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Versos Intimas 

Vest Ninguem assistiu ao formidavel 
Enterro de tua ultima quimera. 

Somente a lngratidao- est a pantera
Foi tua companheira inseparavel! 

Acostuma-te a lama que te espera! 
0 Homem, que, nesta terra miseravel, 

Mora, entre feras, sente inevitavel 
Necessidade de tambemserfera. 

Toma um f6sforo. Acende teu cigarro! 
0 beijo, amigo, e a vespers do escarro, 

A mao que afaga e a mesma que apedreja. 

Se a a/guem causa inda pena a tua chaga, 
Apedreja essa mao vii que te afaga, 

Escarra nessa boca que te beija! 

Augusto do Anjos 
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RESUMO 

REINALDIN, R., Cap. QOPM- 0 policial militar frente is peculiaridades da 

carreira: aspira~Oes, dificuldades e frustra~Oes: Aborda a situac;ao dos 

militares estaduais do Parana integrantes da PMPR, inicia pela definic;ao 

hist6rica da profissao e pela localizac;ao politica da missao revela como o ser 

humane faz da sua profissao a sua vida frente ao descaso da comunidade que 

atende, ou para a qual presta servic;o, e como o seu trabalho nao e reconhecido 

tanto pelo Estado, ente federado responsavel pelas missoes cumpridas pelo 

agente militar, quanta pelo proprio agente que ap6s a busca de urn ideal 

profissional se frustra ante as dificuldades, a pesquisa segue buscando se as 

peculiaridades, aspirac;oes, dificuldades e frustrac;oes da carreira policial militar 

apontam como e possfvel valorizar o ser humane integrante da corporac;ao 

melhorando a qualidade do servic;o prestado pela PMPR, se comprovando a 

exist~ncia de urn clima organizacional sombrio, onde os policiais do Parana 

pesquisados declaram que esperam apenas o passar do tempo para "aposentar

se" ou no jargao militar, passar para a reserva. As perspectivas de uma melhora 

na sua qualidade de vida passam pela valorizac;ao da profissao e da lnstituic;ao, 

que merece uma melhor definic;Bo legal e destinac;ao social. A qualidade de vida 

do policial militar refletira na qualidade do servic;o prestado pel a Poll cia Militar do 

Parana, conforme o apurado neste trabalho. 

Palavra-Chave: Carreira. Qualidade de Vida no Trabalho. Peculiaridades do 

trabalho policial militar. 
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1 INTRODUCAO 

As principais bases que os Estados tem, sejam novas, velhos ou mistos, sao boas leis e boas armas. E como 
nao pode existir boas leis onde n§o ha armas boas, e onde h8 boas armas convem que existam boas leis, referir

me-ei apenas as armas. 
Maquiave/ 

No ano de 2008 as Policiais Militares (PPMM) completaram 200 anos de 

existencia, pois surgiram com a chegada da Familia Real ao Brasil em 1808 (22 de 

janeiro em Salvador e 8 de marc;o no Rio de Janeiro) quando para proteger a Corte, 

recem chegada, a guarda pessoal de D. Joao passou a vigiar a cidade do Rio de 

Janeiro. 

Jaqueline Muniz em sua tese de Doutorado: Ser policial e, sobretudo, uma 

razao de ser - Cultura e cotidiano da Polfcia Militar do Estado do Rio de Janeiro, 

apresenta sobre essa pioneira Policia Militar: 

Esse trabalho apresenta como foco principal o universo cultural e 
institucional da Policial Militar do Estado do Rio de Janeiro. 0 problema de 
fundo selecionado para conectar os aspectos culturais institucionais e 
informais trabalhados nas partes I e II dessa dissertac;ao, pode ser resumido 
da seguinte forma: o "fazer ostensive da pollcia" pressupoe um significative 
espago de manobra decis6ria dos policiais de ponta no atendimento a toda 
sorte de eventos ins61itos e emergenciais que, por um lado, nao encontra 
uma tradugao na racionalidade jurfdica e que, por outre, tem correspondido 
a uma zona cinzenta do trabalho policial, permanecendo pouco visfvel para 
as corporag6es, os PMs e a clientela que utiliza os seus servigos. As 
implicagoes do recurso discricionario e sua "baixa visibilidade", tanto nas 
ac;oes individuais consideradas adequadas quanto naquelas interpretadas 
como arbitrarias e violentas, coloca em evidencia a magnitude do desafio 
posto para a pratica policial ostensiva: conciliar, em ambientes ordenados 
pelo acaso, incerteza e risco, os princfpios da legalidade e legitimidade que 
conformam a vigencia do estado de direito. (MUNIZ, 1999, p. 43). 

Com esse pano-de-fundo, inicia-se uma apreciac;ao mais detalhada do ethos 

policial militar, a partir da qual se procura compreender a sua natureza e sentido, 

destacando o "esprit de corps" e o senso de missao. Desde logo, o Iugar dispensado 

a palavra e seu uso pelos PMs e descrito como parte de urn auto-entendimento 

pautado pela incisividade no agir, no qual a postura e aparencia, expressoes 

simb61icas do papel do policial militar como agente da Lei, da Ordem e do Estado, 

tern urn Iugar decisive no processo de construc;ao da identidade institucional. Merece 

considerac;ao a forma pela qual os valores da corporac;ao policial informam uma 

gramatica corporal peculiar, assim como fazem aparecer urn senso de missao e uma 
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mistica a ele associada que se estendem para alem da realidade profissional dos 

agentes da lei, fazendo-se presentes nas esferas ordinarias de convivio social. 0 

modo mesmo como o senso de missao e concebido e experimentado pelos atores 

deixa entrever a perseguic;ao a uma especie de "cultura da presteza e eficiencia" que 

se traduz no cotidiano da casema em um tipo de ensaio para a coisa real - o 

trabalho de policia. 

Na tese de Jaqueline Muniz se avaliou a mais antiga, e problematica, policia 

militar do Brasil, a Policia Militar do Rio de Janeiro, criada por Dom Joao, em 13 de 

maio de 1809. A partir deste referencial te6rico se buscara a atualizac;ao dos dados 

e pela correlac;ao com os dados da Policia Militar do Parana se verificara o 

componente essencial da Policia, o seu integrante, o homem, o "ser humano 

policial", como ficou patente nos discursos do ex-Comandante-Geral da PMPR, Cel. 

Pancotti. 

As peculiaridades do trabalho do policial militar o colocam numa situac;ao sui 

generis1
, que exigem uma descric;ao, tanto do fazer em seu processo de trabalho, 

quanta do resultado. E neste resultado que se tem uma visao aprioristica de que nao 

se esta fazendo bem o trabalho de policia, um julgamento que se reflete nas 

manchetes de jomais e pesquisas de opiniao publica, como exemplifica a 

apresentada pela Gazeta do Povo em 12 de agosto de 2007, data proxima ao 

aniversario de 153 anos da PMPR, em que a Policia Militar foi pior avaliada ate 

mesmo que a Poll cia Civil, numa mostra de que 7 em cada 1 0 curitibanos se 

mostram inseguros. 

0 desvalorizado trabalho do policial militar e permeado, paradoxalmente, por 

uma mescla de rotina e incerteza, recebe as mais duras missoes, com a menor das 

recompensas. 

Sua carreira, seu oficio, ainda que indefinido, gera frustrac;oes e 

consequencias conhecidas, com o reconhecimento de que policial-militar no Brasil e 

a profissao mais estressante. 

Porem, quais as aspirac;oes de seus integrantes? Encontrando estas 

aspirac;oes e conhecendo as frustray6es de sua carreira, sera possivel apontar um 

caminho de valorizac;ao e melhoria da qualidade de vida do policial militar e, 

consequentemente, do seu trabalho e produtividade. 

Sui generis significa literalmente "de seu pr6prio genero". 
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Pretende-se avaliar na Polfcia Militar do Parana as peculiaridades da 

carreira PM, buscando-se especificamente: 

• Verificar as aspira«;toes do policial-militar em relayao a sua carreira. 

• Verificar as dificuldades do policial-militar durante sua carreira. 

• Verificar as frustrayaes do policial-militar em rela«;tao a sua carreira. 

• Descrever as peculiaridades da carreira do militar estadual quando faz 

carreira policial-militar no Parana. 

Trabalha-se com a hip6tese de que o conhecimento das peculiaridades, 

aspira«;toes, dificuldades e frustra«;toes da carreira policial militar apontarao como e 
posslvel valorizar o ser humano integrante da corpora«;tao, melhorando a qualidade 

do servi«;to prestado pela PMPR. 

Para tal desiderata, no Capitulo seguinte descreve-se a metodologia 

utilizada, seguindo-se urn desenvolvimento, subdividido em Hist6ria, onde se 

revelam os precedentes hist6ricos da cultura da Corporayao, influenciada tanto pelo 

perlodo colonial, quanta pelos perfodos de exce«;tao, infelizmente comuns na hist6ria 

brasileira; Legisla~ao, o arcabouyo e o sustentacula da missao e organiza«;tao da 

Corpora«;tao e Enquanto a reserva remunerada nao chega onde estudos de outros 

estados e pafses sao cruzados com a opiniao da amostra que basilou a parte pratica 

desta pesquisa. As considera«;toes finais validam e comprovam a hip6tese 

apresentada ainda na fase de projeto. 
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Se te propoes a mandar a/gum dia com dignidade, deves saber servir com diligtmcia; 
Conde Dechesterfield 

Considerando a atividade do policial militar, parte-se do pressuposto que 

seja urn trabalhador que desenvolve urn processo de trabalho peculiar, que ao 

mesmo tempo caracteriza uma profissao, conforme defende Poncioni (2003, p. 69), 

que pesquisou a construc;ao da identidade profissional do policial-militar no Estado 

do Rio de Janeiro: 

[ ... ] a atividade policial e exercida por um grupo social especlfico, que 
compartilha um sentimento de pertencimento e identifica9ao com sua 
atividade, partilhando ideias, valores e crenQas comuns baseados numa 
concepQao do que e ser policial. Considera-se, ainda, a polfcia como uma 
"profissao" pelos conhecimentos produzidos por este grupo ocupacional 
sabre o trabalho policial- o conjunto de atividades atribufdas pelo Estado a 
organizaQao policial para a 1 Atualmente, a palavra polfcia e empregada 
para designar a instituiQao, corpora9ao ou 6rgao incumbido de manter o 
cumprimento da lei, da ordem e da seguran9a publica (Rocha, 1991). 
aplicaQao da lei e a manuten9ao da ordem publica -, como tambem os 
meios utilizados por este grupo ocupacional para validar o trabalho da 
polfcia como "profissao". 

Tambem sabre o papel da polfcia, Monjardet (2003, p. 15) sugere que esta 

trata de problemas humanos, quando sua soluc;ao necessita ou possa necessitar do 

emprego da forc;a e, "na medida em que isso ocorra, no Iugar e no memento em que 

tais problemas surgem. E isso que da homogeneidade a atividades tao variadas [ ... ]". 

