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RESUMO

ASSESSORIAS

POLICIAL-MILITARES
Erich Nelson Cardoso Hoffmann

v.5, n. 18 - 2020

Capitão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, exerce suas funções na Casa Militar. Mestre em
Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública.
Bacharel em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública pela Academia de Polícia Militar do
Barro Branco, Bacharel em Direito pela Universidade Bandeirante de São Paulo. Possui o Curso de Especialização em Segurança de Autoridades ministrado pela Casa Militar.

Este artigo é um dos frutos dos estudos
realizados sobre as Assessorias Policial-Militares do Estado de São Paulo, com o objetivo
de conhecê-las e propor sua normatização
como necessidade institucional, apresentando os resultados no Centro de Altos Estudos
de Segurança (CAES), como parte dos requisitos para a aprovação no Mestrado Profissional em Ciências Policiais de Segurança e
Ordem Pública. Para tanto, foram avaliados
dados gerais, centrando preponderantemente no estudo das monografias produzidas
sobre o tema, e ainda, realizadas visitas nas
Unidades e analises das respostas de questionário direcionado aos Oficiais que trabalham, ou já desenvolveram funções diversas
nas Assessorias. Após o término das pesquisas e aprovação de todo trabalho pela banca
examinadora, verificou-se oportuno oferecer
parte do conteúdo apresentado aos leitores
da Revista Força Policial. Desta forma, apresentar a essência destas Unidades, suas características gerais e sua relevância diante da
missão constitucional da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP).

PALAVRAS-CHAVE
Polícia Militar. Fortalecimento. Assessorias
Policiais-Militares.

ARTIGO
As Assessorias Policial-Militares são Unidades tradicionais da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), cujo desígnio é o
assessoramento de Instituições fundamentais para o vigor democrático do Brasil. E o
presente artigo apresenta quem são estas
Organizações Policial-Militares (OPM), que
cumprem a extraordinária missão de garantir
a segurança, a tranquilidade pública, asses-
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sorar tecnicamente importantes autoridades
e executar missões junto a significantes Instituições do Estado de São Paulo e sua Capital,
cujo desempenho é basilar para o próprio Estado Democrático de Direito, onde policiais
militares exercem funções em um ambiente
altamente politizado e enfrentam dificuldades peculiares.
Aqueles que assumem cargos públicos de
extrema relevância, que transcendem inclusive o contexto municipal e estadual, interagindo com a zona de influência nacional e
internacional, carecem de segurança específica garantida pelo próprio Estado, de maneira
particularizada e dispondo de conhecimento
próprio, oportuno e conveniente, a fim de
que exerça sua função de forma harmônica,
tendo o apoio técnico necessário e minimizados quaisquer tipos de coerção ou percalços.
O estudo demostra que o funcionamento
completo e equilibrado destas Instituições
está intimamente vinculado com a atividade
das OPM aqui citadas. Em que pese o atendimento direto inicial ser dado a pessoas específicas, este não é, de fato, fornecido por
causa delas, mas pelo que elas representam,
pautando assim as ações no absoluto interesse coletivo:
Realmente, a situação dos que governam
e decidem é bem diversa da dos que
simplesmente administram e executam
encargos técnicos e profissionais, sem
responsabilidade de decisão e opções
políticas. Daí por que os agentes políticos
precisam de ampla liberdade funcional
e maior resguardo para o desempenho
de suas funções. As prerrogativas que

se concedem aos agentes políticos não
são privilégios pessoais; são garantias
necessárias ao pleno exercício de suas altas
e complexas funções governamentais e
decisórias. (MEIRELLES, 2004, p. 78, grifo

nosso).

De tal modo, as Assessorias Policial-Mili-
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tares desempenham suas tarefas, assessorando, servindo e protegendo. Não é um afastamento das obrigações constitucionais das
Polícias Militares, mas é uma atividade que
garante toda amplitude que a Carta Magna
atribui, com o escopo de oferecer um serviço
integral à sociedade. Como ocorre no restante do país e no cenário mundial, é necessária
a existência de uma força pública que garanta o Estado Democrático de Direito, desenvolvendo ações especializadas com esta finalidade.
A fim de situar e delimitar o escopo deste
artigo, segue relação atual das OPM que foram analisadas e subsidiaram a pesquisa:
- Assessoria Policial-Militar da Secretaria
da Segurança Pública (APMSSP);
- Assessoria Policial-Militar da Secretaria
da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo (APMSJC);
- Assessoria Policial-Militar da Secretaria
da Administração Penitenciária (APMSAP);
- Assessoria Policial-Militar da Corregedoria Geral da Administração (APMCGA);
- Assessoria Policial-Militar da Assembleia
Legislativa (APMAL);
- Assessoria Policial-Militar do Tribunal de
Justiça (APMTJ);
- Assessoria Policial-Militar do Tribunal de
Justiça Militar (APMTJM);
- Assessoria Policial-Militar do Tribunal de
Contas do Estado (APMTCE);
- Assessoria Policial-Militar da Procuradoria Geral de Justiça (APMPGJ);
- Assessoria Policial-Militar da Prefeitura
do Município de São Paulo (APMPMSP); e
v.5, n. 18 - 2020
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- Assessoria Policial-Militar da Câmara Municipal (APMCMSP).

militar efetivo das Assessorias Policial-Militares.

A execução desta missão pela PMESP representa uma garantia legítima e eficaz para
democracia brasileira, tendo também grande
relevância à própria Instituição atendida. Se
bem conduzida, agrega valor substancial em
diversos aspectos, entre eles: imagem institucional, Relações Governamentais, Inteligência Policial, melhoria contínua da prestação
de serviço à sociedade, polícia comunitária
e integração com diversas Instituições. Além
disso, outro destaque é o fator histórico,
quando remete a pesquisa para OPM que
sua criação remonta ao século passado, por
exemplo, como a APMPMSP, que foi instituída
1966, ou a APMAL, com registro das primeiras atividades em 1912. A própria Casa Militar, que tecnicamente difere das Assessorias
Policial-Militares no organograma da PMESP,
mas executa as mesmas tarefas de Segurança
Institucional, sendo inclusive o Órgão Gestor
do Conhecimento (OGC) nesta atividade, tem
sua gênese no início do século 20.

- Segurança Institucional: compreende o
conjunto de medidas e ações que tem por
objetivo integrar procedimentos preventivos
e repressivos em ocorrência de danos físicos,
moral e à imagem das autoridades protegidas, impedindo ou minimizando a realização
de atentados e incidentes.

Para prosseguirmos no texto e atingir os
objetivos da pesquisa com precisão e coerência descreve-se agora alguns conceitos e
características próprias, com o objetivo de
padronizar nomenclaturas básicas. Para tanto, apresenta-se um resumo simplificado de
algumas atividades e frações da OPM, visando uma uniformização que otimize o pensamento sistêmico e o senso de pertencimento
das Assessorias Policial-Militares.
As conceituação e padronização aqui
apresentadas não se prestam a impedir a autonomia das OPM envolvidas para os casos
que aqui não foram descritos, podendo servir
de base e orientação para sua sistematização
e melhoria na gestão.
- Assessor Policial-Militar: todo policial

- Corpo de Segurança Institucional: é a
fração da OPM que possui como missão principal a Segurança Institucional.
- Ajudante de Ordens (Aj O): é o Oficial,
alocado à disposição de uma autoridade
no desempenho de suas funções, que deve
acompanhar e assisti-la, em suas atividades
oficiais, salvo determinação em contrário,
coordenando todas as medidas necessárias
ao deslocamento e colaborando na fiscalização das atividades de Segurança Institucional.

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. (BRASIL, 1988,
grifo nosso)

Se por um lado, a polissemia do conceito
de ordem pública, representa certa dificuldade para estabelecer uma premissa no âmbito
da doutrina e pesquisa, na prática, possibilita uma miríade de possibilidades de atuação
nas quais as Polícias Militares estão inseridas,
por dever constitucional.

- Corpo de Planejamento: é a fração da
A jurisprudência do Supremo Tribunal FeOPM que possui a missão principal de emprego no planejamento da Segurança Insti- deral trata ordem pública como “acautelamento do meio social” (HC 97688 – Minas
tucional.
Gerais – Relator Min. Carlos Ayres Britto). E
- Corpo Administrativo: é a fração da para José Afonso da Silva, (2009, p. 635); orOPM que possui a missão principal de em- dem pública é a situação de pacífico convívio
prego na Administração.
social, isento de ameaça, violência ou de sublevação que tenha produzido ou que suposO panorama normativo, onde se insere as
tamente possa produzir, em curto prazo, a
Assessorias Policial-Militares, remete primeiprática de crimes.
ramente ao contido no texto constitucional
no tocante à Segurança Pública.
A atuação das Polícias Militares é fator
Artigo 144 - A segurança pública, dever do determinante, embora não exclusivo, para
Estado, direito e responsabilidade de todos, manutenção da ordem pública, tal qual o
é exercida para a preservação da ordem previsto no texto constitucional. No entanto,
pública e da incolumidade das pessoas e do
essa atuação não se encerra nas atividades
patrimônio, através dos seguintes órgãos:
típicas de policiamento ostensivo fardado,
podendo e devendo tomar outras formas
[...]

http://revistafpolicial.policiamilitar.sp.gov.br/
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para concreção e manutenção desse estado ao insculpir as Assessorias Policial-Militares
de ordem, e nesse contexto estão inseridas as no seu bojo:
Assessorias Policial-Militares. Em um estado
de convivência pacífica, cujas tensões sociais
Art. 139 - A Segurança Pública, dever
se encontram dentro das balizas do direito
do Estado, direito e responsabilidade de
todos, é exercida para a preservação da
e da normalidade, a incolumidade das autoordem pública e incolumidade das pessoas
ridades deixa de ser mera proteção pessoal
e do patrimônio.
para transubstanciar-se em sustentáculo da
democracia e do próprio Estado.
Aqui não se trata de garantir a incolumidade de determinada pessoa, mas sim da
Instituição sobre a qual está depositada a investidura funcional típica do cargo a ser exercido, além da investidura do poder político,
o qual possui um caráter metajurídico, posto
que dotado da fé e da vontade do povo que
o outorgou à autoridade.
A atividade de Segurança Institucional,
uma das principais missões que uma Assessoria Policial-Militar pode realizar, se funda
no poder de polícia típico da atividade de
polícia administrativa, posto que para o seu
exercício ela pode restringir atividades, ou direitos individuais.
A doutrina traz como atributos do poder
de polícia a discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade. Segundo Maria Sylvia Zanella de Pietro, (2012, p. 125),
a discricionariedade é a decisão sobre qual
o melhor momento de agir, qual o meio de
ação mais adequado, qual a sanção cabível
diante das previstas na norma legal. Por autoexecutoriedade é a possibilidade que tem
a administração, com os próprios meios, pôr
em execução suas decisões. E a coercibilidade
é indissociável da autoexecutoriedade. O ato
de polícia só é autoexecutório, pois apresenta
força coercitiva.
A Constituição Paulista segue a mesma
linha da Carta Magna da República ao desenhar o panorama normativo da Segurança
Púbica, no entanto avança além deste último
v.5, n. 18 - 2020

§ 1º - O Estado manterá a Segurança Pública
por meio de sua polícia, subordinada ao
Governador do Estado.

