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RESUMO 
 
 

O presente trabalho propõe-se a analisar a desmilitarização, confrontando-a com o           

princípio constitucional da eficiência. O intento é avaliar os pontos que tornam as polícias              

militares ineficientes e como a desmilitarização seria uma medida eficaz para concretizar a             

eficiência proclamada no art. 37 da Constituição Federal. Aqui, trabalha-se com a acepção de              

eficiência como efetividade, que é uma reverberação da influência do neoliberalismo do final             

do século passado e suas proposições de reforma administrativa. Contudo, as questões            

levantadas sobre a ineficiência da polícia militar dizem respeito a aspectos do militarismo,             

como o histórico da polícia no Brasil, jornada de trabalho desumana, assédio moral que              

refletem no mau rendimento dos policiais, e, por consequência, tornam o serviço de             

segurança pública ineficiente. Destarte, analisa em que aspectos uma desmilitarização          

resultaria em melhores condições para os policiais, que passariam a ser servidores públicos             

civis, e ainda tornaria o serviço público de segurança mais eficiente, do ponto de vista da                

efetividade. Para tanto, utiliza-se de pesquisa bibliográfica, baseada sobretudo em estudos do            

direito administrativo, da teoria constitucional e da sociologia jurídica, seguindo um percurso            

metodológico que se inicia na revisão de literatura sobre os problemas da polícia militar no               

Brasil e sobre o princípio constitucional da eficiência, passando para obras que abordam as              

questões de modo mais específico. Portanto, o trabalho debruça-se sobre uma análise de             

como a desmilitarização, observada sob a ótica do que melhoraria para os policiais com a               

derrocada do militarismo, tornaria o serviço de segurança públic mais efetivo, em estreito             

cumprimento ao princípio constitucional da eficiência. 

 

Palavras-chave: Desmilitarização. Polícia militar. Policial. Princípio da eficiência.        
Ineficiência. Efetividade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 

The present work proposes to analyze demilitarization, confronting it with the           

constitutional principle of efficiency. The intent is to assess the points that make military              

police inefficient and how demilitarization would be an effective measure to realize the             

efficiency proclaimed in art. 37 of the Federal Constitution. Here, we work with the meaning               

of efficiency as effectiveness, which is a reverberation of the influence of neoliberalism at the               

end of the last century and its propositions of administrative reform. However, the issues              

raised about the inefficiency of the military police concern aspects of militarism, such as the               

history of police in Brazil, inhuman working hours, moral harassment that reflect the poor              

performance of the police, and, consequently, inefficient public safety. In this way, it             

analyzes in which aspects a demilitarization would result in better conditions for the             

policemen, who would become civil public servants, and would still make the public security              

service more efficient, from the point of view of effectiveness. In order to do so, it uses a                  

bibliographical research, based mainly on studies of administrative law, constitutional theory           

and juridical sociology, following a methodological course that begins in the literature review             

on the problems of the military police in Brazil and on the constitutional principle of               

efficiency, going to works that address the issues in a more specific way. Therefore, the paper                

focuses on an analysis of how demilitarization, viewed from the perspective of what would              

improve for the police with the collapse of militarism, would make the public security service               

more effective, in close compliance with the constitutional principle of efficiency. 

 

Keywords: Demilitarization. Military police. Militarian policeman. Principle of efficiency.         

Inefficiency. Effectiveness. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

SUMÁRIO 
 
 

1. INTRODUÇÃO……………………………………………………………………..13 

2. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA EFICIÊNCIA E SERVIÇO 

PÚBLICO…………………………………………………………………………....18 

2.1 Importância dos princípios no novo Constitucionalismo……………………..…18  

2.1.1 Tratamento dispensado aos princípios antes do neoconstitucionalismo……...18 

2.1.2 Importância dos princípios no neoconstitucionalismo………………………....19 

2.2 Dimensão do princípio da eficiência……………………………………………... 21 

2.2.1 Antes da Emenda Constitucional n.º 19/98……………………………………..21 

2.2.2 Como se entende o princípio da eficiência hoje………………………………...23 

2.2.3 Eficiência e efetividade: recorte epistemológico………………………………..24 

3. MILITARIZAÇÃO E  INEFICÁCIA DO SERVIÇO DE SEGURANÇA 

PÚBLICA ……………………………………………………………………………....27 

3.1 Defesa do Estado x Sociedade……………………………………………………...27  

3.1.1 Polícia militar: o braço armado do Estado……………………………………. 27 

3.1.2 Policial herói…………………………………………………………………... ...28 

3.1.3 A ostensividade policial nas comunidades……………………………………...30 

3.2 Desrespeito a direitos humanos individuais (dos policiais)...................................31 

3.2.1 Jornada de trabalho……………………………………………………………...31 

3.2.2 Assédio moral …………………………………………………………………….32 

3.3 Ascensão na carreira…………………………………………………………….. ..35  

3.3.1 Organização da carreira militar………………………………………………...35 

3.3.2 Critério de ascensão……………………………………………………………...36 

4. DESMILITARIZAÇÃO E EFICIÊNCIA………………………………………….38  

4.1 Cumprimento da ordem jurídica e respeito à sociedade………………………...38 

4.1.1 Fim do heroísmo policial ………………………………………………………..38 

4.1.2 Nova relação polícia/comunidade……………………………………………….39 

4.2 Pleno exercício de direitos fundamentais………………………………………...40 

4.2.1 Jornada de trabalho do servidor civil…………………………………………..40 

4.2.2 Combate ao assédio moral……………………………………………………....41 

4.3 Ascensão na carreira civil………………………………………………………….44 



 

4.3.1 De militar a servidor civil: o que muda com o regime jurídico civil………….44 

4.3.2 Promoção e progressão na carreira do servidor 

civil…………………………..45 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS………………………………………………………………...47 

REFERÊNCIAS 

 
 

  



14 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
Durante a faculdade, ingressei no Núcleo de Estudos Aplicados Direitos, Infância e            

Justiça - NUDIJUS. Neste, além de funções administrativas e de extensão, desenvolvi            

atividades de pesquisa. Contudo, os temas variaram entre vulnerabilidades, direito à cidade e             

segurança pública.  

No segundo semestre de 2016, cursei a primeira disciplina de Direito           

Administrativo, em que tive contato com as discussões acadêmicas sobre o princípio da             

eficiência. No ano seguinte, afunilou-se as discussões sobre a eficiência, mas, desta vez,             

especificamente no tocante ao serviço público.  

Ainda em 2017, ingressei como bolsista no Programa de extensão Por uma            

Educação e uma Universidade Populares - EDUP. Neste tive a oportunidade de enfrentar             

inúmeros questionamentos sobre serviço público, em especial sobre educação. Ademais,          

passei por debates acerca da política de segurança pública. Destarte, intenta-se prestigiar um             

tema que aborde discussões já enfrentadas durante a graduação. 

No Brasil, as atividades de polícia judiciária, que envolvem a fase de investigação e              

inquérito, fica a cargo das polícias civis, estadual e federal. Já as atividades de polícia               

ostensiva são exercidas pela polícia militar, tendo cada estado o seu próprio contingente,             

como dispõe a Constituição Federal.  

A militarização afasta seus policiais da sociedade, de modo a criar uma casta,             

distinta, que age, até mesmo, contra os interesses dessa sociedade, posto que age em uma               

pretensa defesa do Estado. Além disso, a sociedade concebe os policiais como heróis, o que               

dá ensejo ao abuso no uso do aparato da polícia, desrespeitando direitos humanos em nome               

de uma caça ao inimigo, configurado como delinquente, mas que na verdade é o sujeito               

pobre, negro e periférico.  

Isso deve-se, sobretudo, ao militarismo, pautado na rígida hierarquia e na obediência            

cega aos comandos superiores, que massacram os praças, que são aqueles que estão na              

posição mais baixa dentro dessa hierarquia, e são submetidos a uma jornada de trabalho              

desarrazoada, além de sofrerem assédio moral e não terem instrumentos para buscar a             

reparação, provocando inúmeros problemas psicológicos.  

O Brasil enfrenta um grave problema em relação ao policiamento. Mesmo em            

estados como São Paulo que é reconhecidamente um caso de sucesso na redução de              
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homícidios, assume, contudo, um outro patamar que é vergonhoso: 1 em cada 5 assassinatos              

é de autoria de um policial. 

Esses casos acontecem em todo país e não se tem como se mensurar quantos              

poderiam ser evitados. Além disso, o número de mortes decorrentes da atividade policial             

demonstra um cenário de barbárie, conforme dados divulgados pelo Monitor da Violência.            

Em março de 2018, o indicador de letalidade da polícia cresceu 18,7%, indicando um              

descontrole das polícias militares.  

Esse dado, frise-se, são registrados como mortes decorrentes de intervenção policial           

em que houve resistência e o policial agiu em legítima defesa ou em estrito cumprimento do                

dever legal. Não foram incluídos os casos de homicídio, feminicídio e envolvimento de             

policiais em execuções sumárias e chacinas.  

Todavia, constatação mais grave advém do fato de que as mortes decorrentes de             

intervenção policial são a segunda maior causa de morte no Brasil, ficando à frente de               

feminicídio e latrocínio. Isso implica em dizer que, no País, é mais provável levar um tiro da                 

polícia do que de um assaltante. Essa violência policial é, muitas vezes, justificada como              

resposta eficiente ao aumento da criminalidade, o que demonstra o descontrole das forças             

policiais.  

Em 2017, dos 385 policiais assassinados, 91 estavam em serviço e 294 fora do              

trabalho. Apesar de que, para o policial, está no expediente enseja menor vulnerabilidade, não              

é concebível que ele seja morto pelo dever de sua função.  

Nesse ínterim, tratar o policial como um herói é um condição que o priva de seu                

instrumental mais básico de trabalho, pois heróis não precisam de valorização profissional,            

bons salários, boas condições de trabalho, de saúde mental, ele é conduzido apenas por sua               

coragem.  

Destarte, o presente trabalho se debruça sobre condições que são prejudiciais aos            

policiais militares e refletem no desempenho da polícia militar. Essa tomada de visão deve-se              

ao fato de que na redemocratização desencadeada pós-ditadura militar, a academia passou a             

produzir bastante sobre violência policial e desrespeitos a direitos humanos, como uma            

espécie de contra-onda, para mostrar a face cruel da polícia que foi instrumento de              

perseguição, morte e tortura de adversários do regime militar.  

Contudo, sempre se olvidou a figura do policial, em especial do praça militar, que é               

submetido a inúmeros desrespeitos dentro do militarismo. Os soldados sempre foram vistos            
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como reprodutores da violência, mas nunca como sujeitos que são vitimizados dentro de uma              

rígida hierarquia. Assim, o presente trabalho se presta a olhar pelo policial, no que seria               

vantajoso para ele com a desmilitarização. De todo modo, a valorização do profissional de              

segurança pública implica em melhores resultados, o que garante a melhor efetividade            

(eficiência) do serviço público.  