Alem da atividade executada tambem a hist6ria, modele e culturas 

institucionais da polfcia militar, com enfase no aspecto formal e organizacional que 

as Polfcias Militares apresentam, desde o advento do decreta-lei no 667, de 2 de 

julho de 1969 com pequenas modificac;Oes, implementadas pelo decreta-lei 2010 de 

12 de janeiro de 1983, que definiu a mesma estrutura para todas as PPMM do Brasil. 

Sobre o carater militar e as variadas fungoes do policial militar, Muniz, (1999, 

p. 111) retrata: 
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CiRCULOS POST OS FUNC0ES2 

CfRCULOS DOS OFICIAIS 
Superiores Coronel Os ofiCiais que compoem os circulos superior, 

Tenente Coronel intermediario e subalterno sao preparados, ao 
Iongo de sua carreira, para exercer func;:oes de 

Major comando, chefia e direc;:ao. 

I ntermediarios lcaoit~o Na cadeia de comando e controle, os oficiais 
intermediaries - em particular, OS capitaes 

Subalterno Primeiro destacam-se como 0 principal elo de 
Tenente comunicac;:ao com o circulo das prayas. 

PRAQAS ESPECIAIS Aspirante Oficial 
Aluno Oficial 

CiRCULO DAS PRACAS 
Subtenentes e Sargentos Subtenente Os Subtenentes e Sargentos auxiliam e 

Primeiro 
complementam as atividades dos Oficiais, quer 
na administrac;:ao e no emprego dos recursos 

Sargento materiais e humanos, quer na instruyao e no 

Segundo adestramento das prac;:as. Devem ainda 

Sargento desempenhar as atividades de policiamento 

Terceiro 
ostensive peculiares a Policia Militar. 

Sargento 
Cabos e Soldados 

Cabo Os cabos e soldados sao, essencialmente, os 

Sol dado 
profissionais que devem executar as tarefas de 
policiamento. 

FONTE: Muniz, (1999, p.111) 

FIGURA 1: QUADRO DE DISTRIBUICAO DOS POSTOS E FUNCOES NA PMERJ. 

2.1 PARTE PRATICA/ DE CAMPO 

Pesquisa de campo abrangendo uma amostra selecionada, de 20 indivfduos 

cujo perfil aferido foi o seguinte: 

Com idade media de 32,5 anos, distribufdos nos Postos/Graduac;oes: 1 

major, 1 capit~o. 1 Primeiro-Tenente, 1 Segundo-Tenente, 2 Sub-tenentes, 2 

Sargentos, 10 cabos ou sold ados, sen do 18 do sexo masculine, 2 do sexo feminine. 

Quante ao estado civil 8 s~o casados, 4 solteiros, 4 divorciados, 4 n~o informaram. 

2 0 Estatuto da Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro, aprovado atraves da Lei n°· 443 de 
1 de julho de 1981, apresenta o plano de carreira do servidor policial militar, estabelecendo as 
atribuicoes para cada patente. 
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Quanto ao grau de instrw;ao: 1 com mestrado, 8 com curso superior 

complete, 1 curso superior incomplete, 10 com ensino medio. 

Quanto ao grau de instrugao do conjuge: 10 com en sino medio, 1 com 

ensino fundamental. 

Para se atingir os objetivos foi necessaria coletar dados atraves de urn 

questionario (apendice 1). 
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3 DESENVOLVIMENTO 

Nenhuma empresa sobrevivera se depender de genios para administra-la. Ela precisa ser capaz de 
ser conduzida por seres humanos medianos. Peter Drucker- Escritor americana 

0 filme brasileiro Tropa de Elite, ganhador do premio do Urso de Ouro de 

melhor filme no Festival de Berlim de 2007, foi sem duvida o tema mais discutido em 

2007, tanto no meio universitario quanto policial. Com uma proposta de apresentar o 

que acontecia na Policia do Rio de Janeiro do final da decada passada, ja que a 

ficyao se passa no anode 1997, apresenta o estresse policial, bern caracterizado na 

figura da personagem principal, em tomo do qual conflitam os interesses pessoais e 

profissionais, a "honestidade" e a violencia, a subcultura do "mundo cao" e a 

hipocrisia da sociedade. 

Com estrondoso sucesso de publico, estimado em mais de 10 mil hoes de 

espectadores s6 da pre-versao pirata, 2,5 milhoes de espectadores no cinema, o 

filme foi em parte baseado no livro Elite da tropa, escrito por Rodrigo Pimentel, urn 

dos roteiristas de Tropa de Elite - o filme, Andre Batista, capitao do Bope e pelo 

soci61ogo Luiz Eduardo Soares, o qual em entrevista afirmou: 

Como autor de Tropa de Elite e conhecedor da seguranga publica, qual a 
importancia deste livro, neste momento? 
LES: Espero que o 6bvio se torne estranho e o habitual se revele 
assustador. Meu prop6sito e transformar a conhecida e naturalizada 
realidade das polfcias em um flash do inferno. 0 livro e uma pancada forte 
na cabega do leitor, porque lhe apresenta, sem anestesia, a verdade 
visceral, cheia de paixao e perversa ironia, repleta de paradoxa! herofsmo, 
atravessada por sofrimento, pavor, vida e morte. Gostaria que o leitor nao 
conseguisse fechar o livro, ao abri-lo. E depois, ao terminar a leitura, nao 
conseguisse esquece-lo e perdesse o sono. Nao digo isso porque sou 
sadico, mas porque desejo despertar a sensibilidade humana e cidada, 
adormecida sob imagens cristalizadas de uma violencia mais do que 
banalizada. (SOARES, 2006, p.12) 

Ao levar a discussao sobre o dia-a-dia da policia, a mazela da Policia Militar 

e da pr6pria sociedade coloca-se para discussao as dificuldades e frustrac;oes que 

orientam a carreira de quem quer ser policial-militar no Brasil. Quais as 

peculiaridades da profissao e ate onde as circunstancias fazem da policia parte do 

problema, e como ela pode ser parte da soluc;Bo. 

Em 2008, no Parana, novas propostas foram postas para uma reformulac;Bo 

na carreira PM, nos criterios de promoc;ao, no acesso ao oficialato. 
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3.1 HISTORIA 

0 buscar da hist6ria e des precedentes hist6ricos se correlaciona com o 

tema na busca da raiz das causas que construiram o atual modele de seguranga 

publica. A sociedade se constitui de complexes movimentos populacionais de 

emigragao e imigragao, como tambem, e no case brasileiro, principalmente pela 

"colonizagao", ora entendida como conquista e exploragao, ora entendida como 

civilizat6ria. 

Nao obstante a Policia Militar de Minas Gerais se considera herdeira direta 

das Tropas Pagas de Minas Gerais, como informa o seu hist6rico: 

[ ... ] tem a sua origem no Regimento Regular de Cavalaria de Minas, em 9 
de junho do anode 1775, no distrito de Cachoeira do Campo, municipio de 
Ouro Preto, o qual tinha como missao guardar as minas de ouro 
descobertas na regiao de Vila Rica (atual Ouro Preto} e Mariana. 0 patrono 
da PoHcia de Minas Gerais e o Alferes Tiradentes, her6i da lnconfidencia 
Mineira, e que serviu no Regimento Regular de Cavalaria de Minas. Todos 
os anos, no aniversario de sua fundayao, a PoHcia Militar de Minas Gerais 
concede a sua mais alta comenda, a Medalha Alferes Tiradentes, a 
autoridades civis e militares que se destacaram por suas atuagoes junto a 
sociedade.( https:/lwww.policiamilitar.mg.gov.br/_pmmg.htm, acessado em 
20 de abril de 2008.} 

0 mais certo porem e que o atual modele de polfcias militares e oriundo da 

Divisao Militar da Guarda Real de Polfcia da Corte. No inicio do seculo XIX, as 

tropas de Napoleao se espalharam pela Europa, disseminando em todo o continente 

as conquistas gaulesas, nao s6 as cientfficas e intelectuais, mas especialmente as 

sociais. Portugal criou em 1801 a Guarda Real de Policia, evidentemente inspirada 

na Gendarmerie.3 

A vinda da Familia Real para o Brasil acabou per levar Dom Joao VI a criar, 

em 13 de maio de 1809, a Divisao Militar da Guarda Real de Policia, ou 

simplesmente Guarda Real de Policia, a exemplo daquela existente em Lisboa, 

ternan do-se o embriao da policia militar fluminense, a comegar pela Corte, a epoca a 

3 Na Franga da ldade Media eram os militares que se encarregavam de toda a seguranga, interna e 
externa, sem nenhuma divisao de fungao. Eram conhecidos como "marechais", os mi!itares 
encarregados pelo rei de patrulhar e defender a populagao contra salteadores de estrada (ladroes}, 
comuns na epoca. A forga comandada pelos marechais era chamada de "marechausee", que poderia 
ser traduzida para "marechaleza" ou atividade de marechal. Ate o iluminismo do seculo XVIII foi esse 
o quadro da seguranga interna francesa. 
Com o advento da "Declaragao dos Direitos do Homem e do Cidadao" em 1789, o artigo 12 desse 
documento previa a criagao de uma forga publica para a garantir os direitos formulados na 
declaragao. A Marechausee foi entao convertida em "Gendarmaria", do frances Gendarmerie, de 
Gens d'Armes, literalmente homens armados. (http://pt.wikipedia.org/wiki/Policia militar de sao paulo, 
acessado em 23 de abril de 2008} 
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cidade do Rio de Janeiro. 

Era formada par 218 guardas com armas e trajes identicos aos da Guarda 

Real Portuguesa. Era composta par urn Estado-Maior, 3 regimentos de lnfantaria, 

urn de Artilharia e urn esquadrao de Cavalaria. Seu primeiro comandante foi Jose 

Maria Rebello de Andrade Vasconcellos e Souza, ex-capitao da Guarda de Portugal. 

Como seu auxiliar foi escolhido urn brasileiro nato, Major de Milfcias Miguel Nunes 

Vidigal. 

3.1.1 Hist6rico da Polfcia Militar do Estado de Sao Paulo 

Sendo o Parana Emancipado de Sao Paulo, os antecedentes hist6ricos da 

PMPR estao no vizinho Estado. 

Num resumo do que e apresentado no site wikipedia sabre a Polfcia Militar 

de Sao Paulo, deprende-se que, no Distrito Federal, a Guarda Real de Polfcia 

absorveu as fungoes das "Ordenanc;as", assumindo as atividades policiais 

preventivas de policiamento e guarda. 

Nas demais provincias a situac;ao continuou a mesma, ou seja, atuava os 

"Corpos de Ordenanc;a". 

No dia 23 de abril de 1.821, D. Joao VI, proclamado o Rei com a morte de 

sua mae Dona Maria I, nomeou D. Pedro de Alcantara, seu primogenito, Regente do 

Brasil e partiu no dia 26 para Portugal, onde se exigia a sua volta. 