§ 2º - A polícia do Estado será integrada
pela Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de
Bombeiros. [...]
Artigo 141 - À Polícia Militar, órgão
permanente,
incumbem,
além
das
atribuições definidas em lei, a polícia
ostensiva e a preservação da ordem pública.
§ 1º - O Comandante Geral da Polícia
Militar será nomeado pelo Governador do
Estado dentre oficiais da ativa, ocupantes
do último posto do Quadro de Oficiais
Policiais Militares, conforme dispuser a lei,
devendo fazer declaração pública de bens
no ato da posse e de sua exoneração.
§ 2º - Lei Orgânica e Estatuto disciplinarão
a organização, o funcionamento, direitos,
deveres, vantagens e regime de trabalho
da Polícia Militar e de seus integrantes,
servidores militares estaduais, respeitadas
as leis federais concernentes.

aos Militares Estaduais o dever de zelar pela
Ordem Pública. E da necessidade de estabilidade democrática, nascem as Assessorias
Policial-Militares. O legislador, por sua vez,
encontrou nas polícias militares a corporação
ideal para realização desse mister. Toda natureza distinta que o adjetivo militar importa,
como o ofício realçado à condição de missão, vedação de greve e sindicalização, são
alguns dos fatores que demonstram serem as
Polícias Militares os órgãos estaduais aptos a
entregarem o tipo de serviço perene que as
Instituições necessitam.

No Estado de São Paulo o destaque vai
para a Lei n.º 616, de 17 de dezembro de
1974, que dispõe sobre a organização básica da PMESP (atualizada pela Lei nº 735/75,
porém, em relação aos artigos citados não
houve mudança). Em seu art. 2º apresenta as
competências e entre suas múltiplas missões
encontramos mais uma referência da atividade em estudo.

Seguindo com as legislações infraconstitucionais, direcionando o estudo ainda para
competência das Polícias Militares, surge o
Decreto-Lei nº 667, de 02 julho 1969 e suas
alterações, sendo recepcionado pela Constituição Federal vigente. Em seu art. 3º, apresenta a quem compete a manutenção da
ordem pública e apresenta um conjunto de
atividades reservadas aos Militares Estaduais,
que mais uma vez reforça a legitimidade das
Assessorias Policiais-Militares. Cumprindo
apenas destacar que no art. 3° em sua alínea
“a”, tem-se a expressão “manutenção da ordem” e a Constituição Federal substituiu por
“preservação da ordem”.

a) missões de honra, guarda e assistência
militares;

Art. 3º - Instituídas para a manutenção
da ordem pública e segurança interna nos
Estados, nos Territórios e no Distrito Federal,
compete às Polícias Militares, no âmbito de
suas respectivas jurisdições: (Redação dada
pelo Del nº 2010, de 1983)

[...]
VI - Exercer:

b) guarda da sede dos Poderes Estaduais e
da Secretaria da Segurança Pública;
[...]
Art. 4º - A Polícia Militar subordinase
hierárquica,
administrativa
e
funcionalmente ao Secretário da Segurança
Pública.
Artigo 5º - A administração, o Comando
e o emprego da Corporação são da
competência e responsabilidade do
Comandante
Geral,
assessorado
e
auxiliado pelos órgãos de direção.
Parágrafo único - A administração da Polícia
Militar obedecerá às normas administrativas
estabelecidas pelo Estado
[...]

§ 3º - A criação e manutenção da Casa

Militar e Assessorias Militares somente
poderão ser efetivadas nos termos em
que a lei estabelecer. (SÃO PAULO, 1989,

grifo nosso).

Ao reservar à PMESP a responsabilidade
da assessoria policial-militar, nada mais fez
que seguir a vontade do Constituinte Federal de 1988, tendo em vista que este atribuiu

a) executar com exclusividade, ressalvas
as missões peculiares das Forças Armadas,
o policiamento ostensivo, fardado,
planejado pela autoridade competente,
a fim de assegurar o cumprimento da
lei, a manutenção da ordem pública e o
exercício dos poderes constituídos; [...]
(BRASIL, 1969).

http://revistafpolicial.policiamilitar.sp.gov.br/
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o Comando Geral da Corporação que
compreende:
I - o Comandante Geral;
II - o Estado Maior, como órgão de direção
geral;
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com a evolução da sociedade e os múltiplos
fatores de pressão, já sofridos pelas figuras
políticas, aliado ao crescente problema dos
IV - a Ajudâcia Geral, órgão que atende as crimes comuns, que se tornou uma realidade
necessidades de material e de pessoal do brasileira, necessitando, cada vez mais, dos
Comando Geral;
préstimos de especialistas para uma eficaz
Segurança Institucional.
III - as Diretorias, como órgãos de direção
setorial;

V - Comissões;

VI - Assessorias;

VII - Consultoria Jurídica (SÃO PAULO,
1974, grifo nosso)

Desta forma, o legislador buscou evidentemente designar à PMESP competências perante os órgãos assistidos, além da capacidade de autogestão disposta no art. 5º desta
lei, deixando para a Corporação a decisão
dos caminhos a serem trilhados no regramento das Assessorias Policial-Militares.
Além disso, a consciência da importância
destas Unidades, fica cada vez mais evidente

Em 23 de setembro de 1994, o governo
do Estado de São Paulo, por meio do Decreto nº 39.269, nominou o que hoje é objeto
desta pesquisa, modificando a denominação
de “Assistência” para “Assessoria Policial-Militar”, alteração de termo que deu maior
abrangência às atividades policial-militares
das OPM foco do estudo. E para complementar, em 26 de agosto de 2019, o governo estadual definiu no Decreto nº 64.413, a distribuição do efetivo da PMESP, contemplando
as 11 Assessorias Policial-Militares previstas
atualmente (Em 2020, foi publicado o Decreto 65.096/20, contudo, não abrangeram o
item citado).

Quadro 01 - Quadro de Organização (QO) da PMESP.
Fonte: Site da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

v.5, n. 18 - 2020

Identificou-se que não há um perfil único
entre estas OPM, e nota-se pouca conexão
entre si; estas Unidades têm múltiplas tarefas,
mas no pouco que as une, o valor estratégico de grandes oportunidades para a Instituição é um item comum a todas. Os potenciais
destas OPM são especialmente únicos e de
grande valor.

características estratégicas comuns, elencou-se algumas: (nota-se que nem sempre tais
características necessariamente estão presentes em todas as OPM em estudo, porém serão citados por ter sido identificado potencial
para tanto):

Público Paulista, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Secretaria dos Negócios
da Segurança Pública, Secretária de Justiça e
Cidadania, Secretaria de Administração Penitenciária, Tribunal de Justiça Militar e também
na Prefeitura do Município de São Paulo e a
Câmara Municipal de São Paulo. Estas duas
últimas citadas, justificam o recebimento da
assistência por serem encarregadas de gerir
e aprovar, respectivamente, o terceiro maior
orçamento do Brasil, incluindo o orçamento
dos outros Estados, dotados de um potencial
de grandeza econômica e desenvolvimentista
ímpar e como as outras instituições citadas,
suas atividades e personalidades podem, de
alguma forma, influenciar na administração
estadual e federal. Desta forma, todas estas
Instituições requerem atenção igualmente
qualificada.

c) executam os processos que compõem
a Segurança Institucional;

a) os respectivos chefes das Assessorias
Policial-Militares reportam-se ao Comando
De pronto constatou-se que as Assessorias da PMESP, via Chefe de Gabinete, e aos ChePolicial-Militares estão intimamente conecta- fes das Instituições a que estão vinculados;
das com Instituições de fundamental imporb) produzem direta ou indiretamente
tância e relevância para o estabelecimento e
uma
conduta constante de relacionamentos
manutenção do Estado Democrático de Direito. Neste contexto, recebem destaque as entre diversas autoridades e demais funcioatividades de Assessoria Técnica-Policial, Aju- nários dos mais variados escalões e níveis de
dância de Ordens e Segurança Institucional influência político-administrativa, disponidos Chefes dos Poderes Executivo, Legislativo bilizando uma rica fonte de influência para
e Judiciário Estadual, e ainda no Ministério PMESP;

d) são importantes vetores de construção de imagem institucional e potenciais
veículos de Relações Governamentais e Comunicação Social da PMESP, certo que, para
isto, o arranjo técnico e o alinhamento com
os objetivos da Instituição são indispensáveis;
e) realizam também, caso necessário, e
se forem demandados, a representação da
autoridade em atividades diversas, reuniões,
entre outros eventos;
f) são uma excelente fonte para produção na área de Inteligência Policial, aumentando sobremaneira a capilaridade na área;
g) promovem a assistência policial-militar, de forma técnica, inclusive nos assuntos
tratados na própria Instituição atendida;

Está formado o cenário de atuação e o rol
de Instituições que são contempladas com as
h) apoiam as OPM e o comando da
Assessorias Policial-Militares, cada uma com
estruturas próprias, com base nas demandas PMESP nos assuntos relacionados a Instituidiversificadas, seguindo a peculiaridade e na- ção assessorada, servindo como conexões
tureza de cada Instituição. Mas, dentro das rápidas e de confiança (licitações, Termos de
http://revistafpolicial.policiamilitar.sp.gov.br/
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Ajuste de Condutas, impostos municipais e
múltiplos outros assuntos).

efetivos dos QPO das OPM em pauta.
(DENTINI, 2013, p. 12)

Revelou-se então, que cada Assessoria Policial-Militar, mesmo que tenham características específicas, são “pequenas embaixadas”
da PMESP, como citou Dentini (2013 p. 20).
“[...] inseridas junto ao primeiro escalão de
instituições burocráticas, advindo deste status a condição ideal para a manutenção de
relações institucionais muito positivas”. Ou
seja, possuem papel essencial no processo
de fortalecimento da PMESP e ocupação de
espaços importantes, visando sempre entregar um serviço com excelência ao dignitário,
podem elevar o nome da Corporação e solidificar cada vez mais seu papel fundamental na
Segurança Pública. Com medidas eficientes e
coesas, otimizadas pela normatização adequada, podem dar continuidade e ampliar o
seu já reconhecido e primoroso serviço:

Como também afirmou Silva (2014, p.
37): “As Assessorias Policiais-Militares são
longa manus, embaixadas da Instituição perante os órgãos assistidos, desde que produzam, e levem a mensagem e as diretrizes da
PMESP às autoridades e aos integrantes dos
poderes constituídos”.