E, nesse diapasão, é que consiste a relevância do trabalho, pois inverte o olhar: ao               

invés de traçar apenas as melhorias da desmilitarização para a sociedade, em especial, sua              

parcela marginalizada, observa-se do ponto de vista do sujeito que age dentro da polícia              

militar, o policial. Outrossim, agrega-se à análise de como a desmilitarização também            

influenciaria nos resultados do serviço público. Ressalte-se que a acepção de eficiência é             

exatamente a de efetividade, que busca os melhores resultados. 

A problematização que dá luz a essa monografia se encerra na seguinte questão: de              

que modo uma desmilitarização, que beneficie, sobretudo, os policiais, é capaz de concretizar             

a eficiência do serviço público de segurança, gerando melhores resultados? 

Destarte, o objetivo geral do trabalho é analisar as razões que tornam a             

desmilitarização uma medida que possa fazer com que o serviço de segurança pública seja              

mais eficiente, do ponto de vista da efetividade. Para tanto, o enfoque será feito a partir dos                 

policiais e dos problemas que enfrentam em face da militarização, os quais são responsáveis              

pela ineficiência do serviço público prestado pelo Estado através das polícias militares. 

Já os objetivos específicos consistem em entender os questionamentos atuais sobre a            

eficiência do serviço; analisar os problemas ocasionados pelo militarismo e como isso            

influencia o policial no desempenho de sua atividade; analisar os aspectos que distanciam a              

polícia militar da sociedade e fazem com que aja, inclusive, contra ela; e, avaliar os               

benefícios da desmilitarização para os policiais e para a eficiência do serviço público.  

A metodologia adotada fora a pesquisa bibliográfica. Desse modo, o trabalho se            

debruça sobre a produção escrita acerca do tema. Primeiro, separou-se os livros que tratassem              

sobre os tópicos mais gerais discorridos no presente trabalho, quais sejam, desmilitarização,            

serviço público e princípios constitucionais.  

Empós, separou-se artigos, monografias e dissertações sobre os assuntos com          

tratamento mais específico, como serviço de segurança pública, neoconstitucionalismo,         

princípio da eficiência e poder de polícia. Feitas as devidas leituras, tanto dos livros quanto               

das demais obras, e alinhado o que se pretendia buscar, abriu-se uma nova investigação, mais               
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apurada, tendo substrato também artigos, monografias e dissertações sobre assuntos          

abordados no trabalho, como, por exemplo, projetos de desmilitarização, assédio moral no            

âmbito da polícia, a problemática da jornada de trabalho policial, os problemas da hierarquia              

militar, a legislação específica que rege os policiais militares.  

Os principais conceitos do Direito Administrativo presentes no trabalho foram          

extraídos da doutrina nacional, em especial da obra de Celso Antônio Bandeira de Mello,              

Irene Patrícia Nohara, Marçal Justen Filho e José dos Santos Carvalho Filho. No tocante à               

discussão sobre o constitucionalismo, utilizou-se como referencial teórico as lições de Paulo            

Bonavides e Luís Roberto Barroso; e no tocante à teoria (neo)constitucional, Lênio Luiz             

Streck, Ingo Sarlet e Dimitri Dimoulis.  

A revisão bibliográfica elucidou um ponto já comentado anteriormente, o de que            

nunca se olhou de forma mais apurada para os desmandos que o policial sofre dentro da                

estrutura militar. Somente nos casos em que o autor era policial, é que havia apontamentos               

sobre o quão a militarização massacra os seus agentes.  

Percebeu-se que há inúmeros trabalhos que se prestaram a analisar as propostas de             

desmilitarização apresentadas no Congresso Nacional. Entretanto, a maioria se debruça sobre           

a discussão do ciclo de polícia, dando enfoque à unificação das polícias civil e militar,               

formando um ciclo fechado.  

Também sobre a desmilitarização, muitos trabalhos recentes dialogam        

profundamente com a sociologia jurídica, sem adentrar em discussões próprias do direito            

público. Ademais, nenhum trabalho recente que confrontasse a desmilitarização com o           

princípio da eficiência foi encontrado.  

Desta sorte, no primeiro capítulo dá-se um apanhado sobre como os princípios eram             

tratados antes do constitucionalismo. Por conseguinte, passa a uma análise do tratamento            

dispensado aos princípios com o fortalecimento do constitucionalismo, que de meros           

postulados passaram a normas diretas. Ainda nesse ínterim, explica a dimensão que os             

princípios tomaram com o chamado neoconstitucionalismo. Dito isso, discorre-se sobre a           

formação do entendimento sobre o princípio da eficiência, inserida no new public            

management. Assim, explica-se qual acepção de eficiência é perquirida no presente trabalho,            

a saber, a de efetividade, que busca os melhores resultados.  

Já no segundo capítulo, cuida-se dos pontos em que a militarização além de debilitar              

o policial, ainda provoca uma ineficiente atuação policial. Desse modo, começa-se           
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explicando como se deu historicamente a formação da polícia militar de hoje, sempre             

marcada pelo autoritarismo, ao passo que funciona como braço armado do Estado. Trata-se,             

ainda nesse capítulo, de direitos fundamentais dos policiais que são desrespeitados sob a             

égide da militarização, e que implicam em assédio moral e uma cruel jornada de trabalho.               

Além disso, cuida de analisar o regime do servidor militar, explicando como é a carreira e as                 

possibilidade de promoção.  

O terceiro capítulo é um contraponto, além de ser propositivo, ao segundo, na             

medida em que faz colocações de como os problemas abordados seriam solucionados com a              

desmilitarização.   
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2. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA EFICIÊNCIA E SERVIÇO PÚBLICO 

2.1 Importância dos princípios no novo Constitucionalismo 

2.1.1 Tratamento dispensado aos princípios antes do neoconstitucionalismo 

A ideia de princípio vem da geometria, onde designa as verdades primeiras, estão ao              

“princípio”, sendo, então as premissas de todo um sistema que se desenvolve (BONAVIDES,             

2002, p. 228). Dentro do positivismo, para Picazo, citado por Paulo Bonavides, os princípios              

têm servido de critério de inspiração às leis ou normas concretas do direito positivo, e são                

normas obtidas mediante um processo de generalização e decantação dessas leis. Entenda-se            

essa colocação no contexto do constitucionalismo, porém ainda no período de forte influência             

do positivismo, precedendo o momento que os princípios passam a ser o conteúdo mais              

importante dos textos constitucionais, como se verá adiante.  

No período positivismo, os princípios eram considerados menos relevantes. Havia,          

no movimento positivista, um maior apego à lei, que tinha primazia frente às demais normas,               

como construção do ideário da Revolução Francesa. Desse modo, a letra da lei é que ditava                

sua aplicação, como exprime a Escola de Exegese. Contudo, com a ampliação das             

competências e tarefas estatais e a aplicação literal do texto legal não sendo mais suficiente               

para dirimir os conflitos, o constitucionalismo toma força e dá lugar de destaque às              

constituições dentro do ordenamento jurídico.  

Desta feita, com o constitucionalismo, os princípios passam a ser inseridos no texto             

constitucional, mas ainda com pouca relevância, gozando de vida própria e valor substantivo             

pelo mero fato de serem princípios. Todavia, ainda funcionavam como simples pensamentos            

diretivos, ao que F. de Clemente conceitua que “princípio de direito é o pensamento diretivo               1

que domina e serve de base à formação das disposições singulares de Direito de uma               

instituição jurídica, de um Código ou de todo um Direito Positivo”.  

Essa questão demonstra o tratamento dispensado aos princípios antes do movimento           

neoconstitucionalista, consubstanciando-se em seu caráter meramente programático. Os        

juristas tratavam, em uma de suas acepções, princípios como normas que definiam programas             

a serem buscados, ofuscando, assim, sua  força normativa.  

1 Apud Paulo Bonavides, p. 229. 
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Paulo Bonavides observa que há um defeito capital nesse conceito de princípio, que             

é “omissão daquele traço que é qualitativamente o passo mais largo dado pela doutrina              

contemporânea para a caracterização dos princípios, a saber, o traço de sua normatividade             

(2002, p. 230) 

Hodiernamente, a teorização sobre a juridicidade dos princípios pressupõe uma          

análise sobre a eficácia destes, pois seu ingresso nos textos constitucionais denota severa             

normatividade, afastando a indeterminação, sempre invocada pela velha hermenêutica para          

lhes retirar o sentido normativo. A normatividade dos princípios, por sua vez, é uma              

construção doutrinária da Filosofia e da Teoria do Direito, no passo em que buscam superar a                

dicotomia entre jusnaturalismo e juspositivismo.  2

Contudo, é com a virada para o juspublicismo que os princípios ganham maior             

destaque, o que se deve às contribuições de Friedrich Müller, na Alemanha, e de Ronald               

Dworkin, nos Estados Unidos. Este último traz a conectividade entre direito e moral,             

abalando o positivismo de Hart que grassava no direito anglo-americano, e propõe uma             

metodologia de conceituação entre norma, princípio e regra.  3

 

2.1.2  Importância dos princípios no neoconstitucionalismo 

Após a Segunda Guerra Mundial e o descrédito do positivismo, visto que só as leis               

positivadas não eram suficientes para a resolução dos conflitos e dos problemas            

sócio-políticos é que surge o movimento neoconstitucionalista. De fato, foi a virada para o              

juspublicismo e o advento do Estado Social que permitiram que ganhasse força a ideia de que                

a Constituição não se resumia ao seu texto, e que era corroborada por valores, mais amplos                

do que suas denominações comportavam, e essa carga axiológica era expressada através dos             

princípios. Apesar de tecer críticas, Streck (2012, p. 12) não nega que:  

sob o novo paradigma neoconstitucional, o mundo prático passou a importar os            
juristas. O direito já não seria mais o mesmo. O direito já não poderia mais ser                
epitetado e/ou acusado de ser uma “mera racionalidade instrumental” ou um           
instrumento destinado à proteção dos interesses das classes dominantes, resultado          
das duas fases do legalismo, do nascedouro da modernidade ao direito           
contemporâneo. As questões morais, políticas e econômicas – rejeitadas pelo          
positivismo jurídico – passaram a fazer parte da preocupação da comunidade           
jurídica. 

 

2 Op cit, p. 231. 
3 Op cit., p. 248. 
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A evolução do constitucionalismo contemporâneo dada desde o pós Segunda          

Guerra, em função das trocas elementares entre o direito constitucional positivo e a teoria              

constitucional, justifica o fato da anunciação da ocorrência de uma mudança no próprio             

paradigma do Estado Constitucional, de modo que, numa certa perspectiva é possível falar de              

um neoconstitucionalismo (SARLET, 2012).  

Desta sorte, no neoconstitucionalismo, os princípios, enquanto valores, são o critério           

de aferição do conteúdo constitucional em sua dimensão normativa mais elevada.           

Vislumbra-se o neoconstitucionalismo em três sentidos: metodológico, ideológico e teórico.          

O sentido metodológico cuida da questão moral atrelada à Constituição, o que legitima a              

aplicação dos princípios constitucionais. Já o ideológico defende o enlarguecimento da           

atuação dos poderes políticos do Estado, a fim de que ampliem e promovam os direitos               

fundamentais. Por fim, em seu sentido teórico agrupa os dois postulados anteriores,            

defendendo maior liberdade para que o Estado promova direitos, partindo da suposição            

axiológica que passa a orbitar a Constituição, de entender o seu valor e não somente seu                

sentido (BONAVIDES, 2002). 

