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CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º A presente Lei regula o ingresso na Corporação, a relação jurídica
funcional, os direitos, as obrigações, a ética e as prerrogativas dos Policiais
e Bombeiros Militares do Estado do Tocantins.
1. Nos termos do Art. 22, XXI1 da CF/88, compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias,
convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos
corpos de bombeiros militares, cabendo aos Estados-membros, suplementar a legislação nacional. Portanto, conforme determinação do Art. 42, § 1º e Art. 142, § 3º,
inciso X, também da CF/88, a Lei 2.578/12 é lei estadual específica que dispõe sobre
o ingresso nas forças militares do Tocantins, os limites de idade, a estabilidade
e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos,
os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos
militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades.
2. Em termos de normas gerais, a União promulgou dois diplomas normativos
tratando sobre as Polícias e Bombeiros Militares. O primeiro foi o Decreto-Lei nº
667 de 2 de julho de 1969, o qual, reorganizou as Polícias e Corpos de Bombeiros
Militares dos Estados, Territórios e do Distrito Federal. O segundo foi o Decreto nº
88.777 de 30 de setembro de 1983, que, regulamentando o citado anteriormente,
aprovou o regulamento para as Polícias e Corpos de Bombeiros Militares do país, o
chamado R-200.
3. No que tange ao Decreto-Lei 667/69, faz-se mister destacar que ainda está em
vigor2, porém, teve muitos de seus dispositivos não recepcionados pela CF/88,
a exemplo da determinação prevista no Art. 24, pela qual os direitos, vencimentos,
A Emenda Constitucional nº 103 de 12 de novembro de 2019, alterou o Art. 22, XXI, acrescentando em sua
redação, a competência privativa da União de legislar sobre normas gerais de inatividade e pensão militar dos
militares dos Estados-membros.
1

2
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vantagens e regalias do pessoal, em serviço ativo ou na inatividade, das Polícias Militares, não conteriam condições superiores às que, por lei ou regulamento, sejam
atribuídas ao pessoal das Forças Armadas.3
4. De igual forma, o Decreto 88.777/83 está em vigor, porém, teve muitos dos
seus dispositivos não recepcionados pela CF/88, justamente por ferirem a autonomia
das Polícias e Bombeiros Militares, o que termina por ferir a própria autonomia dos
Estados-membros (Art. 18, CF/88).
Art. 2º A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar são instituições
permanentes, reserva do Exército Brasileiro, diretamente subordinadas ao
Governador do Estado.
1. O presente artigo foi redigido observando o disposto no Art. 144, § 6º da CF
(Constituição Federal) o qual diz:

“§ 6º As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças
auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos Governadores dos
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.”
2. Portanto, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros são instituições auxiliares
e reserva do Exército Brasileiro e isso significa que serão mobilizados, total ou parcialmente, “...nos casos de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência
de fato que comprove a ineficácia de medida tomada durante estado de defesa ou,
ainda, declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira.4 Ou seja, apesar destas corporações exercerem, segundo a própria Constituição

3

RE 868908 / RN, Julgado em 24/03/2015.

ASSIS, Jorge Cesar de; GENRO, Ângela Saideles; RIBAS, Renata. Análise da significação dos termos “forças
auxiliares” e “reserva”, constantes no artigo 144, § 6º, da Constituição Federal de 1988. Disponível em <https://
jorgecesarassis.jusbrasil.com.br/artigos/121940517/analise-da-significacao-dos-termos-forcas-auxiliares-ereserva-constantes-no-artigo-144-6-da-constituicao-federal-de-1988>. Acesso: 03/07/2019.
4
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Federal – Art. 144, V -, as funções relacionadas à segurança pública (policiamento
preventivo e ostensivo), em circunstâncias excepcionais (p. ex. guerra, comoção
grave de repercussão nacional etc.), poderão ser convocadas para auxiliarem o
Exército na defesa da República Federativa do Brasil contra invasores estrangeiros,
assegurando a paz, defendendo as fronteiras do país, garantindo o Estado Democrático de Direito.
IMPORTANTE: Veja, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar
são instituições auxiliares e reserva unicamente do Exército Brasileiro e não das Forças Armadas. Estas, compostas pelo próprio Exército, Marinha e Aeronáutica, são, nos termos do Art. 142 da CF/88,
“instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com
base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia
dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes,
da lei e da ordem”. Portanto, apenas o Exército poderá mobilizar a
Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, as demais instituições componentes das Forças Armadas, não.
3. Diferentemente das Forças Armadas, as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros, não estão subordinados ao Presidente da República e sim aos Governadores
dos respectivos Estados. O presente artigo, por sua vez, subordina diretamente essas instituições (PM e BM) ao Governador do Estado do Tocantins, maior autoridade
do executivo estadual no âmbito da segurança pública.
Art. 3º Compete, em todo o território tocantinense:
I - à Polícia Militar o exercício da polícia ostensiva e a preservação da
ordem pública;
II - ao Corpo de Bombeiros Militar as atribuições previstas em leis específicas e as ações de defesa civil.
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1. A competência5 da Polícia Militar do Tocantins está definida no artigo 144, §
5º da Constituição Federal de 1988. O policiamento ostensivo compreende a demonstração da força do Estado através da sua polícia fardada que é detentora da incumbência de manter a ordem pública por meio de seus policiais uniformizados, armados e
equipados6. A polícia ostensiva é eminentemente preventiva, sendo, portanto, administrativa, exercendo funções repressivas. Excepcionalmente, a Polícia Militar poderá exercer funções de polícia judiciária, exclusivamente nos casos de apuração de
transgressões ou crimes de natureza militar, praticados por algum de seus integrantes.
2. A competência do Corpo de Bombeiro Militar do Tocantins consiste na execução de atividades de prevenção e combate a incêndios, buscas, salvamentos e socorros públicos no âmbito estadual e atividade de defesa civil através do conjunto
de ações preventivas, de socorro, assistenciais e reconstrutivas destinadas a evitar
ou minimizar os desastres naturais e os incidentes tecnológicos.
Art. 4º Os militares, em razão da destinação constitucional da Corporação, e
em decorrência das leis vigentes, constituem categoria de agente público estadual, denominado militar, na conformidade do Art. 42 da Constituição Federal.
1. A destinação constitucional da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins é a prevista no já mencionado Art. 144, V do Texto Maior, o qual aduz:

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;
Acompanhamos a melhor doutrina, no sentido que a melhor técnica sugere que órgãos integrantes do Poder
Executivo, possuem rol de atribuições e não competência, pois esta, é parcela da jurisdição e é reservada aos
órgãos integrantes do Poder Judiciário.
5

6

Art. 2º, nº 27, do Decreto nº 88.777/83.
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1.1. Sendo assim, compete à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar o
exercício da segurança pública, isso torna os integrantes destas instituições, nos
termos do presente artigo e segundo o previsto no Art. 42 da CF/88, categoria de
agente público estadual, denominado militar.
1.2. Natureza jurídica da condição do militar dos Estados-membros - após a entrada
em vigor da Emenda Constitucional nº 18/98, nas palavras de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, “os militares ficaram excluídos da categoria de servidores públicos”7. Isto se deve ao
fato de que até a EC 18/98 o Art. 42, caput, da Seção III do Capítulo VII do Título III, CF/88,
intitulada “Dos Servidores Públicos Militares” da CF/88, possuía a seguinte redação:

Art. 42. São servidores militares federais os integrantes das Forças
Armadas e servidores militares dos Estados, Territórios e Distrito Federal os integrantes de suas polícias militares e de seus corpos de
bombeiros militares.
1.2.1. Por conseguinte, dúvidas não restavam de que os militares estaduais e os
federais eram servidores públicos estaduais e federais, respectivamente. Todavia,
com a entrada em vigor da EC 18/98 que introduziu na CF/88 um “regime constitucional dos militares”, houve a cisão entre os servidores públicos e os militares, medida que fica clara até mesmo pela posição topográfica e nova terminologia imposta à
referida Seção III que passou a denominar-se “Dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”, enquanto a seção II do Capítulo VII do Título III passou
a denominar-se “Dos Servidores Públicos”, demonstrando claramente o querer do
constituinte reformador de atribuir aos militares regime jurídico próprio, compatível
com a missão constitucional que lhes foi imposta pela Constituinte de 1988.
1.2.2. Além disso, foi dada pela referida Emenda nova redação ao Art. 42, caput da CF/88:

Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros
Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina,
são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
7

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo – 28 ed – São Paulo: Atlas, 2015.
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1.2.3. Veja, portanto, que a condição de servidor público dos militares foi intencionalmente suprimida pelo constituinte reformador. Sendo possível, então, atribuir-lhes regime próprio, como admitido pelo eminente catedrático José dos Santos
Carvalho Filho.8
1.2.4. Lembramos que apesar de Carvalho Filho admitir serem diversos os estatutos jurídicos reguladores, ele entende correta a expressão “servidores militares”,
não fazendo a distinção supra que fizemos.
1.2.5. Ressalta-se, todavia, que existem aqueles, ainda, a exemplo de Cláudio
Pereira de Souza Neto, os quais afirmam que as modificações topográficas e terminológicas, não lhes alteraram a condição de servidores militares. E outros que, como
Diógenes Gasparini, utilizam a expressão “Agentes Militares”.
1.2.6. Portanto, no âmbito deste nosso trabalho, especialmente a partir da segunda edição, considerando, além de todo o exposto, a própria redação do presente
artigo (categoria de agente público estadual, denominado militar), adotaremos o
entendimento pelo qual após a reforma constitucional promovida pela EC 18/98, os
militares, tanto federais quanto estaduais, deixaram de integrar a categoria dos servidores públicos, passando a compor a categoria dos agentes públicos militares. E
que os agentes públicos militares são as:

...pessoas físicas que prestam serviços às Forças Armadas e às Polícias
Militares e Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, Distrito Federal e dos
Territórios, com vínculo estatutário sujeito a regime jurídico próprio, mediante remuneração paga pelos cofres públicos, conforme afirma DI PIETRO.9
1.2.7. Assim, conclui-se que o militar deixou de ser classificado como servidor público, passando a integrar uma categoria própria, denominada agentes públicos militares,
na qual estão inclusos os militares federais e estaduais, daí decorrendo o reconhecimento
por parte do constituinte de que a carreira militar é tipicamente de Estado, com status
CARVALO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo – 28 ed., rev., ampl. e atual. – São Paulo:
Atlas, 2015.
8

9
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