[...] Estas especificidades da atividade
policial desempenhada por estas OPM as
revestem de uma pontualidade especial,
que é o desenvolvimento de um largo
espectro de relações institucionais, afinal
a PMESP estará representada dia e noite
em importantes estruturas burocráticas,
pelo corpo policial que, na CMil e nas
APM, estiverem efetivados. Detectou
então a pesquisa, duas características de
fundamental importância presentes na
CMil e nas APM, a missão operacional
e a capacidade de atuar como órgão
permanente de relações institucionais.
Ambas com potencial implícito de revelar aos
altos escalões das Instituições Burocráticas
do Estado Constituído as qualidades da
PMESP sob os mais variados aspectos,
dentre os quais capacidade operacional, de
pronta-resposta, intelectual, de probidade,
de honra, de princípios cívicos, de paixão
à causa pública e inúmeros outros valores
de aspectos éticos, morais e doutrinários. A
PMESP revela-se perante o staff burocrático
de acordo com a conduta dos policiais
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Revela-se aqui um dos grandes valores
destas OPM, com visível oportunidade de
maior aproveitamento no seu papel diplomático institucional, que atuam como embaixadas em território estrangeiro, demostrado
na oportuna comparação; tem a capacidade
de transmitir não apenas os valores da Instituição, mas principalmente otimizar o cumprimento da sua missão constitucional. Repassando conceitos, reforçando princípios e
apontando quando possível o foco prioritário
para Segurança Pública, ajudando na solução
dos problemas desta área de gestão governamental.
Para finalizar, evidencia-se que é imprescindível a ressignificação das OPM envolvidas,
com foco em ações que também agreguem
valor à Corporação. O que há de se formular
agora é uma doutrina de procedimento que
tenha como foco o envolvimento em assuntos de interesse da PMESP. São múltiplas as
tarefas possíveis e o assessor policial-militar,
seja ele o Aj O, os agentes de segurança ou
qualquer outra função técnica, necessita saber qual sua importância diante da Instituição
e da autoridade assessorada. Entretanto, tão
importante quanto é saber qual sua importância no contexto da estrutura da PMESP, e
quais suas obrigações para com ela. E mesmo estando afastado das rotinas do policiamento ostensivo, deve agir com iniciativa e
comprometimento com a Instituição e amor
à causa pública.

O material escrito sobre a forma de relacionamento entre as Assessorias Policial-Militares e a PMESP é recorrente nas produções
monográficas do CAES, um conteúdo que
conduz o leitor a uma reflexão sobre o quanto é valido a ressignificação destas OPM:
Atualmente, no Estado de São Paulo, a
Polícia Militar tem também a missão de
manter, junto a alguns órgãos do poder
público, Assessorias Policiais Militares,
com atribuições definidas em lei, mas que
basicamente são aquelas que consagraram
a função dos Ajudantes-de-Ordens,
conjugando-as com outras peculiares a
cada órgão assessorado. As assessorias
dedicam-se totalmente a atender aos
interesses das autoridades, chegando em
certo momento a divorciarem-se de suas
origens, ou seja, dos quadros da Polícia
Militar, que por sua vez as deixa existir,
sem, contudo, cobrar-lhes um retorno
estratégico desse contingente com funções
tão nobres. (TRINCK, 2003, p. 09).

com as autoridades políticas com quem
desempenham tais funções.
[...]
houve o fortalecimento do Poder Político,
Instituição que a sociedade necessita para
as suas conquistas, seja no campo social,
econômico ou de desenvolvimento nacional.
Não há dúvidas, que as conquistas são
obtidas pela eficiência, pela aproximação,
convivência e amizade com os detentores
do poder, pois tem-se a oportunidade de
apresentar “valores”, “profissionalismo” à
Corporação. (COSTA, 1996, p. 47).
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RESUMO

ABSTRACT

Pretende-se demonstrar com este artigo
a necessidade de se conhecer e divulgar
o Monumento situado no Cemitério Municipal do Araçá, denominado Mausoléu
de Heróis da Polícia Militar, por meio da
comunicação social, visando a incentivar a
visitação do público interno e externo da
Corporação, que agregará valores culturais
desse exuberante patrimônio histórico,
onde podem ser observadas obras de arte
entre escultura e arquitetura, além de cultuar a memória dos heróis ali sepultados,
bem como valorizar o policial militar, que
faz juramento de sangue e está trabalhando com ética profissional, dia e noite no
sentido de combater a criminalidade, com
autocontrole emocional, para zelar pela
missão constitucional do Estado de servir e
proteger a comunidade com o sacrifício da
própria vida. O Mausoléu da Polícia Militar
foi idealizado no início da década de 1970
para sepultar policiais militares que perderam a vida no cumprimento do dever,
cumprindo o juramento de sangue declinado até hoje pelos valorosos policiais militares, no qual prometem dedicar-se inteiramente ao serviço da Pátria, cuja honra,
integridade e instituições defendem, com
o sacrifício da própria vida. De proporções
monumentais, o Mausoléu de Heróis da
Polícia Militar é ornamentado com 16 esculturas em bronze, na posição de sentido,
por ocasião do toque de silêncio, com altura de 2,00 m cada, de autoria do escultor
Vilmo Rosada, que simbolizam 16 vitórias
de diferentes épocas da história da Polícia
Militar do Estado de São Paulo, desde a
sua criação em 15 de dezembro de 1831.

It is intended to demonstrate with this
article the need to know and publicize the
Monument located in the Municipal Cemetery of Araçá, called Mausoleum of Heroes
of the Military Police, through the media,
aiming to encourage the visitation of the
Corporation’s internal and external public,
which will add cultural values to this exuberant historical heritage, where works of
art can be seen between sculpture and architecture, in addition to worshiping the
memory of the heroes buried there, as well
as valuing the military police, who swears
by blood and is working with professional
ethics, day and night in order to fight crime, with emotional self-control, to watch
over the constitutional mission of the State
to serve and protect the community with
the sacrifice of one’s own life. The Military
Police Mausoleum was conceived in the
beginning of 1970s to bury military policemen who lost their lives in fulfillment of
duty, accomplishing the oath of blood that
still being declined by the valiant police
officers, which promised entirely devotion
serving the homeland, whose the honor,
integrity and institutions, safeguard with
his own life sacrifice. With monumental
proportions it is decorated with 16 bronze sculptures in position of attention, at
the touch of silence, each has 2 meters
of height of, made by the sculptor Vilmo
Rosada, which symbolize 16 wins from
different periods of history São Paulo Military Police, since its creation on December
15th, 1831.

Palavras-chave: Polícia Militar do Estado
de São Paulo. Mausoléu da Polícia Militar.
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da memória da atuação da Polícia Militar
como também para conservação de parte do
acervo funerário da cidade. Além disso, um
inventário registra a situação atual do bem
num determinado momento, auxiliando profissionais da restauração quando futuramente forem realizar tais intervenções.

Os cemitérios de São Paulo resguardam
sepulturas de grande valor artístico e histórico, planejadas e produzidas por importantes
artesãos. Por meio da história dos sepultamentos e de sua linguagem estética própria
é possível compreender diversos hábitos e
Conforme o Sistema de Gestão da Polícostumes milenares que se relacionam desde
ao direito de propriedade das famílias até as cia Militar (GESPOL), a escolha do tema está
relações com o divino, com a igreja e com o vinculada à Gestão da Comunicação Social,
que é realizada por meio do Sistema de CoEstado.
municação Social da Polícia Militar do Estado
Eventualmente registradas em livros de de São Paulo (SISCOM), participante ativo do
tombo ou inventários informais, as sepul- Pensamento Sistêmico na Gestão da Polícia
turas correspondem à chamada arquitetu- Militar. A atividade de comunicação social,
ra “funerária” ou “mortuária” que descreve organizada nas áreas de relações públicas,
muito do padrão social, sanitário, cultural e assessoria de imprensa, publicidade e propolítico da época.
paganda, abrange toda e qualquer ação caAssim como outros cemitérios da cidade, paz de propiciar interação da Instituição com
o Cemitério do Araçá, localizado na Avenida seus diferentes públicos, tanto no âmbito inDoutor Arnaldo, nº 666, Pacaembu, em São terno, em todos os níveis de escalão de coPaulo, resguarda sepulturas tanto de grandes mando, quanto no âmbito externo, em todos
personalidades, quanto de meros anônimos, os segmentos da sociedade, sendo dever e
formando um extenso, variado e rico acervo. responsabilidade de cada policial militar conConstruído para abrigar uma burguesia re- tribuir para o bom conceito e a boa imagem
cente, formada por imigrantes ricos teve seu da Corporação (PMESP, 2010).
primeiro assentamento registrado em 1887 e
Este artigo buscou alinhamento com o
nos dias de hoje é o maior da cidade.
plano estratégico de comando, destacando a
Cita o Boletim Geral nº 187/74 que como
parte do acervo do Araçá está o Mausoléu da
Polícia Militar de São Paulo, construído na década de 1970 para sepultar policiais militares
que perderam a vida no cumprimento do dever. De proporções monumentais, distribui-se
em uma área de 297,00 metros quadrados,
é ornamentado com 16 esculturas em bronze, que homenageiam vitórias de diferentes
épocas da história da Polícia Militar Paulista
(PMESP, 1974).
Embora esse monumento não seja juridicamente protegido por um tombamento, a
realização de um inventário pormenorizado
torna-se necessário tanto para preservação
v.5, n. 18 - 2020

valorização do policial militar que está compromissado com o cidadão para proteger e
socorrer a sociedade no Estado de São Paulo, mesmo com o sacrifício da própria vida
e a conscientização sobre a importância de
ações de Comunicação Social para a imagem
da Instituição, divulgando sua cultura e estreitando o contato direto da população com
o policial militar, valorizando e consolidando
a filosofia do policiamento comunitário.
Segundo Silva (2010), o primeiro valor-fonte das ciências policiais é a proteção integral aos Direitos Humanos, ou seja, agir com
a finalidade de propor segurança aos interesses e às garantias individuais e coletivas da

pessoa, quer seja natural ou jurídica, pública final vencem, pois os que envergam a honrada farda da Polícia Militar estão conscientes,
ou privada.
Inspirada no absoluto respeito à vida, à que a missão da Polícia Militar é proteger as
integridade física e à dignidade da pessoa pessoas, fazer cumprir as leis, combater o crihumana e no reconhecimento de seus pro- me e preservar a ordem pública, tudo sempre
fissionais, a Polícia Militar do Estado de São com o espírito de solidariedade.
Paulo, compromissada em servir com excelência, pretende proporcionar às comunidades a segurança necessária para a promoção
da paz social e a realização do bem comum,
por meio da preservação da ordem pública e
do policiamento ostensivo em suas diversas
modalidades.
A Polícia Militar do Estado de São Paulo
consolida sua condição de referência nacional
na gestão de segurança pública, satisfazendo os anseios e necessidades da sociedade,
transmitindo sempre percepção de segurança aos seus cidadãos, sendo reconhecida pela
legalidade, competência, atualidade, flexibilidade e humanitarismo.
Para o desempenho de suas atividades
perante a comunidade, os policiais militares
internalizam valores focados na ética e moral que são demonstrados pelas suas ações
com honestidade de propósitos, probidade,
patriotismo, civismo e coragem em defesa da
vida, da integridade física e da dignidade das
pessoas; nas relações humanas no ambiente
de trabalho pelo respeito à hierarquia, disciplina, fraternidade, justiça, lealdade, constância de propósitos e profissionalismo, servindo a população como cada policial militar
gostaria de ser servido.
Nos momentos de incerteza, de temor, de
sinistros, surge, como um anjo da guarda,
a figura, daquele que compromissado com
o bem, treinado tecnicamente e equipado
com as ferramentas adequadas, imbuído do
compromisso com a comunidade, deixa sua
família e mesmo sob o risco de morte, enfrenta o perigo e aparece solidário àqueles
que momentaneamente subjugados, e ao
http://revistafpolicial.policiamilitar.sp.gov.br/