Aqui, cuidaremos do sentido teórico do neoconstitucionalismo, ou seja, a junção de            

sua faceta metodológica e ideológica. A partir disso, tem-se, resumidamente, que o            

neoconstitucionalismo consubstancia-se em um aglomerado teórico e epistemológico que         

permite o uso da Constituição para se resolver conflitos que não são, necessariamente,             

constitucionais.  

Assim, com a derrocada do nazismo e a ascensão do paradigmático bem estar social              

no pós guerra, os princípios que estavam presentes na Constituição deveriam ser            

interpretados com o fito de resolver conflitos segundo os valores, e o positivismo já não mais                

conseguia fundamentar tais procedimentos, não mais traduzindo a realidade da ordem           

jurídica-constitucional.  

De fato, é essa ressignificação do Direito Constitucional, em combate ao           

positivismo, baseada na interpretação e aplicação de princípios constitucionais com o fim de             

resolver questões de outros ramos do direito, que dá, sobremaneira, enfoque aos princípios.             

Dessa forma, o neoconstitucionalismo traz à luz do Direito Constitucional novas nuances            

como maior relevância aos princípios constitucionais, agora componentes primordiais das          

constituições; uma nova hermenêutica constitucional e a ponderação como técnica de           
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aplicação; irradiação dos princípios a todo ordenamento jurídico; maior importância da           

atividade judicial; e melhor aceitação da relação entre direito e valores (BARROSO, 2007). 

Desse modo, preleciona Sarlet que:  

um dos principais fenômenos operados no âmbito justamente dessa evolução          
constitucional referida é o da constitucionalização, por conta, em especial, da           
afirmação da supremacia da Constituição e da valorização da força normativa dos            
princípios e dos valores que lhes são subjacentes, de toda a ordem jurídica.             
(grifos nossos) 

 
Contudo, uma crítica pertinente ao neoconstitucionalismo está no distúrbio da          

dinâmica da separação dos poderes, já que, desde o início do constitucionalismo, o Poder              

Judiciário assumiu, segundo Dimitri Dimoulis (2009, p. 4), “um papel particularmente ativo            

em defesa da supremacia constitucional e da tutela dos direitos fundamentais, fiscalizando,            

contrariando e mesmo anulando decisões do Poder Legislativo”. 

Todavia, o enfoque, neste trabalho, reside na forma como o neoconstitucionalismo           

encara os princípios constitucionais, colocando-os como normas primordiais, sobretudo, em          

defesa das garantias fundamentais. Como o trabalho pretende visitar os direitos fundamentais            

dos policiais militares que são desrespeitados, e a forma como, em nome do princípio da               

eficiência, dar-se-ia a desmilitarização, é que calha a discussão sobre neoconstitucionalismo.           

Desse modo, o enfrentamento do paradigma neoconstitucional se dá em razão da defesa das              

garantias fundamentais.  

 

2.2 Dimensão do princípio da eficiência  

2.2.1 Antes da Emenda Constitucional n.º 19/98 

O princípio da eficiência não constou na redação original do texto constitucional,            

tendo sido incluído pela Emenda 19/1998. Contudo, já aparecia em leis anteriores e era              

referenciado duas vezes na Constituição (art. 74, II e art. 144, §7º). Sua ideia, todavia, já                

existia, só que intitulado princípio da boa administração, como aponta Celso Antônio            

Bandeira de Mello (2015, p. 126):  

O fato é que o princípio da eficiência não parece ser mais do que uma faceta de um                  
princípio mais amplo já superiormente tratado, de há muito, no Direito Italiano: o             
“princípio da boa administração”. 

 

Na década de 90, o Ministério da Administração e Reforma do Estado encampou a              

tentativa de modernizar as práticas administrativas através do Plano Diretor de Reforma do             

Aparelho do Estado. O objetivo era preparar o Estado para enfrentar a crise que ameaçava a                
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economia mundial, e proporcionar ao País maior competitividade num cenário de           

intensificação da integração regional e, sobretudo, global. Sobre o assunto, preleciona Nohara            

(2012, p. 1-2) que:  

As modificações sugeridas foram inspiradas em um valor-base: a eficiência. Uma           
das principais medidas da reforma foi a Emenda Constitucional n.° 19-98, que            
promoveu ampla transformação das regras existentes, alterando inúmeros        
dispositivos do art. 37 da Constituição e inserindo em seu caput o princípio da              
eficiência, como vetor jurídico de atuação do Poder Público.  

 

Isso deve-se ao fato de que os organismos internacionais de financiamento passaram,            

com a influência do neoliberalismo, a questionar o Estado de Bem-Estar Social, e             

pressionaram países da América Latina, ainda em desenvolvimento, a incorporarem          

alterações consideradas modernizadoras em seus ordenamentos, em nome da globalização          

(NOHARA, 2012). 

Todavia, as propostas da Reforma se chocaram com forças opostas. Na medida em             

que se pretendeu modificar o papel do Estado de prestador direto de serviços públicos para               

mero gerenciador das atividades que seriam gradativamente transferidas ao setor privado,           

através de delegação ou até privatização, os projetos reformistas se depararam com noções             

refratárias que reforçavam a imprescindibilidade de se prosseguir com um modelo de Estado             

prestador de serviços públicos, com o fito de evitar que ocorresse, com o desmonte              

burocrático, um retrocesso em direitos assegurados constitucionalmente  (NOHARA, 2012).  

Passando a uma análise sócio-histórica, a sociedade brasileira de há muito já ansiava             

que o Estado fosse mais eficiente, ou seja, que sua administração e serviços públicos fossem               

de melhor qualidade. A insatisfação deve-se, sobretudo, ao mau uso dos recursos públicos e              

os altos níveis de corrupção, agudizados por uma pesada carga tributária. Surge, então, uma              

crise ética, em que se falta confiabilidade nas gestões públicas, decorrente do não             

atendimento dos anseios sociais. Desse modo, ingressa-se em um modelo de administração            

gerencial, buscando primordialmente a eficiência dos órgãos estatais  

Nesse contexto, a Emenda Constitucional n.° 19/98 foi editada no apogeu do            

governo de Fernando Henrique Cardoso, inveterado defensor de políticas neoliberais. Por           

isso, entende-se que, sem dúvida, a eficiência enquanto resultado qualitativo é uma            

concepção aceitável sobre tal princípio, o que sustenta a relevância do trabalho.  
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Outrossim, entenda-se essa sua faceta como uma reverberação da construção          

histórica desse valor e a sua imposição como princípio, sobrelevando sua importância ao             

ponto de ser incluída no texto constitucional. 

Portanto, a Emenda Constitucional n.° 19/98 ao enumerar a eficiência junto aos            

demais princípios que regem a Administração Pública, confirmou, tão somente, a sua            

obrigatoriedade, alçando-a a mandamento constitucional, no intento de garantir a sua           

observância, bem como de assegurar o ideal desenvolvimento da atuação administrativa.  

 

2.2.2 Como se entende o princípio da eficiência hoje 

A Constituição Federal, no caput de seu art. 37, coroa a eficiência como um              

princípio a ser seguido por toda a Administração Pública, de todos os poderes e entes               

federados. Destarte, evidente a submissão das polícias militares, tema conexo ao que se             

especula nesta monografia, ao princípio em exame, como será demonstrado mais à frente.  

A conceituação do que seja princípio é tarefa deveras dificultosa dentro da pesquisa             

jurídica. Todavia, aceita-se que princípios são normas que ordenam a realização de algo             

dentro das possibilidades jurídicas e fáticas que melhor atendam seu fim. Por conseguinte,             

princípios são também aceitos como mandados de otimização, que caracterizam-se pela           

possibilidade de serem satisfeitos em graus variados (ALEXY, 2008, p. 90-91). 

Já o termo eficiência advém dos estudos de economia, e, portanto, está associado à              

ideia de otimização de gastos frente aos benefícios. Contudo, no direito, não se pode              

resumi-la somente à economicidade dos recursos públicos, em especial àqueles destinados           

aos serviços que são (e devem) ser prestados diretamente pelo Estado. Desta sorte, ainda há               

uma certa confusão quanto seu conceito, o que se percebe da forma como a doutrina e os                 

legisladores usam o vocábulo, dando conotações, às vezes, completamente distintas          

(SANTANA, 2014). 

Assinala-se que a eficiência está intrinsecamente ligada à legalidade, pois sua busca            

jamais poderia afastar aquele que é o dever administrativo primordial (MELLO, 2015).            

Contudo, o princípio da eficiência cobra que a função administrativa seja exercida com             

presteza, perfeição e rendimento funcional. Como mais moderno princípio da atividade           

administrativa, já não se contenta que esta seja exercida apenas com legalidade, exige             

resultados positivos para o serviço público, principalmente, e satisfatório atendimento das           

necessidades dos administrados (MEIRELLES, 2002). 
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Nesse diapasão, a conceituação do que se entende como princípio da eficiência tem             

causado dissensos entre a doutrina, e sobretudo, entre os aplicadores do direito. No intento de               

dissipar tais dissensos, os administrativistas concebem três acepções para a eficiência:           

eficiência propriamente dita, eficácia e efetividade, como vemos da lição de José dos Santos              

Carvalho Filho (2016): 

 

A eficiência transmite sentido relacionado ao modo pelo qual se processa o            
desempenho da atividade administrativa; a ideia diz respeito, portanto, à conduta           
dos agentes. Por outro lado, eficácia tem relação com os meios e instrumentos             
empregados pelos agentes no exercício de seus misteres na administração; o sentido            
aqui é tipicamente instrumental. Finalmente, a efetividade é voltada para os           
resultados obtidos com as ações administrativas; sobreleva nesse aspecto a          
positividade dos objetivos.  

 

O ideal seria uma análise sobre os três enfoques cabíveis dentro do princípio da              

eficiência, a fim de demonstrar que a polícia militarizada é ineficiente tanto do ponto de vista                

da eficiência propriamente dita, tendo como substrato a conduta dos agentes, quanto na             

eficácia, partindo da instrumentalidade. Contudo, o reduzido espaço permitirá, tão somente,           

uma análise da ineficiência da polícia na acepção da efetividade, e como os resultados obtidos               

poderiam ser melhores se houvesse uma desmilitarização. 

 

2.2.3 Eficiência e efetividade: recorte epistemológico 

Aqui, a acepção que se trabalha é a de eficiência como sinônimo de bom resultado.               

E, nesse ponto, traz-se à baila uma discussão de filosofia e economia política que perpassa o                

debate sobre o constitucionalismo. Desse modo, abre-se a discussão sobre o           

Estado-Regulador versus Estado-Prestador. Os neoliberais defendem que o Estado possui          

como escopo apenas regular o serviço público. Já os publicistas que defendem o Estado              

social, aduzem que este deve ser o prestador direto dos serviços públicos.  

