constitui<;ao Federal (BRASIL, 1988), na sua plenitude, e instrumento de 

defesa dos interesses dos cidadaos brasileiros, basta a leitura de seu preambulo 

para se chegar a essa conclusao. 

( ... ) instituir um Estado Democratico, destinado a assegurar o exercfcio dos 
direitos sociais e individuais, a liberdade, a seguranc;a, o bem-estar, o 
desenvolvimento, a igualdade e a justic;a, como valores supremos de uma 
sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia 
social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a soluc;ao 
pacifica das controversias, ( ... ) 

Somado a isso, no caput de seu artigo 144, ao dispor uma defini<;ao mais 

abrangente de seguran<;a publica, acabou por contribuir para a conceitua<;ao de 

defesa social, que nao deixa de ser "dever do Estado, direito e responsabilidade de 

todos". 

Conceitualmente, pode-se aprofundar o entendimento relativo a defesa social 

considerando-a como urn conjunto de manifesta<;oes levadas a efeito por. 6rgaos, 

entidades, agentes publicos, cuja finalidade precipua, mesmo que exclusivamente 

ou parcialmente consideradas, vern a compreender a prote<;ao e o socorro publicos. 

Tern como meta, acima de tudo, atingir a urn numero de solu<;oes que encaminhem a 

harmonia da sociedade. Sob esta 6tica, vern a consistir em a<;oes que sao adotadas 

para a prote<;ao do cidadao contra os perigos originados no ambito da propria 

sociedade. 

Nesse sentido, observa-se o posicionamento de Valla (2004, p. 2), ao 

apresentar a conceitua<;ao de defesa social como a constante do Anexo Onico as 

Diretrizes de Opera<;oes Policiais-Militares 12/94 - CG/PMMG. 

No atual sistema de defesa social vigente em nosso pais, apesar de contar 

com a participa<;ao de diversos 6rgaos, integrantes dos Poderes Executive, 

Legislative e Judiciario, entre outras institui<;oes, 6rgaos e entidades publicas e 

privadas, que ten ham por finalidade a prote<;ao do cidadao e da sociedade como urn 

todo, por meio de a<;oes que venham a garantir a ordem publica, ainda nao se tern a 

devida e necessaria integra<;ao, em razao de nao existirem politicas publicas 

adequadas a serem levadas a efeito pelas autoridades constituidas. Observe-se que 
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alguns Estados estao trilhando a passos lentos, situagao que recomendaria agoes 

mais comprometidas com os resultados. 

Como ja observado, podem ser inumeros os 6rgaos que compoem a defesa 

social; no entanto, apenas alguns guardam maior proximidade, como as Policias 

Militares, os Corpos de Bombeiros (sejam eles integrantes das Policias Militares 

como no caso do Parana ou independentes, como eo caso do Mato Grosso do Sui), 

as Policias Judiciarias sejam elas estaduais ou federais, o Poder Judiciario, o 

Ministerio Publico e os 6rgaos que integram o sistema prisional. Tambem podem ser 

citadas a Policia Rodoviaria Federal, a Policia Ferroviaria Federal e as Guardas 

Municipais, sendo que estas ultimas caminham em urn processo de evolugao de sua 

missao para alem da guarda de seus pr6prios municipais. 

Ainda participam da defesa social os segmentos publicos que zelam pela 

saude publica, pela educagao e pelo trabalho e a agao social, entre outros mais, 

publicos e particulares. 

2.2 ORDEM PUBLICA 

Para que seja possivel a compreensao do significado de seguranga publica, e 

born estar fixado o entendimento doutrinario do significado de ordem publica, vez 

que esta e objeto daquela. 

De Placido e Silva (1991, p. 291) diz que deve entender-se por ordem publica: 

( ... ) a situagao e estado de legalidade normal, em que as autoridades 
exercem suas precfpuas atribuigoes e os cidadaos as respeitam e acatam, 
sem constrangimento ou protesto. Nao se confunde com a ordem jurfdica, 
embora seja uma conseqUemcia desta e tenha sua existencia formal 
justamente dela derivada. 

A Associagao dos Diplomados da Escola Superior de Guerra (2004, p.157), 

por meio de sua publicagao "0 Pensamento Estrategico da Escola Superior de 

Guerra", propicia ao leitor o conceito de ordem publica, como sendo "a situagao de 

normalidade cuja preservagao cabe ao Estado, as instituigoes e aos membros da 

sociedade, consoante as normas juridicas legalmente estabelecidas". 

Defende o mesmo pensamento Meirelles (1998, p. 92), ao afirmar que ordem 
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publica "e a situa<;ao de tranqOilidade e normalidade que o Estado assegura - ou 

deve assegurar - as institui<;oes e a todos os membros da sociedade, consoante as 

normas juridicas legalmente estabelecidas". 

Dos conceitos apresentados ate este momenta, conclui-se preliminarmente 

que ordem publica e uma situa<;ao, urn estado, uma condi<;ao em que se encontra 

momentaneamente a sociedade, exteriorizada pelo acatamento da lei, pelas 

pessoas que a compoem, como conseqOencia da ordem juridica. Pode-se dizer 

ainda que e 0 cotidiano da vida da sociedade pautado pela obediencia a legalidade. 

Todavia, o conceito deve ser mais amplo, pais deve abranger tambem os 

aspectos relatives a moralidade, a etica, aos bans costumes e a paz social de urn 

povo. 

Sob o ponto de vista tecnico-te6rico, no ambito da Policia Militar do Parana, 

possui maior relevancia o conceito apresentado por Moreira Neto (1998, p. 82), em 

artigo de sua lavra "Direito Administrative da Seguran<;a Publica", o qual diz que 

"Ordem Publica, objeto da Seguran<;a Publica, e a situa<;ao de convivencia pacifica e 

harmoniosa da popula<;ao, fundada nos principios eticos vigentes na sociedade". 

Como pode ser bern observado, esse conceito, objetivamente elaborado, 

contem toda a orienta<;ao para se chegar ao melhor entendimento sabre o que e 

ordem publica. 

Nao resta duvida, no que concerne a ordem publica, que ela refere-se a urn 

fato e nao a urn conjunto de normas. Esses fatos consubstanciam-se em elementos 

preponderantemente referentes a paz tao desejavel pelo homem, bern como com a 

sensa<;ao de harmonia resultante da convivencia social; portanto, uma situa<;ao sob 

o fundamento axiol6gico do direito, do costume e da moral. 

2.3 SEGURANCA PUBLICA 

Este termo faz parte do dia-a-dia de todos os brasileiros. Ve-se seu emprego 

indiscriminado nos veiculos de comunica<;ao. Mas afinal de contas, qual o seu real 

significado? 

Primeiramente, deve ser verificada a extensao do conceito de "seguran<;a", 

conforme ensina De Placido e Silva (1991, p. 186), "qualquer que seja sua 
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aplicacao, insere o sentido de tornar a coisa livre de perigos, livre de incertezas, 

assegurada de danos ou prejuizos, afastada de todo o mal". 

Assim, toda e qualquer pessoa necessita para viver, sentir-se segura; dessa 

forma, o termo seguranca pode referir-se a uma situacao financeira, a seguranca de 

uma construcao, a seguranca para o pagamento de uma divida por meio de uma 

fianca ou caucao, a seguranca de emprego, a seguranca no trabalho, ou seja, em 

tantas quantas forem as situacoes em que predomine o sentido de uma acao e efeito 

de tornar algo seguro, ou mesmo, assegurar ou garantir alguma coisa. Mas o que 

interessa e aplicar este entendimento ao conceito de seguranca publica. 

Aproveitando ainda os ensinamentos propiciados por De Placido e Silva 

(1991, p. 188}, ele apresenta o verbete seguranca publica como sendo: 

( ... ) o afastamento por meio de organizac;oes pr6prias, de todo o perigo, ou 
de todo mal, que possa afetar a ordem publica, em prejufzo da vida, da 
liberdade, ou dos direitos de propriedade do cidadao. A seguranc;a publica, 
assim, limita as liberdades individuais, estabelecendo que a liberdade de 
cada cidadao, mesmo em fazer aquila que a lei nao lhe veda, nao pode ir 
alem da liberdade assegurada aos demais, ofendendo-a. 

A Constituigao Federal (BRASIL, 1988, p. 12) dedicou dentro do Titulo V- Da 

Defesa do Estado e das lnstituicoes Democraticas - urn capitulo especialmente 

destinado a tratar da seguranca publica. Retira-se do caput do art. 144 da 

Constituigao Federal que a seguranca publica refere-se a uma acao exercida por 

6rgaos estatais que tern por objeto "( ... ) a ordem publica e a incolumidade das 

pessoas e do patrimonio ( ... )". 

A Secretaria Nacional de Seguranca Publica (SENASP) estabelece o conceito 

basico que seguranca publica (BRASIL, 2007): 

( ... ) e uma atividade pertinente aos 6rgaos estatais e a comunidade como 
um todo, realizada com fito de proteger a cidadania, prevenindo e 
controlando manifestac;oes da criminalidade e da violemcia, efetivas ou 
potenciais, garantindo o exercfcio plena da cidadania nos limites da lei. 

A Associagao dos Diplomados da Escola Superior de Guerra (2004, p. 158}, 

em sua publicacao "0 Pensamento Estrategico da Escola Superior de Guerra", 

estabelece o conceito de "seguranca publica", como sendo "o estado de normalidade 

no funcionamento da sociedade, garantida pela Ordem Publica, mediante a 

aplicacao do Poder de Policia, prerrogativa exclusiva do Estado". 
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Tendo em vista o apresentado ate o presente momenta, e possivel identificar 

algumas ideias que estao implicitas no conceito de seguranc;:a publica, segundo 

Moreira Neto (1998, p. 74-76), sabre as quais se discorrera a seguir: 

a) a primeira ideia e o valor que se garante, qual seja, a vida, a incolumidade 

das pessoas, a liberdade, o direito de propriedade do cidadao, a 

convivencia pacifica e harmoniosa da populac;:ao; 

b) a segunda ideia refere-se a quem oferece a garantia, consubstanciada na 

ac;:ao do Estado par meio da aplicac;:ao do poder de policia, ja que somente 

ele detem o monop61io do usa da forc;:a; 

c) a terceira ideia esta relacionada a forc;:a antagonica que poe a sociedade 

em perigo, contra a qual e exercida a protec;:ao. Este perigo e o antivalor, 

que se reveste da perturbac;:ao potencial ou efetiva da ordem publica; 

d) a quarta ideia esta presente no meio com o qual se garante, ou seja, pelo 

exercicio do poder de policia6
, em suas quatro modalidades: a ordem de 

policia que se refere a satisfac;:ao da reserva constitucional, em que, 

ninguem sera obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senao em 

virtude de lei (Principia da Reserva Legal), portanto indica uma limitac;:ao; o 

consentimento de policia que se exterioriza pela anuencia propiciada pela 

administrac;:ao, a exemplo de urn alvara ou uma licenc;:a; a fiscalizac;:ao de 

policia que e a verificac;:ao do cumprimento das ordens de policia ou para 

canter os abusos que podem ocorrer em face de licenc;:as ou autorizac;:oes 

concedidas pela administrac;:ao; e a sanc;:ao de policia que se exterioriza 

pela ac;:ao coercitiva da administrac;:ao em face da necessidade de reprimir 

uma infrac;:ao. 

Produzidos os esclarecimentos pertinentes as conceituac;:oes de defesa 

social, ordem publica e seguranc;:a publica, passar-se-a a definic;:ao de quais os 

6 Poder de Polfcia: 0 poder de polfcia, nada mais e que aquele poder coercitivo que possui o Estado, 
de intervir na conduta das pessoas que vivem em sociedade, de modo a fazer com que se amolde 
a regras prefixadas que possibilitem a coexistencia. (ASSIS, 1991, p. 20). 
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6rgaos que compoem a defesa social que possuem maior pertinencia para o 

presente trabalho em face de sua estreita relac;ao com as policias militares, 

estabelecendo sob o ponto de vista legal suas missoes e func;oes. 

2.4 ORGAOS DE DEFESA SOCIAL 

A melhor forma para determinar de maneira inconteste quais seriam os 6rgaos 

que possuem estreita relac;ao com as policias militares, e aproveitando os 

ensinamentos de Lazzarini (1999, p. 38) e Valla (2004, p.15) no que concerne ao 

ciclo da persecuc;ao criminal e ao ciclo de policia, conforme sera apresentado 

resumidamente a seguir. Ressalte-se, desde ja, que ambos os ciclos sao 

organizados de forma integrada e sistemica, envolvendo necessariamente alguns 

6rgaos, o que permitira chegar a uma ideia clara sobre a tematica. 

Em relac;ao ao ciclo de policia, como regra do modelo brasileiro, divide-se em 

tres segmentos ou fases: - a situac;ao de ordem publica normal; - momenta da 

quebra da ordem publica e sua restaurac;ao; e, a fase investigat6ria. Ja o ciclo da 

persecuc;ao criminal, e composto por quatro segmentos ou fases, e comec;a na 

segunda fase do ciclo de policia, havendo uma intersec;ao entre eles: - momenta da 

quebra da ordem publica, ocorrendo o illcito penal; - fase investigat6ria; - fase 

processual; e, a fase das penas. 

Com base nos mesmos ensinamentos dos autores em comento, pode-se 

produzir os seguintes esclarecimentos: 

a) 1 a fase do ciclo de policia. Situac;ao de ordem publica normal. Encontra-se 

uma situac;ao de boa ordem em que reinam a seguranc;a publica, a 

tranquilidade publica7 e a salubridade publica8
. Nessa fase, atua a policia 

preventiva. Os atos praticados sao de policia administrativa. Nesse 

segmento imperam os principios de direito administrative. 

7 TranqOilidade publica: E o estagio de serenidade em que se encontra a sociedade, tendo no clima 
de convivencia harmoniosa e pacifica o fundamento mais importante. Por isso, a tranqOilidade 
publica produz o efeito agradavel da situac;ao de bem-estar social (VALLA, 2004, p. 5). 

8 Salubridade publica: Refere-se ao estado sanitaria de um Iugar ou aos requisitos indispensaveis a 
sanidade publica (SILVA, 1991, p. 166). 
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b) 2a fase do ciclo de policia e 1a fase do ciclo da persecugao criminal. No que 

se refere a fase do ciclo de policia, ela ocorre no momenta da quebra da 

ordem publicae sua restauragao (e a menor do ciclo), ou seja, a quebrada 

ordem ocorrera quando um de seus elementos for prejudicado, qual sejam 

a seguranga, a tranquilidade e a salubridade publicas. Comumente 

originaria da agao perniciosa do homem, excepcionalmente resulta de 

fatores naturais, com as providencias esgotando-se na esfera 

administrativa. No entanto, se a agao humana se configurar ilicito penal, 

tem-se a 1 a fase da persecugao criminal, iniciando-se a atividade de policia 

judiciaria, comum ou militar, estadual ou federal. Se a agao humana nao 

configurar ilicito penal, mas, vier a ferir norma legal, a moralidade, ou os 

bons costumes, a agao da policia sera no sentido de coibi-la na esfera 

administrativa enquadrando-se ai as chamadas sangoes de policia. Esta 

fase tern dois mementos importantes: a eclosao (instante em que se 

deflagra a anormalidade, havendo ou nao ilicito penal) e a duragao 

(periodo em que persiste a alteragao da ordem, enquanto nao 

restabelecida), se houver ilicito penal, e o periodo de flagrancia. Neste 

momenta, a atitude policial e de repressao imediata. As medidas tomadas 

pela policia sao de oficio. 

c) 3a fase do ciclo de policia e 2a fase do ciclo da persecugao criminal- fase 

investigat6ria; e nela que ocorre a formalizagao do auto de prisao em 

flagrante delito ou a instauragao de inquerito policial comum ou militar. 

Nessa fase, procedem-se a coleta de provas, diligencias, exames e oitivas. 

A atividade investigat6ria tern valor informative, e inquisit6ria e seu 

resultado e formalizado no relat6rio final do inquerito. Os atos de policia 

que incidem sobre o ilicito penal serao de policia judiciaria (policia 

repressiva). Auxilia a repressao criminal que e exclusiva do Poder 

Judiciario. Rege-se pelos principios de direito processual penal. E a ultima 

fase do ciclo de policia. 

d) A 3a fase do ciclo de persecugao criminal - fase processual, inicia-se com a 

denuncia do Ministerio Publico - iniciativa propria ou com base no trabalho 
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da policia. Principia do contradit6rio e da ampla defesa. lnstruc;ao do 

processo dentro das normas de direito processual penal, atuando o juiz de 

direito, o promotor de justic;a e o advogado de defesa. Pode ocorrer a volta 

da fase investigat6ria para complemento ou produc;ao de provas. Culmina 

com a decisao do juiz, que pode ser absolvic;ao ou imputac;ao de uma 

pen a. 

e) A 4a fase da persecuc;ao criminal - fase da pena - em que ocorre a 

repressao mediante a aplicac;ao da pena. Tern carc~ter punitivo e 

intimidativo, assim como carc~ter recuperativo para o condenado, a fim de 

torna-lo apto a retornar ao convivio social. Nesta fase, o sistema prisional 

ou penitenciario e o instrumento que materializa o ciclo de policia e o ciclo 

de persecuc;ao criminal. Das condic;oes carcerarias depende parte do exito 

desse trabalho. 

E oportuno esclarecer que no ambito estadual, o termo policia judiciaria 

refere-se exclusivamente as policias militares e as policias civis. Ja o termo policia 

administrativa, de maneira generica pode referir-se aos diversos 6rgaos de 

fiscalizac;ao que compoem a administrac;ao, que tenham esta incumbencia por forc;a 

de lei, em que se incluem as policias militares e outros 6rgaos que atuem, por 

exemplo, na area de saude, previdencia, trabalho, do meio ambiente, entre outros. 

Nesse sentido, corrobora com igual pensamento Di Pietro (1998, p. 96) quando tece 

considerac;oes sobre a conceituac;ao de policia judiciaria. 

Do exposto, verifica-se a existencia de uma policia administrativa com carater 

preventivo (Policia Militar) e uma policia judiciaria com carater repressivo (Policia 

Militar ou Policia Civil conforme o caso). Tambem urn Poder Judiciario e urn 

Ministerio Publico, participando cada qual a seu momenta nos ciclos de policia e de 

persecuc;ao criminal. 

A seguir, serao descritas as disposic;oes constitucionais acerca desses 6rgaos 

de forma a se conhecer mais amiude suas missoes e fungoes no contexto juridico

administrativo brasileiro e no Parana em especial, assim como outros aspectos 

considerados relevantes em relac;ao a atuac;ao dos 6rgaos. 
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2.4.1 POLiCIAS MILITARES 

No ordenamento juridico brasileiro, a missao afeta as policias militares, e a 

decorrente dos dispositivos constitucionais federal (BRASIL, 1988, p. 100 e 101) e 

estadual (PARANA, 1989, p. 30), conforme se ve a seguir transcrito: 

Constituigao da Republica Federativa do Brasil 
( ... ) 
Art. 144. A seguranga publica, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, e exercida para a preservagao da ordem publica e da 
incolumidade das pessoas e do patrimonio, atraves dos seguintes 6rgaos: 
[ ... ] 
V- policias militares e corpos de bombeiros militares. 
[ ... ] 
§ 5° As policias militares cabem a policia ostensiva e a preservagao da 
ordem publica; aos corpos de bombeiros militares, alem das atribuigoes 
definidas em lei, incumbe a execugao das atividades de defesa civil. 
§ 6° As policias militares e corpos de bombeiros militares, forgas auxiliares e 
reserva do Exercito, subordinam-se juntamente com as policias civis, aos 
Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territories. 
§ 7° A lei disciplinara a organizagao e o funcionamento dos 6rgaos 
responsaveis pela seguranga publica, de maneira a garantir a eficiE'mcia de 
suas atividades. 
( ... ) 

Constituigao do Estado do Parana 
( ... ) 
Art. 46. A Seguranga Publica, dever do Estado, direito e responsabilidade de 
todos, e exercida, para a preservagao da ordem publica e incolumidade das 
pessoas e do patrimonio, pelos seguintes 6rgaos: 
( ... ) 
II - Polfcia Militar; 
( ... ) 
Art. 48. A Policia Militar, for9a estadual, institui~o permanente e regular, 
organizada com base na hierarquia e disciplina militares, cabe a policia 
ostensiva, a preserva~o da ordem publica, a execu~o de atividades de 
defesa civil, preven~o e combate a incemdio, buscas, salvamentos e 
socorros publicos, o policiamento de transite urbane e rodoviario, o 
policiamento ferroviario, de florestas e de mananciais, alem de outras 
formas e fun9oes definidas em lei. 
Paragrafo unico. As patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas 
inerentes, sao asseguradas em toda sua plenitude aos oficiais da ativa, 
reserva ou reformados da Policia Militar, sendo-lhes privativos os titulos, 
uniformes militares e postos ate o coronel. 
Art. 49. A Policia Militar, comandada par oficial da ativa do ultimo posto do 
Quadro de Oficiais Policiais Militares, forga auxiliar e reserva do Exercito, e 
a Polfcia Civil subordinam-se ao Govemador do Estado e serao regidas par 
legisla~o especial, que definira suas estruturas, competencias, bem como 
direitos, garantias, deveres e prerrogativas de seus integrantes, de maneira 
a assegurar a eficiencia de suas atividades. 
( ... ) 

E importante frisar que existem algumas das previsoes infraconstitucionais 
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(legislac;ao especifica9
) referentes as policias militares, a que se devem obedecer 

quando da edic;ao de legislac;ao peculiar10
. 

