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PROPOSTAS DA MODERNIZAÇÃO 

1ª PROPOSTA 

MANUTENÇÃO GRADUAÇÃO TERCEIRO-SARGENTO 

Estágio de Administração e Segurança Pública (EASP) 

Soldado 1ª Classe Interstício: 10 Anos Terceiro-Sargento 

Princípio da Antiguidade: Soldados que estão atualmente com 10 anos ou mais de serviço 

serão imediatamente promovidos  

 

2ª PROPOSTA 

EXIGÊNCIA CURSO SUPERIOR INGRESSO NA GRADUAÇÃO SOLDADO 

 

A partir de 1º de Janeiro de 2022, passa a ser exigido Curso Superior de qualquer área na 

Graduação de Soldado até a idade máxima de 29 anos 

 

3ª PROPOSTA 

ASCENSÃO FUNCIONAL SEM CONCURSOS INTERNOS 

 

Ascensão Funcional com o primeiro interstício de 10 anos e os demais de 5 anos até o posto de 

1º tenente e três anos para capitão administrativo 

. A primeira promoção de soldado a terceiro-sargento será pelo princípio da antiguidade aos 

soldados com dez ou mais anos de serviço militar; depois 4 por antiguidade e um por 

merecimento; as subseqüentes pelos princípios da antiguidade e merecimento até o posto de 

capitão administrativo 

A forma de Ascensão será regulada em legislação complementar inspirada na Lei 12.577/2006.  

A partir da sua entrada em vigor, sem os concursos internos, mas tão somente por ascensão 

funcional como deve ser qualquer carreira de Estado. Os Soldados e Terceiros-Sargentos com 

mais de 15 anos de serviço, que diante disso, reúnem tempo para as promoções subseqüentes, 

serão promovidos imediatamente à graduação de Segundo-Sargento, descontando o tempo que 

restar para promoções subseqüentes. O Terceiro-Sargento que tenha 30 anos ou mais de serviço 

será promovido às graduações sucessivas pela antiguidade. Porém os Segundos-Sargentos 

terão, em razão da hierarquia terão prioridade nas vagas. Reclassificar o comportamento, desde 

que o militar tenha sanado e cumprido todo os aspectos legais disciplinares, para dentro da 

nova realidade de carreira não prejudicar os militares que não foram contemplados nas 

promoções anteriores na questão disciplinar.  

 

Os Sargentos com CTSP, e também demais Militares, que não tenham curso superior, terão 

acesso às promoções até Quadro de Primeiro-Tenente. As promoções serão estabelecidas em 

Lei regulamentar semestralmente, nos meses de maio e novembro.  

 

4ª PROPOSTA 

QUADRO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS (QOA)  

Capitão Administrativo - 140 Vagas 

(Verticalidade: 72,90% do Coronel)  

Egressos por antiguidade e merecimento dos Primeiros-Tenentes 

ATRIBUIÇÕES: Inerentes ao posto de capitão, além das funções estabelecidas em legislação 

regulamentar 
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 Uma das questões que está sendo levantada é da situação do Terceiro-Sargento 

com trinta ou mais anos de serviço, com um pé na reserva, como fica? Esse militar, no 

momento em que a lei de modernização entrar em vigor, pelo critério da antiguidade, 

será imediatamente promovido à graduação de Segundo-Sargento, observando o número 

de vagas existentes, e se ainda houver vagas será promovido à graduação de Primeiro-

Sargento, a partir daí indo para reserva amparado no Art. 58 da Lei Complementar nº 

10.990, de 18 de agosto de 1997. No entanto, os Segundos-Sargentos na mesma 

condição terão, pela imposição da hierarquia, prioridade nas promoções à graduação de 

Primeiro-Sargento e ao posto de Primeiro-Tenente.   

 

 A situação, em suma, é a seguinte: Soldado de 1ª classe – curso superior a partir 

de 1º de janeiro de 2022 - e interstício de dez anos será promovido à graduação de 

Terceiro-Sargento, pelos critérios de antiguidade e merecimento, e assim frequentará o 

Estágio de Administração e Segurança Pública (EASP). Os atuais soldados com dez ou 

mais anos de serviço, serão automática e imediatamente promovidos à graduação de 

Terceiro-Sargento pelo princípio da antiguidade. Interstício de cinco anos, pelos 

critérios de antiguidade e merecimento, promovidos à graduação de Segundo-Sargento. 

Interstício de cinco anos, pelos critérios de antiguidade e merecimento, promovidos à 

graduação de Primeiro-Sargento. Interstício de cinco anos pelos critérios de antiguidade 

e merecimento será promovido ao posto de Primeiro-Tenente, onde frequentará o 

Estágio de Administração e Segurança Pública Especial para Oficiais (EASPO), e 

finalmente depois de interstício de três anos promovido pelos critérios de antiguidade e 

merecimento ao posto de Capitão Administrativo, com as mesmas atribuições inerentes 

ao posto de capitão, acrescentado à de funções específicas do seu cargo de oficial 

administrativo. Na lei de regulamentação da Ascensão Funcional, deve ser observada a 

valorização dos diplomas e cursos de ensino, como critérios de promoção por 

merecimento. Outras questões vieram da tropa para somar esta proposta, sugestões 

oriundas de todas as partes do Rio Grande do Sul, mas especialmente, do Vale dos 

Sinos. A primeira delas é a exigência, juntamente com o Curso Superior, da idade 

máxima de 29 anos, para ingresso na graduação de Soldado. Excelente sugestão 

imediatamente acatada. Essa sugestão acatada está em consonância com as novas 

perspectivas sociais e econômicas do Brasil, levando em conta a nova realidade 

previdenciária que se avizinha. Nessa mesma linha, os soldados com 15 ou mais anos de 
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serviço, por preencherem o interstício necessário, dentro do critério de antiguidade, 

serão imediatamente promovidos à graduação de Segundo-Sargento, descontando o 

tempo que restar para as promoções subseqüentes. Essa é uma questão de justiça ao 

militares que dedicaram suas vidas na defesa da sociedade e das instituições 

democráticas, consubstanciando nesse merecido reconhecimento, além de um direito 

consagrado na proposta de Modernização.  

 

  Os Militares e também os Segundos-Sargentos que possuem CTSP, e que não 

possuem curso superior, terão assegurados as promoções subseqüentes e acesso ao 

quadro de Primeiro-Tenente, dentro da disposição de vagas, no sentido de aplainar o 

sistema proposto até a sua efetivação plena. Nesse mesmo sentido, com o 

estabelecimento de uma nova realidade nas carreiras da Brigada Militar é importante 

estabelecer a supressão, no campo do comportamento, das condenações anteriores, para 

não prejudicar as promoções dos militares dentre dessa nova forma de carreira 

ascensional. Essas duas questões acima, inseridas na proposta vêm a ser de fundamental 

importância na afirmação de uma carreira justa e equilibrada como que se objetiva com 

a proposta em tela. A outra questão é a de estabelecer em lei regulamentar a lista de 

promoções de forma semestral, nos meses de maio e novembro para a sua realização e 

efetivação. Com os novos incrementos advindos da tropa, a proposta acabou sendo 

melhorada e aprofundada ainda mais nos seus objetivos. A tropa, consubstanciada nos 

militares de nível médio, tão sofrida e calejada na sua faina e árduo labor diário contra a 

criminalidade e violência social, objetivando trazer segurança e amainar a angustia da 

população diante de tanta conflagração, anseia por novas perspectivas na sua carreira. O 

ingresso de muitos jovens – atualmente sua grande maioria – com curso superior, 

pressiona por si mesmo a necessidade por uma nova carreira para os militares de nível 

médio que constituem a espinha dorsal da corporação, considerando evidentemente, o 

papel crucial e nevrálgico dos oficiais superiores. 

 

  Essa é em síntese a proposta de Modernização dos Militares da Brigada Militar, 

que tem base jurídica no Art. 144, §7º, da CF/88; no Art. 125 da CE/89 e nos Artigos 5º 

e 12 do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, que dispõe sobre as polícias e corpos 

de bombeiros militares dos Entes Federados, que permitem reorganização das carreiras 

de seus militares, inclusive com a possibilidade de supressão de postos e graduações no 

seu Art. 8º.   
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INTRODUÇÃO  

 

 A modernização dos Militares Estaduais da Brigada Militar tem quatro 

componentes substanciais: a manutenção da graduação de Terceiro-Sargento, as 

promoções sem concurso interno para praças, a exigência de curso superior para 

ingresso na graduação de Soldado de 1ª Classe, a partir de 1º de janeiro de 2022, e o 

reordenamento do cargo de Capitão Administrativo, que deverá ser composto por 

oficiais egressos do quadro dos primeiros-tenentes com curso superior; As quatro 

propostas da Modernização dos Militares da Brigada Militar, dessa forma são os 

seguintes: 

 
1ª PROPOSTA 

Manutenção da Graduação de Terceiro-Sargento 

- Terceiro-Sargento -  

 

 
2ª PROPOSTA 

Exigência de Diploma de Curso Superior Ingresso Graduação Policial-Militar 

- Ingresso Curso Superior - 

 

 

3ª PROPOSTA 

Promoções sem a exigência de Concurso Interno 

- Ascensão Funcional Automática - 

 

 

4ª PROPOSTA 

Reordenamento do Quadro de Oficiais Administrativos (QOA) 

- Capitão Administrativo - 

 

 

BASE JURÍDICA 

Art. 144, §7º da CF/88, Art. 125 da CE-RS/89 e Artigos 5º e 12 do DL 667/1969, onde 

a lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela 

segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades, de acordo 

com as necessidades de segurança do Estado, podendo para tanto suprimir postos e 

graduações e reordenar as carreiras da respectiva força policial militar. 

 

  A primeira proposta refere-se à manutenção da graduação de Terceiro-Sargento, 

por essa constituir no ponto de equilíbrio no círculo de praças, tornando inclusive as 

atuais promoções de soldado às graduações superiores, mais harmoniosas. A 
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manutenção da graduação de Terceiro-Sargento representa uma melhor estruturação dos 

serviços de polícia ostensiva e manutenção da ordem pública, porque é realizado por 

militar já experimentado nas atividades fins da corporação, ainda mais qualificado que a 

graduação de cabo que está mais vinculada a atividade bélica, um líder mais experiente 

de um pequeno grupo de soldados, tais como os antigos e gloriosos cabos de esquadra 

treinados para o combate nas linhas de frente, no comando de fração de tropa, 

graduação existente quando a Brigada Militar entrava em conflito ou guerra, como 

aconteceu inúmeras vezes na sua era de exército estadual. A atividade policial, ao 

contrário, busca compor conflitos entre as partes, além de reprimir os crimes definidos 

em lei. Nesses serviços complexos, ela necessita de outro tipo de atuação de seus 

militares, bem mais integrado à sociedade, de forma não prescinde da graduação de 

cabo para tal fim, de modo que a manutenção da graduação de Terceiro-Sargento vem a 

ser muito superior diante das demandas pelos serviços de policiamento.  

 

 A segunda proposta refere-se à exigência de curso superior para ingresso na 

graduação de Soldado de 1ª Classe, a partir de 1º de janeiro de 2022, com o objetivo de 

pavimentar a qualificação da atividade fim da milícia gaúcha. Essa exigência está 

consubstanciada com o reordenamento do Quadro de Oficiais Administrativos (QOA), 

ocupados por oficiais com a patente de capitão, que passa a ser denominados de capitães 

administrativos. A exigência de curso superior para ingresso ou afirmar carreira 

policial-militar está em consonância com o amplo processo global, especialmente nas 

polícias norte-americanas, do imenso esforço em implementar curso superior aos seus 

servidores policiais. O estudioso HERMAN GOLDSTEIN abordou com profundidade 

essa grande transformação qualitativa que ocorreu nas polícias dos Estados Unidos nos 

anos 1970 e 1980: 

 

Poucos dos esforços para melhorar as operações policiais nos últimos anos 

receberam um apoio tão entusiástico e tão alardeado como a noção geral de 

que policiais devem ter educação superior. Como conseqüência, recursos 

imensos têm sido investidos no recrutamento de pessoas formadas em 

faculdades; no encorajamento dos atuais empregados em se matricularem 

nos programas que os levam a um diploma; e no estabelecimento de novos 

programas em nível de faculdade básica (GOLDSTEIN: 2003, p. 349).  

 

 Goldstein identificou os esforços das autoridades para montar os quadros com 

policiais portadores de curso universitário, e esse trabalho árduo tem origem em 1917, 
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quando AUGUST VOLLMER iniciou suas reformas nos departamentos policiais da 

Califórnia.  

 

Em 1967, com a educação superior firmemente estabelecida como um 

importante elemento nas propostas para melhorar a polícia, a President´s 

Comissiono n Law Enforcement and Administration of Justice recomendou 

que o “propósito máximo de todos os departamentos de polícia deveria ser 

que todo o pessoal com poderes gerais de coerção tivesse bacharelado 

completo”. Também recomendava que os departamentos de polícia dessem 

passos imediatos para estabelecer o requisito mínimo de bacharelado 

completo para todas as posições executivas e de supervisão. A comissão, 

aparentemente, tinha a mesma fé que os reformadores anteriores no efeito 

da ascensão por meio da educação superior (GOLDSTEIN: 2003, p. 351).  

 Os policiais, tanto civis quanto militares, integram organizações naturalmente 

fechadas, onde predomina o espírito de corpo de forma muito intensa e forte, de modo 

que a exigência de curso superior é um poderoso elemento para se abrir para a 

sociedade em sua complexidade multifacetada e democrática como se dá no Estado 

democrático de direito.  

 

 A terceira proposta é o da ascensão funcional como carreira de Estado, sem 

aplicação de concurso interno, dos militares da atual carreira de nível médio. O cidadão 

ingressado na graduação soldado de 1ª classe, cumpridos interstício de dez anos será 

promovido automaticamente à graduação terceiro-sargento conforme a disposição de 

vagas observando os critérios de antiguidade e merecimento; cumpridos interstício de 

cinco anos promovido à graduação de segundo-sargento conforme a disposição de 

vagas; interstício de cinco anos promovido à graduação de primeiro-sargento, e 

interstício de cinco anos promovido ao posto de primeiro-tenente, sempre conforme a 

disposição de vagas e observando os critérios de antiguidade e merecimento. A 

ascensão ao Quadro de Oficiais Administrativos (QOA), por sua vez, se efetuará por 

antiguidade e por merecimento entre os primeiros-tenentes portadores de curso superior. 

A ascensão funcional não será implantada de todo, de uma vez só, mas gradualmente, 

mantendo alguns elementos do atual sistema como o exposto nos Artigos 17 e 19 da LC 

10.992/1997, depois de freqüentarem o Estágio de Segurança Pública, de modo que no 

hiato temporal de 5 anos iniciais, esses dois sistemas funcionarão concomitantemente, 

para o novo sistema ir se adequando. No entanto, os soldados que contem com dez ou 
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mais anos, na publicação da Lei de Modernização, serão imediatamente promovidos 

pelo critério da antiguidade. O novo sistema de ascensão funcional terá, por essa 

proposta, o seguinte formato: 

     
CARREIRA MILITARES ESTADUAIS DE NÍVEL MÉDIO DA BM 

Ascensão Funcional de Estado 

CAPITÃO ADMINISTRATIVO 

3 ANOS 

PRIMEIRO-TENENTE 

5 ANOS 

PRIMEIRO-SARGENTO 

5 ANOS 

SEGUNDO-SARGENTO 

5 ANOS 

TERCEIRO-SARGENTO 

10 Anos 

SOLDADO 1ª CLASSE 

 

 

  A quarta proposta trata da reordenação do Quadro de Oficiais Administrativos 

(QOA), integrado por 140 oficiais com a patente de capitão. A definição dos oficiais 

administrativos, compostos por capitães, será Quadro de Oficiais Administrativos 

(QOA), e terá funções baseadas na mais moderna administração pública, trazendo a 

tradição dos antigos oficiais “quartel-mestre”, existentes na era dourada da Brigada 

Militar, e que à época – quando a corporação exercia a função de exército estadual - 

tinham funções de zelar pelo bem-estar do pessoal e do material da corporação, também 

do quadro de oficiais de administração, mas nessa nova composição terão de funções de 

polícia administrativa voltada para segurança pública e de zelar pela qualidade dos 

serviços de policiamento ostensivo e preservação da ordem pública prestado pela 

corporação, participar da coordenação e da linha de frente do policiamento ostensivo, 

enfim todas as atribuições da patente de capitão. A ascensão funcional até o posto/cargo 

de Capitão Administrativo, dentre os primeiros-tenentes, deve obedecer e observar os 

critérios de merecimento e antiguidade, previstos na LC 10.992/1997.  

 

  Esse policiamento realizado pela Brigada Militar nos países que adotaram o 

modelo gendarme, principalmente, na França, Espanha, Portugal e Itália, é denominado 

de policiamento administrativo, que o Brasil adotou, juntamente com a judiciária por 

meio da Lei nº 261, de 3 de dezembro de 1941, e do Regulamento nº 120, de 31 de 

janeiro de 1842, constituindo na essência dos serviços de polícia administrativa que é a 

prevenção contra os atos criminosos. 
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   No futuro e não para agora e nesse momento teríamos a proposta da 

reclassificação ou redefinição da nomenclatura da graduação de Soldado para de 

Policial-Militar, reformulando a graduação básica e fundamental com a atividade fim da 

corporação, ou seja, constitucionalmente de polícia-militar. O termo “soldado”, advindo 

do latim solidum numus, donde deriva soldo, mas também de sal donde advém o termo 

salário, eram meios pelos quais os legionários eram pagos, pode ser alterado para 

epônimo policial-militar, a despeito da importância histórica do termo soldado.  

  

  A base legal e constitucional do projeto de modernização dos militares estaduais 

da Brigada Militar é o Art. 144, §7º da Constituição Federal, e de forma derivada o Art. 

125 da Constituição do Estado do RS, que ordenam o seguinte: “A lei disciplinará a 

organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de 

maneira a garantir a eficiência de suas atividades.” Nesse sentido, este projeto visa 

disciplinar a estrutura da força pública gaúcha com o objetivo de garantir a eficiência de 

suas atividades e funções voltadas para polícia ostensiva preventiva e na garantia da 

ordem pública. A modernização dos militares da Brigada Militar, de forma alguma, 

afetará as normas de responsabilidade fiscal, e muito menos o Acordo de Recuperação 

Fiscal, antes pelo contrário, a referida modernização, no curto prazo, trará economia aos 

cofres do Estado e terá mais eficiência nos seus serviços de policiamento. Não se trata 

de implantar carreiras, mas de modernização dos militares na sua atividade fim: a 

garantia da segurança pública em todo o Estado do Rio Grande do Sul, no que 

constitucionalmente está a cargo da Brigada Militar. Diante de crise econômica, a 

expansão das fileiras de uma corporação fica deveras afetada, então o gestor partir para 

a modernização, ou seja, o reordenamento das suas estruturas para adequá-la a nova 

realidade.  

 

  A modernização dos militares da Brigada Militar nesse aspecto, trará, sem 

dúvida, grande vantagem fiscal ao Estado sem precisar expandir o ingresso de pessoal 

na corporação. A modernização trará economia e eficiência com a manutenção da 

graduação de 3º sargento, do reordenamento do capitão administrativo, da exigência de 

curso superior para o ingresso na graduação de policial-militar (soldado 1ª classe), a 

partir de 1º de janeiro de 2022, ascensão funcional sem concurso interno e 

reclassificação da graduação de soldado para policial-militar. Esses cinco elementos 

formam, sem afetar o Regime de Recuperação Fiscal, o projeto de modernização dos 
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militares estaduais da Brigada Militar. É importante frisar que todas as polícias e 

organizações públicas do mundo passaram por transformações para se adequarem às 

necessidades sociais, políticas, econômicas e culturais de cada época e avançar 

temporal. 

 

 As atribuições fundamentais da Brigada Militar evoluíram das funções de 

exército estadual entre 1892 e 1950, voltadas para a manutenção da ordem interna e da 

integridade territorial do Estado, para as incumbências de polícia administrativa, com 

ênfase nos serviços de patrulhamento e desaquartelamento dos seus corpos ou unidades, 

a partir de 1950, lastreada na prevenção à violência e dos atos criminosos e que 

começou a se materializar em 1955, com a criação da Companhia de Polícia “Pedro e 

Paulo”, da transformação do 1º Regimento de Cavalaria, estacionado em Santa Maria, 

no Regimento de Polícia Rural Montada, e do primeiro Curso de Polícia para Oficiais. 

Essa incumbência de polícia administrativa abarcava – como abarca ainda – a polícia 

ostensiva e preservação da ordem pública, sempre com a presença ostensiva fardada. 

Tanto no modelo francês bem como no modelo inglês as polícias nasceram, no seio do 

Estado-Nação com a incumbência do policiamento administrativo, ou seja, serviço 

ostensivo-preventivo e manter a ordem pública interna, pois a incumbência da apuração 

de infrações penais apareceu somente depois, ao longo do século XIX. As polícias 

militares do Brasil, na esteira de dramáticas transformações que afetaram 

profundamente a Humanidade no século XX, sedimentaram-se a sua nobre e clássica 

incumbência de policiamento ostensivo calcado na prevenção, juntamente com a de 

manutenção da ordem pública que a rigor foi a primeira função da Brigada Militar, e sua 

principal atribuição até 1950. É nessa seara que os Capitães Administrativos são 

incorporados no papel de administradores não só das questões internas, mas também do 

policiamento administrativo. Não devemos esquecer que até a afirmação do Estado-

Nação, no final do século XVIII, os termos “polícia” e “administração” eram 

cimentados em um só conceito que envolvia a atividade e o fim do Estado.  A polícia – 

com esse nome - como órgão especializado de repressão aos crimes definidos em lei - 

foi criada pelo Estado-Nação, entre os séculos XVIII e XIX, ao instituir suas 

Constituições Nacionais e seus Códigos Jurídicos, definindo assim a sua organização 

política-jurídica interna, e imputando como crimes os atos humanos que contrariavam 

essa codificação. Desse processo, os governos criam as polícias para controle interno e 
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no mesmo ato registram o afastamento dos seus exércitos desse tipo de serviço, tal 

como ocorreu na Inglaterra, com a criação da Polícia Metropolitana de Londres, em 29 

de setembro de 1829, por Sir ROBERT PEEL. A partir daí se afirma o próprio conceito 

e definição universal de polícia: 

 

É uma função do Estado que se concretiza numa instituição de 

administração positiva e visa a pôr em ação as limitações que a lei impõe a 

liberdade dos indivíduos e dos grupos para salvaguarda e manutenção da 

ordem pública, em várias manifestações: da segurança das pessoas à 

segurança da propriedade, da tranqüilidade dos agregados humanos à 

proteção de qualquer outro bem tutelado com disposições penais. Para uma 

melhor definição no que concerne à Itália, temos o art. 1º do Texto Único 

das Leis de Segurança Pública em vigor: “A autoridade da segurança 

pública vela pela manutenção da ordem pública, pela segurança dos 

cidadãos, pela sua incolumidade e pela tutela da propriedade; cuida da 

observância das leis e dos regulamentos gerais e especiais do Estado, das 

províncias e das comunas, bem como da observância das determinações 

das autoridades; presta auxílio em caso de desgraça pública ou privada 

(BOVA, in BOBBIO: 2002, p. 944).  