Todo policial militar está compromissado
com o cidadão e trabalha diariamente a fim
de contribuir para o controle do crime, aliando sua nobre vocação com a coragem inspiradora que adquire nas aulas que participa
nas Escolas de Formação e que preparam sua
bagagem teórica e prática para combater a
criminalidade, alavancado pelo juramento de
sangue, sempre vigilante e transmitindo confiabilidade para melhorar a imagem da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

RESULTADOS DAS PESQUISAS
Quando foram realizadas pesquisas bibliográficas e documentais houve a coleta de
importantes dados sobre o passado histórico
do Mausoléu da Polícia Militar para buscar
entendimento do presente.
Várias Unidades e Administrações ligadas
direta ou indiretamente ao Mausoléu da Polícia Militar contribuíram para entendermos
um pouco de sua história, o Museu de Polícia Militar, o Centro de Comunicação Social
da Polícia Militar, a Diretoria de Educação e
Cultura, a Diretoria de Logística, o Centro de
Altos Estudos de Segurança, o Centro Integrado de Apoio Patrimonial, a Capelania da
Polícia Militar, o Departamento de Suporte
Administrativo do Comando Geral, o Serviço
Funerário da Prefeitura do Município de São
Paulo, o Departamento do Patrimônio Histórico da Prefeitura do Município de São Paulo,
entre outras.
Por meio da Lei municipal nº 5.072, de 29
de outubro de 1956, foi autorizada a construção de um Mausoléu no Cemitério do Araçá, a fim de receber os despojos de Guardas
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Civis tombados no cumprimento do dever
(SÃO PAULO, 1956).
No ano de 1969, o então Comandante Geral da Força Pública, Coronel Confúcio
Danton de Paula Avelino, solicitou ao Prefeito
Municipal de São Paulo uma área de terreno
no Cemitério do Araçá para a construção do
Mausoléu dos Heróis da Corporação.
O Decreto-lei estadual nº 217, de 08 de
abril de 1970, constituiu a Polícia Militar do
Estado de São Paulo, integrada por elementos da Força Pública do Estado e da Guarda
Civil de São Paulo (SÃO PAULO, 1970).
O Decreto municipal nº 8.817, de 13 de
junho de 1970, concedeu auxílio para a construção do Mausoléu aos Heróis da Milícia do
Estado e baseado no Decreto municipal nº
9.852, de 18 de fevereiro de 1972, foi outorgada a concessão para a Polícia Militar do
Estado de São Paulo, de uma área localizada
no Cemitério Municipal do Araçá, situada na
rua 17 (SÃO PAULO, 1970).
O Monumento denominado Mausoléu
dos Heróis da Polícia Militar do Estado de São
Paulo foi então inaugurado em 29 de agosto
de 1974, no Comando Geral de Polícia Militar do Coronel do Exército Brasileiro Francisco
Batista Torres de Melo e teve a primeira Diretriz para a sua utilização publicada em anexo
ao Boletim Geral nº 187, de 02 de outubro
de 1974 (PMESP, 1974).
Atualmente é a Diretriz Nº PM5-001/51/03,
de 07 de março de 2003, que regula a cerimônia de sepultamento no Mausoléu “Heróis
da Polícia Militar”, no Cemitério do Araçá
(PMESP, 2003).
Portanto, o Mausoléu dos Heróis da Polícia Militar do Estado de São Paulo é um Monumento exuberante que foi idealizado pelo
professor Enzo da Silveira, presidente da Sociedade Brasileira de Heráldica e Medalhística
de São Paulo (PMESP, 1974).
v.5, n. 18 - 2020
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Assim, em 29 de agosto de 1974, data
da edição extra do informativo da Seção de
Comunicação Social da Polícia Militar, denominado PMZITO 5ª EM, que saia às quintas-feiras, observou-se que foi inaugurado o
Mausoléu dos Heróis da Polícia Militar do Estado de São Paulo, sendo pertinente consignar a seguir o discurso do Coronel do Exército
Brasileiro Torres De Melo, Comandante Geral da Polícia Militar à época (PMESP, 1974),
conforme segue:
[...]
- Nos idos de 1970, em decorrência de uma
onda terrorista que assolava nossa pátria, e
em virtude das inúmeras baixas sofridas pela
Corporação, surgiu a ideia da criação de um
Mausoléu a fim de reverenciar condignamente
a memória daqueles que, no cumprimento
do dever, ofereceram suas próprias vidas em
holocausto.

Em outra esteira, imperioso se faz consignar que são tantos heróis que jazem no
Mausoléu da Polícia Militar, que se buscar
detalhes de cada história dos seus feitos
valorosos seria difícil registrá-los em apenas uma obra, pois todos cumpriram o juA partir desta data, todos os Policiais Militares
ramento de arriscar a vida pelo próximo e
que tombarem no cumprimento do dever,
descansarão no seu Mausoléu sagrado, no o lema da bandeira paulista, de defender
Cemitério do Araçá (Capital), dormindo o o Brasil, mesmo com o sacrifício da própria vida.
sono eterno dos justos.
Senhor Governador do Estado, Laudo Natel,
o qual, bem compreendeu o significado da
obra, propiciou os recursos necessários para
o seu término, demonstrando com isso, seu
alto espírito humanitário e reconhecimento do
povo paulista.

Pedimos a Deus que isto não aconteça pois,
o desaparecimento de um policial representa
para todos nós, uma profunda dor e uma
perda irreparável.
Estes são os votos de nosso Comandante
Geral, Coronel Francisco Batista Torres de
Melo. POLÍCIA MILITAR “ GUARDIÃ DO
ESTADO.”(MELO, 1974, p.1)

Atualmente há 164 policiais militares
sepultados nos boxes para ossários e 187
policiais militares sepultados nas gavetas
para ataúdes. Existem dois autores da história da Polícia Militar que descreveram
momentos heroicos de Comandantes que
se tornaram símbolo de heroísmo.

O Mausoléu acolheria também os
companheiros, anteriormente tombados em
defesa da sociedade, como justa e merecida
homenagem eterna.
Assim ganhou corpo a ideia, e um livro de
ouro recebeu as assinaturas dos amigos
da Corporação que, voluntariamente, se
juntaram às contribuições de todos nós
todos, permitindo que a simples ideia se
transformasse hoje, em realidade
Dezesseis estátuas, representando as
Campanhas da Polícia Militar, foram sugeridas
pelo professor Enzo da Silveira, presidente da
sociedade brasileira de heráldica e medalhística
de São Paulo, e introduzidas dentro da
majestosa obra arquitetônica pelo artista rioclarense Vilmo Rosada, velarão diuturnamente
nossos heróis, jamais permitindo que o
sangue derramado e, as lágrimas de seus
entes queridos tenham sido em vão.
A obra terminada deve-se à união de todos
nós, povo + polícia + governo, dedicação
de nosso Serviço de Engenharia, ao apoio
irrestrito do atual Secretário de Estado dos
Negócios da Segurança Pública, que através
de ingentes esforços junto ao Excelentíssimo

Figura 1 - Cel EB Torres de Melo, Cmt G PMESP, 1977.
Fonte: Museu de PM (Reprodução), 2012.
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Um deles é o Herói da Revolução de Outubro de 1930, Tenente Coronel Pedro Árbues
Rodrigues Xavier, que está sepultado no Mausoléu da Polícia Militar no boxe de ossário ao
lado da escultura que homenageia esta Campanha Gloriosa da Força Pública de São Paulo.
Segundo o historiador Coronel Edilberto de
Oliveira Melo, o Coronel Pedro Árbues Rodrigues Xavier foi o “Herói de Cananéia”, e descreve essa cena heroica no seu livro Clarinadas da
Tabatinguera (MELO, 2009, p. 345).
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ocasionando
uma
reviravolta
no
panorama político brasileiro, pois embora
o crime fosse por motivos particulares, ele
foi atribuído a Washington Luís; numa
estratégia inteligentemente montada pelos
adversários de Júlio Prestes, a propaganda
a favor de Getúlio foi muito intensa e
emocionante motivando a Revolução de
1930, que iniciou a 3 de outubro.

[...]

Para a luta se apresentaram muitos oficiais
reformados da Força Pública, na defesa
de São Paulo contra as tropas de Getúlio
e também para garantir a posse de Júlio
Prestes.

- Nas eleições majoritárias, realizadas em
1930, quatriênio 1930-34, venceu o Dr.
Júlio Prestes de Albuquerque, apoiado
pelo Presidente Washington Luís. O
candidato de oposição, derrotado, foi
Getúlio Vargas, que teve o apoio dos
governos dos Estados do Rio Grande do
Sul, Minas Gerais e Paraíba.

Um desses oficiais foi o Cel. Pedro Árbues
Rodrigues Xavier, morto no cumprimento
sagrado do dever. Reformado e velho,
Pedro Árbues se apresentou ao Comando
da Força Pública, recebendo ordens de
defender a região de Cananéia, quando já
as tropas revoltosas tentavam invadir São
Paulo.

A posse de Júlio Prestes seria em outubro,
mas um fato inusitado foi o assassinato
do Presidente da Paraíba, João Pessoa,

Recebeu poucos combatentes, armados às
pressas, e mal teve tempo de entrincheirarse com seus homens, já foi atacado por

uma tropa numerosa com grande poder
de fogo seus bravos soldados lutam
desesperadamente, mas não resistem ao
ímpeto do inimigo. Pedro Árbues sente-se
sozinho, pois vê acabar a munição e um a
um, seus homens sucumbirem.
Renda-se paulista, ordena o capitão gaúcho
Um Soldado da Força Pública morre, não se
rende, responde o nosso herói.
Gasto o último cartucho de seu revólver,
o transforma em projétil, que lança sobre
os atacantes. Com sua espada defende
das baionetas inimigas. Uma rajada de
metralhadora põe termo à vida desse bravo,
que manteve de pé e bem alto a honra do
soldado paulista.
O próprio inimigo se mostrou emocionado,
maravilhado com tanta bravura e
reconhecendo esse feito heroico, esse valor
imenso, lhe dá sepultura e lhe presta honras
militares. Em 1934, uma Comissão de Oficiais
vai a Cananéia e traz os seus despojos,
sepultados no Cemitério São Paulo, lado de
outros heróis da Tropa Paulista.
O que dá ênfase a esse fato histórico foi o
depoimento do próprio capitão inimigo ter
vindo a São Paulo, após serenados os ânimos
e dado os detalhes da morte do nosso herói.

O outro é o Herói-Símbolo da PMESP, o Capitão PM Alberto Mendes Junior, que tem seu
feito descrito pelo Coronel Paulo Adriano Telhada, no livro Quartel da Luz: Mansão da Rota,
inclusive citando detalhes de sua prisão, quando em 08 de maio de 1970, foi promovido por
bravura ao posto de 1º Tenente PM e em razão
de seu heroísmo, em 10 de maio de 1970, foi
promovido post mortem ao posto de Capitão
de Polícia Militar do Estado de São Paulo (TELHADA, 2011, p. 425), senão vejamos:
[...]