Merece citac;ao o Decreta-Lei n° 667, de 02 de julho de 1969, que teve o 

condao de reorganizar as policias militares e os corpos de bombeiros militares dos 

Estados, dos Territ6rios e do Distrito Federal, forc;as auxiliares e reserva do Exercito 

Brasileiro. 

Os artigos 3° e 4° do retrocitado Decreta-Lei (BRASIL, 1969) estabelecem a 

definic;ao e competencia das policias militares: 

Decreto-Lei n° 667 
( ... ) 
Art. 3° - lnstitufdas para a manutengao da ordem publica e seguranga 
interna nos Estado, nos Territories e no Distrito Federal, compete as Polfcias 
Militares, no ambito de suas respectivas jurisdigoes: (Redagao dada pelo 
Decreto-Lei n° 2010, de 12.1.1983) 
a) executar com exclusividade, ressalvas as missoes peculiares das Forgas 
Armadas, o policiamento ostensive, fardado, planejado pela autoridade 
competente, a tim de assegurar o cumprimento da lei, a manutengao da 
ordem publica eo exercfcio dos poderes constitufdos; (Redagao dada pelo 
Decreto-Lei n° 2010, de 12. 1.1983) 
b) atuar de maneira preventiva, como forga de dissuasao, em locais ou 
areas especfficas, onde se presuma ser possfvel a perturbagao da ordem; 
(Redagao dada pelo Decreto-Lei no 2010, de 12.1.1983) 
c) atuar de maneira repressiva, em case de perturbagao da ordem, 
precedendo o eventual emprego das Forgas Armadas; (Redagao dada pelo 
Decreto-Lei n° 2010, de 12.1.1983) 
d) atender a convocagao, inclusive mobilizagao, do Governo Federal em 
case de guerra externa ou para prevenir ou reprimir grave perturbagao da 
ordem ou ameaga de sua irrupgao, subordinando-se a Forga Terrestre para 
emprego em suas atribuigoes especfficas de polfcia militar e como 
participante da Defesa lnterna e da Defesa Territorial; (Redagao dada pelo 
Decreto-Lei n° 2010, de 12.1.1983) 
e) alem dos cases previstos na letra anterior, a Polfcia Militar podera ser 
convocada, em seu conjunto, a fim de assegurar a Corporagao o nfvel 
necessario de adestramento e disciplina ou ainda para garantir o 
cumprimento das disposigoes deste Decreto-lei, na forma que dispuser o 
regulamento especffico. (lnclufda pelo Decreto-Lei n° 2010, de 12.1.1983) 
§ 1° - A convocagao, de conformidade com a letra e deste artigo, sera 
efetuada sem prejufzo da competencia normal da Polfcia Militar de 
manutengao da ordem publica e de apoio as autoridades federais nas 
missoes de Defesa lnterna, na forma que dispuser regulamento especffico. 
(lnclufdo pelo Decreto-Lei n° 2010, de 12.1.1983) 
§ 2° - No case de convocagao de acordo com o disposto na letra e deste 
artigo, a Polfcia Militar ficara sob a supervisao direta do Estado-Maior do 
Exercito, por intermedio da lnspetoria-Geral das Polfcias Militares, e seu 
Comandante sera nomeado pelo Governo Federal. (lnclufdo pelo Decreto
Lei n° 2010, de 12.1.1983) 
§ 3° - Durante a convocagao a que se refere a letra e deste artigo, que nao 
podera exceder o prazo maximo de 1 (urn) ano, a remuneragao dos 
integrantes da Polfcia Militar e as despesas com a sua administragao 

9 Legislagao especffica: legislagao promulgada pela Uniao, relativa as Polfcias Militares. 
10 Legislagao peculiar: legislagao promulgada pelos Estados, relativa as Polfcias Militares. 
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continuarao a cargo do respective Estado-Membro. (lnclufdo pelo Decreta
Lei n° 2010, de 12.1.1983) 
Art. 4° - As Polfcias Militares, integradas nas atividades de seguran9a 
publica dos Estados e Territories e do Distrito Federal, para fins de emprego 
nas a96es de manuten9ao da Ordem Publica, ficam sujeitas a vincula9ao, 
orienta9ao, planejamento e controle operacional do 6rgao responsavel pela 
Seguran9a Publica, sem prejufzo da subordina9ao administrativa ao 
respective Governador. (Reda9ao dada pelo Decreta-Lei n° 201 0 de 
12.1.1983) 
( ... ) 

Em conformidade com o Decreto-Lei n°. 667/69, foi editada a Lei Estadual n° 

6.774, de 08 de janeiro de 1976 (LOB- Lei de Organizac;:ao Basica), a qual dispoe 

sobre a organizac;:ao basica da Policia Militar - destinac;:ao, missao, subordinac;:ao, 

estrutura geral, areas de responsabilidade e desdobramento, pessoal e disposic;:oes 

diversas. 

Como ja foi citado anteriormente, a PMPR articula-se e desdobra-se de forma 

a estar presente nos 399 (trezentos e noventa e nove) municipios que compoem o 

territ6rio paranaense. 

Para que ela possa se articular adequadamente, o Estado e dividido em areas 

de responsabilidade levando em considerac;:ao as necessidades decorrentes da 

missao normal da Policia Militar e as caracterfsticas regionais. Assim, sao atribufdas 

areas para os Batalhoes (BPM) e Companhias lndependentes (Cia lnd PM). 

Por meio da figura 1, tem-se a divisao das areas de responsabilidade dos 

Batalhoes e das Companhias lndependentes subordinados ao Comando do 

Policiamento do Interior (CPI). 0 objetivo e possibilitar a visualizac;:ao da divisao 

(circunscric;:ao) territorial afeta a cada unidade operacional da Policia Militar no 

interior do Estado. Observe-se que no decorrer deste trabalho ocorreu a criac;:ao da 

4a Companhia lndependente de Policia Militar (4a Cia lnd) a qual tera sua sede em 

Londrina (ainda em processo de instalac;:ao) e recebera como area de circunscric;:ao 

uma parte da area do 5° BPM que esta situada neste municipio. 

Esclarec;:a-se que a area denominada CPC/SEDE, no mapa e na legenda 

como o nome ja diz, refere-se ao Comando do Policiamento da Capital que sera 

objeto de visualizac;:ao nas pr6ximas figuras. 
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Fi ura 1 - Unidades o eracionais int rantes do Comando do Policiamento do Interior 
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Fonte: 38 S~o do Estado-Maior da PMPR. 
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Com a figura 2, pretende-se propiciar a visualizayao da divisao de areas dos 

Batalhoes subordinados ao Comando do Policiamento da Capital (CPC) que se 

encontram sediados em Curitiba, e, respectivamente de suas subareas 

(Companhias). 



Fi ura 2 - Unidades o eracionais int rantes do CPC sediadas em Curitiba. 

Fonte: 38 Se<;ao do Estado-Maior do Comando do Policiamento da Capital. 
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Destaque-se que a figura 2 mostra tambem a informayao pertinente a 
consonancia com as areas de atuayao das Delegacias da Policia Civil. 

Alguns dos municipios situados em parte da Regiao Metropolitana de Curitiba 

(RMC) estao dentro da area de responsabilidade de apenas urn Batalhao, o 17° 

BPM, o qual integra tambem o Comando do Policiamento da Capital. Na figura 3, 
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pode-se ter uma melhor no<;ao dessa divisao de areas e respectivas subareas de 

responsabilidade. 

Fi ura 3 - 17° BPM, unidade o eracional int rante do CPC sediada em sao Jose dos Pinhais . 

• 
Fonte: 38 Sec;ao do Estado-Maior do Comando do Policiamento da Capital. 

lnobstante ter sido proporcionada a visualiza<;ao da divisao de areas dos 

Batalhoes e Companhias lndependentes subordinados ao CPI e CPC, conforme se 

viu das ilustra<;oes 1, 2 e 3, e oportuno prestar outros esclarecimentos para a melhor 

compreensao de uma unidade operacional da Policia Militar, efetivo, 
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desdobramento, atua<;ao, policiamento, entre outras observa<;oes norteadoras ao 

presente estudo. 

A organiza<;ao e o efetivo destinado a cada OPM (Batalhoes e Companhias 

lndependentes) da Policia Militar sao determinados em fun<;ao das necessidades, 

das caracteristicas fisiograficas, psicossociais, politicas e economicas das areas, 

subareas ou setores de responsabilidade, conforme preve a Lei Estadual n° 6. 77 4n6 

(LOB) por meio dos artigos a seguir transcritos (PARANA, 1976): 

( ... ) 
Art. 50. A organizagao e o efetivo de cada OPM operacional sera em fungao 
das necessidades, das caracteristicas fisiograficas, psicossociais, politicas e 
economicas das areas, subareas ou setores de responsabilidade. 
§ 1°. Um batalhao (regimento) de Policia Militar tera de 2 (duas) a 6 (seis) 
companhias (esquadroes) e elementos de comando e servi<;os; uma 
companhia tera de dais a seis pelotoes e elementos de comando e servigos; 
um pelotao tera de dais a seis grupos; um grupo sera constituido de um 
sargento e tres soldados, no minima. 
§ 2°. Quando o numero de companhias de Policia Militar necessaria a 
determinada area ultrapassar a seis subunidades, a mesma devera dar 
origem a duas novas areas de batalhao. 
Art. 51. A cada municipio que nao seja sede de BPM, Cia PM ou Pel PM, 
correspondera um Destacamento Policiai-Militar (Dst PM}, constituido de, 
pelo menos, um Grupo de Policia Militar. 
§ 1°. Os distritos municipais, cujas necessidades assim o exijam, terao um 
subdestacamento policial-militar (S Dst PM) ou, ate mesmo, um 
destacamento PM. 
§ 2°. 0 efetivo dos Dst PM e S Dst PM, respeitados os limites dispostos 
nesta Lei, serao fixados levando-se em conta as exigencias de seguran<;a 
do municipio. 
§ 3°. 0 subdestacamento PM tera o efetivo minima de dais soldados PM e 
sera comandado por um cabo PM. 
( ... ) 

Em suma, vale dizer que para serem estabelecidos parametros visando a 
fixa<;ao do efetivo para uma determinada area, devem ser levados em considera<;ao 

nao somente a popula<;ao existente na localidade apreciada, mas tambem os 

valores agregados a uma peculiaridade local. Como exemplos podem ser citados os 

locais densamente povoados em rela<;ao aos de grande extensao territorial, pouco 

povoados. Tambem devem ser avaliadas especialmente as regioes de fronteira, 

municipios com baixo indice de desenvolvimento humano (IDH), localidades 

portuarias, grandes p61os industriais e comerciais, e assim por diante. 

Sobre o efetivo, e oportuno registrar que os integrantes das policias militares 

sao denominados militares estaduais 11
, conforme se extrai da Constitui<;ao Federal 

11 Militar estadual: tambem denominado de militar de policia. 
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no artigo 42 e §§ (BRASIL, 1988) e da Constituigao Estadual no artigo 45 e §§ 

(PARANA, 1989). Ressalte-se ainda que o uso do termo "militar estadual" deve 

referir-se a sua situagao funcional com o Estado e, quando utilizado o termo "policial

militar'' refere-se ao exercicio da atividade policial desempenhada pelos integrantes 

da Policia Militar. 

Nao deve ser esquecido que esses agentes do Estado, no exercicio de suas 

fungoes, tambem sao autoridades policiais, vez que exercem uma atividade policial 

em que se detem o poder de policia. Nesse sentido, Lazzarini (1999, p. 269): 

( ... ) 
Autoridade policial e um agente administrativo que exerce atividade policial, 
tendo o poder de se impor a outrem nos termos da lei, conforme o consenso 
daqueles mesmos sabre os quais a sua notoriedade e exercida, consenso 
esse que se resume nos poderes que lhe sao atribufdos pela mesma lei, 
emanada do Estado em nome dos concidadaos. 

Os militares de policia podem integrar a carreira dos oficiais ou das pragas. 0 

acesso se da mediante concurso publico por meio do Curso de Formagao de 

Soldados (carreira das pragas) ou do Curso de Formagao de Oficiais (carreira dos 

oficiais). 

Pertencem a Carreira dos oficiais 0 segundo-tenente e 0 primeiro-tenente que 

sao considerados oficiais subalternos ( exercem a fun gao de Comandante de 

Pelotao), o capitao que e considerado oficial intermediario (exerce a fungao de 

Comandante de Companhia), o major e o tenente-coronel considerados oficiais 

superiores (exerce o primeiro a fungao de Subcomandante de Batalhao ou 

Comandante de Companhia lndependente e o segundo a fungao de Comandante de 

Batalhao), por fim coronel, oficial superior do ultimo posto (exerce o comando do 

policiamento do interior e da capital). Esses referenciais de fungao sao os 

comumente afetos as atividades das OPMs, podendo os oficiais exercer outras 

fungoes de carater administrativo em 6rgaos de diregao setorial afetos a pessoal, 

logistica, ensino, finangas e saude. 

Ja na carreira das pragas, os dois menores niveis hierarquicos sao os do 

soldado e do cabo que integram Grupos Policiais-Militares (GPM) sendo estes a 

maioria. Acima deles tem-se o circulo hierarquico das pragas graduadas (o 3° 

sargento, o 2° sargento, o 1° sargento eo subtenente) que podem exercer a fungao 

de Comandante de GPM, de auxiliar do Comandante de Pelotao, como tambem 
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exercerem a fungao de Comandantes de Destacamentos Policiais-Militares (Dst. 

PM). As pragas tambem podem exercer outras fungoes de carater administrativo. 

Esclarega-se que pelotoes e companhias tambem sao considerados 

destacados (conceito analogo ao de destacamento) quando nao estao localizados 

nas sedes de Batalhoes. 

Por meio da figura 4, e possivel observar que no interior da area de urn 

batalhao existem subareas (companhias- Cia PM) e dentro delas setores (pelotoes 

- Pel PM) e subsetores (grupamentos - GPM - que podem constituir os 

Destacamentos no caso do interior do Estado), sendo o efetivo distribuido de acordo 

com os niveis hierarquicos, conforme ja abordado anteriormente. 

Fi ura 4- Desdobramento da area de urn BPM 
DESDOBRAMENTO 

BPM 

~ 3 8 CiaPM 

~18 CiaPM 

3°Pel PM 
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• 2 8 Cia PM 

Fonte: Manual Basico de Policiamento Ostensivo (1988, p. 11). 

0 efetivo previsto para a Policia Militar do Parana e determinado par Lei 

(somente a Lei pode criar cargos publicos) e a sua regulamentagao se 

consubstancia pelo Quadro Organizacional (QO) proposto pelo Comandante-Geral 

da PMPR, o qual se exterioriza por meio de ato governamental na modalidade 

Decreta. 
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0 QO e a compatibilizac;ao da Lei de Efetivo (Lei que cria os cargos - a 

vigente quando da elaborac;ao desta tese e a Lei n° 15.353, de 22 de dezembro de 

2006) com a Lei de Organizac;ao Basica da PMPR (Lei n° 6.774, de 08 de janeiro de 

1976 - LOB), distribuindo o efetivo (cargos/fungoes) nos 6rgaos que compoem a 

PMPR (6rgaos administrativos- Comando-Geral, Estado-Maior, Diretorias e Orgaos 

de Apoio; 6rgaos operacionais- Comandos de Policiamento do Interior e da Capital; 

Batalhoes e Companhias lndependentes). Para urn aprofundamento do 

conhecimento da organizac;ao da Policia Militar do Parana deve ser analisada a LOB 

em cotejo com as Constituic;oes Federal e Estadual. 

Deve ser mencionado para conhecimento que dentro da estrutura da Policia 

Militar do Parana existe o Corpo de Bombeiros que deixa de ser citado no texto 

corrente por nao ser objeto do presente estudo. 

Como ja foi dito anteriormente, a principal missao da Policia Militar e o 

desenvolvimento de ac;oes e operac;oes de policia ostensiva e de preservac;ao da 

ordem publica. A consecuc;ao de tal fim e realizada por meio das organizac;oes 

policiais-militares de execuc;ao, os Batalhoes e Companhias lndependentes, que se 

articulam no territ6rio paranaense em face do plano de desdobramento que por 

decorrencia de impositivo legal e normativo e de competencia do Comandante-Geral 

da Policia Militar. 

Esses Batalhoes e Companhias lndependentes sao coordenados pelos 

Comandos do Policiamento da Capital e do Interior de acordo com a area em que 

estao sediados - constituem estes ultimos unidades orc;amentarias 12 dando suporte 

logistico as unidades operacionais. 

0 exercicio da policia ostensiva consubstancia-se em ac;oes de policiamento 

ostensivo que possuem caracteristicas e variaveis pr6prias, constantes da doutrina 

de policia, as quais sao tratadas no Manual Basico de Policiamento Ostensivo (1988, 

p. 4, 7- 10) e serao resumidamente abordadas a seguir. 

Sao caracteristicas do policiamento ostensivo: - identificac;ao de relance pela 

farda, armamento, equipamentos, viaturas e aprestos; - atividade dinamica 

preventiva e repressiva originada pela necessidade de defesa da sociedade; -

presenc;a continuada para fins de manutenc;ao da ordem publica; - exerce o poder de 

12 Unidade orvamentaria: Segundo a Lei n° 4.320 de 17/03/1964 que institui normas gerais de direito 
financeiro para elaboravao e centrale de orvamentos e balanvos e o agrupamento de servivos 
subordinados ao mesmo 6rgao que sera consignado dotavoes pr6prias. 
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policia dentro dos limites da lei; e, - presenc;a fisica em locais onde haja maior 

possibilidade da existencia de quebrada ordem. 

Sao inumeras as variaveis que servem de criterios para identificar os aspectos 

relativos ao policiamento ostensivo, no entanto, algumas delas devem ser 

comentadas de forma a tornar claras as ac;oes desenvolvidas pela Policia Militar por 

meio de suas OPMs. 

As que se revestem de qualificadoras das ac;oes e operac;oes de policia - os 

tipos de policiamento. Pode ser citado a titulo de exemplo o policiamento ostensivo 

geral que visa a atender as necessidades basicas de seguranc;a; o policiamento de 

transito que visa a disciplinar o cumprimento das normas e regras de circulac;ao; o 

policiamento rodoviario que visa a disciplinar o cumprimento das normas e regras de 

transito nas rodovias; o policiamento ambiental que visa a preservar o meio

ambiente incluindo a flora e a fauna; o policiamento de guarda que visa a seguranc;a 

dos aquartelamentos e seguranc;a externa de estabelecimentos penais. 

As que se referem aos meios de locomoc;ao - processos. 0 policiamento 

ostensivo pode ser realizado a pe, motorizado, montado, aereo, em embarcac;ao ou 

em bicicleta. 

Quanta ao modo peculiar em que e executado o policiamento ostensivo -

modalidade- pode ser por meio do patrulhamento que e uma atividade dinamica de 

observac;ao, fiscalizac;ao e reconhecimento; permanencia que e uma atividade 

estatica de observac;ao, fiscalizac;ao reconhecimento em urn posto; diligencia que 

esta voltada a busca de pessoas, animais ou coisas, captura de pessoas e resgate 

de pessoas; e, escolta que e voltada a custodia de pessoas e bens em 

deslocamento. 

A PMPR dispoe de organizac;oes policiais-militares especializadas em alguns 

tipos de policiamento. 