 

  Mais adiante SERGIO BOVA completa essa definição inicial de polícia com as 

seguintes primorosas e inalteráveis observações de caráter histórico:  

 

Esta definição de Polícia não abrange o sentido que o termo teve no 

decorrer dos séculos: derivando de um primeiro significado diretamente 

etimológico de conjunto das instituições necessárias ao funcionamento e à 

conservação da cidade-Estado, o termo indicou, na Idade Média, a boa 

ordem da sociedade civil, da competência das autoridades políticas do 

Estado, em contraposição à boa ordem moral, do cuidado exclusivo da 

autoridade religiosa. Na Idade Moderna, seu significado chegou a 

compreender toda a atividade da administração pública: veio assim a 

identificar-se um ESTADO DE POLÍCIA, com que se designava um 

ordenamento em que toda a função administrativa era indicada com o 

termo Polícia. Esse termo voltou a ter um significado mais restrito, 

quando, no início do século XIX, passou a identificar-se com a atividade 

tendente a assegurar a defesa da comunidade dos perigos internos. Tais 

perigos estavam representados nas ações e situações contrárias à ordem 

pública e à segurança pública. A defesa da ordem pública se exprimia na 

repressão de todas aquelas manifestações que pudessem desembocar numa 

mudança de relações político-econômicas entre as classes sociais, 

enquanto que a segurança pública compreendia a salvaguarda da 

integridade física da população, nos bens e nas pessoas, contra os inimigos 

naturais e sociais (BOVA in BOBBIO: 2002, p. 944).  

 

 Assim, no início do século XIX, o termo polícia, que tem origem etimológica 

nas palavras gregas polis, polites e politeia – cidade-Estado e seus cidadãos na Grécia 
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Antiga – se consolidou como órgão ou organização voltada, dentro de certa 

especialização, para segurança pública, alterando profundamente a compreensão de 

polícia que se tinha no Antigo Regime – anterior a Revolução Francesa – como 

atividade estatal que abarcava a administração pública.  

   

  Ainda durante o Antigo Regime, o soberano de Portugal baixou o Álvara, com 

força de lei, de 25 de junho de 1760, onde criou a Intendência-Geral da Polícia da 

Corte e do Reino, com caráter de administração pública e não policial especializado 

como entendemos atualmente, mas com funções entre outras de repressão criminal, 

controle social e das moradias e segurança pública no Reino de Portugal. A Intendência-

Geral da Polícia da Corte e do Reino, foi derivada da Intendência do Reino, criado pelo 

CARDEAL RICHELIEU, na primeira parte do século XVII, e do Tenente-General de 

Polícia de Paris, criado pelo rei LUIS XIV, em 1667, ambos para administrar o 

comércio, reprimir a vagabundagem, combate a bandidagem e cobrança de impostos, na 

França. Em 1798, na Inglaterra, é a primeira vez que aparece o termo “polícia” no 

sentido moderno, de corpo especializado na repressão e no combate à criminalidade e à 

bandidagem, e não como administração pública como até então era empregado. Esse 

documento de 25 de junho de 1760 vem a ser importantíssimo na origem do Estado 

brasileiro, quando D. JOÃO, Príncipe Regente, no dia 10 de maio de 1808, criou a 

Intendência Geral de Polícia da Corte e do Estado do Brasil, com a mesma finalidade e 

estrutura da Intendência Geral de Polícia da Corte e do Reino, criado em Portugal em 

1760. D. JOÃO nomeou como primeiro intendente-geral de polícia do Brasil, o versado 

PAULO FERNANDES VIANA, futuro sogro do DUQUE DE CAXIAS. Mais tarde, no 

Código de Processo Criminal de 1832, o cargo de Intendente Geral de Polícia foi extinto 

e substituído pelo de Chefe de Polícia.  

 

  Assim, a polícia como organização especializada na repressão da criminalidade, 

nasceu como conseqüência da afirmação do Estado-Nação – sem dúvida a maior criação 

política do mundo em todos os tempos - no final do século XVIII que, por sua vez, foi 

parido pelas Revoluções Americana e Francesa. No seio do Estado-Nação, ao longo do 

século XIX, os dirigentes políticos dos países europeus e americano, edificam dois 

modelos de polícia que constituiu todas as polícias existentes no mundo nos dias atuais: 

o modelo francês de caráter militar ou gendarme e o inglês que se espalhou pelo mundo 

anglo-saxão e outras partes do mundo como o Japão, de viés civil, mas com alguns 
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elementos militares. Ambos os modelos – em um dos seus vários aspectos – foi o de 

substituir o exército, que era treinado para guerra e era empregado até então na 

repressão à bandidagem, no controle interno dos recém criados Estados-Nações.  

 
OS DOIS MODELOS DE POLÍCIA EXISTENTES NO MUNDO  

AFIRMAÇÃO DO ESTADO-NAÇÃO NO FINAL DO SÉCULO XVIII 

Francês Inglês 

Tipo: Gendarme ou Militar Tipo: Civil com elementos militares 

Gendarmerie de França (1791) Polícia Metropolitana de Londres (1829) 

Eugène François Vidocq (1775-1857) Sir Robert Peel (1788-1850) 

Jean Alexandre Eugêne Lacassagne (1843-

1924) e Alphonse Bertillon (1853-1914) 

Scotland Yard (1840-1890) e New Scotland 

Yard (1890 em diante) 

Maioria dos Países da Europa e grande parte 

das Américas 

Todas as Polícias dos Estados Unidos, Japão e 

Commonwelth 

Lentamente adotaram o ciclo completo de polícia: preventiva e investigativa a exceção das 

polícias militares do Brasil que estão despojadas da investigação 

Atribuições 

Polícia Administrativa 

Ostensiva 

Polícia Judiciária 

Judiciária 

Polícia Administrativa == Polícia de Segurança: Ostensiva e Judiciária 
Romeu Karnikowski 

 

 Todas as polícias dos dois modelos passaram por profundas transformações 

adaptando-se tanto às aflições econômicas, provocadas pelas guerras, principalmente as 

mundiais, e para enfrentar o afanoso crescimento da criminalidade no seio de cada país 

ou Estado-Nação que deram origem às polícias tal como elas são concebidas 

atualmente. O modelo inglês tem origem precisa na criação da Polícia Metropolitana de 

Londres, criada por Sir ROBERT PEEL, em 1829, e se caracterizou por um corpo 

profissionalizado, sem armas de fogo, portando tão somente um pequeno bastão e que 

logo ficou celebrizado como “Bobby” em seus impressionantes uniformes azuis. De 

imediato, esses policiais adquiriram o respeito impressionante da população e a 

capacidade técnica para dissuadir crimes e preservar a ordem pública na imensa 

metrópole de Londres, a capital econômica do mundo. Todas as cidades americanas 

partiram desse modelo para constituir suas polícias, tais como as legendárias polícias de 

Boston e Nova York. O Japão, em 1870, também adotou inteiramente esse modelo que 

permanece até os dias de hoje, por via de influência norte-americana, embora por algum 

tempo, adotou também o modelo gendarme que foi extinto depois da Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945).  A par dos dois modelos o conceito e a organização de Polícia, 

como órgão especializado no combate ao crime, sempre é bom frisar, é um fenômeno 

recente na história mundial.  
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  Antes das Revoluções Americana (1775-1781) e Francesa (1789-1799), não 

existiam organizações policiais, especializadas na segurança e combate aos criminosos, 

tal como entendemos atualmente, mas tão somente corpos de cavalaria e arqueiros 

constituídos por homens mal formados e outros um pouco mais tal, como dentro do 

modelo francês, as Compagnies d´Ordennance de origem medieval, e os Marechausée 

na França, ou os Street Bowl Runners na Inglaterra, criado em 1749, para “policiar” as 

ruas de Londres, pelos irmãos JOHN e HENRY FIELDING, o primeiro célebre 

magistrado e o segundo, o famoso escritor, autor do romance Tom Jones, entre outras 

obras. O modelo gendarme ou de polícia-militar tem origem na Gendarmaria de França, 

criada quando a Revolução Francesa, caracterizada como força pública, originada dos 

preceitos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de agosto de 1789, 

com sua divisa de liberdade, igualdade e fraternidade, em cujo artigo 12, previu o 

seguinte: 

 

Art. 12 - A garantia dos direitos do homem e do cidadão necessita de uma 

força pública. Esta força é, pois, instituída para fruição por todos, e não para 

utilidade particular daqueles a quem é confiada. 

 

 Essa força pública é batizada como Gendarmaria Nacional francesa, instituída 

em fevereiro de 1791, em meio ao período da Assembléia Constituinte, donde todas as 

polícias militares ou gendarmes do mundo tiveram origem, precisamente nessa força 

pública francesa e na disposição estatuída no artigo 12 da Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão de 17891. Esse modelo de força pública – polícia militar – 

espalhou-se por quase toda a Europa, levado pelos ventos da Revolução Francesa, e que 

na primeira metade do século XIX, foi adotado por vários países, tais como na Prússia 

em 1812, Holanda ou Países Baixos em 1814, Piemonte – Itália - em 1816, Espanha em 

1844 e Áustria em 1849, dando origem a polícias militares legendárias, além da própria 

Gendarmerie francesa, tais como os Carabinieri da Itália, a Guarda Civil da Espanha e 

os Landspolizei da Alemanha. A Real Polícia Montada do Canadá, que teve origem em 

1873, com a Polícia Montada do Noroeste, com seus uniformes vermelho (túnica) e 

azul-escuro (calças), completado com o chapéu abas-largas adotado em 1920, tornou-se 

a polícia gendarme mais famosa do mundo, e que inspirou o coronel PERACCHI 
 

1A Revolução Francesa (1789-1799), foi assinalada por três fases distintas: a primeira, da Monarquia 

Constitucional entre 1789 e 1792: a segunda, da Convenção Nacional entre 1792 e 1795, e a terceira, do 

Diretório, entre 1795 e 1799).  
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BARCELLOS, na criação do Regimento de Polícia Rural Montada, em novembro de 

1955, ao rebatizar o 1º Regimento de Cavalaria, estacionado em Santa Maria.  Outros 

países que adotaram o sistema gendarme, como por exemplo, a Argentina e, sobretudo, 

o Chile que em 1927, criou a famosa força de Carabineiros, derivado do corpo de 

cavalaria que portavam carabinas, inclusive com ciclo completo de polícia, tendo uma 

divisão especializada na investigação criminal.  

 

  Esse modelo gendarme de força pública foi lentamente sedimentado no Brasil, 

principalmente depois da instauração da República em 1889, nos Estados, sendo o caso 

mais famoso o da Brigada Policial/Força Pública de São Paulo que foi totalmente 

reconstituída dentro dos preceitos gendarmes franceses, por uma Missão Militar 

Francesa, liderada pelo coronel PAUL BALAGNY e pelo tenente-coronel RAUOL 

NEGRÉL que foi assassinado por um sargento do 1º batalhão de infantaria da Força 

Pública paulista, tudo em 1906. No período monárquico (1822-1889), as polícias de viés 

militarizado eram denominadas documentalmente de forças ou corpos policiais, e eram 

forças públicas pertencentes ao Império, onde as Assembleias Legislativas provinciais e 

os Presidentes das 20 províncias, na era monárquica, tinham até certa autonomia na sua 

criação e remodelamento, mas em última instância o Ministro da Justiça, 

principalmente, o Imperador tinha total ascendência sobre esses corpos policiais. No 

final do Império, os recursos financeiros na manutenção de pessoal e material desses 

corpos policiais - como bem mostra o orçamento de 1884 – estavam a cargo do Império. 

É importante destacar que a instauração da República em 1889, mudou completamente 

o panorama e a situação das forças públicas nos denominados Estados, como passaram 

a ser chamados as províncias. Com os Decretos nº 1, de 15 de novembro e nº 7, de 20 de 

novembro de 1889, cada Estado constituiu sua própria força pública de acordo com a 

sua realidade política, econômica e social. No Rio Grande do Sul, o primeiro 

governador da era republicana, VISCONDE DE PELOTAS – Marechal Câmara – com 

base legal naqueles dois decretos, criou a famosa Guarda Cívica, em 26 de dezembro de 

1889, tendo como seus primeiros comandantes oficiais de escol do Exército, tais como 

os então jovens capitães CIPRIANO DA COSTA FERREIRA e TOMAS THOMPSON 

FLORES. Essa Guarda Cívica que não tem nada a ver com os corpos policiais do 

Império era enfim uma força pública, destinada a preservação da ordem no Estado do 

Rio Grande do Sul.  Em 14 de julho de 1891, JÚLIO DE CASTILHOS, com apenas 32 
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anos, é eleito pela Assembleia Constituinte, o primeiro presidente do Estado – depois de 

vários governadores nomeados pelo regime republicano -, além da promulgação da 

Constituição do Estado Rio-Grandense, chamada de a Constituição Positivista. Com a 

eleição de CASTILHOS em 1891 começa a nascer a Brigada Militar, que finalmente é 

criada por meio do Ato 357, de 15 de outubro de 1892, baixado por FERNANDO 

ABBOTT, mas por ordem e determinação de Júlio de Castilhos, que desde que voltou à 

presidência do Estado, pelo movimento de 17 de junho de 1892, estava afastado do 

palácio, mas não do poder.  A Brigada Militar nasceu em meio a guerra, onde a 

Revolução Federalista (1893/1895), marcou para sempre a natureza da milícia gaúcha, 

em cujos combates, nasceram alguns nomes lendários e encimados da força gaúcha, 

como o próprio coronel AFONSO EMÍLIO MASSOT, CIPRIANO DA COSTA 

FERREIRA, EMERENCIANO BRAGA e o glorioso então tenente-coronel FABRÍCIO 

BATISTA DE OLIVEIRA PILLAR, morto no Combate das Laranjeiras em setembro 

de 1894.    

 

 A Brigada Militar participou – em maior ou menor grau - de praticamente todas 

as guerras insurrecionais ocorridas no Brasil entre 1892 e 1932, até mesmo na guerra de 

Canudos, em 1897, onde vários de seus oficiais e praças ou que passaram por suas 

fileiras, combateram nessa guerra, como, por exemplo, o coronel THOMPSON 

FLORES que tombou lutando contras os sertanejos e o marechal CARLOS 

FREDERICO DE MESQUITA, que foi o primeiro comandante do 1º batalhão de 

infantaria da Brigada Militar – atual 1º BPM.  A chegada de mansinho da Missão 

Instrutora do Exército em julho e agosto de 1909, com apenas dois oficiais iniciais, os 

então 1º tenente RUY FRANÇA e o 2º tenente ANTONIO DE LORENZI, ambos 

comissionados no posto de capitão, demarcou profundamente o profissionalismo militar 

da força gaúcha. A Missão Instrutora do Exército – que permaneceu por muitos anos 

treinando a milícia – exerceu um papel gigantesco na formação profissional militar da 

Brigada Militar, de cujos quadros emergiram oficiais do primeiro quilate da força 

gaúcha: o general-de-divisão EMILIO LUCIO ESTEVES – patrono do 8º BPM 

estacionado em Osório – e o coronel JOÃO DE DEUS CANABARRO, que comandou 

a força entre 1932 e 1937. Tudo passou a ter a mão da Missão Instrutora, inclusive a 

criação da Academia – com Curso de Ensino - em março de 1916. Antes da Missão 

Instrutora, os soldados da Brigada Militar eram guerreiros admiráveis, mas depois dela, 
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tornaram-se militares altamente profissionalizados, nos mesmos preceitos do Exército 

Nacional. Desse modo, a Brigada Militar até 1950, se caracterizou como exército 

estadual, provavelmente, a melhor força pública do Brasil, a despeito da milícia paulista 

ser a mais poderosa. A fase de exército estadual da Brigada Militar – que estendeu-se 

entre 1892 e 1950 – marcou a sua trajetória áurea, onde ela auferiu o seu prestígio 

definitivo com a força pública mais temida e treinada para a guerra de todo o Brasil, 

simbolizada na Revolução de 1930, quando seus corpos provisórios, adentraram pelas 

ruas do Rio de Janeiro e amarram suas montarias no famoso obelisco da cidade, e na 

morte heróica do então tenente-coronel APARÍCIO BORGES, o último “coronel 

guerreiro da milícia”, no dia 27 de julho de 1932, durante a Revolução 

Constitucionalista. Nessa fase, todo o ensino da força gaúcha estava voltado para 

formação bélico-militar, dos seus praças e oficiais, sem qualquer traço de policiamento 

a que muitos oficiais militares resistiram em aceitar.  

 

 A Portaria nº 588, de 13 de dezembro de 1950, assinalou novo rumo para a 

Brigada Militar, os caminhos do policiamento de forma profissionalizado. Pelo Ato nº 

1.119, de 8 de dezembro de 1937, por força da extinção total das guardas municipais, a 

Brigada Militar foi destinada a realizar serviços de policiamento do interior do Estado, 

mas não recebeu qualquer treinamento de polícia para tanto. Nas escolas e academia da 

força, a grade curricular do ensino, era integralmente bélico militar, sem qualquer 

sombra ou matéria de policiamento. Eram tropas que passaram a realizar policiamento 

no interior do Estado. Mas a partir da Portaria nº 588/1950, começa lentamente a 

profissionalização militar policial da Brigada Militar que desembocou na criação do 

primeiro Curso de Polícia para Oficiais (julho de 1955), na Companhia de Polícia 

“Pedro e Paulo” (agosto de 1955), a primeira unidade da força criada exclusivamente 

para o policiamento, e na transformação do 1º regimento de cavalaria, estacionado em 

Santa Maria, no Regimento de Polícia Rural Montada (novembro de 1955), inspirado na 

Real Polícia Montada do Canadá, com quase 2.600 homens, constituindo-se assim na 

maior e mais poderosa unidade da milícia gaúcha, destinada ao policiamento em toda 

parte oeste do Rio Grande do Sul. Assim, começava efetivamente a era do policiamento 

da Brigada Militar. Os oficiais modernizadores, liderados pelo visionário coronel 

WALTER PERACCHI BARCELLOS, perceberam que não existia outro caminho para 

a Brigada Militar, senão a seara desgastante do policiamento. Essa fase de 
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transformação da Brigada Militar em força policial-militar, pode ser dividida em dois 

períodos: entre 1950 e 1967, quando esse processo foi conduzido inteiramente por 

oficiais modernizadores como os coronéis PERACCHI BARCELLOS, CARNEIRO DA 

FONTOURA e LUIS IPONEMA entre outros, que constituíram a transformação da 

nossa força em polícia, constituindo doutrina própria de policiamento e inovando muito 

nesse aspecto. O segundo período entre 1967 e 1988, é desencadeado pelo Decreto-Lei 

federal 317, de 13 de março de 1967, seguido pelo DL 667, de 2 de julho de 1969 – 

ainda em vigor -  que deram a exclusividade do policiamento ostensivo às polícias 

militares dos Entes federados, obrigando a extinção das Guardas Civis, em todo o 

Brasil. A partir daí a Brigada Militar passou praticamente ser administrada, nas suas 

formas de policiamento, pela Inspetoria-Geral das Polícias Militares (IGPM), 

subordinada ao Estado-Maior do Exército. Esse processo se estendeu inteiramente até a 

promulgação da Constituição de 1988, quando a influência da IGPM, diminui 

drasticamente, dando início a terceira fase da história da Brigada Militar como polícia-

militar efetivamente com funções de polícia ostensiva, preservação da ordem pública e 

na defesa dos direitos fundamentais das pessoas, além dos fundamentos do Estado de 

democrático de direito.    

 
CARREIRAS DA BM NAS SUAS TRES FASES HISTÓRICAS 

EXÉRCITO ESTADUAL FORÇA POLÍCIAL-MILITAR POLÍCIA-MILITAR 

1892-1950 1950-1967 1967-1988 1988 em Diante 

Formação Formação Formação Formação 

Bélico-Militar Militar Policial Militar Policial Policial-Militar 

Ethos Guerreiro Ethos Militar Policial Ethos Policial Militar 

Romeu Karnikowski 

 

 As carreiras da Brigada Militar se adaptaram, e mais que isso, se moldaram às 

suas fases históricas, prosseguindo, com algumas alterações, como a extinção da 

nomenclatura “alferes” em meados dos anos 1920, trocada pela de segundo-tenente, e a 

criação do posto – hoje graduação – de subtenente em 1935, até o “pacote de leis” de 18 

de agosto de 1997, quando as carreiras foram alteradas significativamente com a 

extinção do posto de segundo-tenente, das graduações de subtenente, cabo e em um 

tempo posterior a de terceiro-sargento, que deve ser restabelecida. Essa é a narrativa 

breve das carreiras da Brigada Militar, pertencente ao modelo francês, a importante 

família das polícias gendarmes ou das polícias militares, todas com ciclo completo, a 

exceção das forças militares estaduais do Brasil.     
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  Um aspecto dessas adaptações fundamentais, que permeou os dois modelos de 

polícia, está nas ondas de democratizações seguidas por intervalos de regressões, 

principalmente depois da terceira onda de democratização no mundo que segundo 

SAMUEL HUNTINGTON, ocorreu com a eclosão da Revolução dos Cravos, em 

Portugal, no dia 25 de abril de 1974, e se espalhou em vários países do mundo, inclusive 

o Brasil em 1985. A Brigada Militar não é diferente e não ficou imune a essas 

transformações profundas que ocorreram no mundo, principalmente, depois da Segunda 

Guerra Mundial (1939-1945), quando se consolida o Estado de Bem-Estar Social que 

tem como um dos seus elementos chaves, a segurança pública. A modernização dos 

militares estaduais da Brigada Militar, tem o escopo de tornar ainda mais eficiente os 

serviços públicos de polícia preventiva ostensiva e de manutenção da ordem pública, 

com pequena alteração de três normas: a LC 10.990/1997, LC 10.992/1997 e Lei 

10.993/1997. Essa modernização tem duas componentes fundamentais para o erário 

estadual: a economia e a eficiência dos serviços de policiamento prestados pela Brigada 

Militar, pois sempre frisando, que à nossa milícia estão incumbidos 

constitucionalmente, em primeira instância, os serviços de polícia ostensiva, a 

preservação da ordem pública e também a defesa dos direitos fundamentais das pessoas. 

A modernização dos militares da Brigada Militar vem a ser mais que uma simples 

mudança na carreira de nível médio, mas uma adequação imperativa diante das 

dramáticas transformações políticas, econômicas, tecnológicas e sociais no mundo atual. 

É adequar a atividade policial-militar a essas profundas mudanças na sociedade 

hodierna cada vez mais complexa e inquisitiva por causa das redes sociais, o que 

justifica plenamente a iniciativa ora proposta.  