A situac;ao polftica no Pais era de intranqOilidade e agitac;ao, com o desgaste 

cada vez maior nas relac;oes entre brasileiros e portugueses, e mesmo com a 

independencia em 1822, a situac;ao nao se acalmou 

A Constituic;ao Imperial de 1824 apresentou uma profunda mudanc;a 

estrutural na administrac;ao publica, surgindo func;Oes e organizac;oes. 

Na esfera policial, a Constituic;ao atribuiu aos Presidentes Provinciais a 

competencia das organizac;oes policiais. Por Lei de 15 de outubro de 1827, foi criada 

no Rio de Janeiro a Guarda Municipal Permanente, sendo ainda mantida a Guarda 

Real de Polfcia. 

Com a abdicac;ao de D. Pedro I, em 1831, assume o govemo a Regencia 

que vai ate 1840, ampliando o clima de intranquilidade ja existente, agravado pelo 

aumento da criminalidade, pais nas Provincias, agora responsaveis, nao dao ao 

assunto o tratamento necessaria, deixando as organizac;Oes policiais em abandono. 

Por Decreta Regional de 18 de julho de 1831, extingue-se a Guarda Real de 
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Policia, tendo em vista haver se sublevado contra a regencia, sendo substitufda pela 

Guarda Municipal Permanents. 

Em Sao Paulo, a 15 de dezembro de 1831, por lei da Assembleia Provincial, 

proposta pelo Presidents da Provincia, Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, foi criado 

o Corpo de Municipais Permanentes, composto de cem pragas a pe e trinta pragas a 

cavalo; eram os "cento e trinta de trinta e um". Estava fundada a Polfcia Militar do 

Estado de Sao Paulo, em atendimento ao decreta do Regente Feij6. Rafael Tobias 

de Aguiar, se tornou o patrono da corporagao. 

3.1.1.1 Denominagoes da Policia Militar do Estado de Sao Paulo 

1 ). Guarda Municipal Permanents - 1.831/1.862; 

2). Corpo Policial Provis6rio - 1.862/1.872; 

3) Corpo Policial Permanents- 1.87211.891; 

4) Corpo militar de Polfcia 

ou Forga Militar de Polfcia 

ou Forga Policial-

5) Brigada Policial -

6) Forga Publica -

7) Polfcia Militar-

8). Companhia de Pedestres 

(origem da Guarda Civil)-

9) Guarda de Urbanos -

1 0) Forga Policial Urbana -

11) Forga Militar de Polfcia 

(unifica a Forga Publica) -

12) Corpo de Guardas Cfvicos -

13) Forga Publica -

14). Guarda Civil-

15) Policia Militar-

3.1.2 Hist6rico da Policia Militar do Parana 

1.892/1.896; 

1.897/1.901; 

1.901/1.970; 

1.970/ ... ; 

1.850/1.875; 

1.875/1.891; 

1.891/1.892; 

1.892/1.901; 

1.901/1.924; 

1.92411.926; 

1.926/1.970, e 

1.970/ .... 

0 museu Hist6rico da PMPR mantem um extenso hist6rico da corporagao, o 

qual pode ser resumido da seguinte maneira: 
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A corpora<;ao foi organizada atraves da Lei n° 07 de 10 de agosto de 1854. A 

nova milicia entrou para a hist6ria com a denomina<;ao de Companhia da For<;a 

Policial. Em sua data de cria<;ao havia o efetivo de 67 homens, sendo 3 oficiais e 64 

pra<;as, das quais 29 soldados . 

Seu primeiro armamento e equipamento foram cedidos, a titulo de 

emprestimo, pela guarda nacional. 

0 seu primeiro comandante foi o capitao de 1° linha do exercito, Joaquim 

Jose Moreira de Mendon<;a . 

No dia 5 de dezembro de 1854, no primeiro regulamento da Companhia, 

alem de abolir o castigo da chibata, foi consignado em seu texto a ideia de nao 

poder, individuo algum, ser constrangido a verificar pra<;a a algum em suas fileiras. 

No entanto, s6 no inicio do ana seguinte, a Companhia pode iniciar suas atividades 

policiais. 

A Milicia paranaense cresceu paralelamente ao desenvolvimento do estado. 

Em 1865 a Companhia da For<;a Policial fomeceu urn grande contingents de oficiais 

e pra<;as para a organiza<;ao do primeiro Corpo de Voluntaries da Patria. Os bravos 

milicianos, incorporando- se a coluna expedicionaria, seguiram para o Rio de Janeiro 

onde integraram o 31° Batalhao de Voluntaries para participar da Guerra do 

Paraguai, durante cinco anos de luta. 

Em 187 4, sob o comando do capitao Manoel Eufrasio de Assump<;ao (3° 

Comandante- Geral) o vice-presidents da provincia, Manoel Antonio Guimaraes, 

resolveu dar a Companhia da For<;a Policial, urn carater definitive, reorganizando-a e 

solidificando-a. Sancionada a Lei n° 380, de 30 de julho de 1884, a antiga 

Companhia passou a denominar-se Corpo Policial, sendo constituida par duas 

companhias e com urn efetivo de 202 homens. 

0 comandante foi elevado ao posto de major e a nova organiza<;ao policial 

passou a contar ainda com a Escola de lnstru<;ao Primaria, destinada aos pra<;as e 

musicos. Em abril de 1878, a Lei 486 elevou ao posto de tenente-coronel o 

comandante do Corpo Policial. (http: 1 0.47.1.19/museu, acessado em 20 de Abril de 

2008) 

3.1.2.1 Reorganiza<;ao 

Com a troca do sistema politico em 15 de novembro de novembro de 1889, 
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grandes beneffcios vieram revolucionar totalmente a estrutura organizacional. No dia 

9 de agosto de 1890, a Junta Governativa baixou o decreto 1 04, dando ao Corpo 

Policial uma regular organizac;ao militar, condizente com sua finalidade. 0 numero 

de oficiais foi elevado para 8 eo de prac;as para 300, sendo prevista uma sessao de 

cavalaria e a reorganizac;ao da banda de musica, criada em 12 de marc;o de 1854 

dissolvida em 1883. 0 cargo de comandante passou para coronal, no qual foi 

investido o capitao do exercito Carlos Delphim de Carvalho, que reorganizou a 

corporac;ao nos novos moldes estabelecidos. Nessa mesma ocasiao foi instituido o 

cargo de major-fiscal (atualmente chefe de Estado Maior}, preenchido pelo capitao 

Salvador Joao Fernandes e as companhias foram aumentadas para tres. 

0 novo comandante coronal Candido Dulcfdio Pereira, mudou o quartel para 

predio proprio do Estado em 3 de fevereiro de 1891, realizando outras obras de vulto 

e adquirindo para o Corpo material e armamento, cuja falta se fazia notar desde a 

criac;ao. 

Durante o comando do coronal Dulcfdio, foi sancionada a Lei n°36, de 5 de 

julho de 1892, estruturando a corporac;ao num Corpo Misto de Cavalaria e lnfantaria, 

com a denominac;ao de Regimento de Seguranc;a do Parana e com organizac;ao 

militar. 0 efetivo foi aumentado para 20 oficiais, 455 prac;as e 68 cavalos. A referida 

lei previu ainda o cargo de capitao cirurgiao (medico}, que foi preenchido pelo doutor 

Arthur de Almeida Sebrao, o primeiro facultative da Milfcia paranaense. (http: 

1 0.47.1.19/museu, acessado em 20 de Abril de 2008) 

3.1.2.2 Revolugao Federalista 

Em outubro de 1892, a Revolugao Federalista eclodiu no Rio Grande do Sui, 

contando com o apoio da Esquadra Brasileira, alcanc;ando seu apogeu. 0 

Regimento de Seguranc;a, sempre fiel a autoridade constituida, foi posto a 
disposigao do Governo Federal, Marechal Floriano Peixoto, passando a fazer parte 

da Brigada Provis6ria, em conjunto com o Batalhao Patri6tico "Vinte e Tres de 

Novembro", sob o comando do coronal Candido Dulcfdio Pereira. 

lntegrando mais tarde as forc;as sob o comando do general Paulo Argolo, o 

Regimento seguiu para o campo de luta, na qual tombou uma legiao de valentes 

milicianos, entre eles o comandante coronal Candido Dulcfdio Pereira, no Cerco da 
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Lapa. 

0 Marechal Floriano Peixoto decretou honras de oficiais do Exercito a todos 

os oficiais do Regimento de Seguranc;a, que tomaram parte em defesa da Republica. 

0 perfodo de 1892 a 1894 nao tern registro hist6rico, exceto pela citac;ao de 

que foi estabelecido pelo govemo federalista, em Curitiba, a gratuidade do 

atendimento medico aos milicianos, o que foi mantido pelos govemantes 

republicanos. 

Finda a Campanha e com a nomeac;ao do coronal Ignacio Gomes da Costa 

para o comando geral, em 1894, novo surto de progresso veio beneficiar a Milfcia, 

cujo apice foi a construc;ao do Quartel do Comando Geral, conclufdo em 1905, na 

avenida marechal Floriano 1401, onde ainda se encontra. (http: 1 0.47.1.19/museu, 

acessado em 20 de Abril de 2008) 

3.1.2.3 Denominac;oes da Polfcia Militar do Parana 

A POLiCIA MILITAR DO PARANA, desde a data de sua organizac;ao ate o 

termino da segunda Guerra Mundial, teve as seguintes denominac;oes: 

1) COMPANHIA DE FORQA POLICIAL DA PROVINCIA DO PARANA, com 

que foi batizada na Lei n° 7, de 10 de agosto de 1854. 

2) CORPO POLICIAL DA PROVINCIA DO PARANA, pela Lei no 380, de 30 

de margo de 187 4, constitufdo por duas Companhias e uma Sec;ao de Cavalaria. 

3) CORPO MILITAR DE POLiCIA DO ESTADO DO PARANA, pelo Decreto 

de reorganizac;ao n° 4, de 10 de dezembro de 1891, composta de tres Companhias e 

um Esquadrao de Cavalaria. 

4) REGIMENTO DE SEGURANQA DO PARANA, pela Lei n° 36, de 05 de 

julho de 1892, contando com urn Estado Maior e outro Menor, quatro Companhias, 

urn Esquadrao de Cavalaria e a Banda de Musica. 

5) REGIMENTO POLICIAL DO PARANA, denominac;ao que passou a 

ostentar durante a ocupac;ao do Estado pelas tropas federalistas, em 1894, voltando 

posteriormente, a tomar o antigo nome de Regimento de Seguranc;a. 

6) FORQA MILITAR DO ESTADO DO PARANA, pelo Decreto de 

reorganizac;ao n° 473, de 09 de julho de 1917, consoante o acordo firmado entre a 

Uniao e o Estado para que a Corporac;ao passasse a ser considerada Forc;a de 
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Primeira Linha, Auxiliar do Exercito. 

7) POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARANA, pelo Decreta Lei n° 505, 

de 25 de Junho de 1932, juntamente com a Companhia de Bombeiros, isolada, 

denominava-se segundo esse Decreta-Lei, FORCA PUBLICA DO EST ADO. 