0 Batalhao de Policia Rodoviaria e o Batalhao de Policia Ambiental com 

atuac;ao exclusiva em todo o Estado do Parana, respectivamente na execuc;ao do 

policiamento rodoviario e do policiamento ambiental, e o Batalhao de Policia de 

Transito que atua somente em Curitiba com exclusividade no policiamento de 

transito. Existe tambem o Batalhao de Policia de Guarda, que atua na guarda 

externa das unidades que integram o Departamento Penitenciario sediadas 

exclusivamente em Curitiba e Regiao Metropolitana, e a Companhia de Policia de 

Guarda que atua nas sedes dos poderes estaduais. 
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As Unidades Operacionais que integram o Comando do Policiamento do 

Interior realizam, a excec;ao do policiamento rodoviario e ambiental, os demais tipos 

de policiamento, ou seja, o ostensivo geral, o de transito e o de guarda. 

As Unidades Operacionais que integram o Comando do Policiamento da 

Capital e estao sediadas em Curitiba realizam exclusivamente o policiamento 

ostensivo geral e a sediada na regiao metropolitana de Curitiba realiza a excec;ao do 

policiamento rodoviario, ambiental e de guarda, os demais tipos de policiamento. 

Saliente-se que alem das ac;oes e operac;oes afetas ao policiamento 

ostensivo, tipicas de Policia Militar, os policiais-militares, em alguns casos, acabam 

por executar o ciclo completo de policia. 

E o caso do militar de policia que, quando no exercicio de suas func;oes 

policiais, - frise-se, o ser militar refere-se a sua situac;ao funcional perante o Estado 

e o ser policial refere-se ao exercicio de sua missao constitucional - depara-se com 

uma ocorrencia envolvendo a pratica de crime de menor potencial ofensivo, nos 

termos do art. 69, da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, como autoridade 

policial, efetua a lavratura do termo circunstanciado de infrac;ao penal e elabora a 

notificac;ao para comparecimento da parte infratora ao Juizado Especial. 

2.4.2 POLfCIAS CIVIS 

As atribuic;oes das policias civis no Brasil sao as relacionadas a policia 

judiciaria e a apurac;ao de infrac;oes penais, exceto as militares, conforme 

determinam os dispositivos constitucionais federal e estadual vigentes, consoante se 

ve transcrito a seguir. 

Constitui<;ao da Republica Federativa do Brasil 
( ... ) 
Art. 144. A seguran<;a publica, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, e exercida para a preservac;ao da ordem publica e da 
incolumidade das pessoas e do patrimonio, atraves dos seguintes 6rgaos: 
( ... ) 
V - policias civis; 
( ... ) 
§ 4° As polfcias CIVIS, dirigidas por delegados de policia de carreira, 
incumbem, ressalvada a competemcia da Uniao, as func;oes de policia 
judiciaria e a apurayao de infra<;oes penais, exceto as militares. 
§ 7° A lei disciplinara a organizayao e o funcionamento dos 6rgaos 
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responsaveis pela seguranga publica, de maneira a garantir a eficiencia de 
suas atividades. 
( ... ) 

Constituigao do Estado do Parana 
( ... ) 
Art. 46. A Seguranga Publica, dever do Estado, direito e responsabilidade de 
todos, e exercida, para a preservagao da ordem publica e incolumidade das 
pessoas e do patrimonio, pelos seguintes 6rgaos: 
I - Policia Civil; 
( ... ) 
Art. 47. A Polfcia Civil, dirigida por delegado de polfcia, preferencialmente da 
classe mais elevada da carreira, e instituigao permanente e essencial a 
fungao da Seguranga Publica, com incumbencia de exercer as fungoes de 
policia judiciaria e as apuragoes das infragoes penais, exceto as militares. 
§ 1°. A fungao policial civil fundamenta-se na hierarquia e disciplina. 
§ 2° 0 Conselho da Policia Civile 6rgao consultivo, normativo e deliberative, 
para fins de controle do ingresso, ascensao funcional, hierarquia e regime 
disciplinar das carreiras policiais civis. 
§ 3° Os cargos policiais civis serao providos mediante concurso publico de 
provas e tftulos, observado o disposto na legislagao especffica. 
( ... ) 

A Policia Civil ou Policia Judiciaria, auxiliar do Poder Judiciario, tambem esta 

presente no ambito do territ6rio paranaense; no entanto, a presenga do delegado de 

policia e verificada principalmente naqueles municipios sedes de Comarca. 

lndispensavel no campo da persecugao criminal e representada pelo 

delegado de policia, conforme dispoe a Lei Complementar n° 14, de 26 de maio de 

1982, que instituiu o Estatuto da Policia Civil do Parana (PARANA, 1982), como 

adiante seve: 

( ... ) 
Art. 275 As Delegacias de Polfcia instaladas nas sedes de Comarcas, serao 
obrigatoriamente chefiadas por Delegado de Policia de carreira. 

Resultado da pesquisa realizada no decorrer do presente trabalho, cujo 

resultado sera objeto de avaliagao no proximo capitulo, a atuagao da Policia Civil 

com a presenga de seus delegados de policia ou de seus servidores policiais ocorre 

em aproximadamente 190 (cento e noventa) municipios dos quais 155 (cento e 

cinquenta e cinco) estao situados em sedes de Comarca. 

Esclarega-se que os 209 (duzentos e nove) municipios restantes nao estao 

descobertos em face de que os Comandantes de Destacamentos Policiais-Militares 

(subtenentes e sargentos da PMPR), alem de exercerem suas atividades normais 

como encargo, incumbe-lhes o atendimento das Delegacias de Policia que nao 

estiverem providas de servidor policial. 
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Suas designac;oes se dao por meio de Resoluc;ao da lavra do Secretario de 

Estado da Seguranc;a Publica, reportando-se os referidos graduados, em face do 

exercicio das fungoes impostas, aos oficiais que lhe sao superiores enquanto 

executam ac;oes tipicas de Policia Militar e aos delegados de policia, aos quais tern 

vinculo na Comarca mais proxima, quando de uma ac;ao tipica de Policia Civil. 

lnobstante a esta dupla subordinac;ao dos sargentos e subtenentes, uma 

hierarquica e outra tecnica, esta situac;ao tipica do Parana, decorrente do Decreta n° 

1.557, de 09 de junho de 2003, que atribuiu aos subtenentes e sargentos 

combatentes da Policia Militar do Parana o atendimento nas delegacias de policia 

nos Municipios que nao contem com servidor de carreira da Policia Civil, existe uma 

Ac;ao Direta de lnconstitucionalidade ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil, na qual a Associac;ao dos Delegados de Policia do Estado do 

Parana requereu seu ingresso no feito na qualidade de amicus curiae, sabre a qual 

se frise, que ate o termino deste trabalho, nao se tinha comunicac;ao oficial de seu 

desfecho, portanto, com a Policia Militar ainda atendendo estas delegacias. 

2.4.3 PODER JUDICIARIO 

0 Poder Judiciario no Brasil e o conjunto de 6rgaos publicos ao qual a 

Constituic;ao patria atribui func;ao jurisdicional, conforme se depreende de seus 

artigos 96 a 126. 

A func;ao jurisdicional ou jurisdic;ao deve ser entendida genericamente como a 

designac;ao de atribuic;oes conferidas aos magistrados na administrac;ao da justic;a. 

Trata-se de obrigac;ao e da prerrogativa de compor conflitos de interesses em cada 

caso concreto, por meio de urn processo judicial, com a aplicac;ao de normas gerais 

e abstratas. Em sentido eminentemente juridico, significa a extensao e os limites da 

capacidade de julgar de urn juiz. 

Deve ser acrescido que, alem da func;ao jurisdicional, tambem o Judiciario 

exerce o controle da constitucionalidade. Ou seja, evita que atos legislativos e 

administrativos possam contrariar regras ou principios constitucionais. 

Sao os seguintes os 6rgaos do Poder Judiciario que exercem a func;ao 

jurisdicional: - Supremo Tribunal Federal; - Conselho Nacional de Justic;a; - o 
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Superior Tribunal de Justi<;a; - Tribunais Regionais Federais e Jufzes Federais; -

Tribunais e Jufzes do Trabalho; - Tribunais e Jufzes Eleitorais; - Tribunais e Jufzes 

Militares; e, - Tribunais e Jufzes dos Estados, do Distrito Federal e dos Territories. 

E oportuno transcrever alguns artigos da Constitui<;ao Federal concernentes 

aos Tribunais de Jufzes do Estado, dada a proximidade no contexte da defesa social 

com a PMPR (BRASIL, 1988, p. 72, 90-91 ). 

( ... ) 
Art. 92. Sao orgaos do Poder Judiciario: 
( ... ) 
VII- os Tribunais e Juizes dos Estados e do Distrito Federal e Territories. 
( ... ) 
Art. 125. Os Estados organizarao sua Justic;a, observados os principios 
estabelecidos nesta Constituic;ao. 
§ 1°- A competencia dos tribunais sera definida na Constituic;ao do Estado, 
sendo a lei de organizac;ao judiciaria de iniciativa do Tribunal de Justic;a. 
§ 2° - Cabe aos Estados a instituic;ao de representac;ao de 
inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em 
face da Constituic;ao Estadual, vedada a atribuic;ao da legitimac;ao para agir 
a um unico orgao. 
§ 3° A lei estadual podera criar, mediante proposta do Tribunal de Justic;a, a 
Justic;a Militar estadual, constituida, em primeiro grau, pelos juizes de direito 
e pelos Conselhos de Justic;a e, em segundo grau, pelo proprio Tribunal de 
Justic;a, ou por Tribunal de Justic;a Militar nos Estados em que o efetivo 
militar seja superior a vinte mil integrantes. 
§ 4° Compete a Justic;a Militar estadual processar e julgar os militares dos 
Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ac;oes judiciais contra 
atos disciplinares militares, ressalvada a competencia do juri quando a 
vitima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do 
posto e da patente dos oficiais e da graduac;ao das prac;as. 
§ 5° Compete aos juizes de direito do juizo militar processar e julgar, 
singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ac;oes 
judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justic;a, 
sob a presidencia de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes 
militares. 
§ 6° 0 Tribunal de Justic;a podera funcionar descentralizadamente, 
constituindo Camaras regionais, a fim de assegurar o plene acesso do 
jurisdicionado a justic;a em todas as fases do processo. 
§ 7° 0 Tribunal de Justic;a instalara a justic;a itinerante, com a realizac;ao de 
audiencias e demais func;oes da atividade jurisdicional, nos limites 
territoriais da respectiva jurisdic;ao, servindo-se de equipamentos publicos e 
comunitarios. 
Art. 126. Para dirimir conflitos fundiarios, o Tribunal de Justic;a propora a 
criac;ao de varas especializadas, com competencia exclusiva para questoes 
agrarias. 
Paragrafo unico. Sempre que necessaria a eficiente prestac;ao jurisdicional, 
o juiz far-se-a presente no local do litigio. 
( ... ) 

A Divisao e Organiza<;ao Judiciaria do Estado do Parana, definida pela Lei n° 

14.277, de 30 de dezembro de 2005, estabelece entre outros criterios objetivos, a 

popula<;ao e o numero de processes verificados na localidade, como fatores que 
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influenciam a fixagao da Comarca e o status da entrancia. 

No Parana, conforme o C6digo de Normas da Corregedoria-Geral de Justiga 

(atualizado ate o Provimento n° 125), o Poder Judiciario tern 7 (sete) Comarcas de 

entrancia final, 54 (cinquenta e quatro) de entrancia intermediaria e 83 (oitenta e 

tn3s) de entrancia inicial (PARANA, 2007). 

2.4.4 MINISTERIO PUBLICO 

0 Ministerio Publico e uma instituigao permanente, essencial a fungao 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem juridica, do regime 

democratico e dos interesses sociais e individuais indisponiveis, sendo regulado 

pelos artigos 127 a 130-A da Constituigao Federal, tendo como principios 

institucionais a unidade, a indivisibilidade e a independencia funcional. 

Ele abrange o Ministerio Publico da Uniao (compreende o Ministerio Publico 

Federal, o Ministerio Publico do Trabalho, o Ministerio Publico Militar e o Ministerio 

Publico do Distrito Federal e Territ6rios) e o Ministerio Publico dos Estados. 

Dentre suas fungoes institucionais, destaca-se a de promover, privativamente, 

a agao penal publica, na forma da lei; zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 

Publicos e dos servigos de relevancia publica aos direitos assegurados nesta 

Constituigao, promovendo as medidas necessarias a sua garantia; promover o 

inquerito civil e a agao civil publica, para a protegao do patrimonio publico e social, 

do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; promover a agao de 

inconstitucionalidade ou representagao para fins de intervengao da Uniao e dos 

Estados, nos casos previstos nesta Constituigao; defender judicialmente os direitos e 

interesses das populagoes indigenas; expedir notificagoes nos procedimentos 

administrativos de sua competencia, requisitando informagoes e documentos para 

instrui-los, na forma da lei complementar respectiva; exercer o controle externo da 

atividade policial, na forma da lei complementar; requisitar diligencias investigat6rias 

e a instauragao de inquerito policial, indicados os fundamentos juridicos de suas 

manifestagoes processuais; exercer outras fungoes que lhe forem conferidas, desde 

que compativeis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representagao judicial e a 
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consultoria juridica de entidades publicas. 

Constitucionalmente, o Ministerio Publico tern assegurada autonomia 

funcional e administrativa. 

A chefia dos Ministerios Publicos dos Estados e exercida pelo Procurador

Geral de Justic;a. 

0 Ministerio Publico esta presente em todas as Comarcas, vez que sua 

func;ao esta atrelada as ac;oes desenvolvidas pelo Poder Judiciario. 
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CAPiTULO 3 

A moralidade e a melhor de todas as regras para orientar a 
humanidade. 

Nietzsche 

3. FUNDAMENTOS DOS ORGAOS DE DEFESA SOCIAL 

No capitulo anterior, foi efetuada uma contextualizagao da defesa social por 

meio de abordagens conceituais a ela inerentes, assim como foram apresentados 

outros conceitos como o de seguranga publica e ordem publica. Foram 

determinados os 6rgaos que a integram com enfase naqueles que se relacionam 

intimamente em face de seus misteres: a Policia Militar, a Policia Civil, o Poder 

Judiciario e o Ministerio Publico. 

Foram expostas as missoes destes organismos, particularidades de atuagao, 

questao afeta a seus integrantes, suas articulagoes e desdobramentos no Estado do 

Parana, assim como, efetuados os apontamentos necessarios relativos ao ciclo de 

policia e ao ciclo da persecugao criminal de forma a demonstrar os fundamentos da 

aproximagao e inter-relacionamento desses 6rgaos: a protegao da sociedade contra 

manifestagoes de quebra da boa ordem, qual seja, da tranquilidade e salubridade 

publica. 

No presente capitulo, serao analisados os fundamentos afetos aos 6rgaos 

que compoem a defesa social considerando-se o momento contemporaneo. 

Como foram observadas no transcorrer o trabalho, as agoes exercidas pela 

Policia Militar no ambito da defesa social, tern por objeto a preservacao da ordem 

publica. Neste contexto, suas agoes de policia ostensiva visam, precipuamente, a 

atender ao cidadao proporcionando-lhe a garantia da inviolabilidade do direito a vida, 

da sua seguranga individual ou coletiva conforme cada tipo de ambiente, do direito 

de nao ser privado de sua propriedade, do direito de ter um meio-ambiente 

preservado no presente e para as geragoes futuras, entre tantos outros tipos de 

garantia necessaria para a manutengao da tranquilidade e salubridade publicas. 
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Para a consecuc;ao de tal fim, executa no ambito do territ6rio paranaense 

ac;oes e operac;oes de policia ostensiva - policiamento ostensivo - isoladamente ou 

integrada a outros 6rgaos. Dessa forma, sob o ponto de vista da defesa social, os 

6rgaos que a compoem e se interligam mais amiude devem desenvolver suas 

atividades tal qual uma engrenagem de urn rel6gio, pois urn depende do outro para a 

consecuc;ao de seu mister em relac;ao a algumas ac;oes tipicas. 

Senao veja-se: o policial-militar com sua presenc;a tenta dissuadir pessoas de 

uma pratica criminosa pela sua presenc;a ostensiva, porem, nao podendo estar 

presente em cada esquina das cidades acaba por agir repressivamente ante urn 

flagrante de ato delituoso. 

Se for urn crime de menor potencial ofensivo, tern dois caminhos possiveis: a 

lavratura do Termo Circunstanciado de lnfrac;ao Penal (TCIP) ou o encaminhamento 

a Delegacia de Policia para idemtica providencia. Se for urn crime de maior 

gravidade, vai efetuar o encaminhamento a Delegacia de Policia para a lavratura do 

flagrante pelo delegado de policia. 

Em qualquer das tres situac;oes, o trabalho policial realizado por uma ou duas 

organizac;oes visa ao encaminhamento para o Poder Judiciario, no qual atuarao o 

juiz de direito e o promotor de justic;a. 

Como pode ser observado, entre estes 6rgaos nao existe linha de 

subordinac;ao, apenas conjugac;ao de esforc;os de forma integrada e continua 

voltadas para o bern comum. 

Considerando a natureza juridica das policias estaduais, desde o evento da 

edic;ao da Constituic;ao de 1988, deveria existir naturalmente uma integrac;ao entre 

as policias e nao disputa de espago, vez que o resultado da atuac;ao das duas 

policias destina-se ao Poder Judiciario e ao Ministerio Publico. 

Neste sentido, manifesta-se Almeida (1986, p. 89) quando diz: "AS ACOES 

POLICIAIS CONVERGEM PARA UM OBJETIVO UNO E INDIVIS(VEL". Ele 

complementa a ideia quando afirma que "( ... ) Em verdade, podemos ter varias 

organizac;oes policiais, desde que todas elas tenham faixas definidas de ac;ao, 

atuem coordenadas e por caminhos convergentes". 

Nao resta duvida que uma maior integrac;ao entre as policias e a decorrente 

aproximayao do Poder Judiciario e do Ministerio Publico, seria urn grande ganho 

para a comunidade e garantia de credibilidade para os servic;os oferecidos pelo 

Estado. 
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3.1 PRINCiPIOS INFORMATIVOS 

Alguns principios devem ser abordados no que tange ao envolvimento dos 

6rgaos de defesa social. 

A Emenda Constitucional n° 19/88 acrescentou o Principia da Eficiencia aos 

demais principios originalmente previstos no art. 37 da Constituic;ao Federal. Em 

termos praticos, quando a formalidade burocratica for empecilho a realizac;ao do 

interesse publico, deve ceder perante a eficiencia. Dessa forma, a alterac;ao da 

alocac;ao dos oficiais no QO e no desdobramento em nivel de Companhias, Pelotoes 

e Destacamentos PM de acordo com a entrancia da Comarca (nivelamento 

hierarquico), e medida que em curto prazo redundara em maior legitimidade, 

economicidade e razoabilidade em beneficia da eficiencia. 

Racionalidade. Consubstancia-se na perspectiva da obtenc;ao do maximo 

aproveitamento dos meios humanos disponiveis, visando a mais eficiente cobertura 

das ac;oes afeta ao ciclo de policia e da persecuc;ao criminal. A inexistencia de 

oficiais da Policia Militar nas localidades sedes de Comarcas minimiza o 

relacionamento produtivo com o Poder Judiciario, com o Ministerio Publico e com a 

Policia Civil, vez que o planejamento, a coordenac;ao e a fiscalizac;ao das ac;oes e 

operac;oes de policia ostensiva e de preservac;ao da ordem publica sao inerentes 

aos oficiais e devem estar sempre em consonancia com os 6rgaos em comento, sob 

pena de a comunidade nao ser atendida com maior perfeic;ao. 

Seguranc;a Juridica ou Estabilidade das Relac;oes Juridicas. As ac;oes e 

operac;oes de policia desencadeadas pelos militares estaduais, muitas vezes criam 

situac;oes juridicas que podem ate ser mais prejudiciais que sua manutenc;ao, 

principalmente em face da repercussao na ordem social. Assim, um relacionamento 

mais proximo dos demais 6rgaos ja citados, no desencadear das ac;oes ou 

antecipando-se a seus resultados, podera melhor atender ao interesse publico sem 

que se cause dano a ordem juridica ou se cometa algum abuso de poder. 

lgualdade Territorial. A distribuic;ao das Comarcas no territ6rio paranaense, no 

que concerne a seguranc;a publica, ja contem um equilibria na organizac;ao do Poder 

Judiciario, do Ministerio Publico e da Policia Civil, evidenciando apenas a 

necessidade de adequac;ao da Policia Militar com a alocac;ao de seus oficiais 

conforme o nivel de entrancia (inicial, intermediaria e final) por meio da 
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reclassificac;ao das OPMs. 

Proporcionalidade. Visa a uma maior adequac;ao entre os meios e os fins da 

atuac;ao da Policia Militar ao relacionar-se com os outros 6rgaos, objetivando o 

atendimento do interesse publico. A atuagao administrativa merece censura quando 

nao guardar uma proporc;ao adequada entre os meios que emprega e o fim que a lei 

almeja. 