Quanto ao serviço de segurança pública, não resta dúvida quanto à prestação direta             

pelo Estado, pois os diplomas legais dispõem desse modo. E, portanto, submete-se ao             

princípio da eficiência, como toda atividade administrativa. Inclusive, o inciso III do art. 4.º              
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da Lei 11.079/2004, que regula as parcerias público-privadas, prega que o poder de polícia é               

indelegável.  4

Os neoliberais defendem que o Estado deva apenas regular o exercício das            

atividades, aniquilando o Estado-Prestador de serviços públicos, restando para este apenas a            

disciplina, controle e fomento da iniciativa privada (MARTINS, 2015), em busca de uma             

suposta eficiência existente somente na prestação do serviço por um particular.  

Contudo, insiste em erro grosseiro a defesa de tal posicionamento frente ao            

ordenamento jurídico pátrio, uma vez que inúmeros dispositivos constitucionais atribuem ao           

Estado não somente o papel de prestador de serviços públicos, mas de participante ativo da               

concretização de direitos sociais. Ricardo Marcondes Martins (2015, p. 456) assevera ainda            

que: 

Pressupõe-se que essa defesa não é feita em termos científicos, mas em termos             
advocatórios: a teoria da regulação é propagada no exercício da advocacia das            
empresas multinacionais, interessadas nos lucros proporcionados pela exploração        
das atividades estatais. Tudo que foi escrito sobre a teoria do Estado-Regulador, do             
ponto de vista científico, deve ser desprezado: trata-se de mero exercício de            
advocacia.  

 
Nesse ínterim, corroborando com o pensamento acima transcrito, neste trabalho,          

despreza-se, pelo mínimo rigor científico, as pretensões da teoria do Estado-Regulador, e            

assume a defesa da prestação do serviço de segurança pública pelo Estado.  

Desse modo, faz-se o recorte do que se pretende abordar neste trabalho. Como já              

esposado, a acepção trabalhada será a de eficiência como resultado satisfativo da atuação do              

Estado, questão que, a contrassenso da produção do arcabouço teórico deste trabalho, é,             

defendida, sobretudo, pelos neoliberais. A proposta é enfrentar um paradigma defendido           

pelos neoliberais, que é a ideia do serviço ser mais eficiente, isso no mesmo sentido que aqui                 

se perquire: ter melhor resultado, se prestado pela iniciativa privada.  

Os publicistas tendem a rechaçar as avaliações da eficiência enquanto resultado.           

Assim, o intento é especular a possibilidade de manter a segurança pública eficiente, com              

resultados positivos, sendo ela um serviço público prestado diretamente pelo Estado,           

mesclando, portanto, ideias distintas. 

Assim, examina-se pelo crivo da eficiência defendida pelos neoliberais, qual seja a            

acepção do resultado, mas partindo do pressuposto que o serviço público de segurança             

4 Art. 4º Na contratação de parceria público-privada serão observadas as seguintes diretrizes:III –              
indelegabilidade das funções de regulação, jurisdicional, do exercício do poder de polícia e de outras atividades                
exclusivas do Estado; 
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continua sendo prestado pelo Estado. Dessa forma, a tarefa é demonstrar que o serviço              

público pode ser eficiente, do ponto de vista neoliberal, se for prestado, pois, um dos pontos                

que entravam a obtenção de melhores resultados não é sua prestação de forma pública, mas               

sim a militarização. Por isso, analisa-se a desmilitarização como forma de garantir melhores             

resultados, tornando o serviço mais eficiente. 

Em seu art. 144, a Constituição Federal trata da segurança pública, que objetiva             

preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas. De forma indubitável, é a expressão               

do poder de polícia que mais limita os direitos individuais, contudo, em benefício do interesse               

público (DI PIETRO, 2017). 

Como já esposado, todos os poderes e entes federados devem obediência aos            

princípios constitucionais que regem a Administração Pública. Portanto, transparente é a           

obrigatoriedade das polícias militares atenderem o princípio da eficiência. Primeiro, pela           

força normativa do princípio constitucional; segundo, pela sua forte intromissão nos direitos            

individuais a fim de assegurar o melhor interesse público.  
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3. MILITARIZAÇÃO E  INEFICIÊNCIA DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
 

3.1 Defesa do Estado x Sociedade 
3.1.1 Polícia militar: o braço armado do Estado 

No Brasil, as polícias são órgãos do Estado que objetivam preservar a ordem             

pública, a incolumidade das pessoas e patrimônio, controlar a violência, investigar e reprimir             

crimes. 

Às polícias federais e civis estaduais - inclusive do Distrito Federal e Territórios,             

denominadas polícias judiciárias cabe a investigação dos crimes. Enquanto as polícias           

militares são incumbidas do patrulhamento ostensivo e da repressão dos crimes, ou seja, das              

atividades que garantam a ordem pública.  

Aqui, investiga-se apenas sobre as polícias militares, as demais forças policiais           

elencadas no art. 144 da Constituição Federal não são o objeto deste trabalho.  5

A polícia que, historicamente, conhecemos hoje, é relativamente recente, tendo          

como marco a criação da polícia de Paris, em 1665, pelo rei Luís XIV. Contudo, sua estrutura                 

moderna é elaborada na Inglaterra, na primeira metade do século XIX, quando se cria uma               

força militar independente do exército para reprimir as revoltas sociais. Assim, a polícia foi              

se tornando parte do Estado Moderno.  

O cunho militar deve-se à sua forma gendarme, termo do aportuguesado francês que             

significa gente de arma, remetendo à ostensiva polícia francesa montada pela dinastia            

Bourbon, a fim de assegurar a repressão social contra a monarquia.  

No pacto federativo brasileiro, as polícias militares ficaram a cargo dos estados            

federados. Portanto, estão subordinadas aos governadores.  

Antes da Carta Magna, no Brasil, as constituições não tratavam das polícias, que             

eram verdadeiros apêndices do Estado. Sua estruturação sempre esteve ligada às forças            

armadas, devido ser responsável pela segurança interna, conceito comum nos tempos           

ditatoriais do  Estado Novo e da ditadura militar.   6

5 Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a                  
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 
I - polícia federal; II - polícia rodoviária federal; III - polícia ferroviária federal; IV - polícias civis; V - polícias                     
militares e corpos de bombeiros militares. 
6 Demian Guedes (2016, p. 83): a ditadura se encerra, cordialmente, em 1985. Uma de suas bases foi uma                   
tradição nacional: a anistia, celebrada nada menos que 48 vezes na história do país. A transição é lenta, sob                   
tutela militar, com a criação de inúmeros institutos e salvaguardas aos antigos donos do poder. A influência da                  
ditadura é visível mesmo na garantia da ordem constitucional e na estruturação das forças de segurança                
pós-1988. 
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Esses traços ainda causam um certo problema no exercício das atribuições das            

polícias estaduais, militar e civil, pois as atividades de ostensividade e repressão fica a cargo               

daquela e a investigação a cargo desta. Desse modo, a polícia militar estrutura-se             

institucionalmente para a truculência,em nome da defesa da ordem pública. A constatação é             

elaborada por Bueno Jesus (2004, p. 31) é que “[d]os períodos autoritários, da ditadura              

Vargas ao governo militar, herdou-se uma força policial truculenta, repressiva e militarizada,            

marcada pela violência policial fatal, por parte da “meia” polícia responsável pelo            

policiamento ostensivo, e pela tortura, por parte da “meia” polícia investigativa e judiciária”. 

 
Essas questões afunilam-se na figura do policial, o indivíduo físico da polícia, que             

por ser militar torna-se estranho ao seu contexto social, e é aclamado, nessa estranheza, como               

um herói, detentor do poder de agir com violência para combater os crimes.  

 

3.1.2 Policial herói 

A despeito das tentativas de humanizar o serviço de segurança pública prestado à             

sociedade, muitos policiais ainda têm a equivocada ideia que devem promover justiça através             

de sua atuação, resultando, na maioria das vezes, em ações desproporcionais ocasionadas pelo             

excesso policial (SABOYA, 2017). 

Nesse ínterim, analisando a realidade histórica das polícias militares percebe-se que           

se criou uma figura do policial como um ser valente e de coragem inconsequente, que deve                

extirpar o mal da sociedade, mesmo que aja com violência. A caracterização desse sujeito              

heróico dá-se em homem corajoso, capaz de agressão e violência contra os delinquentes. Em              

verdade, é a apologia da violência para combater a violência e a transformação do policial em                

um justiceiro (GUIMARÃES, 2001, p. 104). 

Vislumbra-se, assim, que essa postura do policial como sujeito distinto dos demais,            

pelo seu brado heróico, nada mais é que um traço do autoritarismo enfrentado pelo Brasil               

desde os primórdios de sua formação nacional, presente, indelevelmente na República,           

saudando a violência como uma característica absurdamente arraigada no imaginário social,           

como bem elucida Adorno (1995, p. 301): 

Ao longo de mais de cem anos de vida republicana, a violência em suas múltiplas               
formas de manifestação permaneceu enraizada como modo costumeiro,        
institucionalizado e positivamente valorizado – isto é, moralmente imperativo, de          
solução de conflitos decorrentes das diferenças étnicas, de gênero, de classe, de            
propriedade e de riqueza, de poder, de privilégio, de prestígio. Permaneceu           
atravessando todo o tecido social, penetrando em seus espaços mais recônditos e se             



30 

instalando resolutamente nas instituições sociais e políticas em princípio destinadas          
a ofertar segurança e proteção aos cidadãos.  

 
Contudo, hoje as polícias já têm cursos de formação voltados aocumprimento e            

fetivação de direitos humanos. Todavia, muito ainda se discute sobre o papel do policial na               

prestação do serviço, sendo ainda comum a introjeção de que direitos humanos servem             

apenas para defender os criminosos em desfavor da sociedade, e até mesmo dos policiais              

(SABOYA, 2017).  7

Apesar dos esforços em instruí-los sobre a questão dos direitos fundamentais, estes            

são vistos pelos policiais apenas como um óbice ao seu serviço operacional, atrapalhando o              

combate ao crime, por dá, segundo eles,uma proteção desmedida aos indivíduos apreendidos            

no cometimento de práticas ilegais.  

Desse modo, por serem vistos pela sociedade como os sujeitos que iram por fim à               

criminalidade por meio de uma ação dinâmica e breve, torna-se aceitável o exercício da força               

além do necessário para coibir infratores, o que acaba por estimular os profissionais a agirem               

com excesso. 

Outrossim, a questão agrava-se pelo fato de os desrespeitos ocasionados pelo uso            

desmedido da força policial por seus agentes não ser devidamente apenada, ou seja, não há               

penalidade aplicada aos excessos cometidos, pois sequer são apurados, já que se premia a              

truculência (SABOYA, 2017).  8

Nesse ínterim, preleciona Pinheiro (1998, p. IX) que:  

a polícia tende a atuar como reforço da estrutura de poder existente: A polícia, como               
operadora do monopólio da violência física legítima do Estado, sempre tentará           
aparecer como neutra com respeito às políticas do governo. Mas como nenhuma            
forma de Estado, apesar da necessidade de situar-se acima das classes e como             
expressão da vontade coletiva, conseguirá desprender-se da estrutura de classes que           
determina o bloco no poder, a polícia quase sempre atuará como reforço de estrutura              
de poder existente.  