 

 A modernização dos militares da Brigada Militar é consentânea aos fundamentos 

do Estado democrático de direito, instituído no Brasil pela Constituição de 1988, que 

está na tradição do Estado de Direito, uma das mais importantes construções políticas 

concebidas no Ocidente, baseada na lei como elemento vital da vida comunitária e 

social, e teve origem na longa luta contra a tirania e o arbítrio dos soberanos e das 

oligarquias que perdurou por longo tempo no Antigo Regime. A construção histórica 

desse ideário ancorado na Lei e na Constituição, fundamental na concepção do Estado 

Moderno, principalmente, depois da Segunda Guerra Mundial, é explanada por J. J. 

CANOTILHO: 
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A idéia de um Estado domesticado pelo direito alicerçou-se 

paulatinamente nos Estados ocidentais de acordo com as circunstâncias e 

condições concretas existentes nos vários países da Europa e, depois, no 

continente americano. Na Inglaterra sedimentou-se a idéia de rule of law 

(“regra do direito” ou “império do direito”). Na França emergiu a 

exigência do Estado de legalidade (Êtat legal). Dos Estados Unidos 

chegou-nos a exigência do Estado constitucional, ou seja, o Estado sujeito 

a uma constituição. Na Alemanha construiu-se o princípio do Estado de 

direito (Rechtsstaat), isto é, um Estado subordinado ao direito. De uma 

forma acessível, procurar-se-á condensar a mensagem jurídica e política de 

todas estas idéias (CANOTILHO: 1999, p. 24).  

 

 As organizações policiais e os serviços de segurança pública, dentro dessa 

tradição, devem obedecer as normas legais e os fundamentos do Estado democrático de 

direito estatuído no Art. 1º da Constituição de 1988. A atividade policial – civil ou 

militar – deve estar pautada no império do Estado de Direito, onde a lei constitui o pilar 

central. Não que isso a polícia não disponha de certa discricionariedade, mas o 

fundamento último é a lei. A presente iniciativa tem por objetivo a Modernização dos 

Militares Estaduais da Brigada Militar, reordenando sua ascensão funcional, tendo 

como exigência o curso superior para seu ingresso, passando pela manutenção da 

graduação de Terceiro-Sargento e dos Capitães Administrativos egressos dos Primeiros-

Tenentes, pelo critério do merecimento, para coadunar, ainda mais profundamente, com 

os preceitos do Estado democrático de direito. Não resta dúvida que os quadros da 

Brigada Militar são de alta capacidade, de excelência inquestionável, mas alguns ajustes 

são necessários para estimular a carreira e a ascensão funcional dos militares do Nível 

Médio, até mesmo pela excelência do pessoal desses quadros. Qualquer alteração nesse 

sentido deve observar os ditames do Estado democrático de direito, para ser pautada por 

alto grau de legitimidade legal e constitucional, mesmo porque esses ditames já são 

rigorosamente observados permeados pelo princípio da legalidade, a pilastra mestre do 

Estado de Direito. É nessa nobre tradição que a Brigada Militar se inseriu a partir do 

advento da Constituição de 1988, que por conseqüência, passou a permear as carreiras 

da milícia, moldadas desde então nos fundamentos constitucionais do Estado 

democrático de direito, e sedimentadas na modernização ora proposta nesta iniciativa da 

ABAMF e da ASSTBM, que inclusive, proporcionará maior incremento à previdência 

do Estado, e certamente com resultados ainda mais expressivos do serviços de 

policiamento ostensivo preventivo da Brigada Militar.  
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 

 

 
Altera a Lei Complementar nº 10.990, de 

18 de agosto de 1997, que dispõe sobre o 

Estatuto dos Servidores Militares da 

Brigada Militar, e dá outras providências. 

 

 
Art. 1º - O artigo 14 da Lei Complementar nº 10.990, de 18 de agosto de 1997, passa a vigorar 

com o seguinte quadro e nova redação do §4º, sendo acrescentado os parágrafos 5º e 6º: 

 

“Art. 14 – (...). 

CARREIRA CÍRCULO POSTOS E GRADUAÇÕES 
 

 

Dos Militares Estaduais de 

Nível Superior  

 

De Oficiais Superiores Coronel, Tenente-Coronel e 

Major 

De Oficiais Intermediários Capitão 

Capitão Administrativo 

 

 

Dos Militares Estaduais de 

Nível Médio 

 

 

De oficiais Subalternos Primeiro-Tenente 

De Sargentos 1º Sargento 

2º Sargento 

3º Sargento 

De Soldados Policial-Militar 

 

Praças Especiais 

 

 

Em 

formação 

Ingresso 

Carreira 

Superior 

Tem acesso ao 

círculo de 

Oficiais 

Subalternos 

Aluno-Oficial 

 

Praças 

 

 

Em 

formação 

Ingresso 

Carreira 

Média 

Acesso ao Círculo 

de Sargentos 

Aluno do Estágio de 

Administração e Segurança 

Pública (EASP) 

Tem acesso ao 

Círculo de 

Soldados 

 Aluno do Período de Formação e 

Instrução de Soldados 

.......................................................................................................................................... 

§4º - Os graus hierárquicos de Subtenente e Cabo, em extinção, freqüentam os dois primeiros, o 

Círculo de Sargentos, e o último, o Círculo de Soldados. 

 

§5º - Os círculos dos Oficiais superiores e intermediários constituem os seguintes quadros: 

Quadro de Oficiais de Estado Maior (QOEM), Quadro de Oficiais Especialistas em Saúde 

(QOES) e Quadro de Oficiais Administrativos (QOA).   

 

§6º - Quando vagar o último militar com diploma de nível médio, e a carreira estiver 

inteiramente ocupada por militares com diploma superior, ela passará a ser denominada de 

Carreira dos Militares Estaduais Nível Superior II, salvo reclassificação dada por lei.  

 

Art. 2º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 
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JUSTIFICATIVA 

 

 A alteração da Lei Complementar nº 10.990, de 18 de agosto de 1997, que 

dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Militares da Brigada Militar, vem a ser 

importante na modernização da carreira dos militares estaduais da força gaúcha, 

constando na criação do cargo de capitão administrativo com quadros de militares 

oriundos dos 1º tenentes; na manutenção da graduação de 3º sargento, e por terceiro na 

exigência de curso superior para ingresso como soldado. Essa lei complementar enfeixa 

sobre os deveres, direitos, obrigações, postos e graduações, formas de procedimentos, 

ética policial-militar e delineamentos gerais que enfoca os militares estaduais da 

Brigada Militar. Esse é o quarto Estatuto da corporação, cujo primeiro foi editado 

quando a milícia desencadeou o seu processo de transformação de exército estadual em 

polícia-militar em 1950: o primeiro foi dado pela Lei º 1.753, de 27 de fevereiro de 

1952, que dispõe sobre o Estatuto da Brigada Militar. Esse Estatuto vigorou quando foi 

editada a Lei nº 6.195, de 15 de janeiro de 1971, que dispõe sobre os direitos e deveres 

do pessoal da Brigada Militar. O terceiro veio a lume na Lei nº 7.138, de 30 de janeiro 

de 1978 que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-Militares do Estado do Rio Grande do 

Sul. E o quarto na presente Lei Complementar, editado em 18 de agosto de 1997.  

 

OS QUATRO ESTATUTOS DA BRIDADA MILITAR 
Lei 1.753, 27 Fev 

1952 

Lei 6.195, 15 Jan 

1971 

Lei 7.138, 30 Jan 

1978 

LC 10.990, 18 Ago 

1997 

1952-1971 1971-1978 1978-1997 1997 em diante 

 

Cada um desses estatutos correspondeu às necessidades de pessoal – o que tange aos 

seus deveres e direitos – para suprir os compromissos da Brigada Militar. Esse tipo de 

documento permeia a natureza da corporação e institui os seus fundamentos, entre os 

quais o tipo de carreira. Nesse sentido, o atual Estatuto dos servidores militares da 

Brigada Militar, tem o seu talhe moderno quando estabeleceu os parâmetros das 

carreiras da força pública gaúcha, nos moldes de polícia-militar destinado aos serviços 

de policiamento ostensivo preventivo e manutenção da ordem pública. A LC 

10.990/1997, mantém a graduação de Terceiro-Sargento com 5.240 cargos e restabelece 

o Quadro de Oficiais da Administração (QOA), dado pela Lei nº 9.741, de 20 de 

outubro de 1992, sendo que a sua composição será de 140 capitães administrativos. 

Dessa forma, por esta iniciativa de Lei Complementar, estão colocados os cinco 
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elementos na modernização de pessoal da força gaúcha: a obrigatoriedade de curso 

superior para o ingresso na graduação de soldado de 1ª classe a partir de 1º de janeiro de 

2022; o reordenamento do quadro de oficiais do Nível Superior com a criação do cargo 

de Capitão Administrativo, a manutenção da graduação de 3º sargento, a ascensão 

funcional tão somente observando critérios de antiguidade e merecimento. Quando 

vagar a última vaga dos militares de nível médio, com diploma de 2º grau, o quadro de 

militares de Nível Médio passará a ser denominado Nível Superior II, composto pelas 

graduações de Policial-Militar, Terceiro-Sargento, Segundo-Sargento, Primeiro-

Sargento e o posto de Primeiro-Tenente, para distinguir dos militares do Nível Superior 

I, integrado pelos postos de Coronel, Tenente-Coronel, Major, Capitão e Capitão 

Administrativo. Quando vagar o último militar de nível médio a estrutura das carreiras 

ficará assim: 

 
CARREIRAS DOS MILITARES ESTADUAIS QUANDO VAGAR O ÚLTIMO 

NÍVEL MÉDIO 

 

 

         Nível Superior I 

 

 

POSTOS 

. Coronel  

. Tenente-Coronel 

. Major 

. Capitão 

. Capitão Administrativo 

 

 

         Nível Superior II 

POSTO E GRADUAÇÕES 

. Primeiro-Tenente ou Tenente 

. Primeiro Sargento 

. Segundo-Sargento 

. Terceiro-Sargento 

. Policial-Militar 

 

Esse é o princípio para a modernização dos militares estaduais da Brigada Militar, uma 

das melhores e mais prestigiadas polícias militares do Brasil, onde será redimensionada 

suas carreiras em duas partes superiores, embora permaneça como nível médio até vagar 

o último militar desse quadro sem curso superior. Assim, a força pública se constituirá 

em um órgão de segurança pública ainda mais eficiente e prestativo à sociedade do 

nosso Estado. Sempre lembrar que tal iniciativa não afetará o Regime de Recuperação 
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Fiscal do Estado ou qualquer outra iniciativa de equilíbrio fiscal das finanças do Rio 

Grande do Sul, antes ao contrário, representará economicidade no futuro próximo ao seu 

Tesouro, o efetivo da BM será regulado pela atuação ainda mais qualificada dos seus 

militares estaduais. O estudioso e pesquisador LES JOHNSTON estudou as 

reestruturações de algumas polícias européias, em especial da Inglaterra: 

 

Embora com certeza sejam justificáveis os temores da polícia em relação a 

legitimidade, justiça e padrões dos serviços prestados sob as condições de 

reestruturação setorial, o modelo de dois níveis em que frequentemente se 

baseiam é simplista. Cada vez mais, na Grã-Bretanha e em todos outros 

lugares, o policiamento está sujeito a processos complexos de fragmentação 

e consolidação, associados às sociedades da modernidade tardia. Esses 

processos geram uma multiplicidade de níveis de policiamento e são tanto 

um produto do espaço como da reestruturação setorial. A fim de considerar 

o impacto de tal reestruturação, devemos examinar aquelas mudanças 

espaciais que têm ocorrido na Grã-Bretanha ao lado dos processos surgidos 

na Europa durante os últimos trinta anos (JOHNSTON in BRODEUR: 

2002, p. 242).  

 

O balizamento diante da complexidade da atividade policial, em especial da polícia-

militar, é proporcionado pelo Estatuto da corporação que regra os princípios, direitos e 

deveres, formas de carreira e de aposentadoria dos seus integrantes. É documento 

fundamental para estabelecer os elementos que consubstanciam a identidade do pessoal 

de uma organização fechada como vem ser uma corporação militar. O Estatuto reflete 

algumas das mais relevantes mudanças quando ocorre tal processo em uma determinada 

sociedade, sendo ele mesmo a alma de uma corporação. E os serviços de policiamento 

por conseqüências também serão condicionados pelas alterações e mudanças refletidas 

no Estatuto. O Estatuto de 18 de agosto de 1997, com base no DL 667/1969, Art. 144 da 

CF/88 e 125 da CE/89, repicou as grandes mudanças sobre a estrutura da Brigada 

Militar, entre as quais a supressão do posto de 2º tenente, e colocação em extinção as 

graduações de cabo e subtenente, e mais tarde de 3º sargento que será revertida. A 

exceção do de 1971, que recebeu muitas críticas, os Estatutos da Brigada Militar se 

caracterizaram por seu viés moderno e pioneiro. As carreiras, os direitos e deveres, as 

hierarquias e as formas do seu profissionalismo até a aposentadoria são manifestações 

quase sempre de uma estrutura corporativa que deve corresponder aos anseios sociais de 

uma comunidade ou grupamento humano. E não obstante, o atual Estatuto da 

corporação, irá balizar no que couber a modernização dos Militares Estaduais da 

Brigada Militar. 
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº  

 

 
Altera a Lei Complementar nº 10.992, de 18 

de agosto de 1997, que dispõe sobre a 

carreira dos Militares Estaduais do Estado 

do Rio Grande do Sul e dá outras 

providências. 

Art. 1º - O Caput do Art. 2º, acrescentado o §3º, e na mesma linha é incluído os §§3º e 

4º ao Art. 3º da Lei Complementar nº 10.992, de 18 de agosto de 1997, que passam a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 2º - Fica instituída a carreira dos Militares Estaduais de Nível Superior, 

estruturada através do Quadro de Oficiais de Estado Maior – QOEM, do Quadro de 

Oficiais Especialistas em Saúde – QOES, e do Quadro de Oficiais Administrativos - 

QOA. 

..................................................................................................................................... 

 

§3º - O Quadro de Oficiais Administrativos (QOA) será constituído exclusivamente de 

oficiais no posto de Capitão, que perceberá 72,90% da remuneração do Coronel. 

Art. 3º - (...) 

 

§3º - O ingresso no Quadro de Oficiais Administrativos – QOA será alçado por 

antiguidade e merecimento dentre os primeiros-tenentes com curso superior e 

cumpriram o interstício de três anos.  

 

§4º - As atribuições de capitão administrativo são inerentes ao posto de capitão, com 

funções definidas em regulamento complementar, observando os mais modernos 

princípios da doutrina de policiamento ostensivo e preservação da ordem pública, da 

administração pública e dos princípios constitucionais da moralidade, eficiência, 

legalidade e impessoalidade.  

 

Art. 2º - O Caput e o §2º do Art. 11 da Lei Complementar nº 10.992, de 18 de agosto de 

1997, passa a vigorar com a redação a seguir, acrescenta um §5º: 

 

“Art. 11 – O ingresso na graduação de Soldado, a partir de 1º de janeiro de 2022, terá a 

exigência de curso superior e a idade máxima de 29 anos.   

............................................................................................................................................ 

 

§2º - A carreira dos Militares Estaduais de Nível Médio é constituída pelas graduações 

de Soldado de 1ª classe, Terceiro-Sargento, Segundo-Sargento, Primeiro-Sargento e do 

posto de Primeiro-Tenente. 

 

§5º - O cargo de Capitão Administrativo, pertencente do Quadro de Oficiais 

Administrativos (QOA), é final da carreira constante no parágrafo anterior, alcançado 

por meio da promoção dos Primeiros-Tenentes, por antiguidade e merecimento. ” 
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Art. 3º - O Artigo 13 da Lei Complementar nº 10.992, de 18 de agosto de 1997, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 13 – As Qualificações Policiais-Militares, a que se refere o artigo anterior, a partir 

da edição desta Lei, são constituídas pelas graduações de Soldado de 1ª classe, Terceiro-

Sargento, Segundo-Sargento e Primeiro-Sargento. 

 

§1º - Os Terceiros-Sargentos freqüentarão o Estágio de Administração e Segurança 

Pública (EASP), e os Primeiros-Tenentes freqüentarão o Estágio de Administração e 

Segurança Pública Especial para Oficiais (EASPO). 

 

Art. 4º - Os artigos 16, 17 e 19 da Lei Complementar nº 10.992, de 18 de agosto de 

1997, redefinindo os parágrafos do primeiro, acrescenta os §3º, §4º, §5º e §6º ao art. 19, 

que passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 16 – (...).  

................................................................................................................................... 

 

§2º - Os Soldados de 1ª classe, cumpridos o interstício de dez (10) anos, a contar do seu 

ingresso, serão promovidos à graduação de Terceiro-Sargento, na proporção de quatro 

por antiguidade e um por merecimento.  

 

§3º - Os Militares na graduação de Terceiro-Sargento freqüentarão o Estágio de 

Administração e Segurança Pública (EASP). 

 

§4º - O quadro da graduação de Terceiro-Sargento será completado com vagas a 

preencher de outras graduações até o mesmo ser inteiramente composto pelas mesmas, 

de acordo com legislação vigente. 

 

§5º - Os soldados que na entrada em vigor desta Lei Complementar, contarem com dez 

ou mais anos de efetivo serviço militar serão automaticamente promovidos à graduação 

superior imediata. 

 

§6º - Quando vagar o último militar estadual com diploma de segundo grau, a Carreira 

de Nível Médio será reclassificada como Carreira de Nível Superior II, salvo se ela for 

redefinida por lei.    

 

Art. 17 – Serão promovidos ao posto de Primeiro-Tenente, os Primeiros-Sargentos, 

observadas as proporções de antiguidade e merecimento, onde freqüentarão o Estágio de 

Administração e Segurança Pública Especial para Oficiais (EASPO).  

 

§2º - Com a entrada em vigor desta Lei Complementar, os Soldados e Terceiros-

Sargentos com quinze (15) anos ou mais de serviço serão promovidos à graduação de 

Segundo-Sargento, dentro do número de vagas disponíveis, contabilizando o tempo que 

restar para futuras promoções.  
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§3º - Os Militares da Carreira de Nível Médio que não disponham de curso superior, 

quando da entrada em vigor desta Lei Complementar, concorrerão às promoções 

subseqüentes até o posto de Primeiro-Tenente.  

 

4º - Os Segundos-Sargentos com CTSP, que não disponham de curso superior, terão 

assegurados às promoções subseqüentes até o posto de Primeiro-Tenente.  

 

§5º - Os Militares que não foram promovidos anteriormente, em razão de 

comportamento disciplinar, desde sanados todos os elementos regulamentares e legais 

pertinente ao referido comportamento disciplinar, serão reclassificados para 

concorrerem à lista de promoções. 

 

Art. 19 – As promoções dos militares estaduais de nível médio serão estabelecidas 

semestralmente nos meses de maio e de novembro em lei regulamentar.  

 

................................................................................................................................. 

 

§3º - As promoções dos militares estaduais se darão de forma ascensional e sem 

concurso interno por:  

I - antiguidade;  

II - merecimento;  

III - bravura;  

IV - por invalidez, total ou parcial, permanente, em ação policial-militar; 

V – “post-mortem”. 

 

§4º - A ascensão funcional na Carreira de Nível Médio acontecerá na proporção de 

quatro por antiguidade e uma por merecimento nas listas semestrais, salvo as promoções 

constantes nos incisos III, IV e V do parágrafo anterior.  

 

§5º - As promoções às graduações de Segundo-Sargento, Primeiro-Sargento e ao posto 

de Primeiro-Tenente será observado o interstício de cinco anos entre elas e todos os 

militares que na data de publicação desta lei complementar, tenham tempo de serviço 

além do interstício previsto, serão imediatamente promovidos. 

 

§6 – Os militares na graduação de Terceiro-Sargento, que na entrada em vigor desta lei 

complementar, contarem com trinta anos ou mais de serviço, serão promovidos imediata 

e automaticamente à graduação de Segundo-Sargento com base no princípio da 

antiguidade. 

 

§7º - Os Segundos-Sargentos, em razão da hierarquia têm precedência sobre os 

Terceiros-Sargentos, na ascensão funcional subseqüente.  

 

§8º - A ascensão funcional e as promoções dos militares da Carreira de Nível Médio 

constante nos artigos precedentes serão regulamentadas em lei complementar.   

 

Art. 5º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 
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JUSTIFICATIVA 

 

 A Lei Complementar nº 10.992, de 18 de agosto de 1997, dispõe sobre as 

carreiras dos oficiais e praças da Brigada Militar. Ela baliza todas as carreiras da 

corporação. Nesse sentido, ela tem cunho estrutural na modernização da carreira de 

nível médio da Brigada Militar. Devemos frisar que essa modernização da carreira 

média, vem a ser vital no escopo da Brigada Militar realizar satisfatoriamente e com 

eficiência os serviços de polícia ostensiva preventiva e manutenção da ordem pública. A 

LC 10.992/1997 – com as devidas modificações estabelecidas por esta iniciativa - 

previu as carreiras dos militares estaduais da Brigada Militar em duas dimensões: 

Oficiais Superiores e Intermediários – Coronel, Tenente-Coronel, Major, Capitão e 

Capitão Administrativo. Oficial e Praças - 1º Tenente, 1º Sargento, 2º Sargento, 3º 

Sargento e Soldado. A novidade aqui – fulcro da modernização – está na manutenção da 

graduação de Terceiro-Sargento – fundamental nos serviços de polícia ostensiva 

preventiva – e no estabelecimento do posto de capitão administrativo, cujo quadro será 

preenchido por oficiais do quadro de 1º Tenente. Esses dois elementos formam o nervus 

rerum da iniciativa de modernização da carreira média da Brigada Militar. Em termos 

de carreira é interessante observar que o Estatuto da Brigada Militar, estabelecido pela 

Lei nº 1.753, de 27 de fevereiro de 1952, já previa o posto de capitão como oficial 

superior. A graduação de Terceiro-Sargento é o lastro dos serviços de policiamento 

preventivo ostensivo e na manutenção da ordem pública, sendo nesse sentido, vem a ser 

imprescindível a sua manutenção no quadro de militares de nível médio que, sem 

dúvida, permitirá o prosseguimento da qualidade dos serviços policiais da Brigada 

Militar. Todas as carreiras – principalmente as militares – são piramidais na sua forma 

ascensional, de forma que a manutenção da graduação de Terceiro-Sargento irá manter 

a base da corporação sólida e eficaz. O Capitão Administrativo, cuja função lembra o 

antigo oficial “quartel-mestre” de sólida participação na grandeza da Brigada Militar e 

dos Oficiais de Administração, só que com funções mais amplas e complexas. Nesse 

sentido, o Capitão Administrativo terá atribuições de organizar, zelar, manter os 

complexos serviços de policiamento da corporação, inclusive a dimensão de material e 

bem-estar dos militares na linha de frente dos trabalhos de polícia ostensiva e 

manutenção da ordem pública, tendo as mesmas atribuições inerentes ao posto. Trata-se 

também do restabelecimento do antigo Quadro de Oficiais da Administração (QOA), 
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composto de 20 capitães, 47 1º tenentes e 64 2º tenentes, dados pela Lei nº 9.741, de 20 

de outubro de 1992, sendo que esse Quadro restabelecido será composto de 140 (Cento 

e quarenta) capitães oriundos dos quadros dos 1º tenentes com curso superior. Os 

interstícios entre as graduações foram regulamentas pela Lei Complementar nº 15.048, 

de 5 de dezembro de 2017, que alterou a LC 10.992/1997, mas a base está entre a de 

soldado e a de terceiro-sargento que será de 10 anos, as seguintes já ficando previstas na 

disposição legal acima citada, sendo mantida a atual situação dos cursos, 

redenominados de estágios, para os militares com mais de cinco anos de efetivo serviço, 

até 1º de janeiro de 2025. Esse projeto de lei complementar vem a ser a essência do 

projeto de modernização onde estão claramente os seus quatro componentes 

definidores, sendo a primeiro deles a manutenção da graduação de terceiro-sargento 

com interstício de dez anos da graduação de soldado.  