Princfpio da Economia. A maior proximidade das chefias dos 6rgaos abreviara 

tramites desnecessarios decorrentes da maior integrac;ao para a consecugao das 

ac;oes e operac;oes de policia ostensiva. 

Princfpio da Facilitac;ao e Agilizagao de Procedimentos. A maior interac;ao com 

os outros 6rgaos possibilitara a minimizac;ao de eventuais desvios burocraticos. E o 

caso da elaboragao dos Termos Circunstanciados de lnfragao Penal e da 

coordenac;ao das ac;oes dos gestores de delegacia. 

Muitos outros princfpios poderiam ser abordados, no entanto, consideram-se 

os apresentados como os principais e que mais sustentam a necessidade de maior 

interac;ao entre os dirigentes dos 6rgaos de defesa social objetos do presente 

estudo. 

3.2 PLANO NACIONAL DE SEGURAN<;A PUBLICA 

0 Plano Nacional de Seguranc;a Publica entre varios fundamentos e metas 

que apresenta, contem algumas pretensoes e orientac;oes voltadas a melhoria da 

seguranga. Apresenta alguns princfpios para uma nova policia, que vern ao encontro 

do presente trabalho. 

Resumidamente, a pretensao e de que se implantem processos sustentaveis 

de construgao da paz, que passem pela transformagao interna das policias, de seus 

valores fundamentais, de sua identidade institucional, de sua cultura profissional e 

de seu padrao de comportamento. 

Afirma que existem problemas estruturais que somente podem ser mudados 

se houver uma radical transformac;ao. Talvez nao seja necessaria chegar a tanto. Se 

cada qual fizer sua parte de forma sistemica e integrada, grande parte do caminho ja 

sera andado. 
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Entretanto, assiste razao quando se afirma no Plano Nacional de Seguranga 

Publica (BRASIL, 2007, p. 22-23) que as policias convivem com urn grande 

problema, conforme se ve transcrito a seguir: 

( ... ) 
As policias convivem com o grave problema traduzido pela hipertrofia de 
suas atividades-meio em detrimento de suas atividades-fim: uma pesada e 
lenta estrutura burocratica atrai quadros das corporac;oes que deveriam 
estar alocados nas pontas do servic;o de seguranc;a. 0 mesmo pode ser dito 
dos servidores deslocados para fungoes burocratico-protocolares em 6rgaos 
e repartigoes dos tres poderes, em troca do recebimento de gratificagoes 
que vern complementar os magros vencimentos. 0 deslocamento desse 
contingente de profissionais para as atividades essenciais das corporagoes 
dara maior eficacia e presenga ffsica da seguranga da sociedade. 
Na mesma linha situa-se o problema dos "bicos", que causam duplicidade 
de fungoes, esgotamento ffsico dos quadros das corporagoes, ah§m de 
deslegitimar a natureza publica da seguranga, pois funcionarios publicos 
passam a prestar servigos para empresas cujos interesses podem vir a 
colidir com as fungoes policiais. Deve-se estabelecer a proibic;ao eficas 
dessas atividades. 
No ambito das policias civis, a questao dos inqueritos policiais deve ser 
analisada para que se constituam outros procedimentos capazes de 
dificultar o desvio investigat6rio, facilitar a emergencia da verdade dos fatos, 
subsidiando o procedimento processual penal, e impedir o "esquecimento" 
de certos atos tipicos. 
Tal estrutura s6 sera eficaz em um contexto democratico se houver a 
participagao da comunidade no planejamento, na fiscalizagao e na correigao 
das atividades de seguranga. 
( ... ) 
0 trabalho policial, assim como o da seguranga publica como um todo, tern 
limites: ele isoladamente nao dara conta dos problemas da seguranga, que 
complexos, m6veis e dependentes de fatores sociais, culturais e pessoais 
que transcendem as praticas das corporagoes de seguranga publica. Dai a 
necessidade de as politicas publicas de seguranga acolherem a necessaria 
participagao multidisciplinar e interinstitucional, envolvendo outros setores 
dos governos, entidades da sociedade, movimentos sociais e organizagoes 
do terceiro setor, ressaltando ainda a contribuigao das universidades para 
as policias, seja na formagao de seus quadros, seja na formulagao de seus 
planejamentos, seja no esclarecimento das questoes que sao de sua 
competencia. As estruturas do sistema de seguranga publica e das polfcias, 
em especial, devem ser suficientemente abertas para admitir seus limites e 
aceitar a participagao dos setores citados a fim de otimizar suas 
transformagoes e propiciar servigos efetivos para a populac;ao. 
( ... ) 

E preciso especial atengao em relac;ao a contribuigao das Universidades na 

evolugao das policias, o que nao e novidade no Parana. No caso da PMPR, desde o 

ano de 1999, a Universidade Federal do Parana, mediante convenio, ja participa da 

especializac;ao dos capitaes por meio do Curso de Especializac;ao em Administragao 

Policial o qual e denominado na caserna de Curso de Aperfeigoamento de Oficiais, 

que prepara o capitao para o oficialato superior. Tambem, em relagao aos majores e 
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tenentes-coroneis pelo Curso Superior de Politica (especializac;ao ao nivel 

estrategico de doutoramento em seguranc;a publica). 

lgualmente e fatica no Plano a ideia de integrac;ao das policias com a criac;ao 

de Areas lntegradas de Seguranc;a Publica, conforme se observa da transcric;ao a 

seguir (BRASIL, 2007, p. 32-33): 

( ... ) 
3.1.3. lntegra<;ao territorial 
Para integrar a atua<;ao operacional de ambas as poHcias serao criadas em 
todas as unidades da Federa<;ao as Areas lntegradas de Seguranya Publica 
(AISPs), dividindo o estado em circunscri<;oes territoriais, cada uma sob a 
responsabilidade do comandante do batalhao local da PoHcia Militar e dos 
delegados titulares das delegacias distritais. A superposi<;ao entre as 
esferas de responsabilidade de ambas as institui<;oes - mesmo respeitando 
a independemcia constitucional de cada poHcia, cuja subordina<;ao 
hierarquica se restringe a linha de comando cujo vertice e ocupado pelo(a) 
secretario(a) de seguran<;a e pelo(a) governador(a) - impoe o trabalho 
cooperative cotidiano, desde o momenta inicial, de analise atenta da 
dinamica criminal, ate o momenta da avaliayao comum do desempenho 
policial, passando pela implementa<;ao operacional dos metodos de a<;ao 
consensualmente adotados. 0 que parece 6bvio se reveste de grande 
originalidade, dado o grau de atraso organizacional da seguran<;a publica: o 
planejamento e as a<;oes policiais devem passar a ser compartilhados, de 
forma descentralizada, estimulando-se as iniciativas policiais locais, sem 
prejufzo da supervisao centralizada, necessaria para o enfrentamento de 
certas praticas criminais, cujo ambito de incidemcia ultrapassa o nfvellocal. 
A experiemcia cooperativa servira para derrubar tabus corporativistas e para 
demonstrar as virtudes da integra<;ao entre as diversas etapas do ciclo 
policial. Hoje, com freqoemcia, em muitos estados brasileiros, a area de 
atua<;ao das delegacias distritais nao coincide com as circunscri<;oes dos 
batalhOes da PoHcia Militar e nenhuma das delimita<;oes espaciais 
corresponde a bairros ou regioes administrativas, recortando lotes aleat6rios 
de ruas, sem qualquer vincula<;ao aos pianos diretores de desenvolvimento 
urbana dos municfpios e respectivos estados, e sem compromisso com 
variaveis demograficas, socio16gicas, economicas, urbanfsticas, geograficas 
ou estrategicas. A existencia das AISPs permitira tambem a corre<;ao de 
uma atitude ainda comum entre os observadores da mfdia: a generaliza<;ao. 
Sao freqoentes as declara<;oes generalizantes, do tipo: a seguran<;a publica 
do estado vai mal ou vai bern. Dificilmente urn jufzo unico de validade global 
pode ser verdadeiro, positive ou negative, sendo o mais provavel que certas 
modalidades de crime, em determinadas regioes do estado ou bairros das 
cidades, apresentem oscila<;oes ascendentes ou descendentes, em cada 
perfodo considerado. Observar os dados sabre criminalidade pela 6tica das 
AISPs induz a avalia<;ao mais criteriosa e detida, sensfvel para as varia<;Oes 
segundo tipos de crime e territories do estado, em cada perfodo de tempo. 
Esse aprimoramento do olhar crftico evita o risco de generaliza<;oes 
infundadas. Podem ocorrer situa<;oes em que, par exemplo, roubos e furtos 
de vefculos estejam aumentando em todo o estado, exigindo mudanyas de 
abordagem ou de agentes responsaveis pelo setor, enquanto, 
paralelamente, outras polfticas setoriais estejam avanyando e produzindo 
resultados extremamente positives no combate a outras formas de crime ou 
na aproxima<;ao com a comunidade; ou na reforma organizacional; ou na 
restaura<;ao da credibilidade das poHcias. Tambem podem ocorrer aumentos 
de certos crimes em certas AISPs e redu<;oes dos mesmos crimes, no 
mesmo perfodo de tempo, em outras AISPs. Seria incorreto, tecnicamente, 
e injusto, moralmente, tratar todas as AISPs do mesmo modo, se os 
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resultados sao opostos. A implantagao das AISPs permitira a adogao de 
metodos criteriosos de avaliagao do desempenho policial. A meta clara 
deveria valorizar o trabalho coletivo e cooperative, voltado para a obtengao 
da paz, com efici€mcia na luta contra o crime, mas sempre com respeito as 
leis e aos direitos humanos. Em cada AISPs deve-se criar uma Comissao 
Civil Comunitaria de Seguranga, de carater consultive, que reuna 
regularmente os principais titulares das polfcias locais e representantes da 
sociedade civil para discutir problemas especificos e colaborar na 
elaboragao da agenda para o proprio trabalho policial, que se torna tambem 
objeto de avaliagao publica. A finalidade da Comissao e triplice: a) 
aproximar as instituigoes policiais da comunidade, restaurando suas 
imagens, restituindo-lhes credibilidade e transmitindo mais confianga e 
sentimento de seguranga a populagao; b) aprimorar o combate ao crime per 
intermedio do apoio des que convivem mais de perto com os problemas, no 
cotidiano: os moradores; c) elevar o grau de consci€mcia comunitaria sabre 
a complexidade des problemas relatives a seguranga publica, para 
combater e isolar o discurso que propoe a barbarie como forma de enfrentar 
a barbarie. A diferenga entre o Conselho de Seguranga Publica e a 
Comissao Civil Comunitaria de Seguranga esta no ambito da 
representatividade e atuagao; enquanto o primeiro tern em vista todo o 
estado, o segundo se ocupa da AISPs em que se organiza e que, per assim 
dizer, representa. As finalidades das Areas lntegradas de Seguranga podem 
ser assim sintetizadas: 
1} integrar as polfcias, entre si, com as comunidades e com as ag€mcias 
publicas e civis prestadoras de servigos essenciais a populagao; 
2} melhorar a qualidade dos servigos de seguranga publica a luz de 
diagn6sticos tecnicamente orientados sobre a criminalidade e a vioh~ncia, 
adequando as forgas policiais aos seus ambientes diversificados de atuagao 
e as demandas especificas de cada localidade; 
3} integrar as forgas de seguranga estaduais e municipais, possibilitando o 
planejamento e a execugao de polfticas locais de policiamento em sintonia 
com a realidade de cada regiao do estado e da capital; 
4} racionalizar os recursos de seguranga publica, incorporando os servigos 
publicos essenciais ao planejamento estrategico das organizagoes policiais; 
5} possibilitar a participagao da comunidade na gestae da seguranga 
publica, per meio de uma Comissao Civil Comunitaria de Seguranga, com 
carater consultive, a ser implantado em cada AISPs; 
6} facilitar a prestagao de contas regular e transparente des servigos de 
seguranga publica ofertados, mediante descentralizagao do planejamento e 
da avaliagao continua de resultados; 
7} tornar mais ageis os servigos de seguranga publica, pela transferemcia de 
autonomia decis6ria e operacional para as unidades locais e para os 
agentes de ponta; 
8} estabelecer uma coordenagao capaz de articular as atividades das areas 
ao conjunto de diretrizes e programas que compoem a polftica de 
seguranga do estado, alem de formular estrategias para o enfrentamento de 
problemas que transcendam a esfera local. 
( ... } 

Depreendem-se do Plano a necessidade de evolu<;ao e maior integra<;ao nao 

somente com a policia de investiga<;ao p6s-delito, mas tambem com os 6rgaos para 

os quais vai parte do resultado do trabalho desenvolvido pelas policias estaduais. 
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3.2 PLANO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA 

Como consequencia do Plano Nacional de Seguranga Publica, os Estados 

elaboraram seu Plano Estadual de Seguranga Publica. 0 Estado do Parana, em face 

de sua manifestagao poHtica e pela necessidade de repasse de verbas federais para 

a melhoria das condigoes do aparelhamento policial, elaborou seu Plano, o qual nao 

pode deixar de ser colacionado, face a exteriorizar ideias voltadas a evolugao das 

policias, compreendendo elementos sinalizadores ao que foi demonstrado ate o 

presente momento neste trabalho (PARANA, 2003, p. 10-11, 14-15). 

( ... ) 
1. 1.4 AQao de ValorizaQao Profissional 
A Secretaria Estadual, com a otimizaQao e racionalizaQao dos recursos 
publicos destinados ao desenvolvimento de suas atividades, promovera 
estudo para a adequaQao salarial e assistencial, o respeito e o apoio ao 
profissional, e buscara assegurar a aQao profissional competente, motivada 
e pautada por padroes eticos compatfveis com a funQao. A adoQao de 
mecanismos e instrumentos que fomentem essa polftica de pessoal nao e 
muito simples, pois sabe-se que as atividades sao extremamente 
diversificadas. 0 estabelecimento de uma poHtica de recursos humanos 
deve, portanto, ser compatfvel com as necessidades, no sentido de 
promover elevada capacitaQao e alto grau de motivaQao, alem de capaz de 
valorizar o homem, demanda: 
- Restabelecer a auto-estima do profissional e sua integraQao ampla junto a 
comunidade onde atua; 
- Restaurar a autoridade e competencia funcional dos diversos escaloes, 
visando proporcionar-lhe maior nfvel de autoridade e cobranQa de 
responsabilidades; 
- Desenvolver sensa profissional pela responsabilizaQao dos menores 
escaloes por parcelas da comunidade, de conformidade com as 
possibilidades de cada regiao; 
- Melhorar os turnos de serviQO, de forma a permitir, setorizadamente, que o 
profissional possa manter folgas condizentes, e descansar, por vezes, 
alguns finais de semana; 
- Evitar o prolongamento do horario e as escalas extras, a nao ser em 
situaQoes extraordinarias, e com remuneraQao adequada 
( ... ) 
1.2. 7.1 0 Ambiente de AtuaQao das Polfcias 
0 exercfcio da polfcia ostensiva, e das atividades de preservaQao da ordem 
publica, nas suas fases de planejamento, concepQao e implementaQao, 
encontra os seguintes 6bices, entre outros: 
1) Quadro de injustiQas sociais, com exclusao de consideravel parte da 
populaQao dos beneffcios s6cio-economicos. 
2) lneficacia do sistema de defesa social. 
3) lnexistencia de um sistema de seguranQa publica articulado, agil, 
eficiente e eficaz. 
4) Fragilidade dos controles sociais, e impunidade. 
5) Crise de autoridade com queda da credibilidade da polfcia e retirada de 
alguns poderes por outros segmentos. 
6) Deficiencia de recursos alocados aos 6rgaos de seguranQa publica. 
7) Dificuldades e morosidade na seleQao e recrutamento de pessoal. 
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8) Diversificagao do modus operandi dos infratores da lei, e novas 
modalidades e tecnologias para o crime. 
9) Evolugao do crime organizado em suas diversas modalidades. 
10) Tendencia a procura indiscriminada de apoio de organizacoes estranhas 
ao sistema de seguranca publica, af inclufda a seguranca privada. 
11) Falta de informagoes acerca dos trabalhos da Polfcia Civil e Militar, par 
parte da populagao. 
12) Cobranga, par parte de algumas liderancas comunitarias, de atitudes 
mais preventivas da polfcia. 
13) Descompromisso com a seguranca publica, par parte da comunidade. 
14) Tendencia ao individualismo, e isolamento das pessoas nos centres 
urban as. 
15) Pressoes crescentes para melhoria da qualidade de seguranca. 
Especificamente quanta policiamento comunitario (planejamento, 
concepgao e implementacao), e necessaria a superacao dos seguintes 
6bices do ambiente interne das polfcias: 
a) Desconfianca e resistencia de alguns policiais para com essa nova 
concepgao de polfcia. 
b) Deficiencia na formacao e no treinamento do pessoal destinado ao 
policiamento. 
c) Desvio de sua finalidade (preventiva au investigativa) para a guarda de 
presos; 
d) acumulo de unidades gerenciadas par uma unica autoridade policial. 
e) Usa incorreto au indevido de recursos alocados as Polfcias, af inclufdos 
viaturas, comunicagoes e outras tecnologias disponfveis. 
( ... ) 

Como pode ser observado, parte das pretensoes do Governo sera mais 

facilmente atingida com uma maior integragao em termos de orientagao operacional 

se houver urn relacionamento mais proximo das chefias dos 6rgaos diretamente 

envolvidos na defesa social. 

Dos Pianos retrocitados, verifica-se em urn primeiro momenta, uma 

convergencia para a evolugao e integragao das policias estaduais e uma maior 

aproximagao da sociedade organizada. 

3.3 AREAS INTEGRADAS DE SEGURAN<;A PUBLICA 

Em decorrencia dos Pianos Federal e Estadual de Seguranga Publica, o 

governo do Estado do Parana editou o Decreta n° 2.835, de 22 de abril de 2004, 

criando as Areas lntegradas de Seguranga Publica (AISPs), o qual, no caput do seu 

artigo 1°, diz (PARANA, 2004): 

Art. 1°. Ficam criadas as Areas lntegradas de Seguranca Publica - AISPs, 
com o objetivo de estabelecer areas de atuagao territorial coincidentes para 
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o Departamento de Polfcia Civil do Estado do Parana e para a Polfcia Militar 
do Estado do Parana. 

Seguindo esta mesma esteira, o governo estadual editou o Decreta n° 2.382, 

de 22 de abril de 2004 (PARANA, 2004), criando o Centro lntegrado de Opera96es 

de Seguran9a Publica (CIOSP). 

Deve ser esclarecido que ate entao as ocorr€mcias policiais tinham sua 

demanda dirigida ao Centro de Opera96es Policiais-Militares (COPOM) da PMPR, 

assim como muitas ocorrencias assistenciais para este setor eram dirigidas. 

Com a cria9ao do CIOSP, foram aglutinados em um s6 local os atendimentos 

de emergencias policiais (sejam elas destinadas a Policia Militar ou a Policia Civil) e 

as emergencias decorrentes de acidentes e medicas (as destinadas ao Corpo de 

Bombeiros (SlATE) ou a Secretaria de Saude (SAMU}), estando tambem presente a 

Guarda Municipal, criando-se entao um centro de referencia de a96es integradas. 

Este e o caminho que seguem as policias no Brasil. Um exemplo que pode 

ser citado e o caso do Governo do Ceara, que criou suas Areas Operacionais 

lntegradas (AOPI), integrando operacionalmente a Policia Militar, a Policia Civil e o 

Corpo de Bombeiros, o que foi seguido por outros Estados como Minas Gerais e Rio 

de Janeiro. 

Fazendo uma analise no Brasil, e oportuno tecer pelo menos um apontamento 

no sentido de que se nao houvesse desvios dos mandamentos constitucionais 

afetos as a96es das policias estaduais, o reflexo negativo produzido para a 

sociedade seria muito menor, pais, cada cidadao saberia que "a policia" esta 

fazendo o que pode. No entanto, a visao ainda e confusa; por mais que os 

Governos Estaduais tenham adotado como norma a integra9ao das policias, muito 

ha que se caminhar. 

Situa9ao tipica de desvio de missao com redundante aplica9ao de civis e 

militares em a96es identicas, demonstrando uma falta de aproveitamento do 

elemento humano e da logistica pertinente, observa-se quando da montagem de 

grupos de elite em ambas as policias, visando a a9ao em ocorrencias envolvendo o 

delito de sequestra. Como pode ser observado, nao ocorre a necessaria integra9ao. 

E um erro de todos os governos permitirem que tal situa9ao perdure. 