8) FORCA POLICIAL DO ESTADO, pelo Decreta-Lei n° 9.315, de 26 de 

dezembro de 1.939. 

9). POLfCIA MILITAR DO ESTADO DO PARANA, denominac;ao que lhe foi 

conferida pelo Decreta-Lei no 544, de 17 de dezembro de 1.946. (http: 

10.47.1.19/museu, acessado em 20 de Abril de 2008) 

3.1.2.4 A mulher policial no Parana 

Em 1977 com a criac;ao do Pelotao de Policia Militar Feminina a policia 

feminina tornou-se realidade. 

Uma equipe de Policia Feminina de Sao Paulo, comandada pela coronel 

Janete Fiuza, esteve em Curitiba efetuando palestras e fornecendo informac;oes 

necessarias para a implantac;ao do primeiro pelotao de Policia Feminina do Parana. 

Em entrevista coletiva a imprensa, a comandante da PF de Sao Paulo ressaltou o 

trabalho da policial feminina na sociedade. 

Em 2001, a unidade especializada feminina foi extinta, possibilitando a 

mulher servir em qualquer OPM, de acordo com sua capacidade. 

(http: 1 0.47.1.19/museu, acessado em 20 de Abril de 2008) 

3.2 LEGISLACAO 

Sob influencia da Revoluc;ao constitucionalista de 1932, na qual as 

provfncias de Mato Grosso e Sao Paulo, valendo-se de suas Policiais Militares, 

ombrearam-se com a Nagao, a Constituic;ao Federal de 1934, considerou as Policias 

Militares (PPMM) como Reserva do Exercito, e conferiu a Uniao a capacidade de 

legislar privativamente sabre todos os aspectos considerados de interesse da forc;a 

terrestre. Em 1936, uma lei federal determinou a reorganizac;ao das PPMM e definiu, 

pela primeira vez, as suas missoes especificas. 

Em 1939, um decreta dispondo sabre a administrac;ao dos Estados e dos 
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Municfpios fez depender da aprovagao do Presidents da Republica toda legislagao 

estadual que dispusesse sabre ordem, tranquilidade e seguranga publica. Era o 

tempo do Estado Novo. 

A Constituigao Federal de 1946 vinculou a existencia das PPMM a 

Seguranga lnterna e a Manutengao da Ordem Publica. 

Durante a Revolugao de 31 de margo de 1964, o governo do Marechal 

Castelo Branco criou, no Ministerio do Exercito, a lnspetoria Geral das Polfcias 

Militares (IGPM), e em 13 de margo de 1967 modificado pelo Decreta-Lei (DL) n.0 

667, de 02 de julho de 1969, que o normatizou, urn modele de Estrutura 

Organizacional adequada as Corporagoes Policiais Militares, tendo em vista seu 

rendimento operacional. 

Em 30 de dezembro de 1969, o DL n. o 1072 deu nova redagao ao art. 3°, 

alfnea e do DL n.0 667, suprimindo a expressao "e os casas estabelecidos em 

legislagao especffica", atribuindo explicitamente a exclusividade do policiamento 

ostensive fardado as Polfcias Militares, o que acarretou a extingao das Guardas 

Civis. 

A Constituigao Federal de 1969, alem de atribuir as Polfcias Militares a 

missao de manutengao da ordem publica nos Estados, limitou os vencimentos dos 

policiais-militares, nao podendo ser em hip6tese alguma superior aos recebidos pelo 

Exercito. 

Em 08 de julho de 1970, o DL n.0 66.862 aprovou o Regulamento 200 

(R200) e estabeleceu os princfpios e as normas para aplicagao do DL n.0 667, 

explicitando os diferentes tipos de policiamento e as diversas atividades policiais 

militares. 

A Polfcia Militar esta prescrita na Constituigao Federal de 1988, em seu 

Capftulo Ill - Da Seguranga Publica, ao estabelecer que competem as Polfcias 

Militares a polfcia ostensiva e a preservagao da ordem publica, bern como aos 

Corpos de Bombeiros Militares a execugao de atividade de Defesa Civil, alem de 

serem consideradas Forgas Auxiliares e Reserva do Exercito subordinadas aos 

Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territories. 

3.2.1 A Constituigao Estadual 

Art. 48 A Policia Militar, forca estadual, instituicao permanente e regular, 
organizada com base na hierarquia e disciplina militares, cabe a policia 
ostensiva, a preservacao da ordem publica, a execucao das atividades de 
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defesa civil, preservagao e combate a inc~ndios, buscas, salvamento e 
socorro publicos, o policiamento de transito urbano e rodoviario, de florestas 
e de m~nanciais, ah~m de outras formas e fungoes definidas em lei. 
(PARANA, 1990, p. 22) 

A Constituigao do Estado do Parana em quase nada ampliou as disposigoes 

legais sobre a Seguranga Publica, mantendo rigorosamente os limites estabelecidos 

na Constituigao Federal. 

Apenas para a preservagao de eventos desastrosos e recuperagao pela 

Defesa Civil e que o Constituinte atribuiu organizagao sistemica, nos moldes de urn 

sistema de Defesa Civil, as demais atividades sao restritas a responsabilidade da 

Policia Militar e Civil. 

3.2.2 Legislagao Ordinaria 

Decreto-lei 667 de 02 Jul. 69 alterado pelo decreto-lei 2010 de 12 Jan. 1983 

Art 3° - institufdas para a manutengao da ordem publica e seguranga 
interna nos Estados, nos Territ6rios e no Distrito Federal, compete as 
Policias Militares, no ambito de suas respectivas jurisdigoes: 
a) Executar com exclusividade, ressalvadas as missoes peculiares das 
Forgas Armadas, o policiamento ostensivo fardado, planejado pela 
autoridade competente a fim de, assegurar o cumprimento da lei a 
manutengao da ordem publicae o exercfcio dos poderes constitufdos; 
b) Atuar de maneira preventiva, como forga de dissuasao, em locais ou 
areas especffica, onde se presume ser possfvel a perturbagao da ordem; 
c) Atuar de maneira repressiva em caso de perturbagao da ordem, 
precedendo o eventual emprego das Forgas Armadas; 
d) Atender a convocagao e inclusive a mobilizagao do Governo Federal em 
caso de guerra externa ou para prevenir ou reprimir grave perturbagao da 
ordem ou ameaga de sua irrupgao, subordinando-se a Forga Terrestre para 
emprego de suas atribuigoes especfficas de Polfcia Militar, e como 
participante da Defesa lnterna e Defesa Territorial; 
e) Alem dos casos previsto na letra anterior a Polfcia Militar podera ser 
convocada em seu conjunto, a fim de assegurar a corporagao o nfvel de 
adestramento e disciplina, ou ainda garantir o cumprimento das disposigoes 
deste decreto lei, na forma que dispuser o regulamento especifico. 
1- A convocagao de conformidade com a letra "E" deste artigo sera efetuada 
sem prejuizo 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 o regulamento especffico. 
2 - No caso de convocagao de acordo com o disposto na letra "E" deste 
artigo, a Policia Militar ficara sob a supervisao direta do Estado Maior do 
Exercito, por intermedio da lnspetoria Geral das Policias Militares, e seu 
comandante sera nomeado pelo Governo Federal. 
[ ... ] 
4 -As Polfcias Militares integrada nas atividades de Seguranga Publica dos 
Estados e do Distrito Federal, para fins de emprego nas agoes de 
manutengao da ordem publica, ficam sujeitas a vinculagao, orientagao, 
planejamento e controle operacional do 6rgao responsavel pela Seguranga 
Publica, sem prejuizo da subordinagao administrativa ao respectivo 
Governador. (https://www. planalto.gov. br/ccivil_ 03/decreto-lei/Del0667. htm, 
acessado em 20 de abril de 2008) 
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De acordo com o decreto federal no 88.777, de 30 de setembro de 1983-

aprova o regulamento para as Polfcias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. 

Art 2° - Para efeito do decreto-lei n° 667, de 02 de Julho de 1969, 
modificado pelo decreto-lei n° 1.406, de 24 de Junho de 1975, e pelo 
Decreto-lei n° 2010, de 12 Janeiro de 1983, e deste Regulamento, sao 
estabelecidos os seguintes conceitos: 
[ ... ] 
24) ORIENTA<;Ao OPERACIONAL- Conjunto de diretrizes baixadas pela 
chefia do 6rgao responsavel pela Seguranga Publica nas Unidades 
Federativas, visando assegurar a coordenagao do planejamento de 
manutengao da ordem publica a cargo dos 6rgaos integrantes do Sistema 
de Seguranca Publica[ ... }. 
Art. 6° - Os Comandantes Gerais das Policias Militares poderao participar 
dos planejamentos das Forgas Terrestre, que visam a Defesa lnterna e a 
Defesa Territorial. 
Art. 10°- Os Comandantes Gerais das Policias Militares sao responsaveis, 
em nfvel de Administragao Direta, perante os Governadores das respectivas 
Unidades Federativas, pela administragao e emprego da Corporagao. 
1 - Com relagao ao emprego, a responsabilidade funcional dos 
Comandantes Gerais verificar-se-a quanto a operacionalidade, ao 
adestramento e aprestamento das respectivas Corporagoes Policiais
Militares. 
2- A vinculagao das Policias Militares ao 6rgao responsavel pela seguranca 
publica nas Unidades Federativas confere, perante a chefia desse 6rgao, 
responsabilidades aos Comandantes Gerais das Policias Militares quanto a 
orientagao e ao planejamento operacionais de manutencao da ordem 
publica emanados daquela chefia. 
3 - Nas missoes de manutengao da ordem publica, decorrentes da 
orientagao e do planejamento do 6rgao responsavel pela seguranca publica 
nas Unidades Federativas, sao autoridades competentes, para efeito do 
planejamento e execugao do emprego das Polfcias Militares, os respectivos 
Comandantes Gerais e, por delegagao deste, os Comandantes de Unidade 
e suas fracoes quando foro caso.[ ... ] 
Art. 34 -As Polfcias Militares, por meio de seus Estados Maiores, prestarao 
assessoramento superior a chefia do 6rgao responsavel pela Seguranga 
Publica nas Unidades Federativas, com vistas ao planejamento e ao 
controle operacional das agoes de manutengao da ordem publica[ ... ]. 
1) A envergadura e as caracterfsticas das agoes de manutengao da ordem 
publica indicarao o nfvel de comando policial-militar, estabelecendo-se, 
assim, a responsabilidade funcional perante o Comandante Geral da Policia 
Militar. 
2) Para maior eficiencia das agoes, devera ser estabelecido urn comando 
policial-militar em cada area de operacoes, onde forem empregadas fracoes 
de tropa de Polfcia Militar.[ ... ] 
Art. 35 - Nos casos de perturbagao da ordem, o planejamento das agoes de 
manutencao da ordem publica devera ser considerado como de interesse 
da Seguranca lnterna. 
Paragrafo Unico - Nesta hip6tese, o Comandante Geral da Polfcia Militar 
ligar-se-a ao Comandante de Area da Forya Terrestre, para ajustar a 
medida de Defesa interna. 
Art. 36 - Nos casos de grave perturbagao da ordem ou ameaga de sua 
irrupgao, as Polfcias Militares cumprirao as missoes determinadas pelo 
Comandante Militar de Area ou forca terrestre, de acordo com a legislagao. 
(PMPR, 1983, P. 8-16) 
2.2.1.3.3 Decreto federal n° 88.540, de 20 julho de 1983- regulamento 
da convocacao de Polfcia Militar 
Art. 1 o - A convocagao de Polfcia Militar, total ou parcialmente, de 
conformidade com o disposto no artigo 3° do Decreto-Lei n° 667, de 02 