 
1º COMPONENTE: 

TERCEIRO-SARGENTO 
SOLDADO Interstício de 10 Anos TERCEIRO-SARGENTO 

 

O segundo componente é a exigência de curso superior para o ingresso na graduação de 

Policial-Militar da Brigada Militar, a partir de 1º de janeiro de 2022, de modo a 

qualificar os serviços da força com as disposições constitucionais constantes no Art. 

144, e Artigos 1º, 2º, 3º e 5º da Lei Fundamental de 1988. A exigência de curso superior 

para ingresso na graduação de Soldado de 1ª classe da Brigada Militar constitui-se no 

elemento basilar na maior qualificação da tropa nos serviços de policiamento em 

consonância com as disposições do Estado democrático de direito.  

 
2º COMPONENTE: 

POLICIAL-MILITAR: Exigência de Curso Superior 

A Partir de 1º de Janeiro de 2022 

POLÍCIA MILITAR DEMOCRÁTICA: Disposições Constitucionais da Lei Magna de 1988 

 

 O terceiro componente é o estabelecimento da ascensão funcional sem concurso ou 

seleção interna para a atual carreira de Nível Médio – futuro Nível Superior II - 

enquadrando tais promoções como típicas de carreira de Estado, com base em critérios 

objetivos de antiguidade e merecimento, tal com acontece nas demais carreiras públicas 

em vigor no Estado do Rio Grande do Sul. A partir da entrada em vigor desta Lei 

Complementar, coexistirão na Brigada Militar dois módulos de aperfeiçoamento para os 

atuais militares de nível médio: o Estágio de Administração e Segurança Pública 



30 

 

(EASP), na graduação de Terceiro-Sargento e o Estágio de Administração e Segurança 

Pública Especial para Oficiais (EASPO), no posto de Primeiro-Tenente.  

 
3º COMPONENTE 

CARREIRA DE ESTADO RACIONAL MODERNA 

Ascensão Funcional sem concurso ou seleção interna para atual carreira Nível Médio 

 

O quarto componente é o reordenamento do Quadro de Oficiais Administrativos 

(QOA), constituída de oficiais no posto de capitão que na data da publicação da lei em 

proposta, passaram a serem denominados Capitães Administrativos, provenientes dos 

Primeiros-Tenentes, alçados por antiguidade e merecimento, mantendo as mesmas 

atribuições inerentes ao posto de capitão e a proporcionalidade de 72,90% da 

verticalidade em relação ao posto de coronel. 

 
4º COMPONENTE: 

QUADRO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS 

Curso Superior 

DENOMINAÇÃO: CAPITÃES ADMINISTRATIVOS 

ORIGEM: Quadro dos Primeiros-Tenentes  

PROMOÇÃO: Merecimento e Antiguidade 

 

 A modernização dos militares estaduais da Brigada Militar, compostos dos cinco 

componentes descritos acima, é etapa essencial na adaptação da corporação gaúcha às 

disposições constitucionais na defesa dos direitos fundamentais, polícia ostensiva 

preventiva e preservação da ordem pública. Sendo assim, a Brigada Militar na sua 

atribuição constitucional e legal, poderá acarretar significativa economia ao erário, 

compensando o seu efetivo que minguou nos últimos anos, pela eficiência do seu 

pessoal e dos seus procedimentos, na atuação dos serviços de segurança pública em 

todo o Estado do Rio Grande do Sul.  É importante frisar que a carreira deverá iniciar na 

graduação de soldado de 1ª classe, que depois de interstício de 10 anos será 

automaticamente promovido à graduação de terceiro-sargento de acordo com as vagas 

pré-existentes, e freqüentar o Estágio de Administração e Segurança Pública (EASP); 

depois de interstício de 5 anos será promovido à graduação de segundo-sargento que 

preenchido mais um interstício de 5 anos será alçado à graduação de primeiro-sargento, 

que depois de interstício de 5 anos ao posto de primeiro-tenente, para freqüentar o 

Estágio de Administração e Segurança Pública Especial para Oficiais (EASPO), sempre 

de acordo com as vagas existentes e observando os critérios de antiguidade e 

merecimento até o referido posto. A promoção ao posto de capitão administrativo será 
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por antiguidade e merecimento dentre os integrantes do quadro de primeiro-tenente. 

Estabelece-se a ascensão funcional sem concurso ou seleção interna, exceto para o posto 

de capitão administrativo que terá funções de zelar pela qualidade do policiamento e da 

administração do bem-estar dos militares de nível médio constante na linha de frente da 

atividade da corporação. O elemento central na valorização dos serviços policiais 

militares é a ascensão funcional sem óbices e condicionamentos internos de acordo com 

o quadro abaixo: 

 
POSTO/GRADUAÇÃO INTERSTÍCIO CÍRCULO 

Capitão Administrativo Tempo/Compulsória Oficial 

Interstício 3 ANOS  

Primeiro-Tenente Vinte Cinco Anos 1º Ten Oficial 

Interstício 5 ANOS  

Primeiro-Sargento Vinte Anos 1º Sgt Praça 

Interstício 5 ANOS  

Segundo-Sargento Quinze Anos 2º Sgt Praça 

Interstício 5 ANOS  

Terceiro-Sargento Dez Anos 3º Sgt Praça 

Interstício 10 ANOS  

Policial-Militar Inicial/ CS Praça 

A Carreira de Nível Médio por Ascensão Funcional com base no tempo de serviço e interstício 

 

O quadro acima já fala por si mesmo. Após ingresso na graduação inicial e cumprir 

interstício de dez anos, o militar será promovido automaticamente, de acordo com o 

número de vagas, a graduação de Terceiro-Sargento; depois interstício de cinco anos e a 

promoção à graduação de Segundo-Sargento, seguindo mais cinco anos para ser alçado 

à graduação de Primeiro-Sargento e outros cinco para o posto de Primeiro-Tenente, 

sempre observando os critérios de antiguidade e merecimento, de acordo com o número 

de vagas existentes. Depois de interstício de três anos os militares do posto de Primeiro-

Tenente, que cumprirem os critérios exigidos, concorrerão por antiguidade e 

merecimento à promoção ao posto de Capitão Administrativo, que forma o ápice da 

carreira basilar da Brigada Militar. Não resta dúvida, a Lei Complementar nº 10.992, de 

18 de agosto de 1997, representou uma pequena revolução nas carreiras da Brigada 

Militar, tanto na sua confecção inicial, bem como na alteração dada pelo Plano de 

Carreira firmada pelas Leis Complementares nº 11.831 e 11.832, ambas de 18 de 

setembro de 2002, confluindo para uma terceira etapa com a aprovação desta iniciativa 

da ABAMF e da ASSTBM, buscando a modernização dos Militares Estaduais 

enquadrados na atual carreira média da corporação. Os serviços de policiamento 
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prestados pela Brigada Militar, assinalados constitucionalmente, devem estar em 

consonância com as disposições do Estado democrático de direito e na defesa dos 

direitos fundamentais, além da já citada incumbência de polícia ostensiva e preservação 

da ordem pública. A modernização proposta nesta iniciativa significar adequar o mais 

próximo possível das disposições do Estado democrático de direito e seus fundamentos, 

principalmente, a cidadania e a dignidade da pessoa humana e a sua incolumidade e do 

patrimônio, bem como os direitos e deveres individuais e coletivos contidos no artigo 5º 

da Constituição Federal. Dessa forma, a presente proposta, constituiu a carreira racional 

de Estado com interstício de 10 anos na primeira ascensão, seguindo com ascensão com 

interstício de 5 anos entre as graduações e ao posto de primeiro-tenente. Mantém a 

verticalidade, tanto do Primeiro-Tenente em relação ao coronel bem como a do Capitão 

Administrativo na proporção de 72,90% em relação ao posto de coronel, que pautam a 

verticalidade das praças. Mantém também as regras de ascensão aos concorrentes com 

mais de 5 anos de efetivo serviço na Brigada Militar, e as determinações previstas na 

LC 15.048/2017, em caráter provisório, até 1º janeiro de 2025. Os direitos dos militares 

de Nível Médio na iminência de concorrem às promoções dentro do atual sistema não 

serão prejudicados, sendo mantidas suas demandas nos mesmos critérios atuais. A 

primeira ascensão de soldado para terceiro-sargento deverá prevalecer o principio da 

antiguidade – embora tenha o critério do merecimento - para garantir a promoção dos 

mais antigos, sendo que grande parte deles possuem curso superior. Assim, os soldados 

que contarem com dez anos ou mais na graduação serão imediatamente promovidos, de 

forma imediata e automática à graduação de terceiro-sargento que freqüentarão o 

Estágio de Administração e Segurança Pública (EASP). A prioridade é a promoção dos 

soldados que ficaram represados na mesma graduação, quase todos altamente 

qualificados, inclusive com curso superior. A partir da graduação de terceiro-sargento as 

promoções devem cumprir interstício de 5 anos, observados os critérios de antiguidade 

e merecimento até o posto de primeiro-tenente, que frequentará o Estágio de 

Administração e Segurança Pública Especial para Oficiais (EASPO). A ascensão ao 

Quadro de Oficiais Administrativos (QAO) – Capitão Administrativo – será por 

antiguidade e merecimento, dentre os primeiros-tenentes, fechando os objetivos desta 

demanda, com grandes benefícios para a corporação e para sociedade. A forma da 

Ascensão Funcional dos Militares de Nível Médio tem similitude na Lei nº 12.577, de 

19 de Julho de 2006, que regula as promoções e a ascensão dos Oficiais Superiores 
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basicamente por antiguidade e por merecimento, e excepcionalmente por ato de bravura. 

Nessa Lei, os oficiais estabeleceram carreira funcional, sem os obstáculos dos concursos 

internos, mas por critérios objetivos de pontos que abarcam as mulheres e os homens. 

Outra questão, que devemos pontuar, é o da Previdência dos Militares de Nível Médio, 

em situação substituição, que uma vez inseridos na Ascensão Funcional, passarão 

contribuir vigorosamente para esse sistema. Nesse sentido, o sistema previdenciário do 

Estado, terá grande e importante incremento contributivo, devido ao grande número de 

policiais-militares em substituição – exercendo funções fora da sua graduação - e que 

nessa situação não contribuem para o sistema.   

 

PREVIDENCIA MILITARES ESTADUAIS 

Policiais Militares de Nível Médio exercendo Substituição 

 

Não Contribuem para Previdência 

 

Policiais Militares inseridos na Ascensão Funcional 

 

Na Ascensão Funcional, os Militares Estaduais passam a contribuir para Previdência 

 

As formas de financiamento da seguridade social estão previstas no Art. 195 da 

Constituição Federal, no aspecto geral, e no Art. 46, §1º da Constituição do Estado, em 

relação aos Militares Estaduais das duas forças fardadas do Rio Grande do Sul, 

prevendo 30 anos para homens e 25 anos para mulheres de farda. Como podemos ver na 

exposição acima, os militares quando em substituição não contribuem, nenhum centavo 

para a previdência, e nessa situação são muitos militares graduados, que uma vez 

estabelecida a ascensão funcional, passarão incrementar o sistema com as devidas 

parcelas das suas remunerações. Essa questão vem a ser um dos mais importantes e 

vitais elementos contidos na proposição em tela. Um dos fulcros do sistema 

previdenciário, notadamente dos regimes próprios, é o da contribuição, com cálculos 

atuariais para financiar permanentemente o sistema de seguridade social. Nesse sentido, 

a aprovação da Ascensão Funcional dos Militares de Nível Médio da Brigada Militar, 

trará ao sistema, um fluxo inesperado de recursos proveniente da contribuição dos 

Militares Estaduais beneficiados com a Modernização. A base jurídica que permite o 

reordamento das carreiras, por meio desta proposta de Modernização dos Militares 
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Estaduais da Brigada Militar, é em primeiro lugar o Art. 144, §7º da Constituição 

Federal de 1988, nos seguintes termos: 

 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

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: 

(...). 

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares. 

(...). 

§5º - Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos 

corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de 

atividades de defesa civil. 

§6º - As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do 

Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos Governadores dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Territórios. 

§7º - A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela 

segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. 

 

  Na dimensão do poder constituinte derivado, a mesma disposição constante no 

§7º do Art. 144 da CF/88 foi consagrada de forma decorrente no Art. 125 da 

Constituição do Estado do RS, de 3 de outubro de 1989. O novo ordenamento jurídico 

instituído pela referida Constituição de 1988, recepcionou o Decreto-Lei nº 667, de 2 de 

julho de 1969, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares 

dos Estados, dos Território e do Distrito Federal, com suas ulteriores alterações, 

dispondo nos seus artigos 5º e 12 a permissão para a reengenharia das polícias militares, 

desde que observem as disposições ditadas por legislação pertinente, de acordo com as 

seguintes redações: 

 
DECRETO-LEI Nº 667, DE 2 DE JULHO DE 1969 

(...) 

Art. 5º - As Polícias Militares serão estruturadas em órgão de Direção, de Execução e de 

Apoio de acordo com as finalidades essenciais do serviço policial e as necessidades de cada 

Unidade da Federação. 

 (...)       
Art. 12 - O acesso na escala hierárquica tanto de oficiais como de praça será gradual e 

sucessivo, por promoção, de acordo com legislação peculiar a cada Unidade da 

Federarão, exigidos os seguintes requisitos básicos: 

(...) 

 

  Assim, a proposta de Modernização dos Militares Estaduais da Brigada Militar 

com curso superior no ingresso de Soldado e Ascensão Funcional de Estado, está 

amparada juridicamente em disposições constitucionais e legais de nosso ordenamento.  
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    PROJETO DE LEI 

 

 

Altera a Lei nº 10.993, de 18 de agosto 

de 1997, que fixa o efetivo da Brigada 

Militar do Estado e dá outras 

providências. 

 

 

Art. 1º - A alínea “c” do inciso I, acrescentado a alínea “d” ao mesmo inciso, os 

parágrafos 1º e 2º, todos do Art. 1º da Lei nº 10.993, de 18 de agosto de 1997, passam a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 1º - (...).  

 

I – (...). 

 

c) Quadro de Oficiais Administrativos (QOA): 

 

- 140 (cento e quarenta) Capitães Administrativos. 

 

d) Quadro de Tenentes de Polícia Militar (QTPM): 

 

(...). 

 

§1º - As graduações de Terceiro-Sargento serão revertidas ao serviço ativo nas mesmas 

proporções fixadas pela Lei Complementar n.° 10.992, de 18 de agosto de 1997, que 

dispõe sobre a carreira dos Servidores Militares do Estado do Rio Grande do Sul até 

completar o quadro de 5.240 cargos.    

 

§2º - Os cargos de Terceiro-Sargento previstos neste artigo, e por consequência o 

efetivo previsto no “caput” deste artigo, serão acrescidos gradativamente até atingir seu 

quadro completo com o efetivo enumerado no §1º.” 

 

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.  
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JUSTIFICATIVA 

 A Lei nº 10.993, de 18 de agosto de 1997, com suas alterações fixa o efetivo da Brigada 

Militar, com suas alterações, principalmente, dadas pela Lei 13.970/2012 e LC 15.008/2017. Ao 

estabelecer o efetivo da corporação, essa lei – com as devidas mudanças – mantém a graduação 

de Terceiro-Sargento com 5.240 cargos e restabelece o Quadro de Oficiais da Administração 

(QOA), criado pela Lei nº 9.741, de 20 de outubro de 1992, que era composto de 20 capitães, 47 

primeiros-tenentes e 64 segundos-tenentes. O reordenamento do QOA terá a composição de 140 

(cento e quarenta) capitães administrativos, oriundos do quadro dos atuais primeiros-tenentes, e 

cuja ascensão se dará por meio seletivo estabelecido em legislação pertinente. Essa iniciativa, 

em comento, é denominada de modernização da carreira de nível médio da Brigada Militar, que 

terá reflexos de grande impacto nos serviços de policiamento e manutenção da ordem pública, 

cuja incumbência a corporação está destinada constitucionalmente. A lei em comento visa 

estabelecer o efetivo da força pública gaúcha, prevendo os cargos dos seus quadros. Nesse 

sentido, a alteração dessa lei é muito importante na modernização das carreiras dos militares 

estaduais da Brigada Militar. Na verdade, trata-se de redefinição dos efetivos constantes na 

corporação, com seu devido ordenamento de quadros. E com essa nova definição de efetivos, 

com baixíssimo custo ao erário, permitirá a ascensão funcional das carreiras de forma mais 

fluída, dentro de previsão orçamentária e sem atentar contra o tesouro. Desse reordenamento 

funcional – que nessa iniciativa denominamos modernização - o grande beneficiário é o cidadão 

e a sociedade que poderão contar com serviços de policiamento e manutenção da ordem pública, 

com mais eficiência, além dos já ótimos serviços de policiamento prestados pela milícia gaúcha 

em todo o Estado. Por isso, a modernização das carreiras da Brigada Militar passa pela alteração 

da Lei nº 10.993/1997, mormente, no reordenamento dos 140 cargos de capitães administrativos 

e na manutenção dos 5.240 cargos de terceiros-sargentos, cujo quadro é composto totalmente 

por soldados promovidos a essa graduação. Enfim, o objetivo fulcral da modernização das 

carreiras dos militares estaduais da Brigada Militar, além de definir a ascensão funcional das 

praças e oficiais até os postos de primeiro-tenente e capitão administrativo, estabelece os 

parâmetros de uma segurança pública mais eficiente para a sociedade, por meio do policiamento 

preventivo ostensivo e na preservação da ordem em todo o Estado do Rio Grande do Sul, em 

harmonia com os preceitos constitucionais e legais regram a sua atividade fim. Com a alteração 

dada pela LC 15.008/2017, o efetivo da Brigada Militar passa a ser redimensionado em torno de 

32.201 militares estaduais, mas mantendo o mesmo quadro de Terceiro-Sargento estipulado na 

redação anterior da Lei de efetivo. Nesse aspecto, os quadros devem ser remanejados dentro da 

previsão de pessoal estabelecida na Lei 10.993/1997, com alteração da LC 15.008/2017.  
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HISTÓRIA DAS CARREIRAS DA BRIGADA MILITAR 

 

PARTE II 

 

  A história da Brigada Militar pode ser dividida em três fases distintas: a primeira 

entre 1892 e 1950, ela se caracterizou puramente como exército estadual, sendo criada 

pelo Ato 357, de 15 de outubro de 1892, baixado por FERNANDO ABBOTT, como o 

“exército pretoriano” de JÚLIO DE CASTILHOS, quando a guerra civil já se 

descortinava no Rio Grande do Sul, contra as forças opositoras denominadas de 

federalistas ou ainda libertadores, e já no calor da guerra em 1893, de maragatos, todos 

em torno do partido – Partido Federalista, criado em março de 1892 no Congresso de 

Bagé - para enfrentar CASTILHOS e os governistas que voltaram ao poder do Estado 

com o movimento de 17 de junho de 1892, que derrubou do poder o governo de 

VISCONDE DE PELOTAS e retomado por CASTILHOS, jovem líder positivista, que 

havia sido eleito primeiro Presidente do Estado, em julho de 1891, e derrubado do poder 

em novembro do mesmo ano.  

 

 Na verdade, desde que assumiu no dia 15 de julho de 1891, como primeiro 

Presidente eleito do Rio Grande do Sul, JULIO DE CASTILHOS, iniciou o projeto de 

criar um “exército policial”, como definiu o seu antagonista DEMÉTRIO RIBEIRO, 

para se constituir a sua força pública, como uma espécie de seu “exército pretoriano”. 

Ele não estava satisfeito com a Guarda Cívica, criada pelo Visconde de Pelotas, em 

dezembro de 1889, e que por ocasião da sua ascensão à Presidência do Estado, era 

comandada pelo tenente do Exército, comissionado no posto de major, ANTONIO 

CHACHÁ PEREIRA. Não obstante, CASTILHOS convidou para organizar a nova 

força estadual, o legendário tenente-coronel SEBASTIÃO BANDEIRA, comandante do 

1º regimento de cavalaria da força policial do Rio de Janeiro, e que havia se destacado 

nos acontecimentos que redundaram na Proclamação da República, no dia 15 de 

novembro de 1889. Com a participação efetiva do tenente-coronel SEBASTIÃO 

BANDEIRA, que veio com sua esposa do Rio de Janeiro, a convite do Presidente 

JULIO DE CASTILHOS, começou a nascer concretamente a nova força pública do 

Estado do Rio Grande do Sul, com característica de exército estadual ou pretoriano, que 

foi abruptamente interrompido com a queda de CASTILHOS em novembro de 1891, 

mas retomado com vigor com o golpe de junho de 1892, que derrubou o VISCONDE 

DE PELOTAS e plasmou a volta ao palácio do jovem presidente.  
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  Assim, logo que JULIO DE CASTILHOS retornou ao poder – no dia 17 de 

junho de 1892 e por isso a rua onde está sediado o quartel do 1º BPM em Porto Alegre, 

leva o nome de “17 de Junho” – acionou de imediato dois elementos: recolocou a 

Constituição de 14 de Julho no firmamento jurídico do Estado e na esteira dessa ação 

retomou o ambicioso projeto de construiu um exército estadual, que havia sido 

interrompido com a sua derrubada do poder em 12 de novembro de 1891. Desse 

processo renovado nasceu a Brigada Militar, em 15 de outubro de 1892, criada pelo Ato 

357, assinado por Fernando Abbott, composta de 1.188 homens, distribuídos em um 

estado-maior e três corpos ativos, sendo dois de infantaria, com quatro companhias cada 

uma, e um de cavalaria com quatro esquadrões, sendo também criados três corpos de 

reserva nas mesmas condições e estrutura dos corpos ativos.  