 

Isso reverbera, como tratado, na forma como os policiais operam o aparato militar,             

desrespeitando os direitos fundamentais, sem nenhum temor, pois somente nos casos de            

grande notoriedade é que são responsabilizados, e é nas comunidades mais carentes e             

desassistidas que essa violência grassa desmedida e irrazoável. Não causa comoção nos            

7 Op cit., p. 71. 
8 Op cit., p. 71. 
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próprios policiais, pois não se sentem parte da sociedade, são outros indivíduos, alheios e              

além daquilo.  

 

3.1.3 A ostensividade policial nas comunidades 

Primeiramente, é necessário esclarecer que não se intenta colocar o policial como            

um inimigo da sociedade marginalizada, em sua maioria negra e pobre, mas sim, esclarecer,              

como esse endeusamento da atividade policial truculenta como meio mais acertado de            

combate da criminalidade acaba por repercurtir em ações violentas exatamente contra a            

parcela mais carente da população, gerando um verdadeiro temor e um consequente clima de              

rivalidade entre o povo e os policiais. Isso, sem dúvida, ingere nos resultados obtidos pela               

polícia, que macula-se, nesse ponto também, pela ineficiência. 

No Brasil, sempre se teve a ideia de combate a um inimigo, como já apontado. Esse                

inimigo sempre era uma classe perigosa que precisava ser contida para a manutenção da              

ordem social e política (PEREIRA, 2016). Hoje,o inimigo é o suposto traficante, elementar             

da guerra às drogas. Contudo, o alvo das polícias são os negros, pobres, moradores de favela,                

como aponta Karam (2015, p. 36-37): 

Os alvos preferenciais da ‘guerra às drogas’ são os mais vulneráveis dentre esses             
produtores, comerciantes e consumidores. Os ‘inimigos’ nessa guerra são os pobres,           
os marginalizados, os negros, os desprovidos de poder, como os vendedores de            
drogas do varejo das favelas do Rio de Janeiro, demonizados como ‘traficantes’, ou             
aqueles que a eles se assemelham, pela cor da pele, pelas mesmas condições de              
pobreza e marginalização, pelo local de moradia que, conforme o paradigma bélico,            
não deve ser policiado como os demais locais de moradia, mas sim militarmente             
‘conquistado’ e ocupado. 

 
A sociedade brasileira mudou com o passar do tempo,mas a polícia militar ainda             

considera alguns setores como inimigos que precisam ser combatidos. Esse          

combate,entretanto,tem sido deveras sangrento, já que as mortes cometidas por policiais           

aumentaram  (KEHL, 2015, p. 80). 

Ressalte-se que as vítimas (tanto policiais, quanto não policiais) possuem a mesma            

origem social: no caso dos policiais, são os praças, que, em geral, advém de classes baixas, já                 

as vítimas da violência policial são, em grande parte das vezes, oriundas das periferias              

(LOTIN, 2016). Assim, consoante Lotin (2016), os “sem camisa” estão matando os            

“descamisados” e vice-versa.  

Nesse ínterim, é salutar a observação de Feitosa (2000, p. 28): 

O Estado brasileiro compôs seus organismos policiais de modo a preservar o            
convívio paradoxal entre direitos liberais, formalmente estabelecidos, e uma intensa          
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hierarquização social (Da Matta, 1979). A rígida estrutura organizacional e          
disciplinar, normatizada de modo bastante claro e eficiente conviveu (e convive)           
com a ampla autonomia dos agentes no contato com a população. Entre seus             
objetivos, nunca se encontrou, efetivamente, a defesa de cidadãos livres e iguais.  

 
Como elucidado, entre os objetivos da polícia militar, não está a defesa da liberdade              

e igualdade dos cidadãos. Ao contrário, o que se observa flagrantemente é o desrespeito à tais                

garantias fundamentais, em nome de uma ordem social que esmaga quem está na parte mais               

baixa dessa hierarquização.  

Do mesmo modo, dentro da polícia militar, há o desprezo pelos direitos humanos             

dos próprios policiais, e, por semelhança, quem está embaixo nessa hierarquia é quem mais              

sofre as violações.  

3.2 Desrespeito a direitos humanos individuais (dos policiais)  

O militar devido às particularidades de sua profissão está sujeito a diversos            

regramentos, que são rigorosos, mas ao mesmo tempo deve e necessita que seus direitos e               

garantias fundamentais sejam observados.  

 

3.2.1 Jornada de trabalho 

O Estado, a quem a Constituição incumbe de cuidar da segurança pública, utiliza-se             

de seus órgãos públicos, que são compostos por pessoas físicas, investidas de competência e              

exprimem a vontade do Estado, denominadas agentes públicos (BRASILEIRO, 2017), “que é            

aquele que forma e manifesta a vontade estatal, vinculando-se ao Estado por uma relação,              

sem se figurar como um representante em sentido próprio” (JUSTEN FILHO, 2013, p.             

871.) 

Essa denominação agentes públicos é gênero de categorias dos agentes estatais,           

quais sejam agentes políticos, agentes administrativo, empregado público, entre outros, que           

se diferenciam, principalmente, pela forma de investidura ou forma de regimento, sendo            

disciplinado por estatuto ou legislação trabalhista (BRASILEIRO, 2017). 

No texto original da Constituição, em seu art. 42, tratava os militares das Forças              

Armadas, policiais militares e bombeiros militares dos Estados, Distrito Federal e Territórios            

como servidores públicos militares. Contudo, a Emenda Constitucional n.° 18 de 1988            

reformou o texto constitucional e remeteu o tratamento jurídico dos membros das Forças             

Armadas ao art. 142, acrescentando o § 3º. O novo dispositivo aplica-se, com algumas              

restrições, aos policiais militares, como aduz o art. 42, que passou, com a nova redação,               
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intitular a Seção III - Dos militares do Estado, do Distrito Federal e dos Territórios. Desse                

modo, deixou de tratar os policiais como servidores públicos e passou a enquadrá-los como              

agentes estatais militares (BRASILEIRO, 2017, p. 8). 

Essa alteração influencia diretamente na formulação da jornada de trabalho dos           

militares, já que com a Emenda Constitucional n.º 18, não há extensão dos direitos garantidos               

aos agentes públicos (civis), como observa Justen Filho (2013, p.893):  

“a Constituição deixou de enquadrar os militares na categoria de servidor público.            
Isso não significa, obviamente, que os militares não se configurem como agentes            
estatais. A vontade constitucional orienta-se a impedir a extensão automática aos           
militares do regime jurídico próprio dos agentes não políticos civis.”  

 

Na Constituição Federal se tem um considerável elenco de direitos trabalhistas. No §              

3° do seu art. 39, o texto constitucional atribui aos servidores públicos civis a mesma jornada                

de trabalho dos trabalhadores urbanos e rurais. Todavia, como já demonstrado, os policiais             9

militares pertencem a uma classe distinta de agentes estatais e possuem tratamento            

diferenciado. Para eles, a Constituição disciplinou que cabe à lei estadual de cada ente              

federado estabelecer direitos e deveres, prerrogativas, situações especiais dos militares, entre           

outros.  10

Diante de tal omissão legislativa e da justificativa de dedicação integral ao serviço             

policial militar, que os comandantes vêm, há anos, estabelecendo de forma discricionária a             

escala de serviços. Adota-se diferentes jornadas de trabalho, sendo as escalas definidas pela             

necessidade do serviço público e do efetivo disponível.  

 

3.2.2 Assédio moral 
Muitos policiais, ao ingressarem na carreira, são atraídos pelo status da profissão,            

pela possibilidade de ascensão e segurança do concurso público. Com o passar do tempo,              

porém, deparam-se com a falta de reconhecimento, risco real, sofrimento represado pela            

corporação, entre outros aspectos (CALANZAS, 2010). Um destes é o assédio moral sofrido,             

principalmente, pelos de patente mais baixa dentro da corporação.  

Apesar de o assédio moral ser tema tão importante e começado a tomar espaço nas               

discussões do direito, ainda não se tem conceituação no ordenamento jurídico pátrio. Aqui             

9 art. 7, § , CF 
10 art. 42, §  1°, CF 
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trabalharemos tendo como substrato a definição, advinda da psicologia, de assédio moral            

dada por Hirigoyen (2014), que assim aduz:  

Por assédio em um local de trabalho temos que entender toda e qualquer conduta              
abusiva manifestando-se, sobretudo por comportamentos, palavras, atos, gestos,        
escritos que possam trazer dano à personalidade, à integridade física ou psíquica de             
uma pessoa, pôr em perigo seu emprego ou degradar o ambiente de trabalho. O              
assédio nasce como algo inofensivo e propaga-se insidiosamente. Em um primeiro           
momento, as pessoas envolvidas não querem mostrar-se ofendidas e levam na           
brincadeira desavenças e maus tratos. Em seguida esses ataques vão se           
multiplicando e a vítima é seguidamente acuada, posta em situação de inferioridade,            
submetida a manobras hostis e degradantes durante um período maior. 

 
É inegável que a vítima do assédio moral pode ter sua carreira destruída, ser levada a                

pedir demissão, apresentar alto grau de estresse, ocasionando graves problemas de saúde, e             

em situações mais graves, o assediado sofre tormento tamanho que pode levá-lo ao suicídio              

(ROMENIG, 2015). 

Além disso, o assédio moral, sem embargo dos estudos nas áreas de psicologia,             

medicina e sociologia do trabalho, é um tema de grande interesse jurídico, pois,             

conceitualmente assinalando, significa uma agressão moral ou psicológica no âmbito do           

trabalho, implicando condutas antiéticas por meio de escritos, gestos, palavras e atitudes que             

expõe o empregado a situações constrangedoras, vexatórias e humilhantes, e de maneira            

prolongada, visando discriminar a vítima da organização e ambiente de trabalho (ALKIMIN,            

2013).  

Ressalte-se que o assédio moral é um problema antigo, mas permanece até os dias              

atuais. Críticas exageradas, agressão verbal e humilhação no ambiente laboral são exemplos            

dessa lamentável realidade. Apesar de ser uma questão antiga, somente após a Constituição             

de 1988 é que se deu maior relevância ao assunto. Entretanto, na última década é que se                 

passou a denominar assédio moral a prática reiterada daquelas situações perpetradas no            

ambiente de trabalho, capazes de causar danos à saúde física e psíquica do policial              

(ROMENIG, 2015). 

O assédio moral presente dentro dos batalhões não pode ser confundido como algo             

normal do cotidiano de treinamento e trabalho dos policiais militares.  

De fato, o assédio moral destrói a pessoa aos poucos, a vítima se sente humilhada e                

deprimida, e essa situação se agrava com o tempo. O assediador, que no caso é sempre um                 

superior na hierarquia militar, incute na mente do subordinado assediado que a culpa de tudo,               

em especial da não truculência para resolver as demandas que lhes são apresentadas, é deste.               
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Ademais, busca simpatizantes, outros subordinados que também sofrem assédio moral, para           

corroborar sua “constatação”, e convencer o assediado de que ele é o causador de toda               

situação. Nesse sentido, Hirigoyen apregoa que:  

Quando o processo de assédio se estabelece, a vítima é estigmatizada: dizem que é              
de difícil convivência, que tem mau caráter, ou então que é louca. Atribui-se à sua               
personalidade algo que é consequência do conflito e esquece-se o que ela era antes,              
ou o que ela é em um outro contexto. Pressionada ao auge, não é raro que ela se                  
torne aquilo que querem fazer dela. Uma pessoa assim acossada não consegue            
manter seu potencial máximo: fica desatenta, menos eficiente e de flanco aberto às             
críticas sobre a qualidade de seu trabalho. 