26 

Julho de 1969, na redagao dada pelo decreta-lei n° 2010, de 12 Jan. de 
1983, sera efetuada: 
I - em caso de guerra externa, e 
II -para prevenir ou reprimir grave perturbagao da ordem ou ameaqa de sua 
irrupgao. 
PARAGRAFO UNICO - Alem dos cases de que trata este artigo a Polfcia 
Militar sera convocada, no seu conjunto, para assegurar a corporagao o 
nivel necessaria de adestramento e disciplina ou ainda para garantir o 
cumprimento das disposigOes do Decreta-lei n° 667, de 02 Jul 1969, 
alterado pelo Decreta-Lei n° 2010, de 12 Jan 1983. 
Art. 5° - A Policia Militar, quando convocada, tera supervisao direta do 
Estado Maier do Exercito por intermedio da lnspetoria Geral da Policia 
Militares e ficara diretamente subordinada ao Comandante do Exercito ou 
Comandante Militar da Area em cuja jurisdigao estiver localizado o Estado
Membro (https:/fw.Nw.planalto.gov.br/ccivii_03/decreto-lei/Del88777.htm 
acessado em 20 de abril de 2008) 

Lei estadual 677 4, de 8 de janeiro de 1976 

Art. 2° Compete a Policia Militar 
f - executar com exclusividade, ressalvadas as missOes peculiares as 
Forqas Armadas, o policiamento ostensive, fardado, planejado pelas 
autoridades policiais competentes, conceituadas na legislaqao federal 
pertinente, a fim de assegurar o cumprimento da Lei, a manutenqao da 
ordem publicae o exercicio dos poderes constituidos. 
I - atuar de maneira preventiva, como forca de dissuasao, em locais ou 
areas especificas, onde se presuma ser Possivel a perturbagao da ordem; 
Ill - atuar de maneira repressiva, em caso de perturbaqao da ordem, 
precedendo o eventual emprego das Forcas Armadas; 
IV - atender convocagao do Governo Federal em caso de guerra externa ou 
para prevenir ou reprimir grave subversao da ordem, ou ameaga de sua 
irrupqao, subordinando-se ao Comando da 5. 8 Regiao Militar para emprego 
em suas atribuigoes especfficas de Policia Militar e como participante da 
defesa territorial; 
V realizar servigos de prevengao e de extingao de incemdios, 
simultaneamente com o de proteqao e salvamento de vidas e material nos 
locais de sinistro, bern como o de busca e salvamento, prestando socorros 
e, caso de afogamento, inundagOes, desabamentos, acidentes em geral, 
catastrofes e calamidades publicas. 
[ ... ] 

Art. 31. As unidades de Policia Militar sediadas na area metropolitana de 
Curitiba sao operacionalmente subordinadas ao Comando do Policiamento 
da Capital (CPC), que e o responsavel, perante o Comandante-Geral, pelo 
cumprimento das missOes policiais militares nessa area. 
DAS UNIDADES DE POLfCIA MILITAR 
Art. 37. Em razao dos diferentes objetivos da missao policial-militar, da 
diversidade de processes a serem empregados para o cumprimento dessa 
missao e em razao de caracteristicas fisiograficas do Estado, as unidades 
operacionais da Policia Militar sao dos os seguintes tipos[sic] 
I- BATALHAO (COMPANHIA, PELOTAO, GRUPO) DE POLICIA MILITAR 
(BPM - Cia PM - Pel PM - Gp PM):[sic] encarregado do policiamento 
ostensive normal de una determinada area, traduzido Pela agao de 
patrulheiros-a-pe, montados ou motorizados; 
II- COMPANHIA INDEPENDENTE DE POUCIA MILITAR (Cia lnd·PM): [sic] 
encarregada das mesmas atribuigoes do Batalhao de Policia Militar tern 
areas de menores dimensoes que por suas condigoes peculiares, nao 
estejam incluidas na area jurisdicional de um BPM; 
Ill - BATALHAO (COMPANHIA, PELOTAO) DE POLICIA PORTUARIA (B P 
Port - Cia P Port - Pel P Port): [sic]encarregado das mesmas atribuigoes do 
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Batalhao de Polfcia Militar em instalagoes portuarias e nas localidades do 
litoral do Estado; 
IV - BATALHAO (COMPANHIA, PELOTAO, GRUPO) DE POLfCIA DE 
TRANSITO (BP Tran - Cia P Tran - Pel P Tran- Gp P Tran): [sic] 
encarregado do policiamento especializado de transito em areas urbanas, 
com vistas ao cumprimento das mesmas e normas estabelecidas pelo 
Departamento Estadual de Transito ou 6rgao municipal congemere e de 
acordo com o C6digo Nacional de Transito; 
V BATALHAO (COMPANHIA, PELOTAO) DE POUCIA DE 
RADIOPATRULHA (BPRP Cia P RP - Pel P RP): encarregado do 
Policiamento ostensivo normal em determinada area, caracterizando-se pelo 
emprego de viaturas em ligagoes radiof6nicas Permanente com um centro 
de operac;;;oes de localidade[ sic]; 
VI- BATALHAO (COMPANHIA, PELOTAO) DE POLICIA DE GUARDA (BP 
Gd - Cia P Gd - Pel P Gd): encarregado do Policiamento ostensivo normal, 
visando A guarda e seguranga de estabelecimentos publicos, em particular, 
a rede dos poderes publicos estaduais, residemcia dos chefes desses 
poderes e a de personalidades nacionais e estrangeiras, presidios e outros 
estabelecimentos penais, bern como apoio a fiscalizac;;;ao fazendaria[sic]; 
VII- BATALHAO (COMPANHIA, PELOTAO) DE POLICIA DE CHOQUE (BP 
Chq - Cia Pa Chq - Pel P Chq): encarregado do policiamento ostensivo 
visando ao restabelecimento da ordem ja perturbada, com o emprego de 
forga. Sua agao sera exercida nos eventos que requeiram atuagao pronta e 
energica de tropa especialmente instruida e treinada para missoes de 
contraguerrilha urbana e rural; sempre que as necessidades exigirem pode 
ser empregado em outro tipo de policiamento, a criteria do Comandante
Geral; [sic] 
VIII - BATALHAO (COMPANHIA, PELOTAO, GRUPO) DE POLfCIA 
FLORESTAL (BP Flo- Cia P Flo- Pel P Flo- Gp P Flo): encarregado do 
policiamento ostensive, visando ao cumprimento dos dispositivos lesais na 
protegao da fauna, da flora e do meio ambiente. [sic] 
IX - BATALHAO (COMPANHIA, PELOTAO, GRUPO) DE POLICIA 
RODOVIARIA (BP Rv- Cia e Rv- Pel P Rv- Gp P Rv): encarregado do 
policiamento ostensivo visando ao cumprimento das mesmas e normas de 
trafego rodoviario, estabelecidas pelo Departamento Estadual de Estradas 
de Rodagem ou pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem e de 
acordo com o C6digo Nacional de Transito. [sic] 
X- REGIMENTO (ESQUADRAO, PELOTAO, ) DE POLfCIA MONTADA 
(Rp P Mont Esq P Mont - Pel P Mont) encarregado do policiamento 
ostensive normal em locais de dificil acesso ou onde sua presenga possa 
facilitar as agoes. A criteria do Comandante-Geral podera ser empregado 
para apoiar agoes de policia de choque. [sic] 
Paragrafo unico. Com o desenvolvimento do Estado e conseqoente 
aumento das necessidades de seguranga poderao ser criadas unidades 
para emprego em outros tipos de policiamento especifico preconizados pela 
lnspetoria Geral das Policias Militares. (PARANA, 1995, p. 11-13) 

3.3 MODELO POLICIAL CONTEMPORANEO MUNDIAL 

Segundo Bondaruk e Souza, a polfcia modema e uma inven~ao do seculo 

XIX, com influencia principalmente da Polfcia de Londres, onde o modele militar de 

Gendarmerie (Guardas), que servia ao poder dominante, foi substitufdo pelo ideal de 

servir e proteger. lsso ocorreu ap6s uso excessive de for~a da polfcia de Londres 

para reprimir uma manifesta~ao que resultou em mortes de inocentes, e revolta da 

popula~ao londrina. 
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Em 1829 Peel, 1° ministro ingles, criou entao a "Nova Polfcia", a Polfcia 

Metropolitana de Londres, presente em todo o Reina Unido e influenciadora do 

modele americana. (2007, p. 15-17) 

Este conceito social mais ample das func;oes da polfcia esta sendo 

considerado como resultado de uma ideologia mais positiva dos servic;os policiais. A 

ideia que se tern da polfcia como forc;a opressora esta mudando para que seja 

considerada como garantia dos direitos individuais, 6rgao de defesa da cidadania e 

do Estado Democratico de Direito. 

Para Monjardet (2003), semelhante a Monet (2001 ), a polfcia estruturou-se e 

desenvolveu-se de diversas formas, variaveis de acordo com as peculiaridades 

regionais e as diretrizes polfticas de cada pafs. Entretanto, dais aspectos 

apresentam-se na maioria dos pafses: (a) o pluralismo de organismos policiais em 

cada organizac;ao polftica e (b) a realizac;ao, por cada organismo policial, do ciclo 

complete de polfcia. 

0 primeiro aspecto destacado, qual seja, a existencia de mais de uma 

polfcia em cada Estado-nac;ao, e uma constante, embora nao haja urn modele 

padronizado. Em cada organizac;ao polftica, as polfcias sao estruturadas de forma 

diferente, mas a tonica e que o sistema de polfcias seja pluralizado, ora 

geograficamente, ora por divisao de esferas de competencia. 

0 segundo aspecto e aquele no qual a polfcia que inicia o atendimento de 

uma ocorrencia policial realiza todos os procedimentos dela decorrentes, ate o 

encaminhamento ao Poder Judiciario ou, em alguns casas, ao Ministerio Publico. 

Exerce, portanto, as func;oes de polfcia administrativo-preventiva, repressiva, 

investigat6ria, inclusive abrangendo a realizac;ao de perfcias, e judiciaria, sem que 

haja cisao de atribuic;oes dentro do aparelho policial, fato que nao se verifica no 

modele atual brasileiro, onde a PM, assim como a propria Polfcia Civil, nao realiza o 

ciclo complete de polfcia. 