 
BRIGADA MILITAR EFETIVO ATIVO PELO ATO 357/1892 

Coronel Comandante-Geral 1 Tenentes-Coronéis Comandantes de 

Corpos 

3 

Majores-fiscais 3 Capitães-ajudantes 3 

Capitães médicos 3 Alferes secretários 3 

Ditos quartéis mestres 3 Capitães Comandantes de 

Companhias e Esquadrões 

12 

Tenentes 16 Alferes 32 

Sargentos ajudantes 3 Mestres de música 3 

Clarins-mor 3 Músicos de 1ª classe 24 

Músicos de 2ª classe 24 Músicos de 3ª classe 12 

Primeiros sargentos 12 Segundos sargentos 48 

Furriéis 12 Cabos 95 

Clarins 28 Tambores 8 

Quartéis mestres 3 Soldados 912 

TOTAL DO EFETIVO ATIVO 1.188 Oficiais e Praças 
Romeu Karnikowski 

 

 O efetivo de 1.188 homens, previsto no Ato 357/1892, foi distribuído no Estado-

Maior e nos três corpos ativos, constituídos pelo 1º batalhão de infantaria, criado em 22 

de outubro, pelo 1º regimento de cavalaria, criado em 10 de novembro e pelo 2º 

batalhão de infantaria, criado em 15 de fevereiro de 1893, sendo o 3º batalhão criado em 

19 de julho de 1893, em pleno fervor da guerra civil.  

 
ESTRUTURA BM NO ATO 357/1892 

Três Corpos Ativos 

ESTADO-MAIOR 

1º BTL INFANTARIA 1º REG CAVALARIA 2º BTL INFANTARIA 

4 CIA. 4 ESQ. 4 CIA. 

Romeu Karnikowski 
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 Para comandar a recém criada milícia, e as suas unidades, o próprio 

CASTILHOS, convidou alguns dos mais brilhantes e jovens oficiais do Exército 

Nacional: o major engenheiro JOAQUIM PANTALEÃO TELLES DE QUEIROZ, 

comissionado no posto de coronel, para seu comandante-geral; o capitão CARLOS 

FREDERICO DE MESQUITA, comissionado no posto de tenente-coronel, para 

comandar o 1º batalhão de infantaria; o capitão FABRICIO BATISTA DE OLIVEIRA 

PILLAR, comissionado no posto de tenente-coronel, para comandar o 1º regimento de 

cavalaria; o capitão CIPRIANO DA COSTA FERREIRA, comissionado no posto de 

tenente-coronel, para comandar o 2º batalhão de infantaria, e o capitão TITO PEDRO 

ESCOBAR, comissionado no posto de tenente-coronel, para comandar o 3º batalhão de 

infantaria, constituindo o grupo de oficiais oriundos do Exército Nacional2.   

 

  É importante destacar que o corpo de oficiais da Brigada Militar, foi constituída 

por três grupos originários: os oficiais originários da Guarda Cívica/Corpo Policial – 

alferes e tenentes basicamente, entre eles o major historiador MIGUEL PEREIRA; os 

oficiais do Exército, trazidos pelo governo do Estado, em convênio com o Ministério da 

Guerra, mas a convite de CASTILHOS, para comandar a recém criada força gaúcha, 

como vimos acima; o terceiro grupo, constituído pelos os oficiais originários dos recém 

criados corpos de reserva e provisórios da milícia, entre os quais o coronel AFONSO 

EMÍLIO MASSOT, que ingressaram na Brigada Militar, em razão da Revolução 

Federalista, que sedimentou a natureza guerreira da milícia gaúcha, desde essa ocasião 

alcunhada de “briosa”. A Missão Instrutora do Exército, chegada em 1909, 

revolucionou o padrão dos militares da Brigada Militar, que antes era ótimos guerreiros, 

mas careciam do profissionalismo bélico-militar. A Missão do Exército exerceu papel 

grandioso na formação profissional militar dos integrantes da milícia, tornando-a, 

juntamente com a de São Paulo, a mais adestrada e temida força pública do Brasil. 

 
2A exceção de Fabrício Batista de Oliveira Pillar, que morreu prematuramente no combate das 

Laranjeiras, em 6 de setembro de 1894, os demais oficiais do Exército, que comandaram a Brigada 

Militar nas suas décadas iniciais, atingiram nas respectivas carreiras, o generalato: Joaquim Pantaleão 

Telles de Queiroz chegou a marechal; Carlos Frederico de Mesquita a marechal e presidente do GBOEX; 

Cipriano da Costa Ferreira, o grande comandante do heróico 2º batalhão de infantaria, que ganhou glória 

imortal no Combate de Traíras, em novembro de 1894, a general-de-divisão e deputado estadual, 

inclusive presidiu a AL/RS, em 1929; Tito Pedro Escobar na minha última pesquisa o encontrei como 

general-de-divisão, e por fim, José Carlos Pinto Junior que exerceu o mais longo comando geral da 

Brigada Militar entre 1897 e 1909, tornou-se um dos mais prestigiados marechais do Exército Nacional.  
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Depois da Segunda Guerra Mundial essa estrutura bélica começou a mudar lentamente, 

constituindo-se como organização policial. Ainda nessa fase, ocorreu o processo de 

centralização perpetrado por GETÚLIO VARGAS, esvaziando os poderes dos Estados, 

e nessa seara, o Governo Central, formulou a malfadada Lei nº 192, de 17 de janeiro de 

1936, retirou o protagonismo das forças públicas dos Estados, denominadas de “polícias 

militares” pela Constituição da República de 1934.  

 

  A segunda fase entre 1950 e 1988, se caracterizou pelo processo de 

transformação em organização policial, teve início com a publicação da Portaria nº 588, 

de 13 de dezembro de 1950, emitida pelo coronel da Brigada Militar ORESTES 

CARNEIRO DA FONTOURA, então Secretário da Justiça do Governo WALTER 

JOBIM (1947-1951). Embora, desde 1937 – no comando do coronel ÂNGELO DE 

MELLO, milícia gaúcha passou a ser encarregada de serviços de policiamento no 

interior do Estado, a Portaria nº 588/1950, inovou quando previu que a corporação 

deveria criar uma unidade própria e especializada nos serviços de policiamento. Essa 

unidade seria criada em agosto de 1955, com a denominação Companhia de Polícia 

“Pedro e Paulo”, o primeiro órgão da Brigada Militar destinado exclusivamente ao 

policiamento profissional. Essa fase pode ser dividida em dois períodos: entre 1950 e 

1967, quando o processo de transformação em polícia foi protagonizado pelos próprios 

oficiais da corporação; e entre 1967, com a edição do Decreto-lei nº 317, de 17 de 

março de 1967, baixado pelo regime militar, revogou a Lei nº 192, de 17 de janeiro de 

1936, e atribuiu às polícias militares a exclusividade do policiamento ostensivo nos 

Estados, mas sem o protagonismo dos oficiais modernizadores, que nesse período 

lideraram o processo de transformação em polícia, e 1988 com a promulgação da 

Constituição Federal.  

 

  E a terceira fase tem início em 1988, e vem até os dias atuais, quando a Brigada 

Militar foi transformada efetivamente em força policial com suas atribuições gerais 

previstas no Art. 144 da Lei Magna. Na verdade, a Brigada Militar quando lentamente 

assumiu os serviços de policiamento, manteve os postos e graduações importadas da sua 

era dourada, quando era “exército estadual” do Rio Grande do Sul. E quando ela 

assumiu definitivamente os serviços de polícia ostensiva preventiva e de manutenção da 

ordem pública, os seus postos e graduações foram se adaptando ao novo sistema e 

diante disso a necessidade de afirmar suas carreiras mais voltadas para o policiamento, 
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até redundar na grande reforma de agosto de 1997, quando foram suprimidos posto e 

graduações. As fases e períodos históricos da Brigada Militar são as seguintes entre 

1892 e os dias atuais passando pela Constituição de 1988: 

 
FASES HISTÓRICAS DA BRIGADA MILITAR 

1ª FASE - 1892-1950 

Exército Estadual 

Treinamento bélico-militar 

2ª FASE - 1950-1988 

Policialização ou Transformação em Polícia 

1º Período: 1950-1967 

(Oficiais Modernizadores da BM) 

2º Período: 1967-1988 

(IGPM: DL 317/67 e DL 667/69) 

3ª FASE - 1988 em diante 

Estado democrático de direito 

Art. 1º da CF/88 

Polícia-Militar 

Art. 144 da CF/88 
Romeu Karnikowski 

  A primeira fase representa a “Era de Ouro” da história da Brigada Militar, onde 

ela construiu toda a sua grandeza suprema e onde ganhou, desde a Revolução 

Federalista, a alcunha imortal de “briosa”, participando das principais guerras 

insurrecionais, inclusive como protagonista da Revolução de Outubro de 1930, que 

mudou radicalmente – para o bem e para o mal – a história do Brasil. Nessa revolução 

ficou antologicamente famosa a cena dos corpos provisórios da Brigada Militar, que 

depois de percorrerem a cavalo as ruas do centro do Rio de Janeiro, amarraram suas 

montarias no obelisco da Av. Rio Branco, da então Capital Federal, marcando o ápice 

de uma era gloriosa.  

 

  Nunca é demais sublinhar que a segunda fase – dividida em dois períodos – se 

caracterizou pela lenta transformação da força pública gaúcha em organização policial, 

encabeçada pelos oficiais modernizadores, liderados pelo grande coronel WALTER 

PERACCHI DE BARCELLOS, o primeiro e maior dos oficiais modernizadores, e que 

comandou a Brigada Militar entre 1947 e 1950. Por iniciativa dele – no primeiro 

Governo de ILDO MENEGHETTI - foram criados na corporação, a Companhia de 

Polícia “Pedro e Paulo” e o Regimento de Polícia Rural Montada, que consistiu na 

transformação do 1º regimento de cavalaria estacionado em Santa Maria, tudo em 1955. 

O segundo período dessa fase teve início com a edição do Decreto-lei nº 317, de 13 de 

março de 1967, que deu a exclusividade do policiamento ostensivo às polícias militares 

dos entes federados, obrigando ao então Governador do Estado, coronel PERACCHI 
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DE BARCELLOS, a extinguir a Guarda Civil, em 2 de maio de 1967. Nesse período, a 

policialização da Brigada Militar foi conduzida e dirigida pela Inspetoria-Geral das 

Polícias Militares (IGPM), através dos DLs 317/67 e 667/69, bem diferente do primeiro 

período que foi marcado pela liderança dos oficiais modernizadores que construíram 

doutrina própria de policiamento, respeitando as características próprias da força 

pública gaúcha. Nesse segundo período, o processo de policialização da corporação foi 

dirigido e conduzido de cima para baixo, com as diretrizes da IGPM.  

 

  A terceira fase tem início com a promulgação da Constituição Federal de 1988, 

desencadeando o início da era plenamente policial-militar da corporação, determinado 

pelas disposições do Art. 144 da referida Constituição, e do Art. 129 da Constituição do 

Estado, quando o trabalho hercúleo do coronel PERACCHI DE BARCELLOS tomou 

forma definitiva. Essa fase conflui para o Estado democrático de direito, insculpido na 

Constituição de 1988. A Brigada Militar, constitucionalmente, como polícia militar, tem 

duas atribuições fundamentais na perpetração da segurança pública: polícia ostensiva e 

manutenção da ordem pública. A Brigada Militar – a única força estadual do Brasil que 

manteve o seu nome desde sua criação em 1892 – tem na solidez das suas carreiras um 

dos elementos vitais da sua grandeza e respeitabilidade histórica. A Constituição de 

1988 inaugurou e implantou no Brasil, a dimensão do Estado democrático de direito, 

onde as polícias – pelo menos no plano do dever-ser - deveriam estar devotadas e 

treinadas na defesa dos seus fundamentos, além das suas atribuições dispostas no seu 

Art. 144, muito semelhante as funções policiais previstas nos estatutos oficiais e legais 

da Itália, por exemplo. Para tanto, torna-se necessário constituir carreira e formação de 

pessoal preparadas e adequadas às funções de defesa dos fundamentos do Estado 

democrático de direito, na defesa dos direitos fundamentais, além do rigor no combate à 

criminalidade. Aqui é importante frisar que rigor não significa crueldade.  

 

  Em termos de carreira, milícia gaúcha tem contornos ainda mais modernos e 

avançados que várias das mais famosas polícias gendarmes do mundo, tendo a força rio-

grandense, nos últimos anos, se postado com carreiras enxutas, sem constituir maior 

peso ao erário. Vamos tomar como exemplo, a Guarda Civil de Espanha, uma das 

melhores e mais respeitadas polícias militares do mundo, que é formada por um leque 

de 17 hierarquias, entre as quatro categorias de praças, suboficiais e oficiais, e que são 

as seguintes: 
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 GUARDA CIVIL DE ESPANHA 

CATEGORIA DOS OFICIAIS GENERAIS 

DIRETOR-GERAL 

Tenente-General 

General-de-Divisão General-de-Brigada 

CATEGORIA DOS OFICIAIS 

Coronel 

Tenente-Coronel Comandante Capitão Tenente 

CATEGORIA DOS SUBOFICIAIS 

Suboficial Maior 

Subtenente Brigada Sargento Primeiro Sargento 

CATEGORIA DE CABOS E GUARDAS 

Cabo Maior Cabo Primeiro Cabo Guarda Civil 

Polícia Administrativa 

Ostensiva-Preventiva 

Polícia Judiciária 

Investigativa-Criminal 
Romeu Karnikowski 

  Como podemos ver a Brigada Militar, depois de agosto de 1997, no sentido das 

carreiras, está mais adaptada e senão mais adequada às exigências do moderno 

policiamento ostensivo e preservação da ordem pública, com afirmação de carreiras 

enxutas e breves, sendo que com a modernização pretendida, terá ao todo nove 

hierarquias, com menos custo ao erário do Estado. Toda iniciativa pública tem custas ao 

erário, a questão é medir as conseqüências desses custos, ou seja, um custo racional 

agora pode significar imensa economicidade no futuro. É o caso do reordenamento de 

postos e graduações da força pública gaúcha, que devem ser modernizadas permeando 

as exigências do complexo serviço de policiamento ostensivo preventivo, manutenção 

da segurança e ordem públicas e da defesa dos direitos fundamentais, tanto no aspecto 

coletivo como individual, em todo o Estado do Rio Grande do Sul. Dessa forma, com a 

modernização dos seus militares estaduais a Brigada Militar do Estado, terá as seguintes 

hierarquias na formação das suas carreiras.  

 
BRIGADA MILITAR DO ESTADO RS 

QUADRO DE OFICIAIS SUPERIORES E INTERMEDIÁRIO 

Coronel 

Tenente-Coronel Major Capitão 

QUADRO DE OFICIAL SUBALTERNO E PRAÇAS 

Primeiro-Tenente 

Primeiro-Sargento Segundo-Sargento Terceiro-Sargento Soldado 
Romeu Karnikowski 

 

 Porém a Guarda Civil de Espanha, criada em 1844, uma das melhores e mais 

tradicionais polícias militares ou gendarmes do mundo, tem um aspecto mais edificante 

e modernizador que várias das polícias gendarmes do mundo: a forma de ascensão na 
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carreira que é fluida caracterizando quase carreira única. O posto ou patente mais 

elevada da Guarda Civil é de Tenente-General cuja ascensão tem dois caminhos: 20% 

por meio dos oficiais que ingressaram diretos na Academia respectiva e 80% tem 

origem na categoria de Guarda Civil, passando pela categoria dos suboficiais e que 

galgaram sua ascensão funcional até a Academia de Oficiais, podendo chegar aos postos 

de oficiais generais. O cargo máximo da corporação espanhola é o de Diretor-Geral 

exercido por um oficial superior com a patente de Tenente-General.  

 

  Nesse aspecto, a Guarda Civil espanhola, uma das mais importantes polícias 

gendarmes (gente de armas) do mundo, é muito mais democrática e moderna que as 

polícias militares do Brasil, principalmente, depois das mudanças que ocorreram na 

força espanhola em 2014. As categorias de guarda civil e cabos, suboficiais, oficiais e 

oficiais generais não são fechadas entre si, mas com comportas que estão abertas entre 

si. A Guarda Civil integra as forças armadas de Espanha que é composta pelo exército 

de terra, armada, força aérea e pela Guarda Civil, e por isso, vários dos seus oficiais são 

oriundos do Exército de terra desse país da península ibérica. A Guarda Civil tem 

incumbência de polícia ostensiva na prevenção dos crimes e de polícia judiciária na 

investigação e apuração dos delitos, portanto, ela é polícia gendarme com ciclo 

completo. Aliás, nesse tema, provavelmente, as únicas polícias do mundo sem ciclo 

completo, são as polícias militares estaduais do Brasil. Nesse aspecto, as polícias 

militares brasileiras devem trilhar a modernização com a perspectiva da adoção do ciclo 

completo de polícia: administrativa (ostensiva e preservação da ordem pública) e 

judiciária (investigação criminal e apuração dos delitos).   

 

  A modernização das carreiras vai tornar a Brigada Militar ainda mais eficiente 

nas suas atribuições de polícia ostensiva preventiva e manutenção da ordem pública, 

com economia dos cofres públicos do Estado, além de plasmar a via do ciclo completo. 

Uma questão cada vez mais presente, que doravante, sempre deve ser considerada é a 

prestação de serviços policiais com custos cada vez menores diante da limitação do 

orçamento. Por isso, a modernização dos militares estaduais da força pública gaúcha, 

com o reordenamento do quadro de Capitão Administrativo, ascensão funcional fluída e 

harmoniosa, de acordo com as vagas existentes, sem os concursos internos e da 

manutenção da graduação de Terceiro-Sargento como desaguadouro das promoções dos 



45 

 

cargos de Soldados de 1ª classe, representa grande avanço dos serviços de policiamento 

ostensivo e da ordem pública no Rio Grande do Sul.  

 

  Acontece que a modernização dos militares estaduais da milícia gaúcha não 

implicará no aumento do efetivo da corporação, de modo que não afetará o Acordo de 

Recuperação Fiscal, mas aumentará a eficiência dos serviços de policiamento realizado 

pela força de nosso Estado. A implantação da modernização dos militares da força 

estadual, não vai alterar o efetivo da mesma, constante na Lei estadual nº 10.993, de 18 

de agosto de 1997, com as suas devidas alterações ulteriores, que deve estar de acordo 

com sua finalidade na dimensão da segurança pública e a própria densidade 

populacional do Estado. Essa Lei – na sua redação atual – previu o seguinte efetivo para 

a Brigada Militar, com seus postos e graduações, tanto do estado maior, da saúde, bem 

como das qualificações das praças (policial-militar ou soldado de 1ª classe, terceiro-

sargento, segundo-sargento e primeiro-sargento): 

 
EFETIVO DA BRIGADA MILITAR 

Lei nº 10.993, de 18 de Agosto de 1997 

Alterada pela Lei 13.970/2012 e pela Lei Complementar nº 15.008/ 2017 

 

 

TOTAL: 37.050 Militares Estaduais da Brigada Militar 

(Lei 13.970/2012) 

 

 A Lei 10.993/97, com alteração dada pela Lei 13.970/2012, estabeleceu o efetivo 

elevado para Força, mas que foi novamente modificada, de forma substancial pela Lei 

Complementar 15.008, de 13 de julho de 2017, que dispõe sobre o período e as regras 

Coronéis 

27 

Tenentes-Coronéis 

95 

Majores 

276 

Capitães 

733 

Primeiros-Tenentes 

760 

Primeiros-Sargentos 

2.325 

Segundos-Sargentos 

3.518 

Terceiros-Sargentos 

5.240 

Soldados 

19.432 
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de transição com vista à estruturação do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio 

Grande do Sul, e dá outras providências e altera a Lei nº 4.914, de 31 de dezembro de 

1964, que reorganiza os Quadros de Pessoal do Estado, estabelece novo sistema de 

classificação de cargos e dá outras providências, e nessa mesma dimensão determinou o 

efetivo do recém criado Corpo de Bombeiro Militar em 4.855 homens e mulheres.  

 
LEI COMPLEMENTAR Nº 15.008, DE 13 DE JULHO DE 2017 

 

(...) 

 

Art. 23 – Ficam suprimidos no art. 1º da Lei nº 10.993/97 os cargos 

incorporados ao Corpo de Bombeiro Militar, conforme segue: 

 

Posto/Grad. Quadro Quantidade 

Coronel QOEM 1 

Tenente-Coronel QOEM 11 

Major QOEM 38 

Capitão QOEM 68 

1º Tenente QTPM 90 

1º Sargento QPM-2 488 

2º Sargento QPM-2 737 

3º Sargento QPM-2 810 

Soldado QPM-2 2.609 

TOTAL - 4.855 

 

  Dessa forma, o efetivo previsto legalmente para a Brigada Militar, por 

determinação da LC 15.008/2017, teve o seu efetivo redimensionado de 37.050 mil para 

32.195 homens e mulheres que se consubstanciou no efetivo de 32.201 mil militares na 

Corporação. Como podemos ver, no quadro acima, a modernização dos militares da 

força tem os cargos constantes na soma do efetivo previstos na Lei nº 10.993/1997, com 

suas alterações, principalmente dadas pela Lei 13.970/2012, que estabeleceu o efetivo 

em 37.050 mil militares e a LC 15.008/2017, que a redefiniu nos patamares de 32.201 

militares. No entanto, os cargos de Terceiros-Sargentos – 5.240 militares - previstos na 

10.993/1997, com alteração da 13.970/2012, foram mantidos, tendo atualmente ainda 

1.609 militares dessa graduação em atividade. Acontece que o quadro de Terceiro-

Sargento, com seus na referidos cargos, não represará as promoções por o seu número 

previsto significa a passagem ou fluxo para as graduações mais elevadas, e da mesma 

forma o Quadro de Oficiais Administrativos (QOA), constituído por 140 Capitães 
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Administrativos não representa nenhum óbice as ascensões porque o ingresso nesse 

quadro é seletivo, considerando o efetivo da Força que atualmente figura em 32.201 mil 

homens e mulheres. O quadro que não pode entupir no seu fluxo ascensional é o do 

posto de Primeiro-Tenente, cuja posição determina as demais promoções, entre as 

graduações de Primeiro-Sargento à de Soldado. No entanto, a grade do efetivo real da 

corporação, com seus postos e graduações, permite uma visão mais adequada da 

situação do fluxo das suas carreiras cominadas com a quantidade do seu pessoal. 