Figura 2 - Placa onde jaz o “Herói de Cananéia”
Fonte: Zeh Gonçalves (Fotógrafo), 2012.
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ALBERTO MENDES JÚNIOR nasceu aos 24
de janeiro de 1947, nesta capital, era filha
de Alberto Mendes e Dona Angelina Plácido
Mendes. Desde cedo o garoto Alberto
manifestava o seu desejo de ingressar a
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Corporação, da qual, pela voz de seus tios,
só bem ouvia falar, fazendo crescer em
tamanho e idade aquele ideal em sua mente.
Filho extremoso, só deu aos seus pais alegrias
e satisfação. Manteve sempre apego à
família, “Célula Mater” de toda uma Nação.
Ao terminar o ginásio, pôde realizar o sonho
de criança, entrar para a Polícia Militar do
Estado de São Paulo. Em 15 de fevereiro de
1965 foi alistado nas fileiras da Corporação,
por haver sido aprovado em todos os exames
e conseguindo classificar-se no concurso para
ingresso no Curso Preparatório de Formação
de Oficiais. Quatro anos e dois meses após,
concluído o Curso de Formação de Oficiais,
e, em 21 de abril de 1969, por estranha
coincidência, dia e mês em que Tiradentes
foi enforcado, foi declarado Aspirante a
Oficial, possuindo 22 anos de idade. Em 02
de julho de 1969, foi apresentado ao 15º
BP, lá classificado por efeito de promoção.
Em 15 de novembro de 1969 foi promovido
por merecimento intelectual ao posto de 2º
Tenente, permanecendo naquela Unidade.
Em 06 de fevereiro de 1970, foi apresentado
ao 1º BP “TOBIAS DE AGUIAR”, uma vez ter
sido transferido por conveniência do serviço,
através de publicação inserta no Boletim
Geral Nº 25, de 25 de fevereiro de 1970.
Logo quando da sua chegada, já se entrosou
perfeitamente ao convívio de seus novos
companheiros. De espírito jovial e alegre
captou desde o começo a amizade de todos
aqueles com que teve a oportunidade de
privar. Era o alegre “PORTUGUÊS”, como era
chamado por seus colegas, sempre sorridente,
dedicava-se com denodo esforço ao serviço,
desempenhando sempre com galhardia as
missões que lhe eram confiadas. Em fins de
abril de 1970 era descoberto um foco de
terroristas no Litoral Sul. Tropas do Exército
Brasileiro, da Força Aérea, Marinha e Polícia
Militar do Estado de São Paulo, deslocaramse para aquela região. Foi o 1º BP “TOBIAS DE
AGUIAR” designado pelo Comando Geral da
Polícia Militar, para prestar apoio à Tropa da
Companhia Independente com sede na Cidade
de Registro. Para lá seguiu o Tenente MENDES
no comando de um pelotão, juntamente a
outro efetivo comandado por outro Oficial,
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todos sob comando do Capitão Carlos de
Carvalho. Após uma semana naquela cidade,
recebeu o Capitão ordens para regressar com
um dos pelotões para São Paulo, deixando em
Registro apenas um, comandado por um dos
Oficiais. Não houve escolha, pois, o Tenente
MENDES apresentou-se e solicitou para que
permanecesse, demonstrando mais uma vez
sua dedicação ao serviço. Na noite de 08 de
maio de 1970, aproximadamente às 21:00h,
os terroristas atacaram de surpresa um dos
postos da Guarda que era feita por homens
pertencentes ao pelotão, localizado próximo
a Sete Barras. Tomando conhecimento
do fato, o Oficial dirigiu-se ao local para
prestar socorros aos seus comandados,
porém, mal sabia que caminhava para uma
emboscada que havia sido preparada pelos
terroristas. Prendendo oito (08) integrantes
do pelotão, eles aguardavam a sua chegada.
Emboscado, com inferioridade em homens e
armas, estando cercado por todos os lados,
foi atirado aquele jovem num dilema: ou
cessavam o fogo, ou entregava-se sozinho,
ou morreriam todos. Evitando o sacrifício dos
seus comandados, falou mais alto o espírito
de herói; entregava-se o Oficial para salvar
a vida de seus comandados, porque era um
líder; entregava-se por que era perfeito chefe
cônscio de suas responsabilidades. Depois
de morto em maio, seu corpo foi apenas
encontrado em 09 de setembro do mesmo
ano, através de longas buscas levadas a efeito
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por indicações de um dos terroristas preso.
Foi velado na sede do Batalhão “TOBIAS
DE AGUIAR”, seguindo seu enterro para
o Cemitério do Araçá, onde calculou-se o
acompanhamento de aproximadamente 100
(cem) mil pessoas.

Com a publicação da Lei estadual nº
13.026/08, de 21 de maio de 2008, foi então criado o Dia do Herói Policial Militar, a
ser comemorado todos os anos no dia 10 de
maio, data da morte do Capitão PM Alberto
Mendes Junior, que objetiva deixar sempre
presente em nossas memórias e da nossa sociedade este Herói-Símbolo.

CONCLUSÃO
O profissional de segurança pública no Estado de São Paulo, principalmente nas atividades
de policiamento ostensivo e de bombeiros, necessita mais que o conhecimento de procedimentos operacionais padrão, mas de vocação
de corpo e alma, uma visão holística do ser humano que a administração de pessoal da Polícia
Militar do Estado de São Paulo utiliza para identificar fatores críticos de sucesso relacionados
ao clima organizacional positivo, o que acaba
contribuindo para a qualidade de vida tanto do
policial militar quanto da comunidade à qual se
prestam os serviços.
A atividade de Comunicação
Social abrange toda ação que
permite interação da Instituição
com as pessoas que integram o
seu público interno e o externo,
nos diversos segmentos da sociedade, sendo dever de cada policial militar contribuir para fortalecer a imagem e o conceito da
Polícia Militar do Estado de São
Paulo.

Figura 3 - Placa onde jaz o “Herói-Símbolo da PMESP”
Fonte: Zeh Gonçalves (Fotógrafo), 2012.
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Este trabalho buscou demonstrar a necessidade de se conhecer e divulgar o Mausoléu de
Heróis da Polícia Militar, por meio da comunicação social, visando a incentivar a visitação do
público interno e externo da Corporação, que
agregará valores culturais desse exuberante patrimônio histórico, além de cultuar a memória
dos heróis ali sepultados, bem como valorizar
o policial militar, que faz juramento de sangue
e está trabalhando com ética profissional, dia e
noite no sentido de combater a criminalidade,
com autocontrole emocional, para zelar pela
missão constitucional do Estado de servir e proteger a comunidade com o sacrifício da própria
vida.
No final do ano de 2018, o Centro Integrado de Apoio Patrimonial (CIAP), Órgão de Apoio
Técnico subordinado à Diretoria de Finanças
(DF), foi responsável pela contratação de uma
obra de recuperação, de restauro, de manutenção e de adequação de acessibilidade no Mausoléu dos Heróis da Polícia Militar, sendo que a
solenidade da reinauguração do Monumento

ocorreu em 02 de novembro de 2019, no ano
do 45º aniversário de sua criação (PMESP, 2019).
A proposta deste artigo, portanto, foi atender às necessidades institucionais, registrando
o desenvolvimento histórico do Monumento
denominado “Mausoléu dos Heróis da Polícia
Militar”, que atualmente é administrado pela Diretoria de Educação e Cultura da Polícia Militar
do Estado de São Paulo, bem como divulgando
as raízes históricas da Força Pública de São Paulo
para nossos públicos interno e externo.
FiPor fim, segue um poema intitulado “Anjos
Heróis Inesquecíveis”, de autoria do poeta
e 2º Sargento PM Émerson André da Silva
(SILVA, 2012), classificado no 49º BPM/M,
dedicado exclusivamente a todos os Heróis
que jazem no Mausoléu da PM, que fizeram
e cumpriram um Juramento Solene, no qual
prometeram dedicar-se inteiramente ao serviço da Pátria; cuja honra, integridade e instituições defenderam, mesmo com o sacrifício
da própria vida:

FIgura 4 - Vista noturna do “Mausoléu dos Heróis”.
Fonte: Cabo PM Da Cruz (Fiscal do CIAP), 2019.
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Anjos Heróis Inesquecíveis

Figura 5 - Visão diurna do “Mausoléu dos Heróis”.
Fonte: Cabo PM Jefferson (Fiscal do CIAP), 2020.

Nem a brisa de uma madrugada
É capaz de nos conter, nessa dura caminhada
De que o estrito cumprimento do dever
É simplesmente o fato de servir e proteger
Só confiamos nos anjos que estão no céu
Porque só eles podem nos livrar do Mausoléu
Pois a nossa árdua trajetória
Não é tão somente marcada pela vitória
Mas sim sabemos como é difícil defender a nação
Ainda mais quando perdemos um combatente
Que procurou honrar seu juramento em prol da
Instituição
Apesar de tudo e de todos, somos a linha de
frente
Porque somos meros milicianos
Que se doam sem contar os anos
E incansáveis patrulheiros vigilantes
Que não se cansam em nenhum dos instantes
Quando é soado o toque da alvorada
Já atendemos a várias ocorrências durante a
madrugada
E quando muitas pessoas dormiam tranquilamente
Lá estávamos nós, patrulhando implacavelmente
Somos realmente uma legião de Paulistas Cobertos
de transparência e sempre legalistas
Compromissados em servir e proteger a sociedade
Sempre em que houver a necessidade
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REFLEXÕES SOBRE
A ONTOLOGIA DA CARREIRA POLICIAL
MILITAR

Alexandre Vitorino Roldan
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Major PM, Chefe da Divisão de Ordem Pública do Centro de Inteligência
da Polícia Militar do Estado de São Paulo (CIPM), iniciou sua carreira
na Corporação em 14 de janeiro de 1991 no Curso Preparatório de
Formação de Oﬁciais. É bacharel em ciências Jurídica pela Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo. Especialista em Direitos Difusos e
em Direito Público pela Escola Superior do Ministério Público.Bacharel
em Educação Física pela escola de Educação Física da Polícia Militar.
Pós-graduado em Inteligência Estratégica pela Escola Superior de
Guerra.É mestre e doutor em Ciências Policiais de Segurança e Ordem
Pública pelo Centros de Altos Estudos de Segurança Pública (CAES).

“A carreira militar não é uma atividade
inespecífica e descartável, um simples
emprego, uma ocupação, mas um
ofício absorvente e exclusivista, que nos
condiciona e autolimita até o fim. Ela
não nos exige as horas de trabalho da lei,
mas todas as horas da vida, nos impondo
também nossos destinos. A farda não é
uma veste, que se despe com facilidade e
até com indiferença, mas uma outra pele,
que adere à própria alma, irreversivelmente
para sempre” (Gen Octávio Costa,
combatente da FEB1).

aprofundar um pouco mais na compreensão
do que é ser Militar.

Trata-se de um conceito que, para esta reflexão, se empresta da filosofia e da metafísica
para permitir uma aproximação ao conhecimento da essência do que é pertencer à carreira policial militar, compreender o que é essa
“entidade” a partir de suas características mais
elementares e também dos valores que personificam o ser policial-militar, enquanto tal.