 

O assédio moral agrega dois elementos: o abuso de poder e a manipulação perversa,              

que se instalam de forma gradativa no ambiente de trabalho (ALKIMIN, 2013). Esses             

elementos tornam-se ainda mais pulsantes na realidade das corporações militares, em que a             

hierarquia pressupõe, praticamente, poder absoluto sobre os subordinados, em flagrante          

catalisador do abuso de poder.  

Assevera-se que, normalmente, o assédio é precedido de um conflito direcionado,           

que se manifesta por erros e abuso na administração ou nas relações interpessoais, que              

manifesta alguns efeitos psicossomáticos como cansaço, fadiga, desinteresse. Sem dúvida,          

isso tende a se agravar e, consequentemente, reverbera na saúde psicofísica da vítima             

(ALKIMIN, 2013). 

Nesse ínterim, não se olvide que isso é potencializado no caso de um policial militar,               

que, geralmente, porta arma de fogo e exerce profissão de risco. O exercício profissional já é                

desgastante devido a natureza das atividades desenvolvidas, aliada ao assédio moral,           

praticado por superiores hierárquicos, traz riscos, além da vida do policial, à toda             

coletividade, consubstanciando-se em verdadeira questão de saúde (mental) pública         

(ROMENIG, 2015). 

Pesquisadores compararam, em dois grupos de policiais, os níveis da síndrome de            

burnout, uma patologia relacionada ao trabalho, caracterizada por fatores de exaustão e            

esgotamento, como resposta aos estresses laborais crônicos. Assim, os grupos foram           

divididos de acordo com a área de atuação dos participantes: 35 policiais envolvidos em              

atividades externas e 25 policiais envolvidos em atividades internas. Os pesquisadores           

utilizaram versão em português do Maslach Burnout Inventory (MBI), composto pelos           

fatores esgotamento emocional, realização e despersonalização (DANTAS, BRITO,        

RODRIGO e MACIENTE, 2010). 



36 

Constatou-se, de acordo com os dados obtidos, que não houve diferença estatística            

significante entre os dois grupos que se submeteram à avaliação, quando considerado o             

escore total ou cada um dos três fatores mensurados separadamente.  

Desta feita, esse resultado sugeriu que o burnout pode estar mais relacionado com             

fatores organizacionais do que com o tipo de atividade desenvolvida. Portanto, evidencia-se            

que é a organização laboral que afeta sobremaneira a saúde psíquica dos policiais militares,              

mais do que suas atividades em si. Esse traço, sem dúvida, é devido à estrutura militarizada,                

que respalda os abusos de poder que desencadeiam o assédio moral, e não deixam margem               

para reação do assediado dentro da institucionalidade.  

 
3.3 Carreira policial militar: organização e ascensão 
3.3.1 Organização da carreira militar 

Um dos principais traços da polícia militar é sua hierarquia, que divide os sujeitos              

em patente, assim como nas Forças Armadas. Quase todas as corporações militares dos 26              

estados e do Distrito federal possuem, além de regimentos bastante semelhantes, a mesma             

organização básica, em ordem crescente na hierarquia: soldado, cabo, terceiro sargento,           

segundo sargento, primeiro sargento, sub tenente, segundo tenente, primeiro tenente, capitão,           

major, tenente coronel, coronel, subcomandante e comandante geral.  

Dessa forma, dos soldados têm-se os de segunda classe, que são os praças inferiores,              

e os soldados de primeira classe, que fazem parte dos praças graduados. Nessa classe também               

são incluídos os cabos, sargentos e sub-tenentes. Já no oficialado tem-se tenentes, que são              

oficiais subalternos; capitão, que é oficial intermediário; e major, tenente-coronel e coronel,            

que são oficiais superiores. O subcomando e o comando geral, em regra, são exercidos por               

coronéis. No caso da polícia militar cearense, que trataremos com mais afinco, há apenas o               

comando-geral.   11

Essa organização hierárquica privilegia a rigidez, a centralização, a verticalização e           

o autoritarismo rígido e absoluto. Nessas circunstâncias, o policial acolhe as ordens            

superiores, sem que possa questioná-las ou recusar a cumprí-las, sendo desprovidos de            

autonomia (LIMA, 2014). 

 

3.3.2 Critérios de ascensão  

11 Estatuto da Polícia Militar do Ceará, Lei estadual n.° 13.407/2006. 
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O problema enfrentado é a mobilidade dentro dessa estrutura hierárquica, que é,            

deveras, rígida e com poucas possibilidades de progressão e promoção, tendo em vista os              

critérios utilizados para a ascensão na carreira. Aqui, tomaremos como paradigma a Lei             

estadual n.º 15.797/2015, a qual rege as promoções dos policiais militares do Estado do              

Ceará. Como já mencionado, a legislação das polícias militares no País são muito             

semelhantes.  

A referida lei traz que os critérios de promoção são antiguidade, merecimento, post             

mortem, bravura e promoção requerida.  

A promoção por antiguidade baseia-se na precedência hierárquica do militar           

estadual sobre os demais de igual posto ou graduação, enquanto a promoção por merecimento              

tem por fundamento os valores funcionais agregados pelo militar no decorrer da carreira e              

que o destaquem na atuação funcional, preferencialmente no posto ou graduação ocupado por             

ocasião da disputa pela promoção, sendo essa aferição promovida por comissão específica de             

promoção.  

Já a promoção post mortem ocorrerá quando o policial falecer em razão do             

desempenho da atividade militar, ou em acidente em serviço ou em consequência de doença,              

moléstia ou enfermidade que nele tenha sua causa imediata, conforme aferição de comissão             

de meritoriedade designada pelo Comandante-Geral, ou quando o militar fazia jus à            

promoção em vida, não sendo esta efetivada a tempo, em razão do seu óbito.  

A promoção por bravura, a ser aferida por comissão de meritoriedade designada pelo             

Comandante-Geral, resulta de ato, ou atos, não comuns de coragem e audácia, que,             

ultrapassando os limites normais do cumprimento do dever, representem feitos de notório            

mérito, em operação ou ação inerente à missão institucional da corporação militar em serviço              

ou de folga. 

A promoção requerida alcançará o militar estadual que completar trinta anos de            

contribuição, sendo, no mínimo, vinte e cinco anos como de contribuição como militar à              

previdência, e consistirá na sua elevação, a pedido, ao grau imediatamente superior.  

Um aspecto trazido pelo diploma mencionado e merece ser ressaltado é o tempo             

necessário, nas modalidades de modalidades de promoção por antiguidade e como um            

elemento de merecimento, para que se dê a promoção. No caso, um soldado, por exemplo,               

deve ter sete anos de exercício para que seja promovido a cabo. Todavia, isso não acontece                
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somente no caso dos praças, mas também dos oficiais. Para progredir de segundo-tenente             

para primeiro-tenente, é necessário o interstício de cinco anos. 

Como se vê, na modalidade de promoção por merecimento a aferição será feita por              

comissão específica de promoção, e nas modalidades post mortem e bravura, a aferição será              

feita, por comissão de meritoriedade designada pelo comando-geral.  

Essa aferição, sem o abalizamento de critérios objetivos, demonstra verdadeira          

afronta à impessoalidade, que é expressada por Mello (2015, p. 117), da seguinte forma:  

Simpatias ou animosidades pessoais, políticas ou ideológicas não podem interferir          
na atuação administrativa e muito menos interesses sectários, de facções ou grupos            
de qualquer espécie. O princípio em causa não é senão o próprio princípio da              
igualdade ou isonomia. Está consagrado explicitamente no art. 37, caput, da           
Constituição.  

 

A comissão é incapaz de conduzir tal processo sem que haja interferência de traços              

de afinidade pessoal e moralidade corporativa, primeiro, pela falta de critérios enumerados            

legalmente; segundo, pela formação avulsa das comissões, já que será nomeada caso a caso              

pelo comando-geral, como um órgão ad hoc, e dentro da estrutura militarizada, acaba por              

promover os interesses pessoais ou de determinadas classes.  

Outrossim, em nada contribui para que o policial se sinta motivado a melhorar seu              

desempenho, já que a promoção, na modalidade bravura, independe do seu trabalho, sendo             

determinada pela constatação da comissão, que trabalha de forma completamente inquisitória. 

Esses problemas que os policiais enfrentam no cotidiano da polícia militar é,            

indubitavelmente, massacrante, e repercute nos resultados obtidos, malferindo a eficiência do           

serviço público de segurança. Vê-se que essas questões existem em decorrência da            

militarização, e é por isso que se especula um novo modelo de polícia, sem os traços                

militares, para prestigiarem o princípio constitucional da eficiência.  
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4. DESMILITARIZAÇÃO E EFICIÊNCIA  
 

Aqui, o intento é analisar possibilidades que, com a desmilitarização, tornariam a            

polícia militar mais eficiente quanto aos resultados. Ressalte-se, mais uma vez, que a tratativa              

escolhida foi o foco nas melhorias para o policial, sujeito principal da análise. Entende-se que               

se o policial tiver melhores condições de treinamento e trabalho, com a redução do estresse               

laboral, menor carga de expectativas com seu heroísmo e melhor remuneração, ele será capaz              

de desenvolver a atividade de forma mais produtiva.   12

 

4.1 Cumprimento da ordem jurídica e respeito à sociedade  

A crítica aqui reside na maneira como a raiz da ineficiência do serviço de segurança               

pública está na militarização, que em seu modus operandi arrasta todo o policiamento para              

suas matrizes, como observa Cerqueira (1998, p. 139) ao prelecionar que a militarização é              

“um processo de adoção e emprego de modelos, métodos, conceitos, doutrina, procedimentos            

e pessoal militares em atividade de natureza policial, dando assim uma feição militar às              

questões  de  segurança  pública”. 

Desse modo, sua face antagônica, a desmilitarização visa, exatamente, a          

desconstrução de todos esses métodos, conceitos, doutrina, procedimentos e,         

primordialmente, que o pessoal deixe de ser militar, e passe à categoria de servidor civil.  

 

4.1.1 Fim do heroísmo policial 

Um dos problemas apontados como fator que atrapalha no ideal trabalho da polícia             

militar é o caráter heróico dispensado aos policiais. Não se questiona que muitos se dedicam               

de maneira enérgica para resolver determinadas situações, fazendo um esforço sobrehumano.           

Na verdade, o problema se encerra na forma como a sociedade enxerga o policial, elevando-o               

a verdadeiro herói. 

Os policiais militares invocam dispositivos legais, que são as excludentes de           

ilicitude, como legítima defesa e estado de necessidade, sua e de terceiros, estrito             

cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito para respaldar as ações em que é                 

12 É urgente, portanto, a mudança de modelo e perspectiva de polícia. É preciso afastar a “militarização                 
ideológica da segurança pública” (KARAM, 2015, p. 35).  
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necessário o uso da força física e dos equipamentos que portam e que podem ocasionar               

alguma lesão no indivíduo (SABOYA, 2017, p. 59). 