Podemos ver o efetivo real da Brigada Militar, com a alteração dada pela LC 

15.008/2017, está redefinida de acordo com o quadro abaixo:  

 
Posto/Grad Previsão Existência Claro Excesso 

CEL QOEM 25 27 - 2 

TEN CEL QOEM 78 104 - 25 

MAJ QOEM 224 261 15 37 

CAP QOEM 568 360 208 - 

AL OF QOEM - 105 - 105 

CEL QOES 1 1 - - 

TEN CEL QOES 6 6 - - 

MAJ QOES 15 13 2 - 

CAP QOES 98 41 57 - 

AL OF QOES - - - - 

1º TEN QTPM 672 547 125 - 

1º SGT QPM 1 2.325 2.063 262 - 

2º SGT QPM 1 3.518 335 3.183 - 

3º SGT QPM 1 5.240 1.609 - - 

SD QPM 1 19.431 10.144 9.287 - 

TOTAL 32.201 19.276 13.124 198 

 

 Tal como está posto, existem 4.849 vagas a preencher entre a previsão efetiva e 

a Lei nº 10.993/1997, e suas alterações. As vagas da graduação de Terceiro-Sargento 

podem ser simplesmente revertidas mantendo-as de acordo com a previsão efetiva e da 

referida Lei, qual seja o quadro de 5.240 cargos, dentro do qual se mantém 1.609 

Terceiros-Sargentos em atividade. Diante disso, não precisará criar mais nenhuma vaga 

dessa graduação pelo fato de elas já estarem ocupadas efetivamente, o que estabelece 

que as ditas vagas são existentes. As 140 vagas de Capitão Administrativo poderão ser 

redimensionadas das 4.849 vagas a preencher ou revertidas de outras que foram 

suprimidas.  

 

  Uma preocupação é a consubstanciação da vagas de Terceiro-Sargento e de 

Capitão Administrativo, que cabe em linhas gerais à realização da engenharia 
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institucional da Brigada Militar. Uma das vias é a composição gradativa e gradual 

dessas vagas ao longo do tempo com as vagas – caso tiver – de vagas de vagas a 

preencher. Mas o caminho para o preenchimento das vagas está na própria Lei nº 

10.993/1997, com a alteração dada pela LC 15.008/2017, que prevê o efetivo da 

Brigada Militar em torno de 32.201 militares, estipulando o quadro de terceiros-

sargentos em 5.240 militares, de modo que os devidos cargos podem ser reordenados 

dessa previsão ainda que fictício em grande parte. O argumento é: se os cargos de 5.240 

terceiros-sargentos previstos – constituídos para a mecânica das promoções -, as suas 

reversões também podem ser previstas até que o quadro, na prática e de fato, esteja 

completo de acordo com a previsão dada pela Lei nº 10.993/1997, e sua alterações. Mas 

na verdade, todas as 1.609 vagas atuais da referida graduação podem ser revertidas.  

Estabelece-se assim, a engrenagem onde todas as vagas ociosas ou mesma que ficaram 

vacantes sejam, com o decorrer do tempo, revertidas ao referido quadro de terceiros-

sargentos. O Governo poderá estipular de uma vez só, mas com o decantado erário 

anêmico e debilitado do nosso Estado, o caminho para o preenchimento das referidas 

vagas pode ser gradual, conforme a realidade fiscal do Estado.  

 

  Dessa forma, a modernização dos militares estaduais tem base em três normas 

que dispõem sobre a Brigada Militar: a LC 10.990/1997, a LC - 10.992/1997 e Lei 

10.993/1997, e suas alterações, que incidem em pequenas modificações nas mesmas. 

Esta proposta não afetará o Regime de Recuperação Fiscal, que o Estado pode aderir, 

além disso, consubstanciará a linhas de um sólido trabalho de policiamento a cargo da 

força gaúcha. Nesse aspecto, a modernização dos militares estaduais da Brigada Militar 

ancorado no reordenamento do capitão administrativo, manutenção da graduação de 

terceiro-sargento e exigência de curso superior no ingresso de soldado, a partir de 1º de 

janeiro de 2022, consubstanciará o longo processo da transformação da Brigada Militar 

em organização policial-militar com cores democráticas de acordo com as exigências 

das mais sólidas doutrinas do policiamento contemporâneo.   

 

  Esse processo de modernização urge, pois caso contrário a Brigada Militar vai 

ser sufocada por suas próprias pressões internas, pela maioria das praças totalmente 

insatisfeitas com suas carreiras. As propostas contidas nessa iniciativa são simples e 

viáveis que incidirão na sua modernização, e na elevação da sua já conhecida eficiência 

no patrulhamento das nossas vias e no combate à criminalidade mais violenta. A 
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despeito de sua grande força mítica e popular, a Brigada Militar, tem que avançar na 

perspectiva das carreiras das praças que estão cada vez mais qualificadas, portanto, 

exigindo a modernização em comento para a consecução e efetivação de uma segurança 

pública ainda melhor e mais eficiente no Estado do Rio Grande do Sul. Cabe lembrar 

que o Brasil é civilização de modernidade tardia, cujo andamento foi desencadeado 

quando da segunda onde de democratização entre 1945 e 1964, quando foi reestruturado 

profundamente o nosso cenário econômico com a entrada maciça de capital estrangeiro. 

A partir de meados dos anos 1950, com base nesse capital, abriram-se fábricas em todos 

os cantos das regiões sul e sudeste do Brasil, fazendo entrar muito dinheiro nos cofres 

da União, Estados e Municípios. Esses recursos financiaram a modernização tardia do 

Brasil, desde a sua previdência até o panorama da sua infra-estrutura tais como a Usina 

Hidro-Elétrica de Itaipú, as rodovias pavimentadas (asfalto) e as próprias carreiras do 

funcionalismo e estrutura do Estado brasileiro, confluídos no Decreto-Lei nº 200, de 25 

de fevereiro de 1967. Dentro desse ordenamento jurídico legitimado na Constituição 

Federal de 1967, existiam três regimes jurídicos atinentes a Administração Pública: 

estatutário, celetista e o especial. A Constituição de 1988, no seu artigo 39, havia 

estabelecido o regime jurídico único para os servidos, no âmbito da União, Estados e 

Municípios. A Emenda Constitucional 19/1998, por sua vez, suprimiu o regime jurídico 

único, ao dar nova redação ao Art. 39 da Lei Magna, conferindo o seguinte: 

 

Art. 3 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão 

conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado 

por servidores designados pelos respectivos Poderes. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 19, de 1998)    

  

§1º - A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do 

sistema remuneratório observará: (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 19, de 1998) 

 

I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos 

componentes de cada carreira; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, 

de 1998) 

 

II - os requisitos para a investidura; (Incluído pela Emenda Constitucional 

nº 19, de 1998) 

 

III - as peculiaridades dos cargos (Incluído pela Emenda Constitucional nº 

19, de 1998) 
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 Nos três incisos do referido artigo 39, estão os elementos da atividade policial-

militar da Brigada Militar, consentâneos ao projeto de modernização ora proposto: a 

natureza e o grau de responsabilidade são atinentes a atividade fim da milícia previstos 

na Constituição de 1988, que vem a ser de polícia ostensiva e preservação da ordem 

pública, que exige um tipo de formação do servidor, que vai refluir sobre a sua 

profissionalização, sendo que o requisito basilar para sua investidura passa a ser o curso 

superior  e por fim, as peculiaridades do cargo são de manter a segurança pública como 

polícia-militar. A modernização dos militares da Brigada Militar é o resultado efetivo da 

longa trajetória dos seus integrantes como extraordinários e profissionalizados militares, 

treinados para guerra para excelentes e profissionalizados policiais-militares formados 

para preservação da segurança pública em todo o Estado, com atribuições de polícia 

ostensiva e preservação da ordem pública.  

 

 A Emenda Constitucional nº 18, de 5 de fevereiro de 1998, alterou a redação do 

Art. 42 da Constituição Federal, transformando o status jurídico dos servidores militares 

dos entes federados, passando a ser denominados de Militares dos Estados, da seguinte 

forma: 

Art. 2º - A seção II do Capítulo VII do Título III da Constituição passa a 

denominar-se "DOS SERVIDORES PÚBLICOS" e a Seção III do 

Capítulo VII do Título III da Constituição Federal passa a denominar-se 

"DOS MILITARES DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS 

TERRITÓRIOS", dando-se ao art. 42 a seguinte redação: 

“Art. 42 - Os membros das Policias Militares e Corpos de Bombeiros 

Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são 

militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 

§ 1º - Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, 

§8º; do art. 40, §3º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual 

específica dispor sobre as matérias do art. 142, 3º, inciso X, sendo as 

patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos Governadores. 

§ 2º - Aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios e a 

seus pensionistas, aplica-se o disposto no art. 40, §§ 4º e 5º; e aos militares 

do Distrito Federal e dos Territórios, o disposto no art. 40, § 6º ". 

  A EC 18/98, dessa forma, retirou a condição de “servidor” dos policiais e 

bombeiros militares, tornando-os “militares dos Estados”, conferindo-lhes status e 
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condições especiais no arcabouço dos serviços públicos nos respectivos Estados. Assim, 

por determinação da referida Emenda Constitucional, os policiais e bombeiros militares, 

não são mais servidores, mas militares estaduais. Na esteira dessa mudança os Estados 

continuam a legislar sobre o estatuído no inciso X, do parágrafo 3º do Art. 142 da 

CF/88, ou seja, sobre as formas de ingresso, limites de idade, estabilidade, os direitos e 

deveres, a remuneração, prerrogativas e de transferência para a reserva. Os militares 

estaduais não se desvinculam da sua situação de “forças auxiliares e de reserva do 

Exército” previsto no Art. 144 da CF/88.  

 

 Os policiais e bombeiros militares desde então são tratados como “militares 

estaduais” e não mais como servidores, confluíram nas suas respectivas funções aos 

desígnios de segurança pública no âmbito dos Entes Federados, diferenciando-se 

também, como forças milicianas – auxiliares e de reserva do Exército -  dos similares 

Federais, ao mesmo tempo que reforça essa ligação com o Exército Nacional, no 

propósito de defender o Estado e as Instituições Democráticas tal com foi estabelecido 

constitucionalmente. Aqui, porém, existe uma diferença fundamental e decisiva entre o 

Exército e a Polícia-Militar: o poder de polícia. O primeiro não dispõe desse poder, 

enquanto que a Polícia-Militar dispõe dessa prerrogativa nas atribuições de 

policiamento ostensivo e preservação da ordem pública. Esse poder definido em lei – 

que no Brasil – legitima o emprego da violência física legitima. Essa é a grande e 

substancial diferença entre os militares federais e os estaduais, pois os segundos têm o 

poder legítimo da violência física, sendo essa a definição máxima de qualquer polícia 

em todo o mundo. E nesse aspecto, o servidor policial e o policial-militar devem ser 

agentes do Estado preparados na sua atividade fim, para evitarem os excessos e as 

arbitrariedades que confrontam com os fundamentos do Estado democrático de direito.  

 

PODER POLÍCIA 

Emprego Legítimo da Violência Física 

Exército Nacional  Polícias Militares 

Não Sim 

 

 Na dimensão dessa prerrogativa essencial à preservação da segurança pública, a 

Brigada Militar vem devotando todas as suas energias as suas atribuições conferidas 

constitucionalmente na defesa das Instituições Democráticas, da Sociedade e das 

Pessoas contra os acintes da criminalidade.  
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MODERNIZAÇÃO DOS MILITARES ESTADUAIS DA BM 

 

PARTE III 

 

 A modernização dos Militares Estaduais da Brigada Militar, por meio desta 

iniciativa tem três elementos centrais: o restabelecimento do Quadro de Oficiais 

Administrativos (QOA), composto por 140 capitães oriundos dos quadros de Primeiro-

Tenente, por meio de ascensão seletiva aos oficiais subalternos; da manutenção da 

graduação de Terceiro-Sargento, com efetivo composto de 5.240 cargos, preenchidos 

gradativamente até os mesmos serem completados, por meio da reversão dos mesmos 

cargos, e da exigência de curso superior para ingresso como soldado de 1ª classe, a 

partir de 1º de janeiro de 2022. A graduação de Terceiro-Sargento é a pedra angular na 

carreira dos militares estaduais de nível médio, constante no fato de que depois de 

interstício de dez anos, os soldados de 1ª classe ou policiais-militares, a contar do seu 

ingresso, serão promovidos automaticamente a essa graduação imediatamente superior, 

começando pelos mais antigos.  

 

  O reordenamento do Capitão Administrativo representará o estímulo sem igual 

aos oficiais e praças enfeixadas na atual carreira de nível médio que, sem dúvida, será 

consolidada com as graduações formatadas com curso superior. Por esse projeto de lei 

complementar a modernização da carreira em comento ficará de acordo com o quadro 

abaixo: 

 

MODERNIZAÇÃO MILITARES ESTADUAIS BM 

OFICIAIS 
(Postos) 

Capitão Administrativo 

Primeiro-Tenente 

                                                              PRAÇAS 
(Graduações) 

1º Sargento 2º Sargento 3º Sargento Soldado 

 

 A modernização dos militares estaduais da Brigada Militar deve estar 

sedimentada na ascensão funcional gradativa, harmoniosa, com base em legislação e 

critérios estabelecidos, que proporcione confiança e satisfação com sua própria carreira 

e profissão. A graduação de Soldado de 1ª classe – policial-militar - é basilar e a que 

atualmente dá início a carreira de nível médio, depois de interstício de dez anos 
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promovido de forma automática à graduação de Terceiro-Sargento, sendo que os demais 

interstícios às graduações de Segundo e Primeiro-Sargento já estão estabelecidos em lei 

atinente. A modernização das carreiras dos militares estaduais da Brigada Militar é 

imprescindível na busca de uma sociedade mais segura e próspera. Toda e qualquer 

instituição moderna se afirma nas suas carreiras e na racionalidade com que elas são 

implementadas, principalmente, as atinentes à área da segurança pública, permitindo aos 

servidores atenderem às necessidades da cidadania com mais presteza e eficiência, além 

do clamor da sociedade por segurança pública. Uma carreira bem sedimentada é a base 

de um serviço público bem realizado de acordo com as exigências cada vez maiores da 

sociedade, e dentro dela um elemento importante é o interstício. A questão dos 

interstícios entre as graduações foi estabelecida e tratada na Lei Complementar nº 

15.048, de 5 de dezembro de 2017, mas que é redimensionada pela atual iniciativa.  

                          LEI COMPLEMENTAR Nº 15.048, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2017 

Altera a Lei Complementar n.º 10.992, de 18 

de agosto de 1997, que dispõe sobre a carreira 

dos Servidores Militares do Estado do Rio 

Grande do Sul e dá outras providências.  

O Art. 1º - Na Lei Complementar n.º 10.992, de 18 de agosto de 1997, 

ficam introduzidas as seguintes alterações:  

I - fica alterada a redação do § 2º e acrescentado o § 3º ao art. 17, 

conforme segue:  

“Art. 17 – (....) 

§2º - Das vagas referentes às convocações de que trata o "caput" deste 

artigo, 50% (cinquenta por cento) serão preenchidas por candidatos 

habilitados, a ser regulado administrativamente pela Brigada Militar, 

observado o interstício mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo serviço para 

o Curso Técnico em Segurança Pública – CTSP –, e de 4 (quatro) anos na 

graduação de Primeiro-Sargento para o Curso Básico de Administração – 

CBA.  

§3º - O interstício de permanência na graduação de Primeiro-Sargento 

referido no § 2º será de 3 (três) anos para os atuais Terceiros, Segundos e 

Primeiros-Sargentos e para os atuais alunos do CTSP.”;  

II - fica alterada a redação do parágrafo único, que passa a ser o § 1º, e 

acrescentado o § 2º ao art. 19, com a seguinte redação:  
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“Art. 19 - (...).  

§1º - Serão promovidos à graduação de Primeiro-Sargento os Segundos-

Sargentos que contarem com pelo menos 4 (quatro) anos na graduação, 

obedecidos os critérios de antiguidade e merecimento, à medida que 

vagarem os cargos.  

§2º - O interstício de permanência na graduação de Segundo-Sargento 

referido no § 1º será de 3 (três) anos para os atuais Terceiros e Segundos-

Sargentos e para os atuais alunos do CTSP.”. 

  A modernização dos militares estaduais da Brigada Militar implica na definição 

das graduações. O soldado ficará dez anos nesta graduação antes de ser promovido 

automaticamente à graduação de terceiro-sargento, tal como podemos visualizar abaixo:  

 

Soldado  Terceiro-Sargento 

      

Interstício 

10 Anos 

                                           

         Os demais interstícios já foram consagrados na Lei Complementar nº 15.048, de 

5 de dezembro de 2017, descrita acima, que devem se afirmar sem a exigência de 

provas e seleção interna, entre as graduações, mantendo os cursos de  adequação e 

aperfeiçoamento, observando a clássica ascensão funcional. O projeto de lei 

complementar, em tela, tem por escopo a alteração da Lei Complementar nº 

10.992/1997, que dispõe sobre as carreiras da Brigada Militar, concerne no 

reordenamento do Capitão Administrativo – principalmente os militares versados em 

gestão e administração pública -, na manutenção da graduação do Terceiro-Sargento, do 

curso superior para ingresso na graduação de soldado e do interstício máximo de 10 

anos para o soldado ser promovido à graduação imediata, ou seja, de Terceiro-Sargento. 

Esses quatro elementos estão confinados no projeto de modernização dos militares 

estaduais constante na alteração da Lei Complementar nº 10.992/1997, que dispõe sobre 

as carreiras dos servidores militares da Brigada Militar. Esse fator será ainda mais 

positivo na melhoria da segurança pública no Estado do Rio Grande do Sul, porquanto a 

corporação gaúcha com o seu efetivo atual realiza maravilhas na conta de seus serviços 

de policiamento e garantia da ordem pública. Assim, a força pública gaúcha, mesmo 

com efetivos minguados tem feito trabalho hercúleo e invejável na manutenção da 

segurança pública, por isso e por causa disso, urge a sua modernização, para que esse 
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trabalho seja realizado de forma ainda mais eficiente. A sociedade gaúcha será 

plenamente beneficiada com essa modernização, sobremodo, com a recuperação de 

áreas degradadas permitindo o seu desenvolvimento econômico e social, pois a 

segurança pública é um dos fundamentos do bem-estar social, almejado por todos os 

gaúchos e brasileiros que anseiam por segurança e policiamento cada vez mais eficaz, 

diante do crescimento da violência e da criminalidade que vem devastando a sociedade 

brasileira.  

 

  No livro Como Reconhecer um Bom Policiamento, organizado por JEAN-

PAUL BRODEUR, o estudioso LES JOHNSTON escreveu o artigo Modernidade-

Tardia, Governo e Policiamento onde destaca que “nas sociedades de modernidade 

tardia, o policiamento está sofrendo uma mudança estrutural fundamental”. 

(BRODEUR: 2002, p. 233). Segundo Johnston essa mudança estrutural das polícias está 

de acordo com as profundas alterações das sociedades de modernidade tardia, onde ele 

destaca quatro grandes: Mudança Econômica; Globalização e Localização; Mudança no 

Sistema de Estratificação e Mudança Política e o Estado. Esse quatro elementos têm 

impactado a realidade social no Brasil, nos últimos anos, derivando desses aspectos, 

várias possibilidades estruturais para suas polícias.  

 

  Essas possibilidades estão demarcadas por duas grandes visões clássicas sobre o 

papel das polícias: a primeira concepção é da esquerda-marxista, para quem polícia é o 

instrumento de dominação das estruturas de poder, e que a define a polícia como o 

exército interno da classe dominante para reprimir os trabalhadores; a segunda é a 

concepção conservadora, ou apologética que conceitua polícia como órgão 

especializado do Estado ou da Law Esforcement (aplicação da lei), que dá mandato à 

polícia para reprimir o desvio (MONJARDET: 2002, p. 151). No entanto, pode-se 

conceituar polícia como órgão do Estado na manutenção da ordem interna e na 

prevenção, apuração e repressão dos delitos na dimensão do Estado-Nação.  

 

  É nesse sentido que a modernização dos militares da Brigada Militar se insere e 

ganha sentido, pois não cabem mais carreiras estáticas e paralisantes em um universo 

democrático e do próprio Estado democrático de Direito. A história da polícia é a 

história de sua adequação e adaptação em cada era e momento do andar civilizatório, e 

nesse sentido, polícia é o último muro da civilização moderna, pois para além é pura 
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barbárie. Mas para tanto, torna-se necessário a cada tempo impulsionar a sua 

modernização, e no Brasil, nesse caso, para grudá-la aos preceitos do Estado 

democrático de direito. Nesse diapasão iremos recorrer ao mestre constitucionalista 

JOSÉ AFONSO DA SILVA, na abordagem de dois conceitos fundamentais no âmago 

do Estado democrático de direito: Segurança Pública e Polícia. Na teoria jurídica, 

segundo ele, o conceito de Segurança tem o sentido geral de garantia, proteção, 

estabilidade de situação ou pessoa em várias situações, donde ele termina que segurança 

pública significa a manutenção da ordem pública interna. Na esteira dessa afirmação ele 

conclui que a segurança pública é uma função de polícia. Para o eminente 

constitucionalista, a atividade policial acontece de vários modos, de onde a polícia se 

distingue em administrativa e de segurança, sendo que essa última está desdobrada em 

administrativa e de segurança e esta, por sua vez, em polícia administrativa e polícia 

judiciária. O eminente constitucionalista português MARCELLO CAETANO, 

asseverou o seguinte:  

 

É clássica a distinção entre a polícia administrativa propriamente dita e a 

polícia judiciária. A Polícia Judiciária, em muitos países (como sucedia em 

Portugal), depende do Ministério Público, investiga os crimes praticados 

para descobrir os respectivos agentes, procede à instrução preparatória dos 

respectivos processos e organiza a prevenção da criminalidade em geral e 

especialmente da habitual. Embora ligada aos tribunais através do 

Ministério Público, trata-se de uma polícia, porque a descoberta dos 

criminosos e a sua punição têm um efeito de prevenção geral sobre a 

criminalidade. Esta desenvolver-se-ia sem limites se os crimes ficassem 

impunes. Quanto à Polícia Administrativa, é costume desdobrá-la em geral e 

especial. Seria polícia geral a que se destina a garantir genericamente a 

segurança pública e a defesa dos bons costumes. As polícias especiais têm 

por objeto a prevenção em determinados sectores da vida social, o que 

origina a polícia sanitária, a polícia econômica, a polícia dos transportes e 

da viação, a polícia do trabalho (CAETANO: 2003, pp. 272/273).  