3.4 ENQUANTO A RESERVA REMUNERADA NAO CHEGA 

Consul (2005, p. 198) considera a polfcia como uma profissao e desvela a 

identidade da Polfcia Militar Gaucha ao Iongo de sua existencia, sem desmerecer o 

valor substantive do sujeito que o realiza, o policial. Conforme o autor, a polfcia se 

revela na sua ac;ao cotidiana, expressando-se pela sua cultura organizacional, seus 

valores e sua formac;ao, por intermedio do PM. Nessa perspectiva, analisa o 
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exercfcio do trabalho PM, os parametres da dimensao simb61ica, atribufda ao 

conceito de profissao "[ ... ] que se caracteriza pel a percepyao, pel as expectativas e 

pela ret6rica que os policiais militares utilizam para legitimar, entre o eu e o outre, 

n6s e eles, o atributo de 'profissao policial' sob os auspfcios das atividades que 

desenvolvem no seu cotidiano I aboral". 

(FRAGA, 2006, p. 4-6), descreve os elementos constitutivos do processo de 

trabalho do policial militar: 

1. 0 trabalho propriamente dito - a atividade policial desenvolvida com a 

finalidade de executar a politica de seguranc;a publica; sao as ac;oes da policia (vao 

desde o policiamento ostensive ate controle de tumulto); e sempre, "em tese", 

planejado. 

2. A materia-prima do trabalho policial - e a sensac;ao de seguranc;a social, a 

ordem publica, o policiamento ostensive, a defesa publica, enfim, e a seguranc;a 

publica na sociedade. 

2.1 0 objeto de trabalho: e etereo - e a seguranc;a publica (prestac;ao de 

servic;o), tanto formal (variaveis do policiamento), como informal (ac;5es que visam a 
sensac;ao de seguranc;a da Comunidade). 

3. Os meios - tude aquila de que o policial militar se utiliza na realizac;ao de 

seu trabalho; podem ser subdivididos em instrumental e conhecimento tecnico

operativo. 

3.1 Instrumental - sao os equipamentos utilizados e os aprestos. Sao as 

ferramentas que dao suporte ao PM na realizac;ao de suas atividades, tais como o 

uniforme (a farda), capa de chuva, as armas (arma de fogo, cassetete e algemas), 

viaturas, radios transceptores, apito, coletes refletores, papel, caneta, telefone; 

instrumentos de prevenc;ao: colete a prova de balas, capacete de controle de 

tumulto, escudo de controle de tumulto, capacete balfstico, caneleiras, joelheiras 

(estas duas ultimas sao usadas, frequentemente, para uso em motociclistas e 

controle de tumulto); capa, capacete e roupa de protec;ao contra incendios, usados 

pelos bombeiros. 

Tambem sao meios de locomoc;ao (mais especfficos e urn pouco mais 

incomuns) no processo de trabalho do PM o policiamento com bicicleta (tem-se a 

bicicleta como meio); no caso de policiamento montado, tem-se o cavalo; no 

policiamento aereo, o aviao; em embarcac;ao, o barco e a lancha. 

3.2 Conhecimento tecnico-operativo da profissao - e aquele adquirido no 
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exercfcio profissional e o conjunto de conhecimento qualificat6rio que o PM adquire 

por meio dos cursos de formac;ao e habilitac;ao. Por exemplo, o aporte jurfdico-legal 

acionado, quando chamado a intervir nas ocorrencias. Este ultimo, o aporte jurfdico

legal ou os recursos tecnicos, e que !he darao o suporte de conhecimento 

necessaria para orienta-lo na sua maneira de agir (por exemplo, quando podera 

entrar numa residencia, mesmo sem o mandado judicial e sem a autorizac;ao de 

quem Ia reside). Sao os recursos tecnicos que o PM acionara no desempenho de 

sua atividade. Para tanto, conforme Muniz (1999), necessita de informac;oes sabre a 

legislac;ao criminal, civil e militar e suas formas de execuc;ao. Em relac;ao aos 

recursos ffsicos, a autora ressalta que sao exigidos do policial militar saber relative 

ao manuseio e ao emprego do armamento, do conhecimento, do ciclo complete de 

abordagem policial ostensiva e os processes de intervenc;ao preventiva, dissuasiva e 

repressiva. 

De acordo com o Manual Basico de Policiamento Ostensive (1999), as 

tecnicas mais utilizadas pelo policial militar sao: abordagem de pessoas a pe; 

abordagem de vefculo suspeito; busca pessoal (conhecida vulgarmente como 

"revista"); desarmamento; conduc;ao de preso; perseguic;ao; descric;ao e providencias 

em local de crime. 0 policial utiliza-se ainda de outros recursos que podem contribuir 

para a efetividade de sua ac;ao, tais como os dialogos com a comunidade, palestras 

e orientac;Oes. 

3.4.1 Variaveis do policiamento ostensive 

Sao criterios que identificam os aspectos do policiamento ostensive (1999, p. 

9-11) 

Tipos 

Sao qualificadores das ac;oes e operac;oes de policiamento ostensive: 

Policiamento ostensive geral 

Tipo de policiamento ostensive que visa a satisfazer as necessidades 

basi lares de seguranc;a, inerentes a qualquer comunidade ou a qualquer cidadao. 

Policiamento de transite 

Tipo especffico de policiamento ostensive executado em vias urbanas 

abertas a livre circulac;ao, visando a disciplinar o publico no cumprimento e respeito 

as regras e normas de transite, estabelecidas por 6rgao competente, de acordo com 

o C6digo Nacional de Transite e legislac;ao pertinente. 
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Policiamento rodoviario 

Tipo especifico de policiamento ostensive executado em rodovias estaduais 

e, mediante convenio, em rodovias federais, visando a disciplinar o publico no 

cumprimento e respeito as regras e normas de transite, estabelecidas por orgao 

competente, de acordo como Codigo Nacional de Transite e legislagao pertinente. 

Policiamento Ambiental 

Tipo especifico de policiamento ostensive que visa a preservar a fauna, os 

recursos florestais, fluviais e de mananciais, contra a caga e a pesca ilegais, a 

derrubada indevida de florestas, ou a poluigao do meio ambiente. 

Deve ser realizado em cooperagao com orgaos federais ou estaduais, 

mediante convenio. 

Policiamento de guarda 

Tipo especifico de policiamento ostensive que visa a guarda de 

aquartelamentos, a seguranga extema de estabelecimentos penais e das sedes des 

poderes estaduais. 

Processos 

Sao maneiras pelas quais utilizam-se os meios de locomogao no 

policiamento ostensive e podem ser. 

ape; 

motorizado; 

montado; 

aereo; 

em embarcagao; 

em bicicleta. 

Modalidades 

Sao modos peculiares de execugao do policiamento ostensive e podem ser: 

1. Permanencia - a atividade predominantemente estatica de observagao, 

fiscalizagao, reconhecimento, protegao, emprego de forga ou custodia, 

desempenhada pelo PM no posto. 

2. Diligencia - atividade que compreende busca de pessoas, animais ou 

coisas, captura de pessoas, ou animais, apreensao de animais ou coisas, resgate de 

vitimas. 

3. Escolta - atividade destinada a custodia de pessoas ou bens, em 

deslocamento. 
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4. Patrulhamento - a atividade m6vel de observagao, fiscalizagao, 

reconhecimento, protegao ou mesmo de emprego de forya, desempenhada pelo PM 

no pasta. 

3.4.2 Formas de empenho mais usuais na PMPR 

Adaptado do descrito na Diretriz 004/2000. 

RONE 
Atua como recobrimento do policiamento ostensive geral atraves de 

patrulhamento motorizado especial, dirigido para grandes eventos e operac;Qes de 

grande envergadura. 

RPA 
E a forga que atua de forma a dar reforge aos outros tipos de policiamento 

radiomotorizado, atraves de patrulhamento motorizado. Constitui-se na tonica a 

radiopatrulha, pais todas as Unidades Operacionais realizam este tipo de 

policiamento ostensive. E a principal forma de aplicagao do policiamento. 

ROT AM 
E a forga de manobra de que dispora o Comandante da Unidade 

Operacional com responsabilidade de area na propria unidade. Atua segundo 

programagao em opera¢es especiais, de prevengao e repressao, como em batidas 

policiais. 

Patrulha Escolar Comunitaria 

E a forma de policiamento direcionada especificamente para a seguranga 

nas escolas e imediagoes. 0 seu atendimento e seletivo. 

Esta em vias de tornar-se urn Batalhao de atuagao Estadual. 

Policiamento montado 

Este processo de policiamento e executado apenas pelo Regimento de 

Policia Montada- RPMon. 

E empregado normalmente em Curitiba nos turnos diurnos enos bairros que 

apresentam maior concentragao de residencias. Tambem e empregado em apoio as 

outras Cidades nos eventos especiais. 
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3.4.3 Estresse 

0 psic61ogo David Gaspar Ribeiro de Faria, em sua dissertagao de mestrado 

0 Profissional de Seguran~a Publica - Desempenho de Seu Papel Num Cenario 

Stressante, de Violencia e Riscos: um Estudo Explorat6rio, defendida no 

Institute de Psicologia (IP) da USP, demonstra como o estresse influencia no 

desempenho profissional do policial-militar. 

A pesquisa partiu de urn levantamento das condigoes de trabalho dos 

profissionais da Policia Militar de Sao Paulo: 

Toda profissao tern a sua carga de estresse, que leva ao desgaste fisico e 
emocional. Quem lida com seguranga publica enfrenta situagoes 
estressantes por natureza, expondo-se constantemente a violencia, tensoes 
e riscos. Muitos dos indivfduos investidos neste papel, ate mesmo como 
autoprotegao, vao se tornando insensiveis, e, mais adiante, isto pode gerar 
comportamentos inadequados e desajustamentos sociais, tanto no trabalho 
quanto fora dele (2006, p. 7). 

Alem da fundamentagao te6rica que deu sustentagao ao trabalho, o 

pesquisador aplicou dais inventarios. 0 primeiro deles, lnventario sabre situagoes 

tfpicas do profissional de seguranga publica- soldado PM, com 95 questoes, em que 

foi verificada a opiniao de 801 membros da instituigao, divididos em sujeitos 

executantes operacionais, sendo 210 policiais urbanos de area, 210 policiais 

rodoviarios e 210 bombeiros, e sujeitos dirigentes, sub-categoria composta de 30 

oficiais superiores e 141 capitaes. 0 segundo instrumento, lnventario sabre 

necessidade e adequabilidade de suporte psicol6gico ao profissional de seguranga 

publica - soldado PM, foi aplicado em membros dos servigos medico e psicol6gico. 

David Gaspar propoe a ampliagao do trabalho psicol6gico, com o uso de 

tecnicas de Dinamica de Grupe, Psicodrama e Sociodrama, e de curses para 

centrale do estresse, alem do estudo e da melhoria das condigoes de trabalho. (p. iii) 

Apesar de o estudo de Gaspar se concentrar na PM paulista, o autor 

entende que sua proposta pode ser aplicada em instituigoes semelhantes. 