Nesse exemplo, retira-se a existencia de uma competi9ao por espa9o, falta de 

economia, falta de racionaliza9ao na aplica9ao dos meios e ate certo vedetismo vista 

pela midia quando do sucesso de alguma missao. 
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Para evitar essa disputa e a apropriac;ao de urn resultado operacional, poderia 

a Secretaria de Seguranc;a Publica de cada Estado atribuir a urn porta-voz a missao 

de falar a imprensa no momenta oportuno, desde que possua o conhecimento 

necessaria para nao prejudicar a ac;ao. 

Em relac;ao aos dois 6rgaos, as policias civis deveriam buscar todo o aparato 

tecnol6gico para atender a situac;ao dentro de seu ramo de atuac;ao; ja as policias 

militares, dentro de seu mister,deveriam manter urn grupo altamente treinado para as 

ac;oes de riscos, congelamento de area e estabelecimento de perimetros taticos, etc. 

Os negociadores poderiam ser urn policial-civil, urn policial-militar ou mesmo ambos, 

conforme as disponibilidades do momenta. 

Em suma, urn grupo integrado permanentemente para este tipo de ac;ao, 

podendo ser acionado pelo Comandante-Geral da Policia Militar ou pelo Delegado

Geral da Policia Civil, conforme quem detenha no momenta a responsabilidade pela 

situac;ao de risco. Porem, o mais importante seria a integrac;ao sem subordinac;ao de 

urn para com o outro e sem levar a midia que a ac;ao foi de uma ou de outra policia, 

por isso a ideia de urn porta-voz neutro, que fale em nome do Estado ou da 

Secretaria de Seguranc;a. 

Este comentario decorrente da propria ideia da integrac;ao das policias serve 

para mostrar que e possivel melhorar, depende das pessoas que tern o poder para 

tal. 

Assim, nao haveria desvio de atuac;ao da Policia Civil nem desvio de atuac;ao 

da Policia Militar. Ganharia a sociedade, o Poder Judiciario e o Ministerio Publico. No 

entanto, ainda nao e o que ocorre, conforme se ve noticiado pela imprensa e 

compreendido por qualquer pessoa de mediana cultura. 
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CAPiTULO 4 

Sem ideias, a evolw;ao humana seria inexplicavel. 
Jose lngenieros 

4 A RECLASSIFICACAO DAS ORGANIZACOES POLICIAIS-MILITARES COMO 

FATOR DE INTEGRACAO 

Nos capitulos anteriores, foi possivel efetuar algumas constatagoes relativas 

as instituigoes permanentes que integram a defesa social. 

Umas dessas constatagoes que merece destaque e o fato de que o 

envolvimento dos 6rgaos publicos, das entidades de natureza publica ou privada, 

dos segmentos da sociedade organizada, da populagao em geral, mas acima de 

tudo, do entrelagamento natural do Poder Judiciario, do Ministerio Publico, da Policia 

Militar e da Policia Civil, e conditio sine qua non para assegurar aos integrantes da 

comunidade o plena exercicio dos direitos sociais, da liberdade, da seguranga, do 

bem-estar, enfim, da tranqOilidade e da salubridade publicas. 

Decorrente do entendimento do significado atinente ao ciclo de policia e ao 

ciclo da persecugao criminal, e possivel afirmar que seguranga publica nao e 

somente problema da policia. 

A falta de seguranga reflete muitas vezes as mazelas sociais oriundas da rna 

administragao publica do passado, compreendidas as agoes executadas pelas 

instancias formais e o distanciamento das instancias informais, o que contribui para 

gerar dificuldade de acesso a saude, a educagao, perda do sentimento de civismo, 

perda dos valores eticos, marais e religiosos ligados a familia, entre outras 

conseqOencias. 

A falta de perspectiva de melhoria da qualidade de vida propicia aos jovens 

serem cooptados por criminosos, verbi gratia, narcotraficantes e outros mais, 

engrossando o contingente de delinqOentes de toda a especie. 

Desse universo pervertido, cobra-se da policia uma atuagao mais produtiva, 

mas, como ja foi dito, a policia nao tern como seu principal papel a resolugao dos 

problemas de cunho social, mas sim, garantir com suas agoes a manutengao da 
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ordem publica por meio de ac;oes preventivas, e a sua restaurac;ao quando ocorrer 

sua ruptura, por meio de ac;oes repressivas imediatas ou mediatas para que o 

Estado possa exercer suas ac;oes sociais. 

A policia, na atividade cotidiana, enfrenta os problemas mal resolvidos da 

sociedade. Trabalhando com o conhecimento das causas e participando das 

soluc;oes, pode ajudar muito mais a sociedade, pois pode antecipadamente tentar 

neutralizar a potencial ac;ao mah3fica de pessoas que venham tentar subverter a 

convivencia pacifica e harmoniosa que deveria imperar entre os seres humanos. 

Avaliando as ac;oes desempenhadas pela policia estadual (Policia Militar e 

Policia Civil), algumas vezes estanques e outras vezes integradas, alguns aspectos 

devem ser considerados quanto as suas atuac;oes como 6rgaos que compoem a 

defesa social. 

Trilhando ja pelas considerac;oes afetas ao Estado do Parana, esta ideia de 

uma policia estadual (entendida ai a ac;ao integrada das duas organizac;oes 

policiais), tres aspectos sao pertinentes a discussao. 

0 primeiro e a missao isolada de cada policia decorrente das determinac;oes 

constitucionais, legislativas e normativas. 0 segundo e o fator integrac;ao. 0 terceiro 

e o da quebra da ordem por meio da pratica de urn ilicito penal. 

Frise-se que o modelo e estruturado de forma sistemica e integrado, assim, 

se nao houver policia para prevenir a ocorrencia de delitos de toda a especie, policia 

para a investigac;ao p6s-delito, 6rgaos judicantes e a promotoria de justic;a para 

garantir a aplicac;ao da lei e efetuar o controle externo das policias, com certeza ter

se-ia o caos implantado. Desde ja observa-se que nenhum dos 6rgaos apontados 

atua com eficiencia e eficacia sem a produtiva ac;ao do outro. 

Em relac;ao ao primeiro aspecto abordado - missao das policias -

fundamentado nas Constituic;oes Federal e Estadual, pode-se dizer que elas estao 

bern definidas, embora exista uma expectativa de regulamentac;ao dos 6rgaos de 

seguranc;a publica elencados no artigo 144 da Constituic;ao Federal desde sua 

promulgac;ao. 

As ac;oes e operac;oes de policia ostensiva e de preservac;ao da ordem 

publica levadas a efeito pela Policia Militar, visam preliminarmente a manutenc;ao da 

ordem publica, ou seja, como ja foi visto, o objeto principal e manter urn ambiente na 

sociedade de paz e harmonia, com respeito a lei, a moral e aos bons costumes, 

assim como, o acatamento as determinac;oes administrativas que visam a boa 
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convivencia entre os membros da comunidade. Se houver a quebrada ordem, ela 

devera ser restaurada, podendo a ac;ao restauradora se esgotar na esfera 

administrativa ou ser encaminhada a esfera judicial, neste ultimo caso, decorrente 

de uma ac;ao repressiva visando inibir urn delito penal e restaurar a paz social. 

Assim, pressupoe-se que as ac;oes desencadeadas pelos militares de polfcia 

sao calcadas precipuamente nos dispositivos constitucionais, penais e processuais 

penais, sem descartar-se ac;oes afetas a garantia dos dispositivos civeis e 

processuais cfveis, alem das leis e atos normativos castrenses 13
, quando a atuac;ao 

for exigida em face do envolvimento em situac;oes trpicas da condic;ao funcional do 

militar estadual. 

Ainda, em relac;ao ao primeiro aspecto a ser considerado, tem-se a missao da 

Polfcia Civil como sendo, em principia, eminentemente repressiva. Atua p6s-delito, 

exercendo a polfcia judiciaria e a apurac;ao das infrac;oes penais, exceto as militares. 

Em relac;ao ao segundo aspecto apontado, qual seja, o fator integrac;ao, e 

possfvel afirmar que nada obsta em realizar urn trabalho integrado. Nesse sentido, 

tal pensamento e fortalecido em face dos Plano Nacional e Plano Estadual de 

Seguranc;a Publica que levam ao caminho da integrac;ao para urn melhor 

atendimento da comunidade. Decorrente disso, foram criadas no Parana e em 

outros Estados, embora com denominac;oes diferentes, areas integradas de 

seguranc;a publica. 

0 terceiro aspecto a ser considerado e o que se refere ao momenta da 

quebra da ordem, configurando-se urn ilfcito penal, que por si s6 ja determina que as 

ac;oes das polfcias nao se esgotem nelas mesmas. Nesse contexto, uma vez que a 

ac;ao preventiva da Polfcia Militar tenha falhado e ocorrido a ruptura da boa ordem, 

com a ocorrencia de uma infrac;ao penal, a ac;ao repressiva imediata devera ser 

desencadeada; no entanto, independentemente de qualquer estado de flagrancia, se 

houver necessidade de uma investigac;ao p6s-delito, ja se conjugara com a ac;ao de 

outro 6rgao, podendo ser a Polfcia Civil, o Poder Judiciario e mesmo o Ministerio 

Publico. 

A titulo de exemplo, caso a ac;ao policial-militar tratar-se da repressao de urn 

crime de menor potencial ofensivo, de acordo com o Art. 69 da Lei n° 9.099/95 

(BRASIL, 1995), "( ... ) a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrencia 

13 Castrense: relativo a classe militar. 
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lavrara o termo circunstanciado e o encaminhara imediatamente ao Juizado ( ... )", 

portanto, uma vez que o termo "autoridade" in casu aplica-se tanto aos integrantes 

da Policia Militar como da Policia Civil, conforme a articulac;ao regional reinante 

entre os dois 6rgaos policiais, podera o encaminhamento ser efetuado a uma 

delegacia de polfcia para a lavratura do termo circunstanciado de infrac;ao penal 

(TCIP), ou mesmo, nas unidades operacionais de qualquer nivel (Batalhao, 

Companhia, Pelotao ou Destacamento PM) que contem cart6rios vinculados aos 

Juizados Especiais Criminais, podera ser lavrado o TCIP pelo proprio policial-militar. 

Os tres aspectos abordados tern a finalidade de demonstrar que a Polfcia 

Militar se relaciona proximamente com os tres 6rgaos que compoem a defesa social, 

todavia, na maior parte dos casas, acaba por trabalhar cumprindo unilateralmente 

sua missao, sem urn envolvimento mais interativo. 

Essa ideia de envolvimento mais interativo leva em considerac;ao que os 

Juizes e Promotores de Justic;a tern de lidar com o resultado da ac;ao da polfcia, 

julgando os culpados pelo cometimento de crimes. Uma discussao sabre as ac;oes 

preventivas e repressivas levadas a efeito pelos policiais-militares, possibilitaria 

ampliar o universo de informac;oes e poderia trazer maior tranqOilidade para o povo. 

Seria a somat6ria do conhecimento tecnico com uma visao externa de quem 

tambem tern de lidar com as mazelas da sociedade. 0 resultado final seria a 

realizac;ao de futuras ac;oes preventivas de melhor qualidade. 

Avaliando ainda as ac;oes desenvolvidas pelo Poder Judiciario, na figura do 

Juiz de Direito, verifica-se sua relac;ao direta com o Ministerio Publico, na figura do 

promotor de justic;a. Sem estar exatamente atrelado ao Poder Judiciario, mas 

exercendo a atividade de auxiliar desse Poder, tem-se a Polfcia Judiciaria - Policia 

Civil - com suas delegacias distribuidas no territ6rio paranaense. 

Os delegados de polfcia e os servidores policiais nao estao presentes em 

todas as delegacias nos municipios paranaenses. lndependentemente do numero 

existente desses auxiliares do Poder Judiciario, ate o ultimo momenta de pesquisa 

para a realizac;ao do presente trabalho, dos 399 (trezentos e noventa e nove) 

municipios paranaenses, 220 (duzentos e vinte) estavam com as delegacias sendo 

administradas pelos graduados comandantes de destacamentos PM (gestores de 

delegacia - sargentos e subtenentes)14
. Nos municipios restantes, 155 (cento e 

14 Conforme pesquisa efetuada no sistema de controle de pessoal do Estado do Parana (META4Mind) 
em data de 17 de setembro de 2007 (ultima atualizac;ao antes de concluir o trabalho). 



58 

cinqOenta e cinco) sedes de Comarca contam com a presenc;a de delegados de 

policia ou servidores policiais nas delegacias. 

Nos municipios sedes de Comarca, existe coincidencia de status hierarquico 

de chefia, direc;ao ou coordenac;ao, ou seja, as autoridades maiores em cada 6rgao 

estao proximamente presentes, o que possibilita a melhor resoluc;ao de eventuais 

problemas afins. 

A importancia de estarem pr6ximos os dirigentes desses segmentos publicos, 

pode ser verificada por meio da criac;ao de uma situac;ao fatica, a titulo 

exemplificativo que por si s6 facilitara a compreensao. 

Exemplo: A Delegacia de Policia "A", em decorrencia da atuac;ao legal da 

Policia Civil, esta com a populac;ao carceraria sob sua responsabilidade, 

superlotando a cadeia publica. 0 Delegado de Policia "Fulano de Tal", responsavel 

pela guarda dos presos, preocupado com sua falta de pessoal para a func;ao de 

carcereiro, bern como, para efetuar a guarda da propria delegacia, e, para agravar, 

verifica que a movimentac;ao interna leva a crer que existe a pretensao de rebeliao e 

fuga, buscando junto ao 6rgao judiciario, dada sua proximidade, alternativas para 

amenizar ou solucionar a situac;ao. 

Ocorre na pratica que o exemplo citado tern as mais variadas soluc;oes, como 

a transferencia de presos para outros locais, reforc;o dos efetivos de policiais-civis e 

ate a destinac;ao de policiais-militares para prestarem servic;o eventualmente na 

guarda interna por forc;a de ordem judicial. 

Muitas vezes essas soluc;oes que afetam a Corporac;ao se devem ao fato de 

nao se ter urn oficial da Policia Militar na Comarca em permanente contato com os 

representantes dos outros 6rgaos para participar da analise do problema e da 

projec;ao da melhor iniciativa para minorar ou resolver o problema apresentado. 

Na verdade, o que se pretende demonstrar e que se houver maior integrac;ao 

entre as chefias desses 6rgaos, preferencialmente com similar status hierarquico, 

melhora-se a comunicac;ao e a integrac;ao das autoridades e instituic;oes, 

propiciando antecipar soluc;oes mais efetivas e producentes para a comunidade 

local. 

A Policia Militar esta subordinada as politicas de seguranc;a adotadas pelo 

Governo, no entanto, respeitados os programas de governo, em face das previsoes 

constantes da Lei de Organizac;ao Basica (LOB), existe flexibilidade para que a 

PMPR possa se autodeterminar por meio de seus Comandos Intermediaries e de 
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suas unidades operacionais, no ambito de suas circunscri<;6es territoriais, tornando 

mais dinamicas as a<;6es afetas ao policiamento. 

lndubitavelmente, a integra<;ao das policias estaduais deve existir e ser 

fortalecida, mas tambem devem ser levadas a efeito medidas internas que viabilizem 

uma maior intera<;ao com o Poder Judiciario e o Ministerio Publico. 

A Policia Militar tern a seu favor varios fatores que facilitam atingir esse 

objetivo. 

0 primeiro e incontestavel fator e a presen<;a de milicianos no ambito dos 

trezentos e noventa e nove municipios paranaenses, resultante de sua missao tipica 

que se consubstancia na necessidade de estar proximo e atento, ou seja, com 

ostensividade visando a dissuadir qualquer meliante de uma a<;ao de extrema 

inconveniemcia, assim como, o pronto atendimento ao clamor publico ante um 

infortunio que venha a perturbar a convivencia pacifica e harmoniosa reinante no 

seio da comunidade. 

0 segundo fator que merece cita<;ao decorre do artigo 69 da Lei n° 9.099/95 

(Juizados Especiais) que determina o seguinte (BRASIL, 1995): 

( ... ) 
Art. 69. A autoridade policial que tamar conhecimento da ocorrencia lavrara 
termo circunstanciado e o encaminhara imediatamente ao Juizado, com o 
autor do fato e a vftima, providenciando-se as requisigoes dos exames 
periciais necessaries. 
( ... ) 

Pelo fato da lei nao efetuar distin<;ao quando menciona a expressao 

"autoridade policial", ou seja, nao atribuindo exclusividade ao delegado da policia 

civil, legitima mostra-se a atua<;ao da Policia Militar na lavratura do termo 

circunstanciado de infra<;ao penal. Assim, a atua<;ao da Corpora<;ao aproxima-a do 

6rgao judicante e ministerial, mostrando-se necessaria a presen<;a do oficial nas 

sedes de Comarca. 

Esta situa<;ao ainda apresenta algumas controversias por parte de Delegados 

da Policia Civil, sendo objeto de demandas judiciais, que ate o momento do termino 

deste trabalho, nao ha noticia de retorno ao status quo ante. De qualquer forma essa 

evolu<;ao nao deve ser contida, pois tal atitude significa seguir na contramao da 

hist6ria, vez que a atua<;ao da Policia Militar nessa seara somente ajuda a Policia 
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Civil que tern liberado seu efetivo para investiga<;ao e solu<;ao de crimes mais graves 

que na maioria das vezes permanecem insoluveis. 

0 terceiro fator a ser citado consubstancia-se no fato de que a Policia Militar 

esta presente em algumas delegacias de policia do Parana, como ja informado 

anteriormente, que nao sao sedes de Comarcas, atraves de seus Comandantes de 

Destacamentos (subtenentes e sargentos) que, apesar de uma A<;ao Direta de 

lnconstitucionalidade em tramite no Supremo Tribunal Federal, em vias de 

considerar inconstitucional o Decreto estadual que permitiu a realiza<;ao dessa 

atividade pela Policia Militar. De qualquer forma, a presen<;a desses graduados 

continuara existindo pelo menos quando necessaria a lavratura do TCIP que esta de 

acordo com a missao da PMPR. 

0 quarto fator a ser mencionado e a forma de articula<;ao e de 

desdobramento no terreno, como ja foi explicado em capitulo anterior, atraves de 

areas, subareas, setores e subsetores de atua<;ao, e efetivamente uma estrutura 

formal pesada, mas que pode ser revista para torna-la mais dinamica e proxima dos 

demais 6rgaos de defesa social em comento. 

Essa revisao e possivel em grande parte sem qualquer altera<;ao legal, vez 

que o desdobramento das subareas, setores e subsetores sao de responsabilidade 

do Comandante-Geral da Policia Militar, segundo faculta a Lei de Organiza<;ao 

Basica da Policia Militar. 

Mesmo que exista a necessidade de altera<;ao legal ou normativa, ainda esta 

dentro de sua competencia propor ao Chefe do Executivo Estadual as altera<;oes 

pertinentes, seja pela elabora<;ao de projeto de altera<;ao da Lei de Efetivo (se 

houver a necessidade da cria<;ao de cargos) ja que a mensagem de lei e de 

competencia do Executivo ou altera<;ao do QO quando houver a necessidade do 

remanejamento de Companhias, Pelotoes ou Destacamentos de urn para outro 

Batalhao ou mesmo a altera<;ao do status de Companhia lndependente para 

Batalhao, a qual se faz necessario a edi<;ao de decreto governamental. 

E oportuno relembrar que para rever a estrutura para fins de reclassifica<;ao, 

devem ser considerados os indicadores de justi<;a em consonancia com os 

indicadores para verifica<;ao da necessidade de amplia<;ao ou redirecionamento de 

efetivo vigente na Corpora<;ao. 

Para que fosse possivel avaliar quais os niveis de OPMs estao situadas em 

municipios sedes de Comarca, foram elaboradas 2 (duas) tabelas com suporte na 
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pesquisa realizada no decorrer do presente trabalho e encerrada no dia 17 set. 07. A 

primeira mostra o resultado da pesquisa no ambito do Comando do Policiamento do 

Interior e a segunda o resultado no Comando do Policiamento da Capital. 

0 fruto da pesquisa, exteriorizado nas referidas tabelas, possibilita a 

identifica~o da existencia ou inexistencia de autoridades policiais-militares de nivel 

hierarquico compativel com o Poder Judiciario e o Ministerio Publico, portanto, 

encontrando similaridade se considerada a evoluc;ao da carreira dos respectivos 

integrantes de cada 6rgao. 

Deve ser observado que nos municipios considerados Distritos Judiciaries, 

onde nao existe delegado ou servidor policial designados para as delegacias, 

existindo somente os graduados comandantes de destacamento PM, foi aposto o 

termo prac;a na coluna destinada a nominar a autoridade de policia judiciaria no 

municipio, devendo ser lembrado que ate a ultima pesquisa efetuada para o 

fechamento deste trabalho, 220 (duzentos e vinte) municipios estavam nessa 

condic;ao ultima citada. 