 

 MARCELLO CAETANO na sua análise se distancia dos estudiosos jurídicos 

brasileiros que infelizmente fazem uma distinção incompreensível: polícia 

administrativa de polícia de segurança que segundo esses doutrinadores abarca a 

ostensiva e a judiciária. Ora, polícia de segurança são todas as polícias, porquanto 

continuamos a defender a distinção clássica de polícia administrativa (ostensiva, 

manutenção da ordem) e polícia judiciária (apuração de infrações penais), onde se 

insere a atual proposta de modernização. Para os doutrinadores do Direito 

Administrativo brasileiro o termo polícia constitui a seguinte estrutura: 
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POLICIA NO DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO 

Polícia Administrativa Polícia de Segurança 

Poder de Polícia da Administração Pública e 

poder de limitação das liberdades individuais 

em prol do coletivo 

Polícia Ostensiva e Polícia Judiciária na 

prevenção dos crimes e na apuração das 

infrações penais 
Romeu Karnikowski 

 

 Contrariamente a essa visão dos doutrinadores brasileiros, o grande 

constitucionalista MARCELLO CAETANO tem a seguinte abordagem sobre polícia, 

que para ele se desdobra no seguinte: 

 
POLÍCIA NA CONCEPÇÃO CLÁSSICA DE MARCELLO CAETANO 

ESTADO  

 Poder de Polícia 

SEGURANÇA PÚBLICA  

POLÍCIA JUDICIÁRIA POLÍCIA ADMINISTRATIVA 

Ministério Público Geral Especial 

Apuração Criminal Segurança Pública Polícia Sanitária 
Romeu Karnikowski 

 A concepção do eminente constitucionalista português está lastreada na doutrina 

clássica do termo e do conceito de polícia, que compartilhamos inteiramente, e ela está 

inserida nas atribuições de polícia administrativa – instituída no Brasil pela Lei nº 

261/1841 e regulada pelo Regulamento nº 120/1842 – e que se mantém até os dias de 

hoje em relação às polícias militares. 

 
ATRIBUIÇÕES DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA 

CARÁTER: Polícia Preventiva  

Policiamento Ostensivo Manutenção Ordem Pública 
Romeu Karnikowski 

 

 Elementos modernos que estão condizentes com as formas de polícia 

administrativa são encontrados na Resolução nº 4, de 20 de fevereiro de 2002, emitida 

pelo Conselho Nacional de Segurança Pública – CONASP, onde foram estabelecidas 

diretrizes e procedimentos que devem ser adotadas pelas polícias militares, 

consubstanciada nos serviços de policiamento ostensivo e da preservação da ordem 

pública. Assim, as polícias militares de todo o país, devem observar as diretrizes dessa 

Resolução para se adequarem aos patamares mais modernos de policiamento atribuído 

às forças estaduais, objetivando inserir critérios universais, pautado pelo respeito aos 

princípios constitucionais estabelecidos no Art. 1º da Lei Fundamental.  
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RESOLUÇÃO CONASP nº 4, de 20 de Fevereiro de 2002 

Estabelece diretrizes de procedimentos a serem adotados pela Polícia Militar em relação 

às suas atribuições legais e dá outras providências. 

O Conselho Nacional de Segurança Pública - CONASP, usando das atribuições que lhe 

confere o art. 1º do Decreto nº 2.169, de 4 de março de 1997, e 

Considerando as conclusões do diagnóstico produzido pelo Comitê de Assessoramento ao 

Núcleo de Ministros sobre a Estrutura, Organização e Conflitos de Competência das 

Instituições de Segurança Pública; 

Considerando a necessidade de serem detalhadas e definidas as atividades essenciais de cada 

instituição policial e enfocadas como metas principais, no sentido de se evitar ações 

concorrentes e usurpação de competências previstas em lei; 

Considerando que a Polícia Militar deve se concentrar no policiamento ostensivo e ter suas 

ações de inteligência policial voltadas para o planejamento de operações preventivas de 

segurança pública e de preservação da ordem pública; 

Considerando a importância de ser constituído um comando operacional único, visando a 

integração das polícias civil e militar; 

Considerando o dispositivo da Constituição Federal (art. 144, § 5º) que atribui a polícia 

militar o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, e 

Considerando que o policiamento ostensivo e preventivo, principal missão da Polícia Militar, 

deve ser mais valorizado, resolve: 

Art. 1º - Recomendar que seja delegada competência ao titular da Pasta responsável pela 

Segurança Pública dos entes federados para supervisionar e coordenar operacionalmente as 

atividades das Polícias Civil e Militar, de maneira integrada, dentro dos princípios 

estabelecidos na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e nas Constituições 

Estaduais. 

Art. 2º - Recomendar aos Governos Estaduais e do Distrito Federal que envidem esforços no 

sentido de adequarem as atividades funcionais e operacionais das Polícias Militares, 

priorizando o policiamento ostensivo e o atendimento à comunidade; compatibilizando as 

áreas de atuação das policias civil e militar, e promovendo ações visando integração das 

policias, respeitados os princípios constitucionais e as leis que disciplinam suas competências. 

Art. 3º - Recomendar as operações combinadas, a formação de forças tarefas, o 

compartilhamento de informações, o boletim de ocorrência único, o intercâmbio de 

conhecimentos técnicos comuns e ações comunitárias conjuntas; 

Art. 4º- Recomendar aos Estados Federados e ao Distrito Federal que não utilizem seu efetivo 

policial em atividades de segurança patrimonial privada, em serviços de vigilância e proteção 

de prédios públicos; 
 

  A essência ou o pilar máximo do Estado é o poder de polícia ou poder de polis, 

que tem origem na Antiguidade, onde a polis (cidade-Estado ou Res-publica) exercia 

poder extremo sobre os indivíduos. O poder de polícia passou a ser o elemento 

determinante dos Estados-Nações que se consolidaram no século XIX. Não por outra, o 

poder de polícia fundamenta todo e qualquer Estado que se apresenta como tal. E uma 

das funções fundamentais, senão a primeira, é a segurança pública, atribuição que 

advém desde as primeiras comunidades políticas. E no exercício do poder de polícia, o 

Estado executa a segurança pública por meio da polícia administrativa tanto geral – 

polícia ostensiva e preservação da ordem pública - quanto especial destinada às 

questões específicas como polícia tributária, polícia sanitária e polícia econômica entre 
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outras; e também por meio da polícia judiciária com incumbência da apuração das 

infrações penais, ou seja, investigação e esclarecimento dos crimes. Como bem assevera 

MARCELLO CAETANO, no fundo, as duas tem caráter tanto preventivo bem como 

repressivo dos crimes.  

 

 ALEXANDRE HENRIQUES DA COSTA, na definição de polícia 

administrativa, lembra “Segundo Louis Rolland, a polícia tem por objetivo assegurar a 

boa ordem, isto é, a tranqüilidade pública, a segurança pública, a salubridade pública, 

concluindo, então, por asseverar que assegurar a ordem pública é, em suma, assegurar 

essas três coisas, pois a ordem pública é tudo aquilo, nada mais que aquilo” (2007, p. 

31). Mais adiante o autor prossegue na sua definição, explanando o seguinte: “assim, 

verifica-se que cabe à Polícia Militar, como um dos órgãos integrantes de um sistema de 

Segurança Pública, preservar a ordem pública, mesmo em detrimento a direitos 

individuais. Vale salientar que o Estado, através da Polícia Militar, exerce duas 

atividades, sendo elas a jurídica e a social...Para que a Polícia Militar cumpra as suas 

atribuições por meio dos militares do Estado, o ordenamento jurídico dá sustentáculo a 

suas ações segundo os princípios inerentes ao Direito Administrativo, concretizando em 

normas e leis esparsas vigentes.” (2007, pp. 31/32).  

 

 Toda a explanação acima, em relação a atividade fim da polícia militar, se 

coaduna com as diretrizes sugeridas pelo CONASP em 2002, principalmente, com os 

ditames do artigo 2º da citada Resolução, qual seja a de “Recomendar aos Governos 

Estaduais e do Distrito Federal que envidem esforços no sentido de adequarem as 

atividades funcionais e operacionais das Polícias Militares, priorizando o policiamento 

ostensivo e o atendimento à comunidade; compatibilizando as áreas de atuação das 

policias civil e militar, e promovendo ações visando integração das policias, respeitados 

os princípios constitucionais e as leis que disciplinam suas competências”, dentro dos 

desígnios do Estado democrático de direito. Todo que qualquer proposta atinente às 

polícias deve observar os princípios fundamentais estabelecidos no Art. 1º da 

Constituição Federal, em especial o configurado no Estado democrático de direito e na 

preservação da dignidade da pessoa humana.  
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A MODERNIZAÇÃO E AS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS DA 

BRIGADA MILITAR 

 

PARTE IV 

 

 

 A condição e as atribuições primordiais da Brigada Militar, estão definidas no 

caput e nos §§5º e 6º do Art. 144, da Constituição Federal: polícia ostensiva e 

preservação da ordem pública em disposição com o dever do Estado de manter a 

incolumidade das pessoas e do patrimônio, além de considerada força auxiliar e de 

reserva do Exército. Historicamente a Brigada Militar foi destinada a manutenção da 

ordem pública no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, desde a sua criação em 

outubro de 1892, em consonância com o Art. 20, nº 10 da Constituição positivista-

castilhista de 14 de julho de 1891. Essa disposição constitucional determinou a primeira 

função da Brigada Militar, estabelecida na “década de ferro” entre 1890 e 1899, que 

eram da “manutenção da ordem, segurança e integridade do território” que lhe 

formatava o papel de exército estadual.  

 

A BM NA CONSTITUIÇÃO RS DE 14 DE JULHO DE 1891 

Das atribuições do Presidente 

Art. 20 - Como chefe supremo do govêrno e da administração, compete ao Presidente, 

com plena responsabilidade:  

 

10º - Organizar a fôrça pública do Estado, dentro da verba orçamentária destinada a 

êste serviço, dispor dela, distribui-la e mobilizá-la, conforme as exigências da 

manutenção da ordem, segurança e integridade do território. Se o alistamento 

voluntário não bastar ao preenchimento dos quadros, cada Município, na proporção do 

número dos seus habitantes, será obrigado a suprir, mediante sorteio, o contingente 

que os deve completar.  

 

11º - Mobilizar e utilizar a guarda policial dos municípios em casos excepcionais. 

 

  A milícia gaúcha até realizava algum serviço de policiamento na Capital do 

Estado, tal como aconteceu em 1896, antes da criação da Polícia Administrativa de 

Porto Alegre em novembro desse mesmo ano. O jornal A Federação, publicava 

diariamente, nesse período, a grade do efetivo dos 1º, 2º e 3º batalhões de infantaria da 

Brigada Militar para o serviço de policiamento nos arraiais – como eram denominados 

os bairros – de Porto Alegre. Ela realizava esse tipo de serviço tal como faz o Exército 

no Rio de Janeiro, mas não era uma organização policial, mas força pública – com 

caráter de exército estadual - com treinamento totalmente bélico-militar com 
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incumbência na manutenção da ordem, como aconteceu quando seus efetivos de 

infantaria e cavalaria foram empregados para assegurar a normalidade durante o 

memorável ano de 1917, quando ocorreram as maiores agitações sociais da história do 

nosso Estado.  Esse papel de força estadual aquartelada destinada a manutenção da 

ordem foi mantido na Constituição do Estado de 29 de junho de 1935.                                

                          

A BM NA CONSTITUIÇÃO RS DE 29 DE JUNHO DE 1935 

Das atribuições do Governador 

Art. 62 - São atribuições privativas do Governador:  

 

8) organizar a fôrça militar do Estado, dentro da verba orçamentária destinada a êsse 

serviço, dispor da mesma, distribuí-la e mobilizá-la, conforme o exigirem a ordem e a 

segurança públicas;  
 

   Em razão das dramáticas mudanças provocadas pela implantação do Estado-

Novo, em 10 de novembro de 1937, enfeixado no centralismo que esvaziou 

definitivamente a inserção dos municípios na área da segurança, a Brigada Militar foi 

destinada nos serviços de policiamento no interior do Estado, sob a supervisão das 

autoridades policiais, principalmente, dos delegados de polícia. Esses encargos foram 

destinados ao interior, pois na Capital esse tipo de serviço era realizado pela Guarda 

Civil. Nesse diapasão, o Ato nº 1.119, baixado pelo general DALTRO FILHO, 

interventor federal no Rio Grande do Sul, assentido por MAURÍCIO CARDOSO, em 

acordo com o coronel ÂNGELO DE MELLO, comandante-geral da Brigada Militar, 

aprovou o quadro de distribuição de destacamentos da milícia para o serviço policial em 

todo o Estado do Rio Grande do Sul.  

 

  É importante frisar que os destacamentos, ou seja, os militares da milícia com 

esse Ato, baixado pelo general DALTRO FILHO, não tinham autonomia para atuar nos 

serviços de polícia. Todos os destacamentos ficavam à disposição e subordinados aos 

desígnios das autoridades e agentes policiais civis, que requisitavam os seus serviços 

quando era necessário. Os Destacamentos de Polícia da Brigada Militar foram 

distribuídos em seis regiões: 1º Região Caxias: 2 oficiais e 349 praças. 2ª Região 

Pelotas: 9 oficiais e 641 praças. 3ª Região Cachoeira: 6 oficiais e 403 praças. 4ª Região 

Alegrete: 13 oficiais e 630 praças. 5ª Região Cruz Alta: 11 oficiais e 572 praças. Região 

Extra Porto Alegre: 4 oficiais e 561 praças. Apesar desses serviços de policiamento no 
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interior do Estado, a Brigada Militar permanecia como força pública ou exército 

estadual de acordo com preceitos constitucionais dados em 1935.  

 

 O final da Segunda Guerra Mundial em 1945 desencadeou a segunda grande 

onda de democratização em todo mundo, marcado no Brasil com a queda de GETÚLIO 

VARGAS e o fim do Estado-Novo em outubro desse mesmo ano. Nesse torvelinho 

democrático a milícia gaúcha ainda era mantida como exército estadual, mas com uma 

leve abertura para os serviços de policiamento, tal como foi consignado na Constituição 

do Estado de 8 de julho de 1947: 

 

A BM NA CONSTITUIÇÃO RS DE 8 JULHO DE 1947 

Da Brigada Militar 

Art. 221 - A Brigada Militar, instituída para segurança interna e manutenção da 

ordem no Estado, e organizada com base na hierarquia e disciplina, é considerada 

fôrça auxiliar e reserva do Exército Nacional, nos têrmos da Constituição da 

República. 

 

Art. 223 - No interêsse do Estado é permitido atribuir à Brigada o policiamento civil, 

a prevenção de incêndio e combate ao fogo, e outros encargos condignos 

estabelecidos em lei. 

 

Art. 224 - A organização, instrução, justiça e garantias da Brigada Militar são 

reguladas por lei federal, sem prejuízo da legislação estadual supletiva ou 

complementar.  
 

 

 Já vimos que a Brigada Militar iniciou em 1950, a seu longo processo de 

transformação em organização puramente policial. Os serviços policiais até então 

realizado pela milícia estavam sob a tutela das autoridades policiais civis, e eram 

realizados como auxílio da Polícia Civil. A novidade do processo de policialização da 

Brigada Militar desencadeada em 1950, reside na autonomia desses serviços, sem a 

ingerência das autoridades policiais, mas dirigida pelos próprios oficiais da Brigada 

Militar. A transformação da Brigada Militar em organização policial, refletiu na 

Constituição do Estado de 27 de janeiro de 1970, onde já aparece o policiamento 

ostensivo fardado como uma das atribuições fundamentais da corporação, obedecendo 

as determinações dos Decretos-Leis federais números 317/1967 e 667/1969. Enquanto 

que nas disposições constitucionais anteriores a Brigada Militar tinha função quase 

exclusivamente de mantenedora da ordem interna do Estado, a partir da Carta 

Constitucional do Estado de 1970, é inserida a atribuição de policiamento ostensivo 
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fardado, derivada das legislações baixadas pelo regime militar ou pela União, embora 

continuasse manter a velha incumbência de preservação da ordem, sendo esses os 

serviços vitais da corporação do Estado do Rio Grande do Sul. 

  
A BM NA CONSTITUIÇÃO RS DE 27 DE JANEIRO DE 1970 

Da Brigada Militar 

Art. 114 - A Brigada Militar, instituída para segurança interna e manutenção da 

ordem pública do Estado, é considerada força auxiliar e reserva do Exército Nacional, 

regendo-se, seu pessoal, por estatuto próprio.  

 

Art. 117 - A Brigada Militar compete executar, com exclusividade, ressalvadas as 

missões peculiares às Fôrças Armadas, o policiamento ostensivo fardado, planejado 

na forma do artigo 121 desta Constituição, a fim de assegurar o cumprimento da Lei, a 

manutenção da ordem pública e o exercício dos Poderes constituídos.  

Parágrafo único - No interesse do Estado, serão atribuídos também à Brigada Militar, 

a prevenção de incêndios, o combate ao fogo e outros encargos condignos, 

estabelecidos em lei.  
 

 Uma vez assumido a exclusividade do policiamento ostensivo fardado, por 

determinação legal baixado pelo Governo Federal, o que obrigou a fazer-se a extinção 

da Guarda Civil, a Brigada Militar avançou no seu processo de transformação em órgão 

policial, embora continuasse com práticas, deveras, profundamente bélica-militar, onde 

ainda predominava a ética do soldado e menos do policial.  

 
A BM NA CONSTITUIÇÃO RS DE 3 DE OUTUBRO DE 1989 

Da Brigada Militar 

Art. 129 - À Brigada Militar, dirigida pelo Comandante-Geral, oficial da ativa do quadro da 

Polícia Militar, do último posto da carreira, de livre escolha, nomeação e exoneração pelo 

Governador do Estado, incumbem a polícia ostensiva, a preservação da ordem pública e a 

polícia judiciária militar. (Redação dada pela Emenda Constitucional n.º 73, de 12/07/17) 

 

 A Brigada Militar, durante a sua fase de exército estadual, e até um período 

posterior, estava destinada a manutenção da ordem pública e preservação das 

prerrogativas territoriais do Estado, sendo essa a primeira grande atribuição 

constitucional da milícia gaúcha. Mas as mudanças estruturais e democráticas ocorridas 

depois da Segunda Guerra Mundial, além das internas no Brasil, como o fim do Estado-

Novo e as novas perspectivas econômicas, determinaram a inserção de novas 

atribuições à Brigada Militar, como o encargo do policiamento ostensivo preventivo, 

que culminou na Constituição Federal de 1988, com os encargos das duas 

incumbências, qual sejam, de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública.  
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ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS DA BM (1892-1988) 

Exército Estadual 

1892-1950 

Força Militar Policial 

1950-1988 

Polícia Militar 

1988 em Diante 

Manutenção da Ordem  Preservação da Ordem Polícia Ostensiva 

Manutenção da Ordem Policiamento Ostensivo Preservação da Ordem Pública 
Romeu Karnikowski 

 

  O incremento dos encargos de policiamento ostensivo, redimensionou os 

efetivos da Brigada Militar que passou de 9.187 homens em 1957, para 16.116 em 

1970, e 21.717 militares em 1975, mais que dobrando em menos de duas décadas.   

 
EFETIVO DA BRIGADA MILITAR NA SUA POLICIALIZAÇÃO 

1957 1970 1975 

9.187 16.116 21.717 

 

 A modernização dos serviços de policiamento da Brigada Militar implica 

também na modernização das suas carreiras e dos seus postos e graduações. E nesse 

sentido, não prescinde recompor a graduação de cabo que é tipicamente uma hierarquia 

militar e menos policial, sendo que a Brigada Militar, por imposição social, caminha 

para a segunda condição, ou seja, ser mais polícia avançando no processo que começou 

no final de 1950. A graduação de cabo, a despeito de sua importância histórica na 

Brigada Militar, donde os antigos cabos de esquadra, treinados para campo de batalha, 

no tempo que a milícia se posicionou como exército estadual, atualmente não contribui 

para essa modernização, tal necessária a mais gloriosa milícia estadual do Brasil, e a 

única polícia-militar, manteve o seu nome desde sua criação em 1892. A Constituição 

de 1988 estabeleceu novo ordenamento jurídico no Brasil, enquadrando-o dentro dos 

mais modernos preceitos constitucionais que passaram a vigorar depois da Segunda 

Guerra Mundial, em grande parte dos países, e na mesma dimensão o papel das polícias. 

A Constituição de 1988 adotou muitas disposições semelhantes a Constituição da 

República Portuguesa, de 2 de abril de 1976, tais como o Estado democrático de direito 

e a dignidade da pessoa humana.  No seu artigo 272 previu a função da polícia, tendo 

ainda influência do Art. 12 da Declaração francesa de 1789: 

 

ARTIGO 272 – (Polícia) – A polícia tem por funções defender a 

legalidade democrática e garantir a segurança interna e os direitos dos 

cidadãos. 2 – As medidas de polícia são as previstas na lei, não devendo 

ser utilizadas para além do estritamente necessário. 3 – A prevenção dos 

crimes, incluindo a dos crimes contra a segurança do Estado, só pode 

fazer-se com observância das regras gerais sobre polícia e com respeito 

pelos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. 4 – A lei fixa o regime 
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das forças de segurança, sendo a organização de cada uma delas única para 

todo o território nacional.  

 

 Como podemos ver a polícia em Portugal, por determinação constitucional, está 

amplamente tem por funções clássicas, mas muito moderna, para a defesa da legalidade 

democrática, garantir a segurança interna e os direitos dos cidadãos. O item dois do 

Artigo 272 da Constituição Portuguesa dita que a ação da polícia está prevista em lei 

estabelecendo um limite para ela. O item três estabelece que a prevenção dos crimes, 

pela polícia, deve observar rigorosamente o respeito pelos direitos, liberdades e 

garantias dos cidadãos. Note-se que não existe nenhuma passagem, nem sombra dela, 

sobre polícia judiciária, que o legislador português entende já estar incluída na própria 

atividade e noção de polícia preventiva, acionada para investigar e esclarecer o fato 

criminoso. Para o legislador português a polícia é um todo, sendo ela dimensionada em 

administrativa e judiciária, sem uma sobrepor a outra. Aqui no Brasil, contrariamente e 

infelizmente, começou-se a supervalorizar a polícia judiciária em detrimento da polícia 

preventiva e ostensiva, sendo essas duas últimas atribuições, as razões pelas quais a 

polícia foi inventada e criada pelo Estado-Nação. Em Portugal a polícia administrativa 

(geral e especial) e a polícia judiciária são absolutamente equivalentes, tal com já foi no 

Brasil.  

 

  A polícia moderna foi criada pelo Estado-Nação para exercer primariamente o 

policiamento administrativo (ostensivo e manutenção ordem pública), e uma das 

questões fundamentais acerca desse gênero de polícia reside no seu efetivo. Polícia 

Administrativa tem uma das suas principais dimensões o efetivo consistente aos 

exigidos para os serviços de policiamento, portanto, calcado em grande quantidade de 

pessoal. Segundo levantamento do IBGE de 2015, dentre as 27 polícias militares do 

Brasil, a Brigada Militar do Rio Grande do Sul, ocupa a quinta posição em termos de 

efetivo, com 21.208 militares estaduais, tendo um policial-militar para 528 habitantes, 

mas a sétima nesse atendimento. Mas na verdade, esse número é não corresponde aos 

dados mais atualizados onde mostra uma quantidade bem menor de militares estaduais. 