3.4.4 Particularidades dos PMs no Parana 

A partir da amostra constatou-se que os pesquisados possuem em media de 

2 filhos para os casados/divorciados, uma media de dependentes de 1 ,3. 
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Da amostra 60o/o se declarou seguidor de uma religiao, distribuidas conforme 

o grafico 1 , abaixo: 

PERFIL RELIGIOSO DA AMOSTRA 

8% 

mcatolicos 

II Evangelicos 

50% []Em bran co 

GRAFICO 1: RELIGIAO DO PESQUISADO. 

Sabre outras atividades remuneradas, apenas um policial assinalou que 

exerce, sendo professor com a remuneragao de R$ 2.500,00. 

Dentre OS casados, 50°/o das esposas trabalham; 

Sabre as relagoes familiares assinalaram: 

60°/o Dentro de urn padrao normal 

1 0°/o - Com conflitos esporadicos 

OOo/o - Agressoes fisicas e verba is frequentes 

05°/o - Em vias de separagao 

20°/o - Ja separados 

05°/o - Nao tern familia 

Sabre a habitagao, 40°/o sao proprietaries de casa propria com valor medic 

de R$ 72.500,00, das quais 4 financiadas; 

Dos que pagam alugueis (20°/o da amostra}, o valor medic era de R$ 380,00. 

Todos possuem em casa Agua encanada, Energia eletrica e Esgoto tratado 

e 20o/o tambem o pogo na residencia. 

Quante as ocupagoes na folga, os pesquisados revelaram que ir ao parque e 

ver televisao consome 51 o/o da folga. 
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GRAFICO 2: COMO A AMOSTRA SE OCUPA NAS FOLGAS. 
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Na amostra nenhum pesquisado afirmou usar tabaco, e 40 o/o afirmaram que 

usam alcool, bebem moderadamente. 

A renda familiar total de 50°/o des pesquisados esta acima de 6 salaries 

minimos nacionais, sendo que apenas urn pesquisado se situou com 2 salaries 

mini mos de rend a total. 

Atualmente 85o/o da amostra estao pagando emprestimos cuja media orga 

em R$ 637,00. 

Os gastos com saude consomem uma media mensal de R$ 138,00 e para 

1 0°/o da amostra, a despesa com dentistas e de R$ 1.000,00 rea is. 

Apenas 1 0°/o da amostra possuem filhos estudando em colegio particular. 

Sobre como se considerava no memento da pesquisa a amostra se distribuiu 

com uma prevalencia preocupante de 27°/o com humor oscilante, que algumas vezes 

se altera desproporcionalmente a situagao. 

9% 

5% 

18% 

E'I Nervosa 

IIAnsiosa 

CCalma 

[J Ponder ada 

B Depress iva 

El Explosiva 

• Humor Oscilante 

GRAFICO 3: COMO A AMOSTRA SE CONSIDERAVA NO MOMENTO DA PESQUISA. 

Sobre como tenta controlar seu estresse, a amostra afirmou que pratica 
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atividade fisica, 10%, passeios, 30 %, ouvem musica, 15%, Fala com amigos, 30 %, 

Toea algum instrumento 10%, frequenta uma lanchonete 5 %, le 15%, dorme 10% e 

bebe 5%. 

Da amostra que se disseram divorciados, 50% paga pensao alimentfcia, cuja 

media se situou em R$ 410,00. 

Em relac;ao a carreira, os objetivos de 90% da amostra e passar para a RR 

o quanto antes. 

Apenas 1 policial tern pretensao de chegar ao ultimo posto/graduac;ao, e 1 a 

de chegar ao Comando Geral. 

A frustrac;ao se mostra em 90% da amostra, tendo os pesquisados 

apresentado as seguintes razoes para a frustrac;ao (a pergunta era aberta). 

1. 0 salario e muito baixo; 

2. Nao se e reconhecido; 

3. Nao se tern mais como chegar a proxima promoc;ao, pais se fecharam 

todas as portas; 

4. Nao recebemos nenhum (sic) tipo de recompensa par nossa 

produtividade; 

5. lnfluencia politica; 

6. Politicagem; 

7. Concorrencia desleal entre os pares; 

8. lnstruc;ao praticamente inexistente; 

9. Desincentivo nas promoc;oes e salaries; 

10. Nao reconhecimento dos superiores; 

11 . Nao reconhecimento pela sociedade; 

12. Nao ter chegado ao oficialato, apesar de estar preparado, par falta de 

oportunidade; 

13. Baixo nivel de apoio aos prac;as da Corporac;ao; 

14. Dificuldade em estudar; 

15. Escalas muito sugadas (sic); 

16. Distancia muito grande entre oficiais e prac;as; 

17. Discriminac;ao contra os prac;as; 

18. Salario muito mais alto aos policiais civis. 

Em 22 de dezembro de 2006 veio a lume a lei N° 15349, publicada no Diario 

Oficial N° 7375/06, que extinguiu, na Policia Militar do Parana, o Quadro de Oficiais 
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de Administrac;ao (QOA), criando o Quadro Especial de Oficiais da Policia Militar 

(QEOPM), possibilitando ao soldado com curso superior concorrer para o novo 

quadro e adotando outras providencias. 

Tambem esta em estudo a possibilidade que os prac;as com born 

comportamento sejam promovidos independente de concursos, que e a regra 

vigente. 

A respeito dessas modificac;oes, foram feitas as quatro seguintes perguntas. 

Voce acha positivo que os soldados no bom comportamento, com 10 anos 

de serviqo, sejam promovidos a cabo? 

75% Sim - 25% Nao 

Voce acha positivo que os cabos no bom comportamento, com 20 anos de 

serviqo, dos quais 10 na graduaq§o de cabo, sejam promovidos a 3° sargento? 

75% Sim 25% Nao 

Voce acha positivo que os praqas casados possam ingressar na Academia 

Policial Militardo Guatupe? 

85% Sim 15% Nao 

Voce acha positivo que praqas com curso superior possam fazer concurso 

para freqaentar curso de habilitaqao ao oficialato do quadro especial? 

50% Sim 50% Nao 

Observa-se que os cabos e soldados foram favoraveis as modificac;oes 

introduzidas pela Lei 15349/2006, os demais escaloes, nao, por serem frustrados em 

suas pretensoes de carreira 

A seguir, atraves de perguntas abertas, buscou-se o escopo principal desta 

pesquisa. 

Quais as principais dificu/dades pe/as quais passou durante sua carreira? 

o Movimentac;oes indesejadas; 

o Atraso nas promoc;oes; 

o Humilhagoes desnecessarias por parte dos superiores; 

o Local de trabalho Ionge do local de residencia; 

o Nao fazer trabalho de acordo com a minha graduac;ao; 

o Muitas horas de servic;o seguidas; 

o Nao me recordo; 

o Separac;ao familiar abalou a carreira; 
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o Falta de apoio des superiores; 

o Nao tive incentive per parte do meu superior. 

Por que ingressou na PMPR? 

o Per vontade e alinhamento profissiografico; 

o Em virtude de urn sonho que tinha desde crianga, e tambem 

pela estabilidade e o lade financeiro; 

o lnicialmente opgao de trabalho, posteriormente carreira policial; 

o Vocagao; 

o Estabilidade; 

o Porque gosto do que fago; 

o Porque seria o melhor para mim; 

o Per ser uma carreira estavel; 

o Per necessidade de emprego; 

o Tradigao familiar; 

o do Estado. (carreira) 

As principais aspiragoes expressadas pela amostra em seu inicio de carreira 

foi se deteriorando, perdendo-se a vocagao, a vontade de fazer uma carreira. 
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4 CONSIDERAC0ES FINAlS 

No dis 05 de outubro de 2008 a Constituir;ao da Republica (CR) completara 20 anos de vigtmcia. De Ia 

pra ca pouca coisa mudou no campo da seguranr;a publica. Ainda persistem velhos problemas de natureza 

estrutural que, por omissao e permissividade dos distintos stores politicos, concorrem para agravar o quadro da 

seguranr;a publica no Brasil. 

Antonio Carlos Carballo Blanco Ten.-Cel. PMERJ 

A presente pesquisa perfunctoriamente se fundamenta na indagac;ao se a 

Policia Militar frente as peculiaridades de sua missao vern valorizando a carreira 

policial militar, respeitando as aspira<;Qes de seus integrantes e se mostrando 

conhecedora das dificuldades e frustrac;oes dos militares estaduais. 

Do conhecimento hist6rico, que desvela a cultura e a tradic;ao das PPMM, se 

observa uma estetica militar, mas nao uma implantac;ao militar na essencia, pais a 

missao e diferente. Ao ser colocada no ente federado, as PPMM podem ser 

convocadas no seu todo em situac;ao de guerra ou grave comoc;ao intestina, mas 

nao possuem uma logistica e nem o cuidado que as forc;as armadas tern para com 

seu pessoal. 

0 arcabouc;o ditatorial permeia as PPMM, oriundas principalmente dos 

golpes militares, a Republica no seculo XIX e o recente golpe militar de 1964, que se 

findou em 1985. 

0 maier problema observado e que a PM nao possui o ciclo complete de 

policia. A seguranc;a publica, uma das necessidades fundamentais do ser humane e 

urn dos pilares do exercfcio da democracia e da plena cidadania, tern passado par 

enormes questionamentos. Par mandamento constitucional, no ambito estadual, a 

Policia Militar incumbe a atividade de polfcia ostensiva e preservac;ao da ordem 

publica, enquanto que a Polfcia Civil cabem as fungoes de polfcia judiciaria e 

apurac;ao das infrac;oes penais. 

Especificamente par parte da Polfcia Militar, as infrac;oes penais sao 

encaminhadas a outra instituic;ao policial (Polfcia Civil), ensejando prejufzos a 

satisfac;ao do cidadao e aos pr6prios conceitos de cidadania. 

A menor de todas as polfcias brasileiras e a que possui a maier 

responsabilidade, a Polfcia Federal cumpre com eficiencia o seu papel. 

Frequentemente ocupa as paginas dos principais noticiarios brasileiros com sucesso 
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em ac;oes e operac;oes, raramente esta sendo criticada, ou esta na mldia se 

justificando por nao cumprir alguma de suas missoes, pais e a (mica das multiplas 

pollcias brasileiras que possui ciclo complete de pollcia. Ou seja, e a (mica poHcia 

completa! 

Em ambito estadual, num exemplo, pode-se representar as poHcias civis e 

pollcias militares como meia poHcia, pais cada uma tern metade da missao no 

combate ao crime, uma age antes, a outra depois. Teoricamente, em cada guamic;ao 

haveria dais policiais urn para prevenir, outro para reprimir. 

Antes do assalto, ate durante sua execuc;ao o PM agiria, mas consumado, 

caberia ao policial civil a continuidade da ocorrencia. 

Assim a primeira dificuldade e que gera frustrac;oes no trabalho policial e a 

sua impotencia para solucionar as demandas que lhe chegam. 

Outra frustrac;ao e dificuldade e a enorme distancia que se forma entre os 

oficiais (se colocam como dirigentes) e os prac;as (colocados como executores) 

como ilustram as respostas no questionario: 

o Falta de apoio dos superiores 
o Nao tive incentive por parte do meu superior. 
o Humilhagoes desnecessarias por parte dos superiores (op. cit.) 