Tabela 1 - Quadro de classificacao de autoridades nos Municipios Paranaenses no CPl. 

Municipio 

01 Arapoti 

02 Carambei 

03 Castro 

04 Fernandes 
Pinheiro 

05 Guamiranga 

06 lmbituva 

07 lpiranga 

08 Irati 

09 Ivai 

10 Jaguariaiva 

11 Porto Amazonas 

12 Piraf do Sui 

13 Ponta Grossa 

14 Palmeira 

15 Rio Azul 

16 Rebouyss 

Popula
<;ao 

25628 

16065 

61992 

6135 

7538 

26905 

13669 

54161 

12730 

32711 

4185 

23006 

304973 

31068 

12792 

14075 

Entrancia da 
Coma rca 

lnicial 

Distrito 

lntermediaria 

Distrito 

Distrito 

lnicial 

lnicial 

lntermediaria 

Distrito 

lnicial 

Distrito 

lnicial 

Final 

lnicial 

Distrito 

lnicial 

StatusOPM 

1°BPM 

Destacamento 
(Pelotao) 

Destacamento 

Companhia 

Destacamento 

Destacamento 

Destacamento 
(Pelotao) 

Destacamento 
(Pelotao) 

Companhia 

Destacamento 

PelotAo 

Destacamento 

Destacamento 
(Pelotao) 

BatalhAo 

PelotAo 

Destacamento 

Destacamento 
(Pelotao) 

Auto rid a
de 

Judicia ria 

Autoridade 
Ministerio 
Publico 

Juiz Promotor 

Juiz Promotor 

Juiz Promotor 

Juiz Promotor 

Juiz Promotor 

Juiz Promotor 

Juiz Promotor 

Juiz Promotor 

Juiz Promotor 

Juiz Promotor 

Autoridade 
Policia 

Judicia ria 

Delegado 

Policial Civil 

De leg ado 

Praya 

Praya 

Delegado 

Delegado 

De leg ado 

Praya 

De leg ado 

Praya 

Delegado 

De leg ado 

De leg ado 

Praya 

Delegado 

Autoridade 
Policia~ilitar 

Prays 
(Tenente) 

Prays 

CapitAo 

Prays 

Prays 

Prays 
(Tenente) 

Prays 
(Tenente) 

CapitAo 

Praya 

Tenente 

Praya 

Prays 

Tenente-
Coronel 

Tenente 

Praya 

Prays 
(Tenente) 



17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

Senges 

Teixeira Soares 

Abatia 

Barra do Jacare 

Cambara 

Carl6polis 

Conselheiro 
Mairinck 

Guapirama 

lbaiti 

Jaboti 

Jacarezinho 

Japira 

Joaquim Tavera 

Jundiai do Sui 

Pinhalao 

Quatigua 

19077 lnicial 

9719 lnicial 

7683 Distrito 

2757 Distrito 

23727 lnicial 

13170 lnicial 

3553 Distrito 

3639 Distrito 

27882 lntermediaria 

4783 Distrito 

39292 lntermediaria 

4610 Distrito 

10243 lnicial 

3644 Distrito 

5890 Distrito 

6866 Distrito 

33 Ribeirao Claro 13349 lnicial 

34 Ribeirao do Pinhal 1 0878 

35 Saito do Itarare 

36 Santana do Itarare 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

Santo AntOnio da 
Platina 

Sao Jose da Boa 
Vista 

Siqueira Campos 

Tomazina 

Wenceslau Braz 

Ampere 

Barracao 

Bela Vista da 
Caroba 

Boa Esperanc;a do 
lgua~u 

Born Jesus do Sui 

Born Sucesso do 
Sui 

Capanema 

Chopinzinho 

Clevelandia 

5090 

5537 

40317 

6266 

16616 

8,467 

20,067 

16996 

8912 

4136 

2866 

3801 

3050 

17655 

19055 

17603 

lnicial 

Distrito 

Distrito 

lntermediaria 

Distrito 

lnicial 

lnicial 

lntermediaria 

Distrito 

lnicial 

Distrito 

Distrito 

Distrito 

Distrito 

lntermediaria 

lntermediaria 

lnicial 

Destacamento 
(Pelotao) 

Destacamento 
(Pelotao) 

2<'BPM 

Destacamento 

Destacamento 

Pelotao 

Destacamento 
(Pelotao) 
Pelotao 

(Destacamento) 

Destacamento 

Companhia 

Destacamento 

Batalhao 

Destacamento 

Destacamento 
(Pelotao) 

Destacamento 

Destacamento 

Destacamento 

Destacamento 
(Pelotao) 

Destacamento 
(Pelotao) 

Destacamento 

Destacamento 

Companhia 

Destacamento 

Destacamento 
(Pelotao) 

Destacamento 
(Pelotao) 

Companhia 

3°8PM 

Pelotao 
(Destacamento) 

Pelotao 

Destacamento 

Destacamento 

Destacamento 

Pelotao 
(Destacamento) 

Pelotao 
(Companhia) 

Pelotao 
(Companhia) 

Destacamento 
(Pelotao) 

Juiz Promotor 

Juiz Promotor 

Juiz Promotor 

Juiz Promotor 

Juiz Promotor 

Juiz Promotor 

Juiz Promotor 

Juiz Promotor 

Juiz Promotor 

Juiz Promotor 

Juiz Promotor 

Juiz Promotor 

Juiz Promotor 

Juiz Promotor 

Juiz Promotor 

Juiz Promotor 

Juiz Promotor 

Delegado 

Delegado 

Policial Civil 

Prac;a 

De leg ado 

Delegado 

Prac;a 

Prac;a 

De leg ado 

Prac;a 

Delegado 

Prac;a 

Delegado 

Prac;a 

Prac;a 

Prac;a 

Delegado 

Delegado 

Prac;a 

Prac;a 

Delegado 

Prac;a 

Delegado 

Del ega do 

Delegado 

Policial Civil 

Delegado 

Prac;a 

Praca 

Policial Civil 

Praya 

Delegado 

De leg ado 

Delegado 

62 

Praya 
(Tenente) 

Praya 
(Tenente) 

Prac;a 

Prac;a 

Tenente 

Prac;a 
(Tenente) 
Tenente 
(Praya) 

Prac;a 

Capitao 

Prac;a 

Tenente
Coronel 

Prac;a 

Prac;a 
(Tenente) 

Prac;a 

Prac;a 

Prac;a 

Prac;a 
(Tenente) 

Prac;a 
(Tenente) 

Prac;a 

Prac;a 

Capitao 

Prac;a 

Prac;a 
(Tenente) 

Prac;a 
(Tenente) 

Capitao 

Tenente 
(Prac;a) 

Tenente 

Prac;a 

Praca 

Prac;a 

Tenente 
(Prac;a) 
Tenente 
(Capitao) 
Tenente 
(Capitao) 

Prac;a 
(Tenente) 



51 

52 

Coronel Domingos 
Soares 

Coronel Vivida 

7264 Distrito 

21481 lnicial 

53 Cruzeiro do lguac;u 4112 Distrito 

54 

55 

56 

Dais Vizinhos 

Eneas Marques 

Flor da Serra do 
Sui 

33955 lntennediaria 

5974 Distrito 

4654 Distrito 

57 Francisco Beltrao 72201 lntennediaria 

58 Hon6rio Serpa 6166 Distrito 

59 ltapejara D'Oeste 10512 Distrito 

60 Manfrin6polis 3300 Distrito 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

Mangueirinha 

Mari6polis 

Manneleiro 

Nova Esperanya 
do Sudoeste 

Nova Prata do 
lguac;u 

Palmas 

Pate Branco 

Perala d'Oeste 

Pinhal de Sao 
Bento 

Plana Ito 

Pranchita 

Realeza 

Renascen~ 

Salgado Filho 

Saito do Lontra 

Santa lzabel do 
Oeste 

Santo AntOnio do 
Sud oeste 

sao Joao 

Sao Jorge d 'Oeste 

Saudade do 
lguac;u 

Sulina 

Vere 

Vitorino 

Angulo 

17106 lnicial 

5684 Distrito 

13101 Distrito 

5171 Distrito 

10390 Distrito 

39927 lntennediaria 

66655 lntennediaria 

6872 Distrito 

2513 Distrito 

13250 Distrito 

5742 Distrito 

15742 lnicial 

6492 Distrito 

4647 Distrito 

12477 lnicial 

10711 Distrito 

18396 lntennediaria 

10672 Distrito 

6018 Distrito 

4888 Distrito 

3097 Distrito 

7,619 Distrito 

6,142 Distrito 

2804 Distrito 

Pelotao 
(Destacamento) 
Destacamento 

(Pelotao) 

Destacamento 

Pelotao 
(Companhia) 

Destacamento 

Destacamento 

Companhia 

Destacamento 

Destacamento 

Destacamento 

Destacamento 
(Pelotao) 

Destacamento 

Destacamento 

Destacamento 

Destacamento 

Pelotao 
(Companhia) 

Batalhao 

Destacamento 

Destacamento 

Destacamento 

Destacamento 

Pelotao 

Destacamento 

Destacamento 

Destacamento 
(Pelotao) 

Destacamento 

Companhia 

Destacamento 

Destacamento 

Destacamento 

Destacamento 

Destacamento 

Destacamento 

Destacamento 

Juiz Promotor 

Juiz Promotor 

Juiz Promotor 

Juiz Promotor 

Juiz Promotor 

Juiz Promotor 

Juiz Promotor 

Juiz Promotor 

Juiz Promotor 

Pra~ 

Del egad a 

Pra~ 

Delegado 

Pra~ 

Pra~ 

Delegado 

Pra~ 

Pra~ 

Policial Civil 

Delegado 

Pra~ 

Praya 

Praya 

Policial Civil 

Del egad a 

Delegado 

Pra~ 

Policial Civil 

Praya 

Praya 

De leg ado 

Praya 

Pra~ 

Delegado 

Praya 

Delegado 

Praya 

Praya 

Pra~ 

Praya 

Policial Civil 

Policial Civil 

Praya 

63 

Tenente 
(Pra~) 

Pra~ 
(Tenente) 

Pra~ 

Tenente 
(Capitao) 

Pra~ 

Pra~ 

Capita a 

Pra~ 

Pra~ 

Pra~ 

Pra~ 
(Tenente) 

Pra~ 

Praya 

Praya 

Praya 

Tenente 
(Capitao) 
Tenente
Coronel 

Praya 

Praya 

Praya 

Praya 

Tenente 

Praya 

Praya 

Praya 
(Tenente) 

Praya 

Capitao 

Praya 

Praya 

Praya 

Praya 

Praya 

Praya 

Praya 
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85 Astorga 24016 lntennecMria 
Pelotao 

Juiz Promotor Delegado 
Tenente 

(Companhia) (Capitao) 

86 Colorado 20950 lntennediaria Companhia Juiz Promotor De leg ado Capitao 

87 Doutor Camargo 5582 Distrito Destacamento Praya Praya 

88 Floresta 5143 Distrito Destacamento Praya Praya 

89 Fl6rida 2449 Distrito Destacamento Praya Praya 

90 lguara~u 3702 Distrito Destacamento Praya Praya 

91 ltaguaje 4436 Distrito Destacamento Praya Praya 

92 ltambe 5761 Distrito Destacamento Praya Praya 

93 lvatuba 2712 Distrito Destacamento Praya Praya 

94 Lobato 4195 Distrito Destacamento Praya Praya 

95 Munhoz de Melo 3540 Distrito Destacamento Praya Praya 

96 Mandagua~u 18042 lnicial Pelotao Juiz Promotor Delegado Tenente 

97 Mandaguari 31824 lnicial Pelotao Juiz Promotor De leg ado Tenente 

98 Maria Iva 29483 lntennediaria Companhia Juiz Promotor De leg ado Capitao 

99 Maringa 324397 Final Batalhao Juiz Promotor De leg ado 
Tenente-
Coronel 

100 Nossa Senhora 3890 Distrito Destacamento Praya Praya 
das Grayas 

101 Ourizona 3295 Distrito Destacamento Praya Praya 

102 Paiyandu 34434 Distrito Destacamento Policial Civil Praya 

103 Santa Fe 9727 Distrito Destacamento Praya Praya 

104 Santa lnes 1791 Distrito Destacamento Policial Civil Praya 

105 Santo lnacio 4816 Distrito Destacamento Praya Praya 

106 Sarandi 77231 lntennediaria 
Pelotao 

Juiz Promotor Del ega do 
Tenente 

(Companhia) (Capitao) 

SOBPM 

107 Cam be 91707 lntennediaria Companhia Juiz Promotor Delegado Capitao 

108 lbipora 45378 lntennediaria 
Pelotao 

Juiz Promotor Delegado 
Tenente 

(Companhia) (Capitao) 

109 Londrina 495696 Final Batalhao Juiz Promotor De leg ado 
Tenente-
Coronel 

110 Tamarana 10872 Distrito Destacamento Praya Praya 

6°8PM 

111 Anahy 2863 Distrito Destacamento Praya Praya 

112 Boa Vista da 7807 Distrito Destacamento Praya Praya 
Aparecida 
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113 Braganey 5984 Distrito Destacamento Praya Praya 

114 Cafel~mdia 13043 Distrito Destacamento Praya Praya 

115 Campo Bonito 6440 Distrito Destacamento Praya Praya 

116 Capitao LeOnidas 13595 lnicial Pelotao Juiz Promotor De leg ado Tenente 
Marques 

117 Cascavel 284083 Final Batalhao Juiz Promotor Delegado 
Tenente-
Coronel 

118 Catanduvas 9609 lnicial Pelotao Juiz Promotor Delegado Tenente 

119 CeuAzul 10902 Distrito Destacamento Praya Praya 

120 Cornelia 15524 lnicial Companhia Juiz Promotor De leg ado Capitao 

121 Diamante D'Oeste 4944 Distrito Destacamento Praya Praya 

122 Diamante do Sui 3653 Distrito Destacamento Praya Praya 

123 Espigao Alto do 5094 Distrito Destacamento Praya Praya 
lguac;u 

124 Guaraniac;u 15865 lnicial Pelotao Juiz Promotor Delegado Tenente 

125 I bema 5911 Distrito Destacamento Praya Praya 

126 lguatu 2282 Distrito Destacamento Policial Civil Praya 

127 Lind oeste 5446 Distrito Destacamento Policial Civil Praya 

128 Matelandia 15385 lnicial Companhia Juiz Promotor De leg ado Capitao 

129 Quedas do lguac;u 30095 lnicial Companhia Juiz Promotor De leg ado Capitao 

130 Ramilandia 4129 Distrito Destacamento Praya Praya 

131 Santa Lucia 3725 Distrito Destacamento Policial Civil Praya 

132 Santa Tereza do 9378 Distrito Destacamento Praya Praya 
Oeste 

133 Tres Barras do 9,486 Distrito Destacamento Praya Praya 
Parana 

134 Vera Cruz do 8,380 Distrito Destacamento Praya Praya 
Oeste 

r'BPM 

135 Alto Piquiri 9848 lnicial 
Destacamento 

Juiz Promotor Delegado 
Praya 

(Pelotao) (Tenente) 

136 Altonia 19796 lnicial 
Destacamento 

Juiz Promotor Delegado 
Praya 

(Pelotao) (Tenente) 

137 Brasilandia do Sui 3296 Distrito Destacamento Praya Praya 

138 Cafezal do Sui 4254 Distrito Destacamento Praya Praya 

139 Cidade Gaucha 10458 lnicial 
Destacamento Juiz Promotor Delegado 

Praya 
(Pelotao) (Tenente) 

140 Cruzeiro do Oeste 19190 lntermediaria Batalhao Juiz Promotor De leg ado 
Tenente-
Coronel 
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141 Douradina 6510 Distrito Destacamento Praya Praya 

142 Esperanya Nova 1887 Distrito Destacamento Praya Praya 

143 Francisco Alves 6339 Distrito Destacamento Praya Praya 

144 Guaporema 2123 Distrito Destacamento Praya Praya 

145 lcaraima 9165 lnicial 
Destacamento 

Juiz Promotor Delegado 
Praya 

(Pelotao) (Tenente) 

146 lpora 14266 lnicial Pelotao Juiz Promotor De leg ado Tenente 

147 tv ate 7721 Distrito Destacamento Praya Praya 

148 Maria Helena 5262 Distrito Destacamento Praya Praya 

149 Nova Olimpia 5215 Distrito Destacamento Praya Praya 

150 Perobal 5054 Distrito Destacamento Praya Praya 

151 Perola 9364 lnicial 
Destacamento 

Juiz Promotor Delegado 
Praya 

(Pelotao) (Tenente) 

152 Rondon 9018 Distrito Destacamento Praya Praya 

153 S~o Jorge do 5268 Distrito Destacamento Praya Praya Patrocinio 

154 Tapejara 14469 Distrito Destacamento Praya Praya 

155 Tapira 5805 Distrito Destacamento Policial Civil Praya 

156 Tuneiras do Oeste 7,204 Distrito Destacamento Praya Praya 

157 Umuarama 96,054 lntermediaria Companhia Juiz Promotor De leg ado Capitao 

158 Alto Paraiso 3254 Distrito Destacamento Praya Praya 

159 Xambre 4,821 lnicial 
Destacamento 

Juiz Promotor Delegado 
Praya 

(Pelotao) (Tenente) 

8°BPM 

160 Alto Parana 12791 lnicial 
Destacamento 

Juiz Promotor Delegado 
Praya 

(Pelotao) (Tenente) 

161 Amapora 5108 Distrito Destacamento Praya Praya 

162 Atalaia 3619 Distrito Destacamento Praya Praya 

163 Cruzeiro do Sui 4477 Distrito Destacamento Praya Praya 

164 Diamante do Norte 5537 Distrito Destacamento Praya Praya 

165 Floral 4871 Distrito Destacamento Praya Praya 

166 Guaira(f3 5702 Distrito Destacamento Praya Praya 

167 Inaja 2702 Distrito Destacamento Praya Praya 

168 ltauna do Sui 3522 Distrito Destacamento Praya Praya 

169 Jardim Olinda 1458 Distrito Destacamento Praya Praya 
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170 Loanda 18671 lntermediaria Companhia Juiz Promotor De leg ado Capitao 

171 Marilena 6541 Distrito Destacamento Praya Praya 

172 Mirador 2330 Distrito Destacamento Praya Praya 

173 Nova Alianya do 1373 Distrito Destacamento Praya Praya Ivai 

174 Nova Esperanya 25525 lntermediaria Companhia Juiz Promotor De leg ado Capitao 

175 Nova Londrina 12561 lnicial Pelotao Juiz Promotor Delegado Tenente 

176 Paraiso do Norte 11134 lnicial Destacamento 
Juiz Promotor Delegado Praya 

(Pelotao) (Tenente) 

177 Paranacity 9420 lnicial Pelotao Juiz Promotor Delegado Tenente 

178 Paranapoema 2656 Distrito Destacamento Praya Praya 

179 Paranavai 78191 lntermediaria Batalhao Juiz Promotor Delegado 
Tenente-
Coronel 

180 Planaltina do 3764 Distrito Destacamento Praya Praya Parana 

181 Porto Rico 2410 Distrito Destacamento Praya Praya 

182 Presidente Castelo 4574 Distrito Destacamento Praya Praya Branco 

183 Quer~ncia do 11660 Distrito Destacamento Praya Praya Norte 

184 Santa Cruz de 7626 Distrito Destacamento Praya Praya Monte Castelo 

185 Santa Isabel do 8450 lnicial 
Destacamento 

Juiz Promotor Delegado 
Praya 

Ivai (Pelotao) (Tenente) 

186 Santa MOnica 3453 Distrito Destacamento Praya Praya 

187 Santo AntOnio do 2686 Distrito Destacamento Praya Praya 
Caiua 

188 Sao Carlos do Ivai 5815 Distrito Destacamento Praya Praya 

189 Sao Joao do Caiua 5943 Distrito Destacamento Praya Praya 

190 Sao Jorge do Ivai 8830 Distrito Destacamento Praya Praya 

191 Sao Pedro do 2521 Distrito Destacamento Praya Praya 
Parana 

192 Tamboara 4560 Distrito Destacamento Praya Praya 

193 Terra Rica 14372 lnicial Pelotao Juiz Promotor De leg ado Tenente 

194 Unifier 2,140 Distrito Destacamento Praya Praya 

g<'BPM 

195 Anton ina 17474 lnicial 
Destacamento 

Juiz Promotor De leg ado 
Praya 

(Pelotao) (Tenente) 