Entretanto, essa força deve ser usada pelo policial de forma gradual e com o devido               

cuidado para preservar a sua integridade física e a de terceiros. Como ressaltado no capítulo               

anterior, a transformação do policial em um justiceiro acaba por incutir a ideia de que ele                

pode agir de forma desmedida para combater o crime. Contudo, o uso da força está               

estritamente relacionado à proporcionalidade da agressão que se busca reprimir ou evitar.  

Com a retirada do militarismo, ofusca-se a imagem de herói que é estigmatizada no              

policial, em especial nos praças, que são aqueles que estão “em combate”. Não se trata,               

frise-se, de uma desvalorização do policial, mas sim de uma ressignificação do seu papel              

enquanto agente administrativo do serviço público de segurança.  

Desse modo, a mitificação de que polícia boa é a que age de forma truculenta, ainda                

presente no pensamento do brasileiro, é abolida. O policial toma o lugar de civil, como os                

outros cidadãos, não havendo mais elemento de distinção entre os indivíduos e os policiais.              

Assim, há uma maior identidade do policial com os demais sujeitos da sociedade, ele ele               

deixa de  

 
4.1.2 Nova relação polícia/comunidade 

Defende-se que a desmilitarização passa, sobretudo, pela valorização do policial, já           

que o coloca como um gestor local da segurança pública, que deve elaborar diagnósticos              

sobre a realidade do local em que faz o policiamento, e identificar quais são as ações                

prioritárias a serem adotadas.  

Esse processo deve ser feito em diálogo permanente com a comunidade, guiando-se            

pela não discriminação e a garantia de direitos humanos. Dentro da polícia militarizada, essa              

forma de atuação pensada para o policial é impossível, porque a rigidez hierárquica e a               

entralização decisória tolhem qualquer possibilidade de interlocução por parte do policial           

(SOARES, 2015, p.30). 

Destarte, é necessário a mudança de perspectiva de polícia. Nos dizeres de Karam             

(2015, p.35), é preciso afastar a militarização ideológica da segurança pública. Isso porque             

essa estruturação tem enraizada a ideia de caça ao inimigo, que como já demonstrado, nada               

mais é que o sujeito negro, pobre e da periferia. Nesse sentido, Soares (2015, p. 30) assevera                 

que “uma polícia ostensiva preventiva para uma democracia que mereça este nome tem que              
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cultuar a ideia de serviço público com vocação igualitária, radicalmente avesso ao racismo e à               

criminalização  da  pobreza”  

Uma maneira de tornar a polícia avessa ao racismo e à criminalização da pobreza é,               

assim, a desmilitarização, pois elimina boa parte dos aspectos que fomentam esses            

desrespeitos. Desse modo, a interlocução entre o policial só será eficiente se este tiver o               

mínimo de elementos que o tenha o condão de distinguí-lo dos demais cidadãos. Assim, ele               

passa de ser apenas um interventor externo e passa a ter um papel que o incumbe de atuar na                   

promoção e defesa dos direitos humanos.  

 
4.2 Pleno exercício de direitos fundamentais  

4.2.1 Jornada de trabalho do servidor civil 

Como expressado no capítulo anterior, a Constituição Federal delegou a          

competência para legislar sobre direitos e deveres dos servidores militares aos Estados,            

incluindo-se aí a regulamentação da jornada de trabalho. De modo diverso, estabeleceu que a              

jornada de trabalho dos servidores civis será a mesma dos trabalhadores urbanos e rurais, ou               

seja, não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais.  

Desta sorte, os militares acabaram relegados aos desmandos dos legisladores          

estaduais, que mesmo agindo contra a Constituição, são omissos quanto a essa            

regulamentação. Em geral, as leis estaduais remetem o tratamento da jornada de trabalho para              

regulamentos e portarias do próprio comando da polícia.  

Não obstante, as legislações impõem apenas que o policial militar deve dedicar-se            

integralmente ao serviço e ser fiel à instituição militar, mesmo que para tanto tenha que               

sacrificar sua vida particular. Nesse contexto, é que os comandantes estipulam escalas de             

serviço extremamente abusivas, como por exemplo, 48 horas de serviço por 48 horas de              

descanso, que dá uma média de 90 horas semanais e 360 horas mensais.  

Diante disso, o então deputado federal Capitão Augusto (PR/SP) apresentou o           

Projeto de Lei 2106/2015, que visa estabelecer jornada de trabalho não superior a 120h              

mensais para os polícias e bombeiros militares, além de remuneração em dobro pelo dia              

feriado trabalhado. Nesse ínterim, o deputado Cabo Sabino (PR/CE), relator do projeto na             

Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara Federal, trouxe o             

argumento, para corroborar as pretensões do projeto, de que outros profissionais que            



42 

trabalham em condições insalubres e/ou perigosas, como médicos, enfermeiros, maquinistas,          

têm regramento diferenciado em razão disso.  

Indubitavelmente, é louvável o intento do referido projeto de lei. Todavia,           

apresenta-se dois problemas, que podem ser melhorados com a desmilitarização: o acinte            

político e a similitude com outras profissões que têm difíceis condições de trabalho. 

Quanto à pauta política, é deveras delicado. Certamente, em uma democracia, as            

mais diversas classes devem ter seus representantes, principalmente no legislativo. Assim, o            

ideal é que tenhamos vereadores, deputados e senadores que representem os professores, os             

operários, a comunidade LGTI+, entre tantas outras, inclusive que represente os policiais.            

Contudo, dentro do militarismo, essa representação está acimentada na hierarquia e prestação            

de favores. Desse modo, os votos que garantem a eleição dos representantes dos policiais são               

frutos, muitas vezes, da coação que é potencializada pela estrutura hierarquizada e todos seus              

problemas demonstrados ao longo deste trabalho, como o assédio moral e as perseguições.  

As profissões que são submetidas a condições de trabalho insalubres e perigosas,            

como é o caso do policiamento, devem, sem dúvidas, terem uma jornada de trabalho melhor               

ajustadas a suas situações. Contudo, a defesa de uma jornada de trabalho mais justa para os                

policiais sob o argumento de que outras profissões possuem regulamentação distinta pelo fato             

de terem condições adversas de trabalho é insuficiente para a resolução do problema. Dessa              

forma, está se olvidando que a condição de militar é que não permite o mesmo tratamento,                

posto que a Constituição Federal versou nesse sentido, excluindo os servidores militares da             

jornada dispensada aos servidores civis.  

O mais importante é pensar a retirada da militarização e o enquadramento dos             

policiais como servidores civis, garantindo a eles inúmeros direitos deste regime jurídico            

administrativo, sem a necessidade de perguntar-se sempre se militar ou não, pois isso já não               

mais importaria.  

 

4.2.2 Combate ao assédio moral 

Em um trabalho que é exercido por equipes, é normal que os conflitos se              

manifestem. Um comentário cruel em um momento de irritação ou mau humor pode não ser               

tão significativo, se vier acompanhado de desculpas. Contudo, é a repetição dos vexames e              

das humilhações que torna o assédio moral destruidor. Cuida-se de um fenômeno assustador,             

porque é desumano e sem piedade (HIRIGOYEN).  
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Nos dizeres de Minassa (2012, p.115) é “um processo malicioso que manipula a             

pessoa envolvida mediante o desprezo pela sua liberdade, dignidade e personalidade, com o             

único intuito de aumentar o poder do agressor [...]”. Dentro da cultura militar, os assediadores               

exercem esse poder à sombra da hierarquia e da disciplina, que favorecem abusos e              

humilhações (ROMENIG, 2017, P. 25). 

Essa subordinação presente na hierarquia das polícias militares, deve ser          

reconsiderada. Os excessos são vistos de forma natural, pois os limites não são sequer bem               

estabelecidos, quanto mais respeitados. Desse modo, a subordinação militar tem a hierarquia            

como substrato, e serve de legitimadora da humilhação, do desrespeito, da ofensa e das              

demais facetas agressivas e desmoralizantes. Para o subordinado, em geral os praças, o             

acatamento é obrigatório face à disciplina, pela qual tudo se justifica pela condição de ser               

militar. Outrossim, pode-se citar a maioria dos elementos da estrutura militarizada como            

fatores organizacionais de propensão ao assédio (MARTINS, 2006, p.132-133), o que leva,            

ao questionamento que é o cerne deste trabalho, que é a polícia administrativa enquanto              

instituição militar.  

Na abordagem sobre hierarquia e disciplina na polícia militar, versa Fióri (2011, p.             

53) que:  

Seria possível afirmar que é prática comum nas Instituições Militares, por parte dos             
superiores, é a alegação do escudo retórico da hierarquia e da disciplina como             
manto protetor de arbitrariedades e ilegalidades. Na instituição, não seria incomum           
a deturpação do conceito de discricionariedade administrativa, qual seja a margem           
de liberdade para decidir, segundo os parâmetros delineados no ordenamento          
positivo brasileiro.  

 
Nesse diapasão, os demais membros do grupo de trabalho, por preguiça, egoísmo ou             

medo, mantém-se fora da questão. Quando essa interação assimétrica e destrutiva ocorre,            

tende a crescer se ninguém de fora intervir energicamente. Uma sequência de atitudes             

deliberadas por parte do agressor desencadeia a ansiedade da vítima, provocando nela um             

comportamento defensivo, que é, desta feita, geradora de novas agressões (HIRIGOYEN).  

No caso da polícia militar, os demais membros da equipe não se envolvem na              

questão, geralmente, por medo. Isso deve-se ao fato de que, na maioria das vezes, esse               

assédio é praticado por um superior hierárquico, que coordena as atividades daquele            

agrupamento de policiais. Desse modo, os demais colegas hesitam em se contrapor por             

temerem represálias e sofrer as mesmas atitudes desprendidas pelo superior.  
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Nesse contexto, não é fácil para a vítima buscar ajuda, porque conseguir            

testemunhas contra superiores, dentro das corporações militares, é quase impossível, pois há            

o medo de também sofrer perseguições. Mais a mais, não é ignorável o corporativismo entre               

os superiores hierárquicos (ROMENIG, 2015, p. 25). 

Destarte, para que se possa combater o assédio, é necessário que a vítima tenha              

como se posicionar frente ao comportamento abusivo, oferecendo resistência, sem que isso            

possa lhe ser prejudicial, como no caso dos policiais militares. Além disso, é necessário que               

os demais que assistem às cenas de abuso também sintam-se encorajados a rechaçar tais              

atitudes.  

Foi, nesse ínterim, que em Minas Gerais se editou diploma legal para prevenção e              13

punição do assédio moral na Administração Pública estadual . Todavia, o projeto da referida             14

lei previa que os militares estaduais também fossem alcançados no que diz respeito à              

prevenção e punição do assédio moral, o que foi alterado durante a tramitação, excluindo os               

militares. 

Contudo, em um outro dispositivo essa proteção aos militares foi mitigada, pois            

assegurava que as disposições legais poderiam ser aplicadas aos policiais no que fosse             

cabível por conta das especificidades de suas funções, dependendo, entretanto, de           

regulamento.  