(1997) em um estudo antropológico desenvolvido dentro de academias militares no final
da década de 90, observou que as instituições
militares, alicerçadas em um tipo de organização social peculiar baseada na disciplina e
hierarquia, contêm características internas,
específicas e exclusivas, e que, nesse sentido,
constituem um mundo próprio, e, como tal,
diferentes do restante da sociedade dita civil.

O vocábulo Militar, originário etimologicamente do latim, militaris, de miles, (ser soldado
do exército) designa, segundo dicionários convencionais como Houaiss e Michaelis, a concepção relativa àqueles que integram as Forças
Armadas.

Portanto, a simples definição do vocábulo
não tem o condão de elucidar nem a simples
adjetivação que o termo dá a uma boa parte
Susana de Castro (2008) esclarece que o vo- das polícias que carregam essa qualificadora,
cábulo “ontologia” é resultado da junção de quanto menos ao conteúdo ontológico que
dois termos gregos, onta (entes) e logos (teo- caracteriza os indivíduos que integram essas
ria, discurso, palavra), podendo significar, por- corporações.
tanto, teoria dos entes, a teoria do ser enquanBuscando respostas quanto ao caráter esto tal.
sencial da definição do ser militar Leirner

Estudar de maneira mais aprofundada o
conjunto de valores e atributos que definem o
que é ser policial militar é essencial para compreender os contornos que caracterizam sua
carreira, a começar pela qualificadora que adjetiva essa profissão, e que, por natureza, personifica um Ethos próprio, sustentado por um
conjunto especial de códigos, valores e princípios.

É nessa esteira que se torna possível apontar que militares possuem uma espécie própria
de identidade, revelada por meio de símbolos
como a linguagem, postura marcial, corte de
cabelo, hábitos, culto ao nacionalismo, títulos
e uso exclusivo de seus uniformes.

Por outro lado, há todo um conjunto determinante de valores que não são facilmenAssim, para compreender a Ontologia da te identificáveis, não estão expostos, mas que
carreira policial-militar é ponto de partida personificam aquilo que já se denominou aqui
1
A epígrafe, atribuída ao Gen Octavio Costa, comba- como o Ethos Militar.
tente da FEB, é mencionada em discursos e falas que
reverenciam a visão particular dos militares sobre os
valores da carreira. Integra também o Vade-Mécum de
Cerimonial Militar do Exército Valores, Deveres e Ética
Militares (VM 10). Disponível em: http://www.sgex.eb.
mil.br/index.php/cerimonial/vade-mecum/106-valores-deveres-e-etica-militares. Acesso em: 28 abr. 2019.
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O Tenente Coronel da PMESP Enio Antonio
de Almeida em Tese de Doutorado em que
estudou a Formação dos Oficiais da Força
Pública Paulista (atual PMESP), ao citar Janowitz, discorrendo sobre o militar profissio-
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nal, destaca que o corpo de oficiais, praticamente desconhecido antes de 1800,
depois de 1900 passou a existir em praticamente todos os mais importantes países
do mundo, ressaltando que essa evolução
e profissionalização das Instituições Militares conduziu seus integrantes à recorrente confirmação de fazerem parte de
instituições cujo envolvimento e dedicação
dos colaboradores superariam os padrões
normalmente observados em outras profissões e, confirmando a Teoria da Reprodução de Bordieu, assevera, “são muito
mais do que profissionais: seriam verdadeiros sacerdotes.” (ALMEIDA, 2015).
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sora Ana Paula Grillo Rodrigues, com a finalidade de verificar os padrões de vínculos entre os indivíduos e as organizações,
estudou o comportamento de Militares Estaduais, especialmente no Estado de Santa
Catarina.
Antes de apontar os resultados com o
grupo alvo do estudo, a Dra. Ana Paula esclarece como se caracteriza o vínculo entre
organizações e indivíduos:
O vínculo que une o indivíduo à
organização é construído através de
processos de troca, tanto material quanto
simbólica, na qual de um lado está a
organização com suas metas e razões de
existência social e, do outro, o indivíduo
com seus desejos e anseios. Dessa
interação múltiplos vínculos podem
surgir com diferentes consequências
tanto para o indivíduo quanto para a
organização. A qualidade de um vínculo
pode ser considerada como um reflexo,
não apenas de valores intrínsecos e
atitudinais, como também uma resposta
à cultura organizacional, podendo
resultar no valor que o indivíduo atribui
à organização e às relações de trabalho
decorrentes. (RODRIGUES, 2016, p. 5).

De fato, a analogia ao “sacerdócio” é
algo historicamente consagrado entre os
militares que reproduzem essa alegoria,
associando o seu trabalho com o servir
a uma causa, o que Almeida (2015), referenciando NIBLACK, ilustra claramente
ao citar as considerações que um capitão
da marinha norte-americana, numa carta
muito divulgada, descreveu a seu filho:
A profissão naval é muito semelhante
ao sacerdócio. Você dedica a vida a
um propósito. Usa o traje de uma
profissão organizada. Sua vida é
regida por normas estabelecidas pela
organização. Você renuncia à busca de
riqueza. Em grande parte, abre mão de
sua cidadania; abandona a política; e
trabalha pelo maior enaltecimento da
nação. Em última análise, suas metas
e objetivos são tão morais quanto os
de qualquer sacerdote, pois você não
está procurando seu próprio bem-estar,
mas o bem-estar supremo de seu país.
Você treina os homens que lhe estão
subordinados para serem cidadãos
bons e úteis, e, como sacerdote, o que
você diz deve obedecer às normas da
organização. (NIBLACK, 1967, p. 117118 apud ALMEIDA, 2015, p. 64).

Em pesquisa do ano de 2016, a Profes-
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Nessa pesquisa, Rodrigues (2016) observou, entre os avaliados, o alto nível do
vínculo denominado comprometimento2
(78% dos pesquisados), seguido do vínculo consentimento3 (18%) e pouco vínculo
RODRIGUES apud SILVA, afirma que o vínculo do
comprometimento “se caracteriza por um processo
de identificação e envolvimento do indivíduo com os
objetivos e valores da organização. Esse enfoque é reforçado pelo sentimento de lealdade, pelo desejo de
permanecer na organização e trabalhar para seu progresso” (RODRIGUES, 2016, p. 8).
3
A mesma autora afirma que “o consentimento é uma
redefinição conceitual da base normativa, associada à
obrigação moral, sentimentos de lealdade e cumprimento de normas sociais. Ele se caracteriza por ser um
vínculo pautado na obediência a um superior hierárquico, na qual o indivíduo busca cumprir ordens, regras ou normas estabelecidas pela organização a qual
trabalha (RODRIGUES, 2016, p. 9).
2

relacionado ao entrincheiramento 4 (4%),
Ao avaliar, sob o mesmo enfoque dos
explicando assim o resultado:
vínculos, uma grande amostra de militaOutro aspecto que pode explicar o alto res estaduais da Polícia Militar de Santa
nível de comprometimento pode estar Catarina (6.211 avaliados de um total de
no sentimento de pertencimento a 10.451 militares da Instituição) 5, a Profesuma organização com uma identidade sora Ana Paula constatou mais uma vez
forte, como aparece nas organizações que o principal e mais forte vínculo que
militares. Percebe-se na corporação a liga os Militares à Instituição é o comproutilização de inúmeros rituais, tradições
metimento, dos quais decorrem valores
e símbolos que a tornam culturalmente
consolidadas
e
consequentemente como o orgulho, identificado como a disrefletem
em
sentimentos
de posição para exercer esforço em benefício
pertencimento (RODRIGUES, 2016, p. da organização, a identificação, crença e
5).
a aceitação dos valores e objetivos e da
Note-se, portanto, que o vínculo com- organização e o pertencimento, desejo de
prometimento e (também o consentimen- se manter como membro da organização.
to que foi identificado em percentual que
não se pode desconsiderar), está estreitamente vinculado à noção de pertencimento, perfil que distingue o militar na medida que lhe intui a ideia que suas ações,
condutas e comportamentos materializam
a manifestação da própria Instituição, cujo
propósito é Servir.
Os resultados obtidos pela Professora Dra. Ana Paula Grillo Rodrigues, em
2016, diante de uma amostra de militares
de unidade específica do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina estimularam a busca pela ampliação do público da
amostra na tentativa de se verificar se os
resultados se replicariam. Foi assim que,
em 2017, iniciou pesquisa que está em
fase final de conclusão e cujos resultados
preliminares foram apresentados por ocasião do Encontro Nacional das Entidades
Militares Estaduais – ENEME, realizado em
São Paulo nos dias 25 e 26 de julho de
2019.
Ao explicar o vínculo entrincheiramento Grillo Rodrigues ressalta que “o entrincheiramento se caracteriza
pelo vínculo do indivíduo com a organização, estabelecido pelo receio de possíveis perdas relacionadas à
sua interrupção, como por exemplo, o receio de perder o emprego e ter de enfrentar o mercado competitivo” (RODRIGUES, 2016, p. 9).
4

http://revistafpolicial.policiamilitar.sp.gov.br/

Esse complexo conjunto de valores e
princípios comuns e universalmente atribuídos aos militares são compartilhados
sob os mesmos fundamentos de fundo
(raízes históricas) e mais propriamente por
conta de regimes jurídicos comuns entre
militares federais e estaduais.
Assim, integrando a carga de costumes
e valores própria dos militares a nuances típicas e específicas dos profissionais
de polícia é que se elevou o patamar de
estudo da ética desenvolvido nas academias militares dos estados e cursos de formação, consolidando o que se denomina
Deontologia Policial-Militar.
A pesquisa referenciada está sob avaliação para publicação em periódico científico, contudo, as informações coletadas e trazidas ao presente trabalho são
frutos da apresentação promovida pela Dra. Ana Paula
Grillo Rodrigues, por ocasião do evento mencionado
(ENEME), e também de entrevista informal estabelecida pelo autor com a pesquisadora. Os resultados parciais dão mostra que o vínculo “Comprometimento”
obteve média de 4,13 pontos, entre 5 possíveis, mediante aplicação de pesquisa survey em formato online (o questionário contou com afirmações e respostas
de 5 pontos na escala Lickert (1 – discordo totalmente
à 5 - concordo totalmente). Frise-se, mais uma vez, o
alto grau de relevância de uma pesquisa que alcançou
amostra que representa 60% do efetivo da Polícia Militar do estado avaliado.
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A DEONTOLOGIA POLICIAL
MILITAR
O termo deontologia, derivado do grego
deon, significando o obrigatório, o justo, o
adequado e logos, significando tratado, ciência, foi empregado por Jeremy Bentham, no
sentido de ciência que estuda os deveres que
se devem cumprir a fim de alcançar o ideal
utilitário do maior número possível de indivíduos (BENTHAM, 2004, p. 21, tradução nossa)
Costa, apud Rosmini distingue ciências ontológicas, as que se ocupam do ser como é, e
ciências deontológicas, as que versam sobre
o ser como deve ser, concluindo a Deontologia, então, como sinônimo de ciência moral
ou ética.
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Esse conjunto de signos que caracterizam
e definem os Militares Estaduais também individualizam o que se denomina Estética Militar, conjunto de elementos perceptíveis aos
sentidos e que, por si só, identificam os Militares de Polícia.
O Cel PM Paulo Henrique Fontoura Faria,
ex-comandante da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, talvez a maior Escola
de Formação de Oficiais de Polícia Militar da
América, ao refletir sobre o conjunto dos valores identificados por ocasião das avaliações
de ingresso dos candidatos à PMESP, destacou:
Os militares possuem identidade própria,
por meio de seus símbolos, tais como
a linguagem, postura marcial, o corte
de cabelo, os hábitos cotidianos, o
culto ao nacionalismo, os seus títulos e,
principalmente, o uso de seus uniformes,
de uso exclusivo e seu lado mais visível,
sendo que as pessoas que nunca tiveram
contato com a vida militar desconhecem
ou têm dificuldades de compreender tais
valores (FARIA, 201, p. 131).