196 Guaraqueyaba 7628 Distrito Destacamento Praya Praya 

197 Guaratuba 30601 lntermediaria 
Destacamento 

Juiz Promotor Delegado 
Praya 

(Companhia) (Capitao) 
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198 Matinhos 23006 I ntermed iaria 
Destacamento 

Juiz Promotor Delegado 
Prac;a 

(Companhia) (Capitao) 

199 Morretes 16161 lnicial 
Destacamento 

Juiz Promotor Delegado Prac;a 
(Pelotao) (Tenente) 

200 Paranagua 130410 lntermediaria Batalhao Juiz Promotor De leg ado 
Tenente-
Coronel 

201 Pontal do Parana 16539 Distrito Destacamento Policial Civil Prac;a 

100 BPM 

202 Apucarana 113507 lntermediaria Batalhao Juiz Promotor Delegado 
Tenente-
coronel 

203 Arapua 3926 Distrito Destacamento Pra~ Prac;a 

204 Ariranha do Ivai 2526 Distrito Destacamento Pra~ Pra~ 

205 Bom Sucesso 6393 Distrito Destacamento Pra~ Pra~ 

206 Borraz6polis 8116 Distrito Destacamento Prac;a Prac;a 

207 Calif6rnia 7514 Distrito Destacamento Prac;a Prac;a 

208 Cambira 6858 Distrito 
Pelotao 

Prac;a 
Tenente 

(Destacamento) (Prac;a) 

209 Cruzmaltina 3120 Distrito Destacamento Pra~ Prac;a 

210 Faxinal 15262 lnicial Pelotao Juiz Promotor Delegado Tenente 

211 Godoy Moreira 3499 Distrito Destacamento Prac;a Prac;a 

212 Grandes Rios 7493 lnicial 
Destacamento 

Juiz Promotor Delegado Prac;a 
(Pelotao) (Tenente) 

213 lvaipora 30013 lntermediaria Companhia Juiz Promotor De leg ado Capitao 

214 Jandaia do Sui 20529 lnicial Companhia Juiz Promotor De leg ado Capitao 

215 Jardim Alegre 14192 Distrito Destacamento Pra~ Prac;a 

216 Kalon~ 4624 Distrito Destacamento Prac;a Prac;a 

217 Lidian6polis 4072 Distrito Destacamento Pra~ Prac;a 

218 Lunardelli 5055 Distrito Destacamento Pra~ Prac;a 

219 Manoel Ribas 12757 lnicial 
Destacamento 

Juiz Promotor Del ega do 
Prac;a 

(Pelotao) (Tenente) 

220 Marilandia do Sui 8709 lnicial 
Destacamento 

Juiz Promotor Delegado 
Prac;a 

(Pelotao) (Tenente) 

221 Marumbi 4127 Distrito Destacamento Prac;a Prac;a 

222 Maua da Serra 7724 Distrito Destacamento Prac;a Prac;a 

223 Novo ltacolomi 2743 Distrito Destacamento Prac;a Prac;a 

224 Rio Bom 3260 Distrito Destacamento Praya Praya 

225 Rio Branco do Ivai 3682 Distrito Destacamento Praya Praya 

226 Rosario do Ivai 5798 Distrito Destacamento Praya Praya 

227 Sao Joao do Ivai 11425 lnicial 
Destacamento 

Juiz Promotor Delegado 
Prac;a 

(Pelotao) (Tenente) 
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228 Sao Pedro do Ivai 9553 Distrito Pelotao 
Pra9a 

Tenente 
( Destacamento) (Pra98) 

11° BPM 

229 Araruna 12519 Distrito Destacamento Pra98 Pra98 

230 Barbosa Ferraz 13628 lnicial 
Destacamento 

Juiz Promotor Delegado Pra98 
(Pelotao) (Tenente) 

231 Boa Esperan98 4704 Distrito Destacamento Pra98 Pra98 

232 Campina da Lagoa 15182 lnicial 
Destacamento 

Juiz Promotor Delegado Pra98 
(Pelotao) (Tenente) 

233 Campo Mourao 81684 lntermediaria Batalhao Juiz Promotor Delegado 
Tenente-
Coronel 

234 Cia norte 64124 lntermediaria Companhia Juiz Promotor De leg ado Capitao 

235 Corumbatai do Sui 4205 Distrito Destacamento Pra98 Pra98 

236 Engenheiro Bettrao 13762 lnicial Pelotao Juiz Promotor Delegado Tenente 

237 Farol 3329 Distrito Destacamento Pra98 Pra98 

238 Fenix 4547 Distrito Destacamento Pra98 Pra98 

239 Goioere 28864 lntermediaria Companhia Juiz Promotor Delegado Capitao 

240 lndian6polis 4137 Distrito Destacamento Pra98 Pra98 

241 lretama 8121 lnicial 
Destacamento 

Juiz Promotor Delegado Pra98 
(Pelotao) (Tenente) 

242 Jani6polis 7032 Distrito Destacamento Pra98 Pra98 

243 Japura 8247 Distrito Destacamento Pra98 Pra98 

244 Juranda 7684 Distrito Destacamento Pra98 Pra98 

245 Jussara 6077 Distrito Destacamento Pra98 Pra98 

246 Luiziana 6570 Distrito Destacamento Pra98 Pra98 

247 Mambore 14079 lnicial 
Destacamento 

Juiz Promotor Delegado Pra98 
(Pelotao) (Tenente) 

248 Mariluz 10071 Distrito Destacamento Pra98 Pra98 

249 Moreira Sales 12926 Distrito Destacamento Pra98 Pra98 

250 Nova Cantu 7765 Distrito Destacamento Pra98 Pra98 

251 Peabiru 13082 lntermediaria 
Destacamento Juiz Promotor Delegado Pra98 
(Companhia) (Capitao) 

252 Quarto Centenario 4847 Distrito Destaeamento Pra98 Pra98 

253 Quinta do Sol 5030 Distrito 
Companhia Pra9a 

Capitao 
(Destacamento) (Pra98) 

254 Rancho Alegre do 2914 Distrito Destacamento Pra98 Pra98 
Oeste 

255 Roncador 12196 Distrito Destacamento Pra98 Pra98 

256 Sao Manoel do 2093 Distrito Destacamento Pra98 Pra98 
Parana 

257 Sao Tome 5219 Distrito Destacamento Pra98 Pra98 
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258 Terra Boa 14.601 lnicial 
Destacamento 

Juiz Promotor Delegado 
Pratya 

(Pelotao) (Tenente) 

259 Ubi rata 19.463 lnicial 
Destacamento 

Juiz Promotor Delegado 
Pratya 

(Pelotao) (Tenente) 

14° BPM 

260 Foz do lguac;u 309113 Final Batalhao Juiz Promotor De leg ado 
Tenente-
Coronel 

261 ltaipulandia 8574 Distrito Destacamento Pratya Pratya 

262 Medianeira 38341 lntermediaria Companhia Juiz Promotor De leg ado Capitao 

263 Missal 10347 Distrito Destacamento Pratya Pratya 

264 Santa Terezinha de 19534 Distrito Destacamento Policial Civil Pratya 
ltaipu 

265 Sao Miguel do 25125 lnicial Pelotao Juiz Promotor Delegado Tenente 
lguac;u 

266 Serran6polis do 4324 Distrito Destacamento Policial Civil Pratya 
lguac;u 

15° BPM 

267 Alvorada do Sui 9004 Distrito Destacamento Pratya Pratya 

268 Arapongas 95859 lntermediaria Companhia Juiz Promotor De leg ado Capitao 

269 Bela Vista do 14920 lntermediaria 
Pelotao 

Juiz Promotor Delegado 
Tenente 

Paraiso (Companhia) (Capitao) 

270 Centenario do Sui 11214 lnicial 
Destacamento 

Juiz Promotor Delegado 
Pratya 

(Pelotao) (Tenente) 

271 Florest6polis 11730 Distrito Destacamento Pratya Pratya 

272 Guaraci 4682 Distrito Destacamento Pratya Pratya 

273 Jaguapita 11786 lnicial Pelotao Juiz Promotor Delegado Tenente 

274 Lupion6polis 4377 Distrito Destacamento Pratya Pratya 

275 Cafeara 2700 Distrito Destacamento Pratya Pratya 

276 Miraselva 1897 Distrito Destacamento Pratya Pratya 

277 Pitangueiras 2641 Distrito Destacamento Pratya Pratya 

278 Porecatu 13631 lntermediaria Companhia Juiz Promotor Delegado Capitao 

279 Prado Ferreira 3341 Distrito Destacamento Pratya Pratya 

280 Primeiro de Maio 10653 lnicial 
Destacamento 

Juiz Promotor Delegado 
Pratya 

(Pelotao) (Tenente) 

281 Rolandia 52375 lntermediaria Batalhao Juiz Promotor De leg ado 
Tenente-
Coronel 

282 Sabaudia 5399 Distrito Destacamento Pratya Pratya 

283 Sertan6polis 15351 ln icial Pelotao Juiz Promotor De leg ado Tenente 

16° BPM 

284 Altamira do Parana 4362 Distrito Destacamento Pratya Pratya 

285 Boa Ventura de 6685 Distrito Destacamento Pratya Pratya 
Sao Roque 
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286 Campina do Simao 4176 Distrito Destacamento Pra~ Pra~ 

287 Cand6i 15126 Distrito Destacamento Pra~ Pra~ 

288 Cantagalo 12381 lnicial Destacamento Juiz Promotor Delegado Pra~ 
(Pelotao) (Tenente) 

289 Marquinho 5198 Distrito Destacamento Pra~ Pra~ 

290 Foz do Jordao 5828 Distrito Destacamento Pra~ Pra~ 

291 Goioxim 7961 Distrito Destacamento Pra~ Pra~ 

292 Guarapuava 157012 Final Batalhao Juiz Promotor De leg ado Tenente-
Coronel 

293 lnacio Martins 10998 Distrito Destacamento Policial Civil Pra~ 

294 Laranjal 6343 Distrito Destacamento Pra~ Pra~ 

295 Laranjeiras do Sui 30274 lntermediaria Companhia Juiz Promotor De leg ado Capitao 

296 Mato Rico 3999 Distrito Destacamento Pra~ Pra~ 

297 Nova Laranjeiras 11058 Distrito Destacamento Pra~ Pra~ 

298 Nova Tebas 8221 Distrito Destacamento Pra~ Pra~ 

299 Palm ita I 15289 lnicial Destacamento Juiz Promotor Delegado Pra~ 
(Pelotao) (Tenente) 

300 Pinhao 28965 lnicial 
Destacamento Juiz Promotor Delegado Pra~ 

(Pelotao) (Tenente) 

301 Pitanga 33626 lntermediaria Companhia Juiz Promotor De leg ado Capitao 

302 Porto Barreiro 3751 Distrito Destacamento Policial Civil Pra~ 

303 Prudent6polis 48482 lnicial 
Destacamento Juiz Promotor Delegado Pra~ 

(Pelotao) (Tenente) 

304 Reserva do lguac;u 7035 Distrito Destacamento Pra~ Pra~ 

305 Rio Bonito do 14301 Distrito Destacamento Pra~ Pra~ 
lguac;u 

306 Santa Maria do 11510 Distrito Destacamento Pra~ Pra~ 
Oeste 

307 Turvo 14,814 Distrito Destacamento Pra~ Pra~ 

308 Virmond 4,226 Distrito Destacamento Pra~ Pra~ 

18° BPM 

309 Andira 20848 lntermediaria 
Pelotao Juiz Promotor Delegado Tenente 

(Companhia) (Capitao) 

310 Assa i 16098 lntermediaria Companhia Juiz Promotor De leg ado Capitao 

311 Bandeirantes 31715 lntermediaria Companhia Juiz Promotor De leg ado Capitao 

312 Congonhinhas 8547 lnicial Pelotao Juiz Promotor De leg ado Tenente 

313 Cornelio Proc6pio 46883 lntermediaria Batalhao Juiz Promotor De leg ado 
Tenente-
Coronel 

314 ltambaraca 6935 Distrito Destacamento Pra~ Pra~ 

315 Jataizinho 11200 Distrito Destacamento Pra~ Pra~ 

316 Le6polis 4230 Distrito Destacamento Pra~ Pra~ 
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317 Nova America da 3293 Distrito Destacamento Praya Praya Colina 

318 Nova Fatima 8043 lnicial Pelotao Juiz Promotor De leg ado Tenente 

319 Nova Santa 3773 Distrito Destacamento Praya Praya Barbara 

320 Rancho Alegre 3865 Distrito Destacamento Praya Praya 

321 Santa Amelia 4040 Distrito Destacamento Praya Praya 

322 Santa Cecilia do 3678 Distrito Destacamento Praya Praya Pavao 

323 Santa Mariana 12113 lnicial Pelotao Juiz Promotor Delegado Tenente 

324 Santo AntOnio do 2357 Distrito Destacamento Praya Praya Paraiso 

325 Sao JerOnimo da 11157 lnicial Pelotao Juiz Promotor De leg ado Tenente Serra 

326 Sao Sebastiao da 8651 Distrito Destacamento Praya Praya Amoreira 

327 Sertaneja 5889 Distrito Destacamento Praya Praya 

328 Ural 10,824 lnicial Pelotao Juiz Promotor Delegado Tenente 

1go BPM 

329 Ass is 31630 lntermediaria Companhia Juiz Promotor Delegado Capitao Chateaubriand 

330 Entre Rios do 3762 Distrito Destacamento Praya Praya 
Oeste 

331 Formosa do Oeste 7616 lnicial 
Destacamento 

Juiz Promotor Del ega do 
Praya 

(Pelotao) (Tenente) 

332 Guaira 28680 lntermediaria 
Pelotao 

Juiz Promotor Del ega do 
Tenente 

(Companhia) (Capitao) 

333 lracema do Oeste 2580 Distrito Destacamento Praya Praya 

334 Jesuitas 8824 Distrito Destacamento Praya Praya 

335 Marechal Candido 44463 lntermediaria Companhia Juiz Promotor De leg ado Capitao 
Rondon 

336 Maripa 5569 Distrito Destacamento Praya Praya 

337 Mercedes 4648 Distrito Destacamento Praya Praya 

338 Nova Aurora 11726 Distrito Destacamento Praya Praya 

339 Nova Santa Rosa 6665 Distrito Destacamento Praya Praya 

340 Ouro Verde do 5404 Distrito Destacamento Praya Praya 
Oeste 

341 Palotina 27578 lntermediaria 
Pelotao 

Juiz Promotor Delegado 
Tenente 

(Companhia) (Capitao) 

342 Pato Bragado 4615 Distrito Destacamento Praya Praya 

343 Quatro Pontes 3653 Distrito Destacamento Praya Praya 

344 Santa Helena 22725 lnicial Pelotao Juiz Promotor De leg ado Tenente 

345 sao Jose das 3857 Distrito Destacamento Policial Civil Praya 
Palmeiras 

346 Sao Pedro do 6508 Distrito Destacamento Praya Praya 
lguac;u 
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347 Terra Roxa 13,698 lnicial 
Destacamento 

Juiz Promotor Delegado 
Praya 

(Pelotao) (Tenente) 

348 Toledo 107,033 lntermediaria Batalhao Juiz Promotor De leg ado 
Tenente-
Coronel 

349 Tupassi 7,419 Distrito 
Companhia 

Pra~a 
Capitao 

(Destacamento) (Praya) 

1• Cia lnd PM 

350 Agudos do Sui 7715 Distrito Destacamento Praya Praya 

351 Antonio Olinto 7411 Distrito Destacamento Praya Praya 

352 Campo do Tenente 4426 Distrito Destacamento Praya Praya 

353 Lapa 40929 lntermediaria Cia lnd Juiz Promotor De leg ado Major 

354 Pi~n 11054 Distrito Destacamento Praya Praya 

355 Quitandinha 15167 Distrito Destacamento Praya Praya 

356 Rio Negro 29872 lntermediaria 
Pelotao 

Juiz Promotor Delegado 
Tenente 

(Companhia) (Capitao) 

357 Sao Joao do 13388 lnicial 
Destacamento 

Juiz Promotor Delegado 
Praya 

Triunfo (Pelotao) (Tenente) 

358 Sao Mateus do Sui 39525 lntermediaria 
Pelotao 

Juiz Promotor Delegado 
Tenente 

(Companhia) (Companhia) 

~Cia lnd PM 

359 Bituruna 15697 Distrito Destacamento Praya Praya 

360 Cruz Machado 18270 Distrito Destacamento Praya Praya 

361 General Carneiro 13760 Distrito Destacamento Praya Praya 

362 Mallet 12435 lnicial 
Destacamento 

Juiz Promotor Delegado 
Praya 

(Pelotao) (Tenente) 

363 Paula Freitas 5441 Distrito Destacamento Praya Praya 

364 Paulo Frontin 6807 Distrito Destacamento Policial Civil Praya 

365 Porto Vit6ria 3709 Distrito Destacamento Praya Praya 

366 Uniao da Vit6ria 51 ,858 lntermediaria Cia lnd Juiz Promotor De leg ado Major 

3• Cia lnd PM 

367 Candido de Abreu 17491 lnicial 
Destacamento 

Juiz Promotor Del ega do 
Praya 

(Pelotao) (Tenente) 

368 Curiuva 13805 lnicial 
Destacamento 

Juiz Promotor Delegado 
Praya 

(Pelotao) (Tenente) 

369 Figueira 8247 Distrito Destacamento Praya Praya 

370 lmbau 11075 Distrito Destacamento Praya Praya 

371 Ortigueira 22906 lnicial 
Destacamento Juiz Promotor Delegado 

Praya 
(Pelotao) (Tenente) 

372 Reserva 24055 lnicial 
Destacamento Juiz Promotor Delegado 

Praya 
(Pelotao) (Tenente) 

373 Sapopema 6545 Distrito Destacamento Policial Civil Praya 

374 Tel~maco Borba 64370 lntermediaria Cia lnd Juiz Promotor Delegado Major 



375 nbagi 19,925 lnicial 

376 Ventania 9,267 Distrito 

Destacamento 
(Pelotao) 

Destacamento 

Juiz Promotor Delegado 

Pra~ 
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Pratya 
(Tenente) 

Pra~ 

Fonte: IBGE, C6digo de Organiza<;ao e Divisao Judiciarias do Estado do Parana, 38 Set;:ao do 
Comando do Policiamento do Interior, 38 Set;:ao do EM da PMPR e Diretoria de Pessoal, 2007. 

Avaliando a presenc;a da autoridade policial-militar nos 376 (trezentos e 

setenta e seis) municipios que compoem o Comando do Policiamento do Interior, em 

rela9ao aos niveis de Comarca, quais sejam entrancia inicial, intermediaria e final , 

constata-se que nos 82 (oitenta e dois) municipios que sao sedes de Comarca de 

entrancia inicial, existe coincidencia de status hierarquico em 25 (vinte e cinco) que 

sao sedes de Pelotao PM (comando de 2° ou 1° tenente) e em 4 (quatro) que sao 

sedes de Companhia PM (comando de capitao). 

Nos 53 (cinquenta e tres) municipios restantes encontram-se sedes de 

Destacamentos PM (comando de pra9a). 

Nos 54 (cinquenta e quatro) municipios sedes de Comarca de entrancia 

intermediaria existe uma situa~o mais diversificada para se analisar. A coincidencia 

de status hierarquico ocorre em 25 (vinte e cinco) que sao sedes de Companhias 

PM (comando de capitao), em 11 (onze) que sao sedes de Batalhao PM (comando 

de tenente-coronel) e em 3 (tres) que sao sedes de Companhias lndependentes PM 

(comando de major). Nao ha consonancia em 12 (doze) que sao sedes de Pelotoes 

PM e em 3 (tres) que sao sedes de Destacamentos PM. 

Nos 6 (seis) municipios sedes de Comarca de entrancia final tem-se tambem 

sedes de Batalhoes, portanto, com coincidencia de status hierarquico. 

Para tornar mais visivel a compara9ao deve-se observar que a tabela 1 

contem a indica~o das unidades operacionais que deveriam ser objeto de 

reclassifica~o, as quais foram diferenciadas das demais pela cor do texto em azul e 

na coluna relativa ao seu status entre parenteses foi escrito o nivel desejavel de 

OPM. 

Como exemplo pode ser citado o caso do Destacamento PM situado em 

Arapoti (comandado por pra9a) pertencente ao 1° BPM. 0 municipio e sede de 

Comarca de entrancia inicial, portanto, o indicado e que na localidade a OPM 

deveria ser urn Pelotao PM (comandado por urn 2° ou 1° Tenente). 