Todavia, até mesmo essa mitigação foi afastada pelo veto do chefe do Executivo ao              

dispositivo que trazia tal previsão. A justificativa dada para separar os militares dos             

servidores civis foi que a Constituição Federal os separa em regimes jurídicos diversos             

(ROMENIG, 2015).  

Não é preciso que se entenda somente que há a necessidade de que haja mais               

iniciativas semelhantes a esta que intentou a regulamentação do combate ao assédio moral             

também para os militares. Mais do que isso, é necessário que se vislumbre a perspectiva sem                

distinção entre servidores civis e militares. Tal perspectiva sucumbe qualquer tratativa de            

abonar os desrespeitos aos direitos fundamentais dos policiais sob o manto da militarização.  

  

4.3 Ascensão na carreira civil  

13 Lei Complementar Estadual n.º 116/2011. 
14 O Estado do Ceará também possui diploma legal que visa combater o assédio moral na Administração Pública                  
estadual, mas não há nenhuma menção aos policiais militares.  
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4.3.1 De militar a servidor civil: o que muda com o regime jurídico civil 

Inicialmente, conceitua-se regime jurídico como “o conjunto de regras de direito que            

regulam determinada relação jurídica” (CARVALHO FILHO, p. 628). Aqui, trata-se do           

conjunto de regras que rege a relação jurídica do Estado com os seus agentes.  

Quanto aos servidores, a primeira distinção é entre os civis e os militares. Outra              

diferenciação é entre os servidores públicos comuns, que são aqueles incumbidos do            

exercício das funções administrativas em geral e o desempenho de atividades de apoio aos              

objetivos básicos do Estado; e os servidores de regime especial, em que o estatuto funcional               

de disciplina encontra-se em lei específica. Alèm disso, outra classificação encerra-se na            

natureza do vínculo jurídico da função, que podem ser estatutários, trabalhistas ou            

temporários (CARVALHO FILHO, 2016, p. 626-627). 

Nesse diapasão, os policiais passariam, com a desmilitarização, a ser portanto           

servidores civis. Pelo fato de a prestação do serviço público de segurança ser um objetivo               

básico do Estado, enquadrariam-se como servidores públicos comuns. Além disso, o ideal            

seria que fossem servidores estatutários, tendo seu vínculo regido por um estatuto específico,             

diferente do que estatuto militar a que são hoje submetidos.  

Os militares dos Estados, Distrito Federal e Territórios já fazem jus a algumas             

vantagens dos servidores públicos civis, conforme prevê o §1.° do art. 42 da Constituição              

Federal , como: décimo terceiro salário, salário-família, férias anuais remuneradas, licença à           15

gestante, licença-paternidade, assistência gratuita a filhos e dependentes em creches, limite de            

remuneração e subsídio, vedação de vinculação de espécies remuneratórias para o serviço            

público, vedação de acréscimos pecuniários para fins ulteriores, irredutibilidade de subsídios           

e vencimentos e contagem de tempo para aposentadoria. (NOHARA, 2015, p. 704) 

Contudo, com o regime estatutário do servidor civil, o policial seria submetido a             

uma jornada de trabalho bem menos desgastante, já que se aplicaria as disposições             

constitucionais que preveem 8 horas diárias e 44 horas semanais.  

Além disso, o policial que ingresse após a desmilitarização, passará por estágio            

probatório. Aos demais, e durante toda a carreira, passarão por avaliações periódicas de             

15 Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com                
base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. § 1º Aplicam-se                  
aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as                    
disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor                         
sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos                  
governadores. 
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desempenho, a fim de tornar o serviço ainda mais eficiente, do ponto de vista dos resultados,                

seguindo a análise dentro do new public management.   16

 

4.3.2 Promoção e progressão na carreira do servidor civil 

Outro ponto que merece destaque com a instituição do regime civil é a forma de               

promoção. Como demonstrado, a promoção na polícia militar é deveras complicada, tendo            

em vista sua rígida estrutura e a quase imobilidade. Nesse regime, os policiais, na promoção               

por antiguidade, tomando apenas um exemplo, têm que passar tempo em demasia para que              

consigam ser alçados a uma patente superior. Isso não acontece da mesma forma no regime               

civil. Logicamente, é necessário determinado interstício em um cargo para que haja            

progressão e promoção, contudo o lapso temporal é bem menor.  

Assim, com o fim da carreira militar na polícia, passaria a uma carreira civil,              

composta de classes, que agrupam os cargos que têm as mesmas atribuições. (CARVALHO             

FILHO, p. 641). Desse modo, por exemplo, se na polícia houver três patamares funcionais,              

haverá, portanto, três classes desses servidores: os de 1ª, 2ª e 3ª classes. Essas classes em                

conjunto é que formariam a carreira policial (CARVALHO FILHO, p. 641). 

Dada a aprovação em concurso público, e sua materialização pela nomeação, ato que             

concretiza o provimento originário, está o servidor investido no cargo. Ingresso na carreira,             

passará por progressão, formas de provimento secundário que alçam o servidor à categoria             

mais elevada na carreira.  

Carvalho Filho (2015, p. 651) conceitua promoção como “a forma de provimento            

pela qual o servidor sai de seu cargo e ingressa em outro situado em classe mais elevada”. Já                  

na promoção “o servidor permanece no mesmo cargo, mas dentro dele percorre um iter              

funcional, normalmente simbolizado por índices ou padrões, em que a melhoria vai sendo             

materializada por elevação nos vencimentos”. 

Os cargos policiais seriam, nesse caso, efetivos, que são aqueles revestidos de            

caráter permanente, e proporcionam segurança a seus ocupantes: a perda do cargo só poderá              

ocorrer, conforme versa o art. 41, £ 1° da Constituição Federal, só ocorrerá, depois que               

adquirir a estabilidade, se houver sentença judicial ou processo administrativo em que lhes             

16 Modelo gerencial do Estado. Modalidade de gestão defendida pelos neoliberais que visa a administração da                
máquina pública como se esta fosse uma empresa privada.  
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faculte ampla defesa, e também, em virtude avaliação periódica de desempenho.           

(CARVALHO FILHO, 2015, p. 644) 

De fato, a mudança para o regime do servidor civil, nesse ponto da efetividade, não               

traz muita inovação em relação ao regime do servidor militar. Contudo, no tocante ao              

processo administrativo que pode ocasionar a perda do cargo, a mudança consiste na efetiva              

ampla defesa que é facultada ao servidor.  

Como adendo, ressalte-se que nos processos administrativos desencadeados dentro         

da polícia militar, é notável a natureza inquisitória. A estrutura militar não permite que haja               

de fato o gozo de uma ampla defesa. O policial submetido a tal procedimento vê-se sem                

meios de, por exemplo, apresentar uma testemunha, pois os demais policiais, por medo             

derivado da hierarquia, se negam a prestar esclarecimentos sobre situações que envolvam            

superiores. Tal fato ocorre, com quase nula frequência, dentro do processo administrativo a             

que se submete um servidor civil. Outrossim, a motivação da abertura de processo             

administrativo na seara da Administração Pública desmilitarizada, dá-se de modo diferente,           

de maneira mais clara, e os atos são praticados com publicidade, o que nem sempre ocorre                

dentro da polícia militar.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O recorte temático do presente trabalho foi muito específico, tendo em face a pouca              

produção sobre o tema da forma que foi abordado. Muito se aborda sobre a desmilitarização,               

mas nunca confrontando-a com o princípio da eficiência. Contudo, é evidente, de acordo com              

os pontos levantados, tanto a necessidade de uma desmilitarização, quanto essa se mostra             

uma medida efetiva para tornar o serviço de segurança pública mais eficiente. 

É inegável os resquícios do autoritarismo da ditadura militar que estruturam e dão             

rosto às polícias militares. Estas tentam, segundo seus comandantes, seguirem sempre o            

cumprimento da lei e assegurar a ordem pública. Contudo, agem, quase sempre, como um              

mero braço armado do Estado, que utiliza a polícia para garantir o controle sobre a               

população. Quanto à criminalidade, é flagrante a falência do modelo militarizado no combate             

aos delitos. 

Em verdade, o militarismo massacra tanto o seu agente, o policial, quanto a             

sociedade, sobretudo, a marginalizada.  

Do policial é cobrado um heroísmo revestido de truculência, em que a ação             

truculenta é indício de uma atividade eficiente, enérgica. Nesse contexto, o policial perde sua              

característica humana e se transforma, no imaginário social, em um herói, o suprassumo da              

moralidade e da eficiência, apto a sacar a arma e atirar no primeiro sinal de ameaça. Isso                 

acarreta uma validação das ações impensadas e violentas da polícia, pois se vale tudo em               

defesa da sobredita ordem pública.  

De fato, essa descaracterização do humano comum a que o policial militar é              

submetido gera alguns problemas. Facilmente, enumeramos doi deles: o desrespeito a direitos            

humanos e a violência policial contra a sociedade periférica.  

No Brasil, tem-se uma ideia constrangedora de que direitos humanos é “coisa de             

bandido”. Nisso, o policial, com pouca formação até para o manejos dos apetrechos             

peculiares do policiamento, sem a devida formação sobre cidadania e direitos humanos, age             

como herói, de maneira agressiva, sem a menor preocupação quanto aos desrespeitos aos             

direitos fundamentais, já que a própria sociedade aceita a ideia de “direitos humanos para              

humanos direitos”.  

Nessa conjuntura, quem sofre essa violência praticada pela polícia é o inimigo            

eleito: negro, pobre e favelado. Esse distanciamento do policial, agora herói, dos anseios da              
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sociedade civil, acaba por se manifestar em violência contra a sociedade marginalizada. A             

pseudo guerra ao crime é somente pretexto para o massacre que o autoritarismo histórico,              

profundamente conservador, quer eliminar, o inimigo. Pela atuação da polícia, esse inimigo            

tem cor, classe e território.  

Outrossim, o policial militar, por essa condição, é privado de uma jornada digna de              

trabalho, seno submetido aos desmandos da hierarquia para fixar as escalas de serviço, que              

são, na maioria das vezes, cruéis. Em razão da hierarquia e da obediência militar, os policiais                

ainda são vítimas de toda sorte de abuso por parte de seus superiores, que praticam assédio                

moral, e abalam a saúde psicológica dos agentes da polícia.  

Todas essas questões levam a polícia militar a não ter um desempenho satisfatório,             

ou melhor ainda, eficiente. A violência, os altos índices de homicídios, a polícia que mata e                

morre, demonstram essa face e a necessidade de mudança. Como demonstrado, a            

desmilitarização se apresenta como caminho para resolver esses problemas.  

Com a desmilitarização, o policial aproxima-se da comunidade, extingue essa          

relação de herói versus bandido. Além disso, passa a ser regido pelos estatutos de servidor               

civil, o que implica em melhores vencimentos, promoção e progressão mais célere na             

carreira, jornada de trabalho conforme os ditames da Constituição Federal.  

Na abordagem feita, o policial é o grande beneficiário da desmilitarização, pois se             

acredita que quem age na prática é que precisa ser resguardado e valorizado, o que não                

acontece com os praças militares no atual modelo de polícia.  
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