Já Vazquez (2017) ao desenvolver de
modo prático o estudo da Ética, ao qual denomina como ciência da moralidade, conceitua Deontologia como o “comportamento
típico e característico de quem exerce uma
Discorrendo sobre a Estética Militar, o Cel
determinada profissão”, definição que dá o
PM
Carlos Alberto de Camargo, um dos mais
tom aproximado do que se trata Deontologia
destacados Comandantes Gerais da PMESP,
Policial-militar.
apresenta importante lição ao dizer que:
Os integrantes das Polícias e Corpos de
No plano policial-militar a estética congrega
Bombeiros Militares têm acentuadas essas
um conjunto de estímulos materializados
nuances que identificam comportamentos
nos uniformes, insígnias, emblemas,
típicos e característicos próprios onde o comestandartes, brasões, gestos atitudes
promisso de honra, prestado ao ingressar
etc., vinculados aos valores da hierarquia
nas Instituições Militares quando confirmam
e disciplina, vistas como fundamento
conscientemente a disposição de aceitar o
da obediência ao ordenamento jurídico
do Estado e as ordens dos superiores
cumprimento de rigorosas obrigações e devehierárquicos (CAMARGO, 1999, p. 28).
res e de se doarem mais do que em qualquer
outro ofício ao cumprimento de uma missão,
A Estética Militar colabora com o delineadelineiam essa Deontologia própria em que mento da deontologia policial-militar pois
as Instituições Militares interagem com seus aproxima o militar dos seus valores, garante
membros em uma troca recíproca de valores, estreita relação com o conjunto ético que os
retroalimentando gerações cujos valores de definem na medida em que torna ostensiva
honra, respeito, lealdade e obediência à lei sua existência em seu âmbito, como também
são perpetuados.
junto à sociedade.
v.5, n. 18 - 2020

Nesse mesmo sentido, Camargo afirma:
A estética policial-militar é formada,
entre outros fatores, por um conjunto
de estímulos destinados a despertar
e internalizar uma ética especial, cujo
conteúdo está em valores como a hierarquia
e a disciplina, dos quais emana grande
número de deveres (CAMARGO, 1999, p.
29).

E segue finalizando importante reflexão
sobre o aparato visível incorporado pelos policiais militares.
[...] o fardamento e as respectivas insígnias
constituem um elemento estético cujo
conteúdo ético é importantíssimo, pois
a todo momento posiciona o policial
militar dentro do seu grupo social,
assim considerando a Instituição, e por
consequência na própria sociedade. Através
da farda um policial militar, em qualquer
lugar, reconhece imediatamente o outro e
posiciona-se em face dele, decorrendo daí
uma série de deveres próprios dos policiais
militares, consubstanciados na deontologia
policial-militar, mais precisamente a ética
dos deveres policiais-militares (CAMARGO,
1999, p. 29).

Ao lado desse conjunto palpável de características, como já se afirmou aqui, valores
intrínsecos próprios, compartilhados entre os
indivíduos e deles com a própria Instituição
são reforçados por meio de ensinamentos,
doutrinas e regulamentos próprios.
O Cel PM Paulo Marino Lopes, eterno subcomandante da PMESP, em manifestação sobre a Deontologia da Instituição Bandeirante,
publicada na Revista Unidade da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, destaca que o verdadeiro objetivo de uma Deontologia Policial
Militar é traduzir ao homem o sentido exato
de sua profissão perante os ditames da ética, o que será conseguido pela sua educação
traduzida pela formação técnico-profissional.
(LOPES, 1994)
Nessa mesma obra, onde se reuniram alhttp://revistafpolicial.policiamilitar.sp.gov.br/

gumas linhas preambulares sobre a importância da criação de uma Deontologia Policial
Militar, Marino Lopes reproduz magistrais reflexões, oferecidas pelo comemorado Professor Doutor Miguel Reale, a respeito da deontologia policial militar:
[...] toda profissão pressupõe uma
hierarquia de valores a serem respeitados
e realizados.
No caso especial da Polícia Militar é
necessário reunir um conjunto harmônico
de valores e deveres para compor a
autêntica figura de um soldado responsável
pela segurança pública. Dentre esses
valores devemos destacar:
I) Compreensão do serviço Policial Militar
como uma verdadeira missão, em benefício
da comunidade, implicando dedicação e
responsabilidade por parte do agente;
II) Coragem e destemor, balizados pelo
equilíbrio e pela prudência, a fim de que,
quando impossível uma solução pacífica, o
emprego da força seja feito com critério e
medida;
III) Espírito e disciplina, que exige alta
compreensão da hierarquia, não como um
privilégio, mas sim, como uma escala de
direitos e deveres, essencial à preservação
da Ordem Pública;
IV) A compreensão de que os delitos que
cabe ao soldado prevenir ou reprimir
são tanto atribuíveis às pessoas que os
praticaram, como a fatores sociais que os
condicionam e explicam;
V) Donde a necessidade do respeito, físico,
moral e psíquico, devido á pessoa do
criminoso ou de quem esteja sendo objeto
de alguma incriminação penal;
VII) Dignidade da carreira militar que
envolve e exige um comportamento isento,
dentro e fora dos quartéis;
VII) Consciência permanente de que o
exercício da função militar deve sempre
obedecer aos imperativos da constituição e
das leis do País;
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VIII) Por fim, como consequência de tudo
que foi dito acima, a firme convicção
de estar sendo exercida uma função
essencial, tanto para o bem dos indivíduos
como da coletividade, redundando em
aperfeiçoamento intelectual e moral do
soldado” (REALE apud LOPES, 1994, p. 69).

Comuns a todas as instituições militares
brasileiras, os códigos de éticas ou regulamentos disciplinares enunciam e prescrevem
uma parte desses valores estabelecendo parâmetros inalienáveis de conduta.
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Nesse sentido, o Cel PM Paulo Marino Lopes, com outros magistrais textos sobre o
tema, discorreu assim sobre a Deontologia
Policial Militar:
[...] a atuação profissional sob o ponto
de vista deontológico carrega em si,
ainda que parcialmente, um misto de
idealismo, estoicismo e altruísmo, fazendo
da profissão um sacerdócio, portanto,
uma interação profunda entre o homem
e o seu ofício. Não se trata apenas de
um meio de ganhar a vida, é muito mais
do que isso, é o ideal de bem servir; de
dedicar-se plenamente a corporação e por
consequência à sociedade, como forma
de realização pessoal e objetivo de vida,
espiritualmente falando (LOPES apud
FELICIO, 2004, p. 58).

Nesse sentido, o Regulamento Disciplinar
da Polícia Militar do Estado de São Paulo
(RDPM), instituído pela Lei Complementar nº
893, de 09 de março de 2001, dedica um capítulo inteiro (Capítulo II) à Deontologia Policial-Militar elevando o conjunto de valores
Na sequência do desenvolvimento do Caque caracterizam a profissão ao patamar de pítulo II, o RDPM enuncia no § 2º do art. 6º
princípios inalienáveis e que devem balizar a que a aceitação dos valores e deveres policonduta de todos os membros.
ciais-militares se dará por meio dos solenes
Assim, o Regulamento Disciplinar da Polí- juramentos declarados por ocasião das forcia Militar do Estado de São Paulo ancora em maturas de ingresso na Instituição, veja-se,
lei o conceito e o desdobramento da Deonto- “§ 2º - O militar do Estado prestará compromisso de honra, em caráter solene, afirmanlogia Policial-Militar do seguinte modo:
do a consciente aceitação dos valores e deveArtigo 6º - A deontologia policial-militar é
res policiais-militares e a firme disposição de
constituída pelos valores e deveres éticos,
traduzidos em normas de conduta, que se bem cumpri-los” (SÃO PAULO, 2001).
impõem para que o exercício da profissão
policial-militar atinja plenamente os ideais
de realização do bem comum, mediante a
preservação da ordem pública (SÃO PAULO,
2001, grifo nosso).

Esse aspecto merece relevante destaque
na medida em que sinaliza outro importante traço típico dos militares em geral, o juramento de sangue.

O Cel PM Wilson Odirley Valla, da Polícia
Note-se, a seguir, que o texto da Lei deterMilitar
do Paraná, ao comentar sobre o commina o alcance e estabelece a utilidade dos
valores que incorporam a Deontologia Poli- promisso no qual os militares afirmam a sua
aceitação consciente das obrigações e dos
cial-Militar.
deveres militares e manifestam sua livre dis§ 1º - Aplicada aos componentes da Polí- posição de bem cumpri-los, diz:
cia Militar, independentemente de posto ou
As afirmações, pronunciadas em uníssono,
graduação, a deontologia policial-militar reúsão extremamente profundas em suas
ne valores úteis e lógicos a valores espirituais
expressões de sentimento cívico e patriótico.
superiores, destinados a elevar a profissão
Alcançam a plenitude da compreensão
policial-militar à condição de missão (SÃO
clara e precisa de devoção absoluta às
PAULO, 2001).
essenciais manifestações de fidelidade e
v.5, n. 18 - 2020

dedicação exclusiva ao serviço do Estado,
além da defesa da honra, integridade e
instituições (VALLA, 2019, p. 01).

esforços, para garantir o cumprimento
da lei, a preservação da ordem pública, a
defesa da vida, da integridade física e da
dignidade da pessoa humana, com honra,
coragem, e se necessário, com o sacrifício
da própria vida (PMESP, 2018, p.19, grifo
nosso).

Ressalta-se, nesse tocante, que os juramentos não são uma exclusividade dos militares, eles são frequentes em uma série de
categorias profissionais e, sobretudo, nas
A atividade policial militar, por natureza,
profissões clássicas como médicos e advogaexige o comprometimento da própria vida,
dos, porém, em nenhum juramento profissendo que as severas condicionantes da dissional se hipoteca a própria vida em prol de
ciplina e da hierarquia estabelecem um rígido
uma missão.
padrão de conduta que acompanham o poÉ a esse aspecto que o Cel PM Wilson de- licial militar durante toda sua carreira, assim,
dica mais uma reflexão:
é indispensável a manifestação inequívoca da
A consagração do juramento, com suas consciência dessa realidade única.
obrigações deontológicas peculiares, além
de comprometer o militar com o cidadão e
a sociedade contra o arbítrio ou abuso de
poder, também, obriga-o ao denominado
“tributo de sangue”, cuja referência,
conforme já anunciado, é atribuída aos
romanos. É apenas no serviço militar
que os homens consentem livremente
em sacrificar a própria vida por um ideal
considerado mais expressivo. Da mesma
forma, em sofrer e a morrer para expurgar
ou evitar um mal, defendendo a honra e as
instituições a que servem, sem sombra de
dúvidas, elevam a profissão policial militar
e a de bombeiro militar aos propósitos
elevados do sagrado e, como tais, não
podem ser infringidos, traídos ou violados
(VALLA, 2019, p. 03, grifo nosso).