Não obstante, a Brigada Militar sempre esteve entre as cinco primeiras polícias-

militares do Brasil, em termos de efetivo, além da sua grande importância histórica, 

embora com pequena defasagem na relação PM/Habitantes, ocupando a sétima entre as 

polícias militares do Brasil.   
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EFETIVOS DAS POLÍCIAS MILITARES DO BRASIL (IBGE-2015) 

ESTADO EFETIVO HABITANTES/PM 
MARANHÃO 8.400 816 

PIAUI 4.015 796 

SANTA CATARINA 11.000 612 

PARANÁ 20.000 554 

CEARÁ 16.245 544 

PARÁ 15.000 538 

MINAS GERAIS 40.000 518 

MATO GROSSO SUL 5.200 504 

BAHIA 30.000 504 

GOIÁS 13.000 502 

MATO GROSSO 6.434 501 

SÃO PAULO 89.719 491 

ALAGOAS 7.000 474 

PERNAMBUCO 20.155 460 

PARAÍBA 9.326 423 

SERGIPE 5.391 412 

AMAZONAS 10.000 387 

RIO GRANDE NORTE 8.800 387 

ESPÍRITO SANTO 10.423 373 

TOCANTINS 4.035 371 

RONDONIA 4.930 347 

RIO DE JANEIRO 47.678 345 

RORAIMA 1.501 331 

ACRE 2.700 293 

AMAPÁ 3.635 207 

DISTRITO FEDERAL 15.022 190 

RIO GRANDE SUL 21.208 528 

 

 A Constituição de 1988, em sua organização integrada e suas disposições 

interligadas, principalmente, no que tange aos seus preceitos fundamentais derivados da 

sua concepção de Estado democrático de direito, lançou as bases para formatação de 

polícias militares modernas destinadas a defesa dos direitos fundamentais dos cidadãos, 

da dignidade da pessoa humana, a incolumidade da vida das pessoas e do patrimônio 

por meio de função de polícia ostensiva preventiva. Nesse sentido, a formação 

profissional do pessoal das corporações e o desenho institucional das suas carreiras, 

fluidas e modernas, são fundamentais para constituir polícias militares na defesa dos 

referidos preceitos constitucionais. Desde o ano de 1950, a Brigada Militar evolui, de 

uma forma ou de outra, para se consumar como uma organização policial voltada para a 

integridade das pessoas, por meio dos seus serviços de policiamento ostensivo, e um dos 

aspectos vitais desse processo é a modernização dos seus militares estaduais de acordo 

com as disposições constitucionais de 1988 e 1989.    
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CONCLUSÃO ANALÍTICA 

 

 A modernização dos militares estaduais da Brigada Militar, com a manutenção 

da graduação de terceiro-sargento, a exigência de curso superior para ingresso na 

graduação de soldado, a ascensão funcional sem concursos internos e o reordenamento 

do Quadro de Oficiais Administrativos (QOA), composto por oficiais com a patente de 

capitão, é imprescindível ao futuro da corporação. A Constituição Federal, segundo os 

doutrinadores, é um organismo vivo e que funciona holisticamente, ou seja, 

integralmente com seus artigos atinentes conectados uns aos outros. Assim, o artigo 

144, caput e no seu §5º, prevê que a atribuição fundamental das polícias militares é de 

polícia ostensiva e a preservação da ordem pública, além da incolumidade das pessoas e 

do patrimônio. No entanto, como a Constituição Federal é um documento orgânico, 

onde todas suas disposições estão integradas, as funções dos militares da Brigada 

Militar, vão além dessas contidas no artigo 144, são do quanto possível atender as 

disposições dos artigos 1º, 3º, 4º, onde estão os princípios fundamentais, e também do 

artigo 5º, onde estão previstos os direitos e deveres individuais e coletivos. Desde 1988, 

esse é o documento mais importante para o exercício da atividade policial-militar, pois 

as praças das corporações constituem no pessoal que estão na linha de frente do 

enfrentamento da criminalidade e das agruras sociais no seu sentido primordial de 

polícia que o serviço ostensivo preventivo que vem a ser o cerne da atividade policial 

fardada: 

 

A principal e mais antiga missão da polícia concerne ao que se chama 

tradicionalmente, na França, a sécurité publique, na Itália, a sicureza 

publica, na Espanha, a seguridad ciudadana – expressão que remete, com 

justiça, à idéia de proteção de um cidadão que é ao mesmo tempo um 

citadino. Missão principal, porque mobiliza os maiores batalhões dos corpos 

policiais, em especial os agentes uniformizados (MONET: 2001, p. 105).  

 

 No decorrer de muito tempo estudamos várias polícias militares do Brasil e do 

mundo, especialmente as suas carreiras, e nenhuma delas pode ser comparada a da 

Brigada Militar, que tem suas virtudes e suas limitações, sendo uma delas a frustração 

das expectativas das praças quanto a uma ascensão funcional mais clara e definida. A 

insatisfação com a carreira das praças é crescente, e tem pertinência. Diante dessa 

realidade, vem a ser de oportuno a apresentação dessa iniciativa, com certeza em 
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consonância com os anseios e desejos dos militares estaduais de nível médio da Brigada 

Militar. Não obstante, podemos ler acima, a trajetória das carreiras da Brigada Militar 

nas suas três grandes fases entre 1892 até os dias do presente, primeiro como exército 

estadual, estando como força aquartelada, depois de 1950, dando os primeiros e 

decisivos passo para fora dos quartéis, realizando serviços de policiamento, de forma 

profissional, avançando nessa seara de forma ainda mais plena depois dos DLs 

317/1967 e 667/1969, obtendo o encargo exclusivo do policiamento ostensivo em todo 

o Estado, o que determinou a extinção da Guarda Civil em maio de 1967. Depois de 

1988, a Brigada Militar assumiu inteiramente, legitimada constitucionalmente, como 

polícia-militar plena, na garantia da segurança pública em todo o Rio Grande do Sul, e 

para encargo tão hercúleo, as carreiras dos militares estaduais devem estar em 

consonância com tais atribuições.  

 

 As carreiras da Brigada Militar são definidas por sua trajetória de exército 

estadual até a de polícia-militar democrática, com preceitua a Constituição Federal de 

1988, que constituiu na realidade política do Brasil, o Estado democrático de direito. Na 

sua fase de exército estadual, os seus militares eram treinados para a guerra, onde a 

Missão Instrutora do Exército teve papel decisivo e gigantesco, que adestrou o pessoal 

da milícia para o combate, desde o soldado, passando pelo cabo de esquadra, pelos 

sargentos, subtenentes (criados na Brigada Militar em 1935), alferes (rebatizados como 

2º tenentes em 1925), tenentes, capitães, majores, tenentes-coronéis e coronéis. O ethos 

que os militares assumiram no seu profissionalismo era o bélico-militar, e a Brigada 

Militar, desse modo, era uma milícia guerreira, provavelmente a mais temida do Brasil, 

integralmente treinada para a guerra, e não para os serviços de polícia. Com o início do 

processo de policialização em 1950, sobrevém uma segunda natureza que a corporação 

teve que assumir: o de polícia. E essa passou a ser o fim da corporação e seus militares 

de uma forma ou de outra deveriam estar formados e talhados nessa nova perspectiva.  

 

 A Constituição Federal de 1988, dividida em nove Títulos e mais os Atos das 

Disposições Transitórias, consagrou as polícias militares, no seu Título V – da Defesa 

do Estado e das Instituições Democráticas – e dentro dela no capítulo “Segurança 

Pública” com atribuições de polícia ostensiva e preservação da ordem pública, e no 

mesmo ato as de Bombeiro Militar com a função combate a incêndios, salvamentos e 

defesa civil, instituídas como forças auxiliares e de reserva do Exército. É de suma 
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importância frisar, que em primeiro lugar, que as polícias militares – com as demais 

polícias - são componentes fundamentais na Defesa do Estado e das Instituições 

Democráticas, ressaltando o elemento democrático nessa disposição constitucional. 

Desde a chegada da Família Real ao Brasil, as nossas polícias sofreram um longo e 

sinuoso processo de transformação em vários aspectos, desde estruturas mais 

centralizadas, fechadas e conservadoras para outras mais modernas e científicas, depois 

retrocedendo para condição de Polícias de Estado e não de Sociedade, sem falar na 

extinção de várias delas e na reestruturação de outras. Do ponto de vista da Brigada 

Militar, as disposições da Constituição de 1988, que constituem o Estado democrático 

de direito, é a consagração do longo processo de transformação em polícia iniciada em 

1950. 

 

  Mas nesse torvelinho de mudanças o que vem a ser polícia? Desde a 

consolidação do Estado-Nação, no final do século XVIII e início do XIX, o conceito de 

polícia se afirmou em três elementos fundamentais: o uso legítimo da força física, o uso 

ou emprego interno (Estado-Nação), e a autorização coletiva. Os três elementos estão 

interligados. Segundo DAVID H. BAYLEY, “a competência exclusiva da polícia é o 

uso de força física, real ou por ameaça para afetar o comportamento. A polícia se 

distingue, não pelo uso real da força, mas por possuir autorização para usá-la” 

(BAYLEY: 2001, p. 20). Assim temos uma definição completa: a polícia nasceu no seio 

do Estado-Nação, tendo a competência do uso da força física, na dimensão interna do 

mesmo, legitimada pela autorização coletiva da cidadania do Estado-Nação. Dessa 

forma, a polícia, na realidade do Estado-Nação, segundo DAVID H. BAYLEY, pelos 

três elementos que descrevemos acima: 

 

Os Três Elementos que Constituem a Polícia no Estado-Nação 

Uso Interno Força Física Autorização Coletiva 

 

 No entanto, para justificar as três caracterizações que fazem uma polícia, os 

governos ou autoridades responsáveis por elas, devem adequá-las as transformações 

sociais, e em especial dos direitos que evoluíram consubstanciados às ondas de 

democracia que se fizeram sobre o mundo nos últimos duzentos anos. Tão importante 

quanto o avanço da democracia foi o avanço dos direitos. O sociólogo inglês T. H. 

MARSHALL conferenciou em 1950, que a sociedade ocidental foi sedimentada sob os 

patamares de três tipos de cidadania que confluiu para a concepção de cidadania 
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moderna: a cidadania civil no século XVIII, a cidadania política no século XIX e a 

cidadania social no século XX. E para MARSHALL os direitos modernos consagrados 

nas Constituições, promulgadas depois da II Guerra Mundial, é o resultado dessa 

evolução: 

 
OS TRÊS TIPOS DE CIDADANIA 

CIVIL POLÍTICA SOCIAL 

Liberdades individuais e 

coletivas e dos Direitos 

Fundamentais 

Participar do poder político 

por meio dos partidos  e dos 

Parlamentos modernos 

Garantia das seguridades 

sociais, direito ao trabalho, 

saúde, educação e previdência 

AS TRÊS CIDADANIAS NA CF/88 

Artigos 1º e 5º Artigos 14 ao 17 Artigos 6º ao 11/ 193 ao 214 
Romeu Karnikowski 

 

 A formação policial moderna não pode destoar da compreensão dessa ordem de 

direitos que foi devidamente recepcionada pelo Constituinte de 1988, considerando os 

três elementos que constituem uma organização policial, principalmente, o uso da força 

física de forma legítima, sem o qual, torna-se órgão arbitrário e avesso aos valores 

democráticos.  Nessa linha, a Brigada Militar com funções de polícia, passou a ter 

encargos complexos de preservação da ordem pública, policiamento ostensivo e 

preventivo, da incolumidade da vida das pessoas e do patrimônio. Dessa forma, a 

modernização proposta por essa iniciativa, consubstancia a Brigada Militar na esfera 

dos três elementos que constituem o conceito de polícia, ou seja, mais apta ao uso da 

força física na defesa das prerrogativas constitucionais que lhes estão afetas, legitimada 

por ampla autorização coletiva de uma sociedade já muito cansada de tanta violência, 

cimentada pela sedimentação dos três tipos de cidadania, que no fim, será ainda mais 

econômico ao erário do Estado do Rio Grande do Sul, inclusive previdenciário.   

 

 Estamos vivenciando uma era cada vez mais pluralista, democrática nos seus 

costumes, ao mesmo tempo assolada por uma permanente onda de criminalidade e 

violência. Em razão disso, as carreiras da Brigada Militar devem corresponder essa 

realidade multifacetada adotando não só policiais formados em direito, mas 

administradores, psicólogos, cientistas sociais, contabilistas, engenheiros de informática 

e outras áreas. As chamadas carreiras jurídicas estão destruindo as finanças públicas do 

Estado brasileiro, e muito menos é o caminho pelo qual se resolverá a grave questão da 

violência social em nosso país, e em especial no Rio Grande do Sul. Polícia tem que ser 

polícia com poder de polícia, incluindo aqui o uso da violência física legítima, para 
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corresponder os anseios de uma sociedade que clama por segurança e não carreira 

jurídica oriunda da nefasta tradição bacharelista, exteriorizada no pronome de 

tratamento “doutor” para os engravatados, e que desvalidou, e ainda desditada o Brasil.  

 

O papel da polícia é tratar de todos os tipos de problemas humanos quando, 

e na medida em que, sua solução necessita, ou pode necessitar, do uso da 

força, no lugar e no momento em que eles surgem. É isso que dá uma 

homogeneidade a atividades tão variadas quanto conduzir o prefeito ao 

aeroporto, deter um malfeitor, expulsar um bêbado de um bar, regular a 

circulação, conter uma multidão, cuidar das crianças perdidas, administrar 

os primeiros cuidados e separar os casais que brigam (MONET: 2001, p. 

25).  

 

 Essa multiplicidade dos serviços policiais permite entender em parte a 

necessidade de tornar a Brigada Militar uma força multifuncional, democrática e 

moderna de acordo com os preceitos do Estado democrático de direito, que constitui o 

atual Estado e o ordenamento político-jurídico brasileiro instituído pela Constituição de 

1988. A Modernização dos Militares Estaduais da Brigada Militar, observando o 

princípio da economicidade prevista no Art. 19 da Constituição do Estado, em curto 

prazo, terá duas grandes implicações financeiras positivas, para o erário: primeiro não 

necessitará de adicionamento maior de pessoal, pois o Soldado ou Policial-Militar 

promovido à graduação de Terceiro-Sargento se pronunciará com muito mais vigor e 

satisfação na sua atividade fim. Em segundo, as praças – Soldados, Terceiros-Sargentos, 

Segundos-Sargentos e Primeiros-Sargentos - que percebem a diferença remuneratória 

em forma de substituição, uma vez promovidos, contribuirão com o valor dessa 

diferença para a previdência. Dessa forma, o Tesouro do Estado terá dois elementos a 

seu favor: economia na contratação de pessoal e maior incremento na contribuição 

previdenciária. Além disso, pode abrir um terceiro elemento dentro da perspectiva da 

economicidade que vem a ser a adequação das aposentadorias a nova previdência, que 

está em vias de ser implantada no País. Sem dúvida, uma carreira enxuta e breve – tal 

como está proposto nesta iniciativa – está mais de acordo com os ditames da nova 

previdência mantendo a integralidade, a paridade e as pensões dos militares estaduais e 

de suas famílias. Existe outra questão que deve ser abordada que é a das policiais-

militares femininas (PM-FEM), que cujos direitos constitucionais serão observados 

dentro das promoções, observando os critérios de antiguidade e merecimento. Em 

qualquer iniciativa jurídica deve ser observada essa questão para não prejudicar ou 
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atingir os direitos das mulheres policiais militares, cuja história na Brigada Militar tem 

início com a publicação da Lei 7.977, de 8 de janeiro de 1985, aprovada na Assembleia 

Legislativa e sancionada pelo então Governador Jair Soares.  

 

 Assim, a Modernização dos Militares Estaduais da Brigada Militar, sem onerar o 

erário, ao contrário, abrindo para novos incrementos contributivos, permitirá a 

constituição de uma organização policial-militar consentânea com as disposições do 

Estado democrático de direito sem perder o seu rigor e profissionalismo na sua atuação 

como força policial destinada aos serviços de polícia ostensiva e preservação da ordem 

pública. A modernização irá contribuir na economia dos seus quadros, desonerando os 

cofres do Estado dos pagamentos das diferenças ditadas pelas substituições, o que 

determinará que esse dinheiro passe para a previdência com a ascensão funcional das 

praças, além de permitir uma maior satisfação na carreira das praças com esse fluxo 

ascensional. É sem dúvida um enorme e vantajoso negócio para o Estado, e satisfatória 

para os militares estaduais da carreira de nível médio. Nesse confluir, importante 

destacar que a exigência do curso superior para o ingresso na referida carreira, encontra 

guarida na própria realidade da corporação, dentro da qual, grande parte de seus 

militares de nível médio, já possuem ou estão em vias de possuir, o diploma de curso 

superior, o que plasma uma tropa altamente qualificada nas suas atuações de polícia-

militar. Esses jovens militares estaduais – portadores do diploma de curso superior – 

não encontram nenhuma ressonância na corporação do seu esforço intelectual. Em vista 

disso os administradores devem considerar que os militares portadores de curso superior 

– que em breve serão a totalidade dos integrantes da corporação – devem ser 

valorizados de uma forma ou de outra: diria que a melhor forma é a ascensão funcional 

sem os concursos internos. Uma carreira de Estado fluída onde esses valores que 

falamos acima sejam verdadeiramente reconhecidos. A formação e a devida valorização 

intelectual dos militares estaduais são condizentes com os valores democráticos, 

devendo sempre sublinhar o fantástico trabalho dos militares estaduais que não dispõem 

o diploma de curso superior e que durante muito tempo formaram a base e o lastro da 

Brigada Militar.  

 

  Dessa forma, os elementos da modernização estão postos no cotidiano da 

Brigada Militar, basta reconhecê-los. E nesse sentido, a história mostra de forma 

abundante que tropas intelectualmente e profissionalmente melhores preparadas são 
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mais afeitas ao comando e imbatíveis em qualquer tipo de combate tanto de cunho 

militar quanto policial. Esse se pode tirar das páginas da Grécia e Roma Antiga, na 

Idade Moderna com os exércitos holandeses de MAURÍCIO DE NASSAU, Príncipe de 

Orange (1567-1625) – criador ou inventor do Batalhão -; ou os suecos de GUSTAVO 

ADOLFO (1594-1632) – aliás, o inventor da Brigada nos exércitos modernos -; no 

famoso exército de FREDERICO II, da Prússia (1712-1786), cujos soldados eram 

alfabetizados por determinação desse rei-general, ou ainda na Segunda Guerra Mundial 

(1939-1945), onde os soldados alemães e os norte-americanos se destacaram por sua 

formação intelectual, sendo que vários possuíam curso superior, só que em campos 

opostos. Nós falamos do campo bélico-militar, agora na dimensão das polícias, que têm 

a função de manter a ordem interna e reprimir os delitos definidos em lei, o aspecto da 

imposição do curso superior, é imprescindível quase vital para instituir uma segurança 

pública de acordo com os ditames do Estado democrático de direito. Essa modernização 

implica, além dos fatores econômicos no ponto de vista do Governo, sedimentar a 

satisfação dos militares estaduais com sua própria carreira, onde assistimos atualmente, 

jovens muito bem preparados intelectualmente, com orgulho integrando as fileiras da 

Brigada Militar, mas frustrados nas suas perspectivas de carreira e ascensão funcional. 

Essa insatisfação está sendo lentamente contabilizada, assomando uma frustração 

inevitável no futuro.  

 

  O sociólogo alemão ULRICH BECK, em aguda percepção disse que vivemos a 

era da sociedade de risco, onde as escolhas feitas e as ações realizadas pelo homem 

moderno conduziram a realidade que vivemos, onde tudo está em risco: vivemos a 

perspectiva do fim iminente com as bombas nucleares, a destruição sem precedente do 

planeta pelo tipo de escolha de vida do homem moderno, que exige cada vez mais o 

desgaste da natureza, e essa realidade trágica aconteceu na cidade de Brumadinho, 

Minas Gerais, com o rompimento da barragem de resíduos e lama que matou centenas 

de pessoas. Isso implica que não temos mais segurança quanto ao futuro. É por isso que 

devemos caminhar para outra modernidade onde o risco seja dissipado e se viva em paz. 

Para isso, é importante somar os pequenos passos das instituições nessa direção, entre 

os quais as polícias com seus remodelamentos internos e sua adequação aos modernos 

preceitos constitucionais, e nessa perspectiva se inclui a iniciativa de Modernização dos 

Militares Estaduais da Brigada Militar, para melhor atender a segurança pública.   
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 A sociedade brasileira, a gaúcha especialmente, está cada vez mais conflagrada, 

onde as polícias exercerão papel destacado no combate e controle da criminalidade. A 

presente proposta de modernização está nessa dimensão, onde segundo o policiólogo 

JOÃO GIULIANO (1957), a polícia é o último e derradeiro muro antes da barbárie, 

além dele tudo é morte e destruição, o estado de natureza descrito por THOMAS 

HOBBES. No entanto, o ingresso, a formação, as carreiras e a atividade fim das polícias 

militares, em especial da Brigada Militar, na mesma sintonia dos pressupostos contidos 

no Título V da Constituição Federal, na Defesa do Estado e das Instituições 

Democráticas, indo além da antiga postura de Polícia de Ordem do Estado, tipo de 

organização originada nos anos 1930: 

 

O Título V da Constituição Federal, intitulado “Da defesa o Estado e das 

instituições democráticas”, contém três capítulos, dedicados, 

respectivamente, ao estado de defesa e ao estado de sítio. Às Forças 

Armadas e à segurança pública. A antiga ideologia da “segurança nacional”, 

que impregnou a Constituição anterior, imposta no regime militar, não mais 

prevalece entre nós. Foi substituída por uma concepção de defesa do próprio 

Estado Democrático de Direito instaurado no Brasil pela Constituição de 

1988. As Forças Armadas e os diversos organismos policiais devem 

desenvolver suas atividades em uma perspectiva de defesa da ordem 

democrática. Como salienta José Afonso da Silva, “a defesa do Estado é 

defesa do território contra invasão estrangeira, defesa da soberania nacional, 

é defesa da Pátria, não mais deste ou daquele regime político ou de uma 

particular ideologia ou de um grupo detentor do poder”. (CESAR; PINHO: 

2010, p. 183).  

 

  Esse é o aspecto essencial na qual está vinculada a proposta da Modernização 

dos Militares Estaduais da Brigada Militar, com seus quatro elementos: manutenção da 

graduação de Terceiro-Sargento, a exigência de Curso Superior para ingresso na 

graduação de Soldado, Ascensão Funcional sem concursos interno, com interstícios 

definidos dando previsão racional à carreira de Nível Médio entre a graduação inicial e 

o posto final, e o reordenamento do cargo de Capitão Administrativo, oriundo dos 

Primeiros-Tenentes, são congruentes com os nobres desígnios da Brigada Militar na 

manutenção da segurança pública, e com os fundamentos do Estado democrático de 

direito, que desde 1988, são os elementos norteadores de todas as instituições públicas 

do Brasil. Enfim, a modernização proposta em tela, está atrelada aos pressupostos do 

Estado democrático de direito instaurado na Constituição Federal de 1988.  
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