Outro exemplo a ser citado e o Destacamento PM de Peabiru ( comandado 

por pra9a) pertencente ao 11° BPM, o municipio e sede de Comarca de entrancia 
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intermediaria, portanto, o indicado e que na localidade a OPM deveria ser uma 

Companhia PM (comandada por Capitao). 

Por outro lado, a reclassifica9ao sugerida podera ser estabelecida em face de 

urn criteria inverso. Para tornar mais evidente, optou-se em alterar a cor do texto na 

linha em que representar essa necessidade de altera9ao com a utiliza9ao da cor 

verde. 

Significa dizer que deve ser alterado o status de autoridade policial-militar 

para menor grau hierarquico, a menos que estudo indique por meio de outros fatores 

tecnicos a necessidade de manter o mesmo status de comando. 

Como exemplo pode ser citado o caso da localidade de Sao Pedro de Ivai, 

que, pela estrutura organizacional da PMPR, e sede de Pelotao PM, mas, na pratica, 

comporta urn Destacamento PM, inclusive sendo a localidade urn Distrito Judiciario, 

e ate a presente data a delegacia local esta aos cuidados de urn graduado "Gestor 

de Delegacia". 

Na localidade de Quinta do Sol, sede de Distrito Judiciario, como no exemplo 

anterior, existe urn graduado que tern aos seus cuidados uma delegacia de polfcia, 

no entanto, apesar de comportar urn Destacamento PM, a estrutura organizacional 

da Polfcia Militar determinou para o local uma sede de Companhia PM (comando de 

Capitao). 

A seguir sera apresentada a tabela 2 que contem os resultados da pesquisa 

efetuada no ambito da circunscri9ao de competencia do Comando do Policiamento 

da Capital. Urn diferencial que sera observado e que nessa area predomina a 

existencia de municfpios contendo Foros Regionais que fazem parte da Comarca da 

Regiao Metropolitana de Curitiba (entrancia final), conforme sera melhor avaliado na 

sequencia. 

Tabela 2- Quadro de classifica~ao de autoridades nos Municfpios Paranaenses no CPC. 

Popula-
Entrancia Autoridade Autoridade Autoridade 

Autoridade no Municipio da StatusOPM Ministerio Policia 
~0 Coma rca Judiciaria Publico Judicia ria Policiai-Militar 

12" BPM - 13° BPM - 20" BPM 

377 Curitiba 1788559 Final CPC Juiz Promotor Delegado Coronel 

17°BPM 

378 Adrian6polis 6571 Distrito Destacamento Praya Praya 

379 Almirante 89920 Final Companhia Juiz Promotor Delegado Capitao 
Tamandare 

380 Araucaria 107806 Final Companhia Juiz Promotor Delegado Capitao 



381 Balsa Nova 10632 

382 
Bocaiuva do 

9517 
Sui 

383 Campina 32391 
Grande do Sui 

384 Campo Largo 99005 

385 Campo Magro 20266 

386 Cerro Azul 

387 Colombo 

388 Contenda 

389 

390 

Doutor 
Ul sses 

Fazenda Rio 
Grande 

391 ltaperu~u 

392 Mandirituba 

393 Pinhais 

394 Piraquara 

16350 

231787 

14781 

5628 

71366 

20942 

20336 

104936 

76624 

395 Quatro Barras 17502 

396 
Rio Branco do 

28368 
Sui 

397 S~o ~os~ dos 261125 
P10ha1s 

398 Tijucas do Sui 13,765 

Distrito Destacamento 

Final 

Final 

Final 

Pelotao 
(Companhia) 

Pelotao 
(Companhia) 

Pelotao 
(Companhia) 

Distrito Destacamento 

lnicial 

Final 

Destacamento 
(Pelotao) 

Companhia 

Distrito Destacamento 

Distrito 

Final 

Destacamento 

Pelotao 
(Companhia) 

Distrito Destacamento 

Distrito Destacamento 

Final 

Final 

Pelotao 
(Companhia) 

Pelotao 
(Companhia) 

Distrito Destacamento 

Final 

Final 

Pelotao 
(Companhia) 

Batalhao 

Distrito Destacamento 

Juiz Promotor 

Juiz Promotor 

Juiz Promotor 

Juiz Promotor 

Juiz Promotor 

Juiz Promotor 

Juiz Promotor 

Juiz Promotor 

Juiz Promotor 

Juiz Promotor 

Pra9C! 

De leg ado 

Delegado 

Delegado 

Pra9C! 

Delegado 

Delegado 

Pra9C! 

Pra9C! 

Pra9C! 

Pra9C! 

Pra9C! 

Delegado 

Delegado 

Policial Civil 

Del ega do 

Delegado 

Policial Civil 
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Pra9C! 

Tenente 
(Capitao) 
Tenente 
(Capitao) 
Tenente 
(Capitao) 

Pra9C! 

Pra9C! 
(Tenente)) 

Capitao 

Pra9C! 

Pra9C! 

Tenente 
(Capitao) 

Pra9C! 

Pra9C! 

Tenente 
(Capitao) 
Tenente 
(Capitao) 

Pra9C! 

Tenente 
(Capitao) 
Tenente
Coronel 

Pra9C! 

Tunas do 
399 Parana 4,159 Distrito Destacamento Pra9C! Pra9C! 

Fonte: IBGE, C6digo de Organiza<;ao e Divisao Judiciarias do Estado do Parana, 38 Se<;ao do 
Comando do Policiamento da Capital, 38 Se<;ao do EM da PMPR e Diretoria de Pessoal, 2007. 

Avaliando a presenya da autoridade policial-militar nos 23 (vinte e tres) 

municipios que integram a area de atuac;ao do CPC, em relac;ao aos niveis de 

Comarca, qual seja entrancia inicial, intermediaria e final chega-se a algumas 

conclusoes conforme relatado a seguir. 

Nos 12 (doze) municipios que compreendem a Comarca da Regiao 

Metropolitana de Curitiba ( entrancia final) verifica-se a coincidencia de status 

hierarquico em 2 (dois) onde localizam-se sedes de Batalhoes PM (comando de 

tenente-coronel). 

Nos demais, 3 (tres) sao sedes de Companhia PM (comando de capitao) e 7 

(sete) sao sedes de Pelotao PM (comando de 2° ou 1° tenente). Apenas 1 (urn) 

municipio da area do CPC e sede de Comarca de entrancia inicial, entretanto, e 
sede de Destacamento PM (comando de prac;a). Os 10 (dez) municipios restantes 

sao considerados Distritos Judiciaries e sao sedes Destacamentos PM (comando de 

prac;a). 



77 

Na area do CPC, dada a caracteristica de regiao metropolitana e a grande 

concentra9ao de f6runs regionais de entn3ncia final, somado ao fato de que o 

Comandante do Policiamento da Capital esta sediado em Curitiba, portanto, proximo 

desses municipios afetos a Curitiba, teria de ser avaliada a necessidade de cria9ao 

de Batalhoes observando-se as proximidades das Comarcas. Em urn primeiro 

momenta, sugere-se que as sedes de Companhias sofram uma rearticula9ao ate 

que se tenha urn parametro mais objetivo para se determinar a necessidade de 

cria9ao de pelo menos mais 1 (uma) ou ate 2 (duas) OPMs em nivel de Batalhao. 

Como existe somente o 17° BPM para prover a seguran9a dos municipios 

perifericos a cidade de Curitiba e o limite legal de Companhias que pode ter 

Batalhao e de no maximo 6 (seis}, conforme demarcado em azul na tabela 2, das 8 

(oito) sugestoes para aloca9ao de Companhias 2 (duas) delas nao poderiam existir, 

motivo pelo qual deve ser verificada a proximidade para se estabelecer as 

localiza96es para serem sediadas as Companhias dentro do limite legal. 

Como foi observado pelas tabelas 1 e 2, elas apresentam informa96es 

precisas tendo em vista a necessidade do suporte pretendido para a realiza9ao 

desse trabalho. 

Elas permitem a verifica9ao dos niveis hierarquicos das autoridades policiais

militares nas respectivas OPM e a sua rela9ao com os niveis de carreira dos 

magistrados de acordo com as entrancias judiciarias em que sao lotados, alem de 

demonstrar a existencia de outras autoridades vinculadas a Comarca. 

Os graficos que serao a seguir apresentados tornarao mais evidente a 

importancia de uma reclassifica9ao das unidades operacionais com nivel de 

comando compativel com os juizes de direito titulares das varas conforme o nivel de 

entrancias judiciarias. 

0 grafico 1 adiante apresentado reflete o quantitativa de oficiais e pra9as 

existentes e a sua rela9ao com Comarcas de entrancia inicial, intermediaria e final 

nos respectivos municipios-sedes. 

Frise-se que o objetivo do grafico e visualizar o status hierarquico de 

comando de OPM e a sua rela9ao com as diversas entrancias das Comarcas. 
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Grafico 1 - Comando de Oficial e Praya X Entrancia lnicial, lntermediaria e Final. 
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Fonte: Tabela 1 e 2 (op. cit. pp. 61-74; 75-76). 
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Pelo grafico 1 , avalia-se com maior propriedade a necessidade de 

reclassifica~o das OPM nos municipios que sao sedes de Comarca de entrancia 

inicial e intermediaria, ficando clara que o grande desnivelamento ocorre justamente 

nos municipios sedes de Comarcas de entrancia inicial. 

Complementando a visualiza~o tambem com os dados extraidos da tabela 1 

e 2, no entanto, focando no status de comando no municipios considerados Distritos 

Judiciaries. 

Grafico 2- Comando de Oficial e Prac;a X Distrito Judiciario. 
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Fonte: Tabela 1 e 2 (op. cit. pp. 61-74; 75-76). 
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Observa-se no grafico 2 que nos 245 (duzentos e quarenta e cinco) 

municipios considerados Distritos Judiciaries verifica-se a existencia de graduados 

em face da existencia de Destacamentos PM em quase toda plenitude. 
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A existencia de alguns Pelotoes PM comandados por oficial nos Distritos 

Judiciaries, pode significar a necessidade de uma reclassifica9ao, contudo, outros 

fatores podem indicar a efetiva necessidade de urn Pelotao PM. 

Os graficos anteriores proporcionaram a visao do nivel de autoridades 

policiais-militares responsaveis pelo Comando de OPM em sua rela9ao com as 

autoridades judiciarias de acordo com as entrancias. 

Para resumir a pesquisa efetuada, serao apresentados por meio do grafico 3 

os diversos niveis de unidades operacionais em sua rela9ao com niveis de 

Comarcas e Distritos Judiciaries. 

Grafico 3- Rela~o Status de OPM X Entrancias e Distrito Judiciario 

Distrito Judiciario 

• Entrlncia lnicial 

0 Entrlncia lntennediaria 

----------------------t OEntrlncia Final 

DPM Pel. PM Cia PM Cia Ind. PM BPM 

Fonte: Tabela 1 e 2 (op. cit pp. 61 -74; 75-76). 

A representa~o que o grafico 3 proporciona, torna facil a visualiza~o dos 

desniveis existentes entre as OPMs e as entrancias de Comarcas, considerando-se 

os niveis hierarquicos das autoridades responsaveis localmente pelas respectivas 

organiza96es. Em outras palavras, e visivel a desproporcionalidade relativa ao 

status hierarquico concernente as autoridades policiais-militares presentes em 

alguns dos municipios paranaenses em rela~o as autoridades judiciarias 

consideradas as entrancias das sedes de Comarcas nos municipios. 
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Corrigir essa desproporcionalidade, reclassificando as unidades de Policia 

Militar de acordo com a distribuic;ao das Comarcas nos municipios paranaenses, 

levan~ a uma maior integrac;ao dos 6rgaos de defesa social referenciados. 

Urn dos fatores levados em considerac;ao para o desenvolvimento do 

presente trabalho foi o fato de que nas sedes de Comarcas, ah§m dos Juizes de 

Direito estao presentes os Promotores de Justic;a e os Delegados de Policia, e, 

conforme pesquisas efetuadas, na sua maioria tambem nelas sao residentes. Sob 

essa 6tica, a sede de urn Pelotao PM, Companhia PM ou Batalhao PM, como oficial 

comandante residindo no mesmo municipio permitiria uma maior integrac;ao de 

ac;oes visando a soluc;ao dos problemas locais. Note-se, nao somente sob o ponto 

de vista da soluc;ao ou prevenc;ao dos crimes, mas tambem sob a 6tica da melhoria 

da qualidade de vida local. 

Outro ponto a ser considerado e que dentre as prac;as de policia poucas 

transcendem ao oficialato e tendem a uma carreira sem muitas mudanc;as. No 

entanto, os Juizes de Direito, Promotores de Justic;a e os Delegados de Policia 

progridem em suas carreiras, passando por diversas localidades e instancias, 

reencontrando-se muitas vezes no apice de suas instituic;oes, fator propulsor de uma 

maior integrac;ao, consequencia de urn entrosamento de anos de trabalho e de 

tomada de decisoes para a resoluc;ao de problemas estrategicos. Da mesma forma, 

os oficiais da Policia Militar ao progredirem em suas carreiras, tambem passam por 

diversas cidades e instancias, portanto, seria muito benefico para a Corporac;ao esse 

reencontro em instancias superiores. 

Assim como existem para o Poder Judiciario, os Distritos Judiciarios, as 

Comarcas de entrancia inicial, de entrancia intermediaria e de entrancia final, para a 

Policia Militar, existem os Destacamentos PM, os Pelotoes PM, as Companhias PM 

e os Batalhoes PM. Portanto, passive! do estabelecimento de niveis hierarquicos 

com certo grau de compatibilidade, vez que inexiste nesses 6rgaos que integram a 

defesa social qualquer vinculo de subordinac;ao. 

Como pode ser identificado, nao ha como duvidar que a integrac;ao dos 

6rgaos que participam da defesa social e sao objeto do presente trabalho e urn fator 

de fortalecimento da eficacia de suas atividades. 

As tratativas e as constantes comunicac;oes entre os 6rgaos que tenham 

similitudes hierarquicas na direc;ao ou coordenac;ao do 6rgao, facilitariam a busca de 
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soluc;:oes para resolver as mazelas da sociedade e apoiar as ac;:oes sociais do 

governo estadual. 

Deve ser ressaltado que esta tese que esta sendo defendida e apenas uma 

das ac;:oes, entre outras possiveis para propiciar a melhoria das ac;:oes e operac;:oes 

de policia ostensiva e preservac;:ao da ordem publica, por meio de uma melhor 

integrac;:ao com o Poder Judiciario, Ministerio Publico e Policia Judiciaria. 

Quanto aos criterios para se determinar a reclassificac;:ao das OPMs, 

evidenciou-se que o nivelamento de autoridades nao deve ser o unico a ser 

utilizado, vez que outros fatores devem ser considerados para a determinac;:ao do 

efetivo necessaria. 

Essa reclassificac;:ao, fundamentada no presente trabalho, deve ser urn fator 

motivador de reavaliac;:ao da atual estrutura das unidades operacionais no que 

concerne a determinac;:ao das areas, subareas, setores e subsetores de atuac;:ao da 

Policia Militar do Parana. 

0 resultado pretendido em se adotando esse criteria, e uma maior integrac;:ao 

e sinergia dos 6rgaos que compoem a defesa social e se inter-relacionam entre si e 

em algum momento para atingir seus fins dependem da atuac;:ao dos demais. 

Ressalte-se que a carreira dos militares de policia e imposta, cada qual sabe 

seu limite de atuac;:ao. Assim, buscar urn melhor nivelamento em termos de 

representac;:ao entre 6rgaos nao e demerito, e sim valorizac;:ao profissional e estimulo 

a progredir na carreira. 
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CAPiTULO 5 

Comece a fazer o que e necessaria, depois o que e possfvel 
e de repente estaria a fazer o impossfvel. 

Sao Francisco de Assis 

0 presente trabalho teve por escopo demonstrar que a reclassifica9ao das 

Organiza96es Policiais-Militares, localizadas nos municipios que sao sedes de 

Comarcas, seria urn grande instrumento para facilitar a integra9ao da Policia Militar 

com os 6rgaos que compoem a defesa social. 

0 primeiro passo foi efetuar uma contextualiza9ao da defesa social para que 

houvesse a compreensao da extensao de seu significado, que em poucas palavras 

consiste em a96es adotadas para a prote9ao do cidadao. 

Constatou-se que essas a96es de prote9ao, na verdade, objetivam garantir a 

ordem publica, que nada mais e do que uma situa9ao em que se encontra a 

sociedade e se traduz pelo momenta de paz e a harmonia reinante. Assim, chegou

se ao conceito de seguran9a publica e o que esta implicito nele, ou seja, a ideia do 

valor que se garante (a vida), quem oferece a garantia (o Estado), contra o que e 

exercida a prote9ao (o antivalor) e por fim, pelo do meio com o qual se garante, ou 

seja, com o exercicio do poder de policia em suas quatro modalidades: a ordem de 

policia, o consentimento de policia, a fiscaliza9ao de policia e a san9ao de policia. 

Seguiu-se entao para o segundo passo que foi determinar quais os 6rgaos de 

interesse que integram a defesa social e que guardam grande proximidade com a 

PMPR, por meio da analise do conceito de ciclo de policia e ciclo da persecu9ao 

criminal. Foram identificados 4 (quatro) 6rgaos que possuem esta condi9ao: a Policia 

Militar, a Policia Civil, o Ministerio Publico e o Poder Judiciario. 

Verificou-se uma interatividade das institui96es, e que o Ministerio Publico, 

sendo urn 6rgao que possui independencia funcional, esta atrelado ao Poder 

Judiciario e da mesma forma a Policia Civil ao desenvolver missao de auxiliar do 

Poder Judiciario. 
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As Comarcas sao alocadas nos municfpios paranaenses segundo criterios 

objetivos e divididas em entrancia inicial, intermediaria e final, refletindo entao a 

carreira dos magistrados, bern como dos promotores de justiga. Vale dizer que a 

entrancia inicial seria urn inicio de carreira que prospera no decorrer dos anos para a 

entrancia intermediaria e posteriormente para a entrancia final. 

Na Polfcia Militar existem a carreira dos oficiais e a das pragas. Os oficiais sao 

os responsaveis pelas agoes e operagoes de polfcia levadas a efeito pela Polfcia 

Militar, e de acordo com o momenta da carreira sao responsaveis pelo policiamento 

em determinada circunscrigao territorial, dividida respectivamente em areas, 

subareas, setores e subsetores, refletindo niveis hierarquicos e, conseqOentemente, 

a progressao na carreira. 

0 oficial subalterno (2° e 1° Tenente) e comandante de urn pelotao ou de urn 

setor de uma companhia (inicio de carreira). 0 oficial intermediario (capitao) e 

comandante de uma companhia ou de uma subarea de urn batalhao 

(coincidentemente urn momenta intermediario da carreira). 0 tenente-coronel e 

comandante de urn batalhao (momenta mais avangado da carreira). 

0 Poder Judiciario como ja se evidencia, por meio das entrancias de 

Comarca, tambem estabelece momentos da progressao na carreira do magistrado. 

Dessa forma, a pesquisa apontou que o melhor criteria para se determinar a 

reclassificagao das Organizagoes Policiais-Militares e, efetivamente, determinar 

como parametro o nivel da OPM em face do grau hierarquico de comando, 

estabelecendo-se urn equilibria em relagao aos niveis de entrancias, o que 

corresponderia a uma valorizagao do militar de polfcia e do proprio representante do 

Judiciario. 

Ter-se-ia entao nos municfpios sedes de Comarca de entrancia inicial a sede 

de urn pelotao no comando de urn 2° ou 1 o tenente, nos de entrancia intermediaria 

uma companhia no comando de urn capitao e nos de entrancia final urn batalhao no 

comando de urn tenente-coronel. 

A presenga de urn representante da Corporagao com maior status hierarquico 

junto as autoridades judiciaria, ministerial e policial judiciaria, permitiria uma 

antecipagao de agoes ante urn possivel enfrentamento de uma situagao contradit6ria 

que viesse a afetar a qualquer das organizagoes negativamente. 

As relagoes institucionais estariam fortalecidas, beneficiando a seguranga 

publica. Naturalmente, esses representantes passariam por urn processo de maior 
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integra9ao, facilitando a discussao das questoes que afetam os 6rgaos e que 

repercutem na sociedade. 

A elabora9ao de urn projeto pelo Estado-Maior da Corpora9ao para a 

mudan9a do Quadro Organizacional (QO) objetivando reclassifica~ao das 

organiza~oes policiais-militares com vistas a integra9ao com os 6rgaos de defesa 

social que diretamente atuam na seguran9a publica, com certeza tornaria mais 

dinamica e eficaz a estrutura da Polfcia Militar, aumentando a eficacia e a 

credibilidade dos servi9os publicos. 
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