0 ambiente de trabalho e principalmente a falta de qualidade de vida no 

trabalho foram os mais lembrados. Como se ve nestas respostas ao questionario: 

o Movimentag6es indesejadas; 
o Atraso nas promogoes; 
o Local de trabalho Ionge do local de residemcia; 
o Nao fazer trabalho de acordo com a minha graduagao 
o Muitas horas de servigo seguidas (op. cit.) 

As frustrac;oes descritas nas respostas do questionario preenchidas pela 

amostra sao semelhantes as encontradas em pesquisas nas PPMMs do Rio de 

Janeiro, Rio Grande do Sui, Bahia e Sao Paulo, quais sejam: 1. 0 salario e baixo; 

2. Nao se e reconhecido; 3. Nao se tern mais como chegar a proxima promoc;ao, 

pais se fecharam todas as portas; 4. Nao recebemos nenhum tipo de recompensa 

por nossa produtividade; 5. lnfluencia politica; 6. Politicagem;7. Concorrencia desleal 

entre os pares; 8. lnstruc;ao praticamente inexistente; 9. Desincentivo nas promoc;oes 

e salaries; 10. Nao reconhecimento dos superiores; 11. Nao reconhecimento pel a 

sociedade; 12. Nao ter chegado ao oficialato, apesar de estar preparado, por falta de 

oportunidade; 13. Baixo nfvel de apoio aos prac;as da Corporac;ao; 14. Dificuldade 

em estudar; 15. Escalas muito sugadas; 16. Distancia muito grande entre oficiais e 
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pragas; 17. Discriminagao contra os pragas; 18. Salario muito mais alto aos policiais 

civis. 

As respostas confundem-se entre frustragoes e dificuldades, tanto que 

explicitamente urn a das respostas traz a palavra "dificuldade", o que nao invalida a 

pesquisa, pois o conjunto de dificuldades leva a frustragao, por nao se almejar aquilo 

que se buscava ao assentar praga na PMPR. 

0 antrop61ogo Joseph Campbell realizou urn estudo detalhado sobre a 

presenga da mitologia no universo humano e chegou a interessantes conclusoes: 

todas as narrativas, conscientes ou nao, surgem de antigos padroes do mito e todas 

as hist6rias podem ser traduzidas e dissecadas na Jornada do Her6i. "Aquele que se 

alista como militar e veste urn uniforme, ao certo desiste de sua vida pessoal e 

aceita uma forma socialmente determinada de vida, a servigo da sociedade de que e 

membro " (1990) 

Portanto, nao sem razao se evocou o filme Tropa de elite para a justificativa 

desta pesquisa, pois aquilo que pertence ao senso comum foi amplamente 

comprovado no presente trabalho. 

As dificuldades e frustragoes estao desmotivando os policiais militares e a 

atividade de seguranga e essencialmente de inteligencia. 

A vigilancia policial exige atengao. 

A profissao de policial militar esta colocada como a mais estressante no 

Brasil, empatada com a de controlador aereo. 

Destaca-se o preocupante fndice de 90% dos pesquisados de que estao na 

PMPR apenas esperando o momenta de passar para a reserva remunerada, tanto 

que o sub-capitulo de discussao de dados chamou-se Enquanto a reserva 

remunerada nio chega. 

Motivar esse profissional e ver resolvido urn problema que esta afetando a 

seguranga publica do Parana. 

4.1 PRO POST AS 

Buscar pelas vias tecnicas e polfticas a implantagao do Cicio Completo de 

Policia, valorizando a profissao policial militar. 

Alterar a legislagao para que os casados possam tentar o vestibular para 

alcangar o oficialato. 

Alteragao na Lei 15349 de 2006, para que 70% das vagas sejam providas 
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por antiguidade entre os que alcanc;arem a nota minima e 30% para as maiores 

notas, de modo que a antiguidade seja preservada. 

Adotar criteria semelhante para os cursos de formac;ao de Cabo, formac;ao 

de Sargento e Aperfeic;oamento de Sargento e Habilitac;ao ao Oficialato Especial, 

sem a necessidade de se implantar as promoc;oes por antiguidade, a fim de manter a 

esperanc;a e manter o incentivo aoestudo e ao aperfeic;oamento. 

Adotar criterios transparentes, objetivos e duradouros para as promogoes, 

minimizando os efeitos politico/partidarios na ascensao profissional, e premiando o 

merito e a capacidade de cada policial militar. 

Buscar recursos financeiros para que se fac;a uma pesquisa sabre as 

peculiaridades da carreira policial militar: aspirac;oes, dificuldades e frustrac;oes, com 

1 00% do efetivo, de modo a eliminar distorc;oes metodol6gicas do trabalho por 

amostragem, ante a relevancia do tema e a necessidade em se compreender que a 

qualidade de vida no trabalho e sinonimo de produtividade. 
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APENDICE 

Estando Iaborando em monopa como· requisito parcial para conclu.sio do CAO 200&, cujo titulo e 0 
polidal militar frtDte as peculiaridade.'S da caiTeira: aspiratoe.1, dificuldades e frustra~oes; que 
objeti·va avaliar a influ.encia da Profi.~sao PM na quaJidade de vida do policial militar e na quatidade do 
seni~ prestado pela propria .Plv!PR, solicitamos a colaboracao dos compauheiJ:os em preencher de 
fonna absolummeote anonima e com a maxima honestidade o questiowirio abaixo, marcando com "'xis" 
nos espacos de miiltipla escolha e completand.o onde for pedido. 

IOADE: D POSTO GRAD~ SEXO c:J EST ADO CIVIL I I 
GRAU DE INSTRU9AO PM GRA!U DE INSTR~O CONJUGE I I 
N° FILHOS D N° DEPENDENTES POSSUI RELIGtAO u SIM D NAO QUAL?---
POSSW OUTRAATIVJDADE RBAUNERAOA OsJM D N.Ao 
QUAL l jgUANTO RECEBEJ ~ R~S~-----......, 

SEU CONJUGE TRABALHA D SIM D NAO 
1 - A:S RELACOES FAMfUARES ATUAl.MENTE ESTAO: 
( ) Dentro de urn padrio normal ( ) Com oonftita.s esporadicos Agressoes fisicas e ve.rbais 

fr-eqfrentes 
( ) Em vias de sepanu;ao ( } Ja separados ( ) Nao tenho :famfira 
2- QUEM MORA EM SUA CASA'? 
( ) Espa.sa C ) Esposa e filhos ( ) Espo-sa e filhos e outras pessoas. Quantos? ------
3 - HABITACAO 

~~~n~i~:a Propria ~ ~~: ~ ~i: 
Cedida (parente ou amigo) Sim Nao 
Altrgada Sim Nio 
Dividida com outra famiHia Sim Nio 
fnvasaolfa¥ela Sim Nio 

4 MARQUE OS ITENS DISPONIVEIS NA SUA RESIDENCIA.. 
Agua encanada c==J Po~o 
Esgoto tratado c==J Enerqia e1etrica 
5 -NAS HO.RAS DE FOLGA 0 QUE VOCE COSTUMA FAZER: 
( ) ar ao cinema ( } iT ao teatro ( ) ir ao parque 
( ) ir a bare-s e restaurantes ( ) Ler ( ) ver lV 
06- ATUALMENTE USA: 
( )Atoocil } Crack 

Valor IL..:.R..:..:::$:...__ __ __. 

( )Tabaeo } Mediicamentos controlados, sem prescriigao medica 
( )Maoonha 
( )Cocaina 
{ ) Colla, eter. thinner. etc. 
07 -QuAL A fiEHDA FAWIIUAR TOTAL 

) Ou1ros. aua~s? _______ _ 
} Nao uso nada. 

Acima de RS M14fl.OO ~ 
Entre R$ 33.20,00 e R$ 664D-,OD 

Entre. R$1660,0. De R$. 3320,00 
En1re R$ 830.00 e R$ 1600,00 
Entre R$ 415.00 e R$ 830.00 

Abafuro de R$ 415~00 
08- ATUALMENTE ESTA PAGANDO EMPRESTIMOS? 
( )Sim ( )Nao 
Quanto? -----
09- POSSUI GASTOS COM SAUOE? (medico, dentista, plano de saiide) 
{ )Sim 
( )NSo 
Quante? 
10-TEM_F_I-LH_O_· _S_E_S_T-UDANDO EM COLEGlO PARTICUlAR? 



( )Sim • ( )Nio 
11 -VOCE SE CONSIDERA UMA PESSOA: 
( ) Nefvosa ( ) Ansiosa ( ) Calma ( ) Ponderada 
( ) Oepressiva { ) Explosiva 
( ) Humor oscilafl!e. Algumas vezes altera-se desproparcionalmente a situayao. 
12-0 QUE VOCE FAZ PARA DIMINUIR 0 ESTRESSE? 
{ ) AiiYidade fisica ( ) Passear 
( ) Owir milsica ( ) Falar com amigcs. 
( ) Tocar algum instnnnento ( ) Lanchonete. 
( ) ler ( ) Donnir 
13 - PENSAO ALIMENTictA: 
( ) Paga ( )Recebe ) Nentwrna das anteriores 
Quante? 
14 EM RELAC~:-=:A:-:0::-A-:-::S::-:UA;-:: CARREIRA QUAL SEUS OBJE11VOS: 
( ) Chegar ao Comando Geral ( ) Chegar_ao Uftimo posta ( ) Pesar para a RR o quanta an!H 
15 VOCE SE SENTE FRUSTRADO EM RELA~O A SUA CARREIRA 
{ )Sim ( }Nao 
Em caso afinnativo quais as principals frusira~s em rela~ a sua carreira. 

16 VOcE ACHA POSITIVO QUE OS SOLDADOS NO BOM COMPORTAMENTO, COM 10 ANOS DE 
SERY~O SEJAM PROMOYIDOS A CABO? 

{ )Sim ( }Nio 

17 VOC~ ACHA POSITIVO QUE OS CABOS NO BOM COMPORTAMENTO, COM 20 ANOS DE SERVICO 
DOS QUAIS 10 NA GRADUAi;AO DE CABO SEJAM PROMOVIDOS A 30 SARGENTO? 

( )Sim ( )Nao 

18 VOCE ACHA POSITIVO QUE PRACAS CASADOS POSSAM INGRESSAR NA ACADEMIA POUCIAl 
MILITAR DO GUATUPE? 

( )Sim ( )Nio 

19 VOCE ACHA POSITIVO QUE PRACAS COM CURSO SUPERIOR POSSAM FAZER CONCURSO 
PARA FREQUENTAR CURSO DE HABILITAi;AO AO OFICIALATO DO QUADRO ESPECIAl? 

( )Sim ( )Nao 

20 QUAIS AS PRINCIPAtS DIFICULDADES PEtAS QUAIS PASSOU DURANTE SUA CARREIRA? 

2t POR QUE ENTROU PARA A PMPR? 
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