
 

Encontre materiais gratuitos, dicas, questões, simulados e tudo o que você precisa para a 
sua aprovação em: 

www.legislacaomilitar.com.br 1 

Você encontrará vários outros materiais gratuitos em meu site: 
www.legislacaomilitar.com.br  

 

DEIREITO ADMINSITRATRIVO MILITAR (NORMAS PERTINENTES À PMTO) 

 Prof. Sérgio Nunnes: Especialista em Direito Constitucional, Especialista em 

DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR, Professor Universitário no Curso de Direito, já 

tendo ministrado aulas no Centro universitário Unirg (Gurupi), Faculdade Serra 

do Carmo (Palmas), Faculdade FAPAL/OBJETIVO (Palmas), Faculdade UNEST 

(Paraíso-TO), Professor em preparatórios para concursos públicos (Palmas, 

Gurupi e Porto Nacional), Palestrante, Coach, Autor de Artigos Científicos 

(Jusnavigandi, Âmbito Jurídico, Editora Plenum), Coautor do livro “Estatuto PM-

BM-TO Comentado: Artigo por Artigo”, Subtenente PM/TO lotado no Quartel 

do Comando Geral em Palmas e Consultor Jurídico. 

Material de Estudo Gratuito 

Segue abaixo os Arts. 114 a 117 da CE/89  - Esquematizado! 

SEGURANÇA PÚBLICA – CE-TO-1989 

Da Segurança do Indivíduo e da Sociedade 

Art. 114. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de 

todos, é exercida para a preservação da ordem pública e incolumidade das 

pessoas e do patrimônio, pelos seguintes órgãos estaduais: 

I - Polícia Civil; 

II - Polícia Militar; 

*III – Corpo de Bombeiros Militar. 

*Inciso III acrescentado pela Emenda Constitucional nº 15, de 26/09/2005. 

*§ 1º. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar são regidos por legislação 

especial, que define sua estrutura, deveres, prerrogativas de seus integrantes, 

de modo a assegurar a eficiência de suas atividades e atuação harmônica, 

observados os preceitos da Constituição Federal. 

* § 1º com redação determinada pela Emenda Constitucional nº 15, de 

26/09/2005. 

* § 2º (Revogado pela Emenda Constitucional nº 15, de 26/09/2005). 

* § 3º. A lei definirá a estrutura e funcionamento da Polícia Civil, observados os 

preceitos desta e da Constituição Federal. 

http://www.legislacaomilitar.com.br/


 

Encontre materiais gratuitos, dicas, questões, simulados e tudo o que você precisa para a 
sua aprovação em: 

www.legislacaomilitar.com.br 2 

* § 3º acrescentado pela Emenda Constitucional nº 07, de 15/12/1998. 

*§ 4º. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar forças auxiliares e 

reservas do Exército, juntamente com a Polícia Civil, subordinam-se ao 

Governador do Estado. 

* § 4º acrescentado pela Emenda Constitucional nº 07, de 15/12/1998 e com 

redação determinada pela Emenda 

Constitucional nº 15, de 26/09/2005. 

Art. 115. O exercício da função policial é privativo do policial de carreira, 

recrutado exclusivamente por concurso público de provas ou de provas e 

títulos, submetido a curso de formação policial. 

Parágrafo único. Os integrantes dos serviços policiais serão reavaliados 

periodicamente, aferindo-se suas condições para o exercício do cargo, na 

forma da lei. 

Art. 116. A Polícia Civil é dirigida por delegado de polícia de carreira, 

incumbindo-se das funções de polícia judiciária e da apuração das infrações 

penais, exceto as militares e as da competência da União. 

*§1º As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais 

exercidas pelo Delegado de Polícia são de natureza jurídica, essenciais e 

exclusivas de Estado, sendo-lhe assegurados os direitos inerentes às demais 

carreiras jurídicas do Estado, a independência funcional além das seguintes 

garantias: 

*a) vitaliciedade, que será adquirida após três anos de efetivo exercício, não 

podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado; 

*b) inamovibilidade, salvo remoção de ofício por motivo de interesse publico 

por ato fundamentado de dois terços do Conselho Superior da Polícia Civil, ou 

a pedido, mediante concurso de remoção, onde deverão ser observados, 

alternadamente, os critérios de antiguidade e merecimento. 

*§1º com redação determinada pela Emenda Constitucional nº 26, de 

26/06/2014. 

*§2º. Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a 

condução da investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro 

procedimento previsto em lei, que tenha como objetivo a apuração das 

circunstâncias, da materialidade e da autoria das infrações penais, atuando 

de acordo com seu livre convencimento técnico-jurídico, com independência 

funcional, isenção e imparcialidade. 
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*§2º com redação determinada pela Emenda Constitucional nº 26, de 

26/06/2014. 

*§3º O inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei em curso 

somente poderá ser avocado ou redistribuído por superior hierárquico, 

mediante despacho fundamentado, por motivo de interesse público ou nas 

hipóteses de inobservância dos procedimentos previstos em regulamento da 

corporação que prejudique a eficácia da investigação. 

*§4º Os Delegados de Polícia de carreira jurídica serão lotados nos órgãos da 

Polícia Civil situados nas sedes das comarcas. 

*§5º Lei Complementar de iniciativa do Chefe do Poder Executivo disporá 

sobre a estruturação e o subsídioda carreira jurídica de Delegado de Polícia 

em quadro próprio, dependendo o respectivo ingresso de concurso público 

de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil 

em todas as fases, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três anos de 

atividade jurídica ou o mesmo tempo em efetivo exercício em cargo de 

natureza policial e obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de 

classificação. 

*§§3º, 4º e 5º acrescentados pela Emenda Constitucional nº 26, de 26/06/2014. 

*Art. 117. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, são instituições 

permanentes, organizadas com base na hierarquia e disciplina militares, 

competindo, entre outras, as seguintes atividades para: 

*I - a Polícia Militar: 

*a) policiamento ostensivo de prevenção criminal, de segurança, de trânsito 

urbano e rodoviário; 

*b) atividades relacionadas com a preservação e restauração da ordem 

pública e com a garantia do poder de polícia dos órgãos e entidades da 

administração pública, em especial das áreas fazendária, sanitária, de 

proteção ambiental, de uso e ocupação do solo e de patrimônio cultural; 

*II – o Corpo de Bombeiros Militar: 

*a) a coordenação e execução de ações de defesa civil; 

*b) a prevenção e o combate aos incêndios; 

*c) proteção, busca e salvamento em alturas, terrestre e aquático de pessoas 

e bens; 

*d) estabelecimento de normas relativas à segurança das pessoas e de seu 

patrimônio contra incêndio e catástrofes ou pânico; 
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*e) perícia de incêndios; 

*f) resgate de vítimas de acidentes e sinistros; 

*g) analisar projetos contra incêndio e pânico, fiscalizar sua execução, aplicar 

sanções e interdições em edificações ou locais de concentração de público 

que não apresente as condições de segurança exigidas por normas vigentes. 

*III – A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, a função de polícia 

judiciária militar, nos termos da lei federal. 

*Parágrafo único. Lei Complementar organizará a Polícia Militar e o Corpo de 

Bombeiros Militar. 

*Art. 117 com redação determinada pela Emenda Constitucional nº 15, de 

26/09/2005. 


