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Art. 31: São militares estaduais os integrantes 
dos quadros efetivos da Polícia Militar e do 
Corpo de Bombeiros Militar, que terão as 
mesmas garantias, deveres e obrigações –
estatuto, lei de remuneração, lei de promoção 
de oficiais e praças e regulamento disciplinar 
único.

Dos Militares Estaduais



§ 1º A investidura na carreira militar depende de 
aprovação previa em concurso público de 
provas ou de provas e títulos, respeitada a 
ordem de classificação.

§ 2º O prazo de validade do concurso público é
de até dois anos, restrito ao previsto no estatuto 
da corporação.

Dos Militares Estaduais



§ 3º As patentes, com prerrogativas, direitos e 
deveres a elas inerentes, são asseguradas em 
toda sua plenitude aos oficiais da ativa, reserva 
ou reformados, sendo-lhes privativos os títulos, 
uniformes militares e postos até coronel, cujo 
soldo não poderá ser inferior ao correspondente 
dos servidores militares federais.

Dos Militares Estaduais



§ 4º As patentes dos oficiais são conferidas 
pelo Governador do Estado.

§ 5º O militar em atividade que aceitar cargo 
público civil permanente será transferido para 
a reserva.

Dos Militares Estaduais



§ 6º O militar da ativa que aceitar cargo, 
emprego ou função pública temporária, não 
eletiva, ainda que da administração indireta, 
ficará agregado ao respectivo quadro e 
somente poderá, enquanto permanecer nessa 
situação, ser promovido por antiguidade [...]

Dos Militares Estaduais



[...] contando-se-lhe o tempo de serviço 
apenas para aquela promoção e transferência 
para a reserva, sendo depois de dois anos de 
afastamento, contínuos ou não, transferido 
para a inatividade.

Dos Militares Estaduais



§ 7º Ao militar são proibidas a sindicalização e 
a greve.

§ 8º O militar, enquanto em efetivo serviço, 
não pode estar filiado a partidos políticos.

Dos Militares Estaduais



§ 9º O oficial só perderá o posto e a patente se 
for julgado indigno do oficialato ou com ele 
incompatível por decisão do Tribunal de 
Justiça, em tempo de paz, ou de tribunal 
especial, em tempo de guerra.

Dos Militares Estaduais



§ 10º O oficial condenado na justiça comum 
ou militar a pena privativa de liberdade 
superior a dois anos, por sentença transitada 
em julgado, será submetido ao julgamento 
previsto no parágrafo anterior.

Dos Militares Estaduais



§ 11º Lei complementar disporá sobre:

I - o ingresso, direitos, garantias, promoção, 
vantagens, obrigações e tempo de serviço do 
servidor militar;

II - a estabilidade, os limites de idade e outras 
condições de transferência do servidor militar 
para a inatividade.

Dos Militares Estaduais



§ 12º O Estado prestará assistência jurídica 
integral e gratuita ao servidor militar indiciado ou 
processado em decorrência do serviço.

§ 13º Aplica-se aos militares estaduais o disposto 
no art. 27, IV, VII, VIII, IX, XI a XIV e XIX, no art. 30, §
3°, no art. 23, II, V, VI e VII, desta Constituição, e 
no art. 30, §§ 4°, 5° e 6°, da Constituição Federal.

Dos Militares Estaduais



Art. 90: Os Conselhos de Justiça funcionarão 
como órgãos de Primeiro Grau da Justiça 
Militar, constituídos na forma da lei de 
organização judiciária, com competência para 
processar e julgar, nos crimes militares 
definidos em Lei, os militares estaduais. 

Da Justiça Militar



§ 1º Como órgão de segundo grau funcionará o 
Tribunal de Justiça, cabendo-lhe decidir sobre 
a perda do posto e da patente dos oficiais e da 
graduação das praças.

Da Justiça Militar



§ 2º Os juízes auditores terão, as mesmas 
garantias, prerrogativas, vencimentos e 
impedimentos dos magistrados estaduais da 
última entrância, exceto o acesso por 
promoção ao Tribunal de Justiça.

Da Justiça Militar



§ 3º Os juízes auditores substitutos sucedem 
aos juízes auditores e são equiparados, para 
todos os fins, aos magistrados estaduais da 
penúltima entrância.

Da Justiça Militar



Da Segurança Pública



Art. 105: A segurança pública, dever do Estado, 
direito e responsabilidade de todos, e exercida 
para a preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio, através 
dos seguintes órgãos:
I - Policia Civil;
II - Policia Militar.
III - Corpo de Bombeiros Militar. 

Disposição Geral



Paragrafo único: A lei disciplinará a 
organização, a competência, o funcionamento 
e os efetivos dos órgãos responsáveis pela 
segurança pública do Estado, de maneira a 
garantir a eficiência de suas atividades.

Disposição Geral



§ 2º O regulamento disciplinar dos militares 
estaduais será revisto periodicamente, com 
intervalo de no máximo cinco anos, visando o seu 
aprimoramento e atualização. 
IV - Instituto Geral de Perícia.
Art. 105-A: A renumeração dos servidores policiais 
integrantes dos órgãos relacionados no art. 105 
será fixada na forma do art. 23-A.

Disposição Geral



Art. 106: A Polícia Civil, dirigida por delegado de 
polícia, subordina-se ao Governador do Estado, 
cabendo-lhe:
I - ressalvada a competência da União, as funções 
de polícia judiciária e a apuração das infrações 
penais, exceto as militares;
III - a execução dos serviços administrativos de 
trânsito;

Da Polícia Civil



IV - a supervisão dos serviços de segurança 
privada;

V - o controle da propriedade e uso de armas, 
munições, explosivos e outros produtos 
controlados;
VI - a fiscalização de jogos e diversões 
públicas.

Da Polícia Civil



§1º O Chefe da Polícia Civil, nomeado pelo 
Governador, será escolhido dentre os 
delegados de polícia.

§ 2º Lei complementar disporá sobre o 
ingresso, garantias, remuneração, organização 
e estruturação das carreiras da Polícia Civil.

Da Polícia Civil



§ 3º Os cargos da Polícia Civil serão 
organizados em escala vertical, de forma a 
assegurar adequada proporcionalidade de 
remuneração das diversas carreiras com a de 
delegado de polícia.

Da Polícia Civil



§ 4º O cargo de Delegado de Polícia Civil, 
privativo de bacharel em Direito, exerce 
atribuição essencial à função jurisdicional do 
Estado e à defesa da ordem jurídica, vedada a 
vinculação a quaisquer espécies 
remuneratórias às demais carreiras jurídicas 
de Estado.

Da Polícia Civil



§ 5º Aos Delegados de Polícia Civil é
assegurada independência funcional pela livre 
convicção nos atos de polícia judiciária.

Da Polícia Civil



Art. 107: À Polícia Militar, órgão permanente, 
força auxiliar, reserva do Exército, organizada 
com base na hierarquia e na disciplina, 
subordinada ao Governador do Estado, cabe, nos 
limites de sua competência, além de outras 
atribuições estabelecidas em Lei:
I – exercer a polícia ostensiva relacionada com:

Da Polícia Militar



a) a preservação da ordem e da segurança pública;

b) o radiopatrulhamento terrestre, aéreo, lacustre 
e fluvial;
c) o patrulhamento rodoviário;

d) a guarda e a fiscalização das florestas e dos 
mananciais;
e) a guarda e a fiscalização do trânsito urbano;

Da Polícia Militar



f) a polícia judiciária militar, nos termos de lei 
federal;
g) a proteção do meio ambiente;

h) a garantia do exercício do poder de polícia dos 
órgãos e entidades públicas, especialmente da 
área fazendária, sanitária, de proteção ambiental, 
de uso e ocupação do solo e de patrimônio 
cultural;

Da Polícia Militar



II – cooperar com órgãos de defesa civil; e

III – atuar preventivamente como força de 
dissuasão e repressivamente como de 
restauração da ordem pública.

Da Polícia Militar



§ 1º A Polícia Militar:

I – é comandada por oficial da ativa do último 
posto da corporação; e

II – disporá de quadro de pessoal civil para a 
execução de atividades administrativas, 
auxiliares de apoio e de manutenção.

Da Polícia Militar



§ 2º Os cargos não previstos nos quadros de 
organização da corporação poderão ser 
exercidos pelo pessoal da Polícia Militar, por 
nomeação do Governador do Estado.

Da Polícia Militar



§ 3º O cargo de Oficial da Polícia Militar, 
pertencente ao Quadro de Oficiais Policiais 
Militares (QOPM), organizados em carreira que 
dependa de aprovação em concurso público e 
diploma de Bacharel em Direito [...]

Da Polícia Militar



[...] exerce função essencial à justiça e à defesa 
da ordem jurídica, vedada a vinculação a 
quaisquer espécies remuneratórias às demais 
carreiras jurídicas do Estado.

Da Polícia Militar



§ 4º Aos Oficiais da Polícia Militar é assegurada 
independência funcional pela livre convicção 
nos atos de polícia ostensiva e de preservação 
da ordem pública.

Da Polícia Militar
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