Na Polícia Militar do Estado de São Paulo,
os juramentos foram modernizados diante
do papel inequívoco de proteção do cidadão
exercido pelos policiais militares, mas continuam a materializar a essência dos valores
únicos dos militares de doarem seu bem mais
precioso para o cumprimento da Missão, veja-se o compromisso prestado perante à Bandeira Nacional por ocasião das formaturas
dos cursos de formação da PMESP.
Declarado (Aspirante a Oficial, 3º Sargento,
Soldado) da Polícia Militar do Estado de São
Paulo, prometo empenhar todos os meus
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Assim, os juramentos nas Polícias e Corpos
de Bombeiros Militares do Brasil traduzem de
maneira translúcida, inequívoca, a essência
do que representam os valores militares, valores esses que, no caso da Polícia Militar do
Estado de São Paulo, estão reforçados em rol
não taxativo elencado no art. 7º do RDPM,
conforme a seguir.
Artigo 7º - Os valores fundamentais, determinantes da moral policial-militar, são os
seguintes:
I - o patriotismo;
II - o civismo;
III - a hierarquia;
IV - a disciplina;
V - o profissionalismo;
VI - a lealdade;
VII - a constância;
VIII - a verdade real;
IX - a honra;
X - a dignidade humana;
XI - a honestidade;
XII - a coragem (SÃO PAULO, 2001).
A norma em comento aponta que esse

39

40

Revista A Força Policial
conjunto de valores é determinante da moral policial-militar. Não se tratam de valores
ou virtudes comuns no dia a dia do cidadão,
mas sim, típicos dessa categoria especial de
indivíduos que cultuam traços específicos de
conduta que servem para garantir perenidade,
estabilidade e força às Instituições que representam.
Nesse ponto, é razoável destacar a compreensão sobre cada um desses valores especialmente destacados pelo RDPM.
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bordinação espontânea aos regulamentos e às
leis, ao cumprimento consciente dos deveres,
à compreensão exata das ordens determinadas ou recebidas, estimulando uma corrente
moral de respeito, cujos elos são os graus da
hierarquia militar.
Contudo, se essa indução à disciplina consciente, decorrente da assimilação dos valores,
preceitos e princípios típicos e próprios da
carreira não é alcançada, a aplicação dos regulamentos ou códigos de conduta militares
impõe penas e sanções visando à restauração
de tão importante valor.

Começando pelo Patriotismo, valor que
leva o policial militar ao comprometimento
Nesse sentido, relevante resgatar a definicom sua Pátria e do qual decorre a veneração
ao Brasil, com o reconhecimento de sua gran- ção de disciplina policial-militar oferecida pelo
deza, magnitude que conduz ao compromis- RDPM:
so de defender a Nação, a Sociedade, diante
Artigo 9º - A disciplina policial-militar
da vontade inabalável de cumprir o dever poé o exato cumprimento dos deveres,
licial-militar.
traduzindo-se na rigorosa observância e
acatamento integral das leis, regulamentos,

O Civismo, relacionado ao dever do polinormas e ordens, por parte de todos e de
cial militar de cultuar suas tradições históricas,
cada integrante da Polícia Militar (SÃO
os vultos e nomes que marcaram a honrada
PAULO, 2001).
trajetória das Instituições, seus personagens,
De especial significado, o parágrafo 2º do
símbolos, tradições, hinos e heróis que são
mesmo art. 9º do RDPM demonstra a abrana representação do legado que personifica o
gência e atemporalidade da disciplina que perpassado como companheiro e contemporâmanece latente no espírito do militar mesmo
neo das novas gerações.
no momento de sua inatividade, sendo uma
A Hierarquia, “ordenação progressiva da daquelas marcas indeléveis que caracterizam
autoridade em graus diferentes, da qual de- essa categoria profissional, veja-se, “§ 2º - A
corre a obediência” (SÃO PAULO, 2001). Valor disciplina e o respeito à hierarquia devem ser
elementar na caracterização de uma Institui- mantidos, permanentemente, pelos militares
ção Militar, a hierarquia é uma guia mestra que do Estado, tanto no serviço ativo, quanto na
envolve e compromete todos os integrantes da inatividade” (SÃO PAULO, 2001).
Polícia Militar, determinando a disponibilidade
A disciplina, quando internalizada, encerra
e responsabilidade pelos atos adotados pelos
as melhores qualidades do policial militar na
superiores e a obrigação de cumprimento das
medida em que determina um comportamenobrigações pelos subordinados.
to de respeito espontâneo à lei, primariamenA Disciplina, ao lado da hierarquia, é sus- te, e, consequentemente, aos seus deveres
tentáculo de uma Instituição Militar, sobre- junto à Instituição, superiores e sociedade. A
tudo por isso, dedica-se à sua compreensão disciplina é um dos mais fortes esteios da Políespecial destaque.
cia Militar, está intimamente relacionada à esEspera-se que a Disciplina conduza à su- tabilidade que garante a manutenção de sua
v.5, n. 18 - 2020

superioridade de energia moral e um inabaláO Profissionalismo está relacionado à se- vel espírito de dedicação e amor à honradez.
riedade que o policial militar deve exercer sua
Dignidade humana, mais do que um vamissão, na medida em que tem clara noção lor é um compromisso dos policiais militares,
do alto grau de relevância e importância de exercitado no dia-a-dia e estampado no rodaseu trabalho, muitas vezes solitário, e do qual, pé de toda documentação oficial proveniente
por vezes, lida com a vidas das pessoas.
da PMESP. O respeito a esse valor é reflexo do
Lealdade valor que decorre da confiança. papel de agente público defensor da lei e dos
É traço que denota a grandeza dos integran- direitos e garantias individuais, como primeites da Polícia Militar em exercerem a missão à ro protetor dos Direitos Humanos.
prestação de serviço à sociedade.

qual se destinam mesmo diante das mais crítiHonestidade é valor que consiste na virtucas e severas adversidades, mesmo que dolo- de da integridade, probidade e seriedade que
rosamente ou em detrimento de si.
o Policial Militar exerce sua missão. Dela deA Lealdade, ao lado da Constância, é lema corre a confiança e o respeito que o cidadão
da Polícia Militar do Estado de São Paulo que deposita na Instituição.
está grafado em seu Brasão de Armas e, de
Coragem é outro típico valor comum aos
forma indelével, caracteriza o compromisso militares e raramente exigido da sociedade,
da Instituição e de seus integrantes.
isso porque é comportamento que contraria
os instintos próprios do ser humano.
Constância, valor que caracteriza a estabilidade da Polícia Militar, condição que decorre do comportamento uníssono desenvolvido
por cada integrante da Instituição que deve
exercer sua missão sem nunca esmorecer,
persistindo e perseverando, evitando oscilações e buscando sempre a manutenção da
regularidade na prestação do serviço à sociedade, apesar dos percalços e desafios.

A coragem tem a ver com o domínio do
medo, que exige o enfrentamento firme e
enérgico em direção ao perigo, exigindo, por
vezes, a atitude extrema de arriscar a própria
vida para proteger outrem.

De singular importância na configuração
da deontologia policial-militar, esses valores
militares, alguns de significado compatível
Verdade real é a verdade substancial, de- com outros diversos valores cívicos, conducorrente de fatos, de prova, está relacionada zem o policial militar à melhor assimilação de
ao exercício constante da atuação do profis- uma série de outros deveres que também essional de polícia militar, valor que deve ser tão definidos no estatuto policial-militar.
perseguido a todo custo e a qualquer momento sempre na busca da justiça, sempre CONCLUSÃO
sob o amparo da Lei.
Entendemos que a Ontologia da CarreiHonra é uma das virtudes mais cultua- ra Policial-militar, a partir do estudo de um
das pelos militares no mundo, ocupando, complexo e singular conjunto de preceitos,
na história da civilização, lugar incontestá- deveres, crenças, signos e convicções fazem
vel de destaque. Trata-se de sentimento de compreender o que é ser Policial Militar.
dignidade grandeza perseguido e cultuado
O exercício da missão de servir e proteger
pelos Militares. A honra repele a prática de o cidadão, razão de existir das Instituições
qualquer ato infame, preserva a higidez das Militares Estaduais, impõe um pesado fardo
instituições pelo exercício individual de uma sobre os ombros de homens e mulheres que
http://revistafpolicial.policiamilitar.sp.gov.br/
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vivem diuturnamente essa profissão, fazendo Tese (Doutorado Porfissional em Segurança e Oro que poucos se arriscam, doando-se mais dem Pública). Centro de Altos Estudos Superiodo que seria razoável à mera percepção mé- res, Polícia Militar do Estado de São Paulo, 2013.
dia da sociedade.
FELICIO, Lázaro A. Ética e o policial militar.
É assim que o perfil desses profissionais,
marcados por uma estética ímpar, características sui generis, valores próprios e regime
jurídico exclusivo, conduz à personificação
da ontologia de uma carreira, minimamente,
especial. Uma profissão elevada ao patamar
de missão, um ofício que não pode prescindir de todo esse conjunto de peculiaridades,
pois elas que garantem o exercício estável e
perene de uma dura profissão, indispensável
a qualquer sociedade civilizada.
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“Desde pequena meu sonho era entrar na Academia, até dormia abraçada em um agasalho de aluno oficial que pertenceu a minha mãe. Ela estudou aqui entre 1998 e 1999 e sempre me contou as histórias desse lugar alimentando esse sonho de querer escrever minhas
próprias histórias também. Durante todo ensino médio e cursinho me dediquei a conquistar
esse sonho. Na primeira vez em que tentei, reprovei no teste de aptidão física, mas continuei
em busca desse sonho. Antes de conquistar essa imensa alegria, inicie o curso de Física Médica na USP de Ribeirão Preto, porém quando fui aprovada no Curso de Formação de Oficiais
não tive dúvidas na escolha: continuar a trajetória de minha mãe que, por motivos pessoais,
não finalizou. Meus pais me ajudaram muito nessa caminhada até aqui, sem eles não teria
alcançado essas duas instituições de ensino ímpares. “
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Foto de Alex Bony

SOLENIDADE DE HOMENAGEM
AOS POLICIAIS MILITARES
DESTAQUES DO POLICIAMENTO RODOVIÁRIO
EM APREENSÕES DE DROGAS E ARMAS
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doviário rende homenagens aos valorosos
Policiais Militares Rodoviários do TOR, que,
diuturna, sistemática e incessantemente, empenham esforços para o combate à criminalidade nas vias estaduais, culminando com
a marca histórica de mais de 110 toneladas
drogas apreendidas no ano de 2020, maior
patamar de toda a série histórica e um aumento extraordinário de mais de 180%, se
comparado com o mesmo período do ano
anterior.

Desde os primórdios, nos idos de 1948,
quando o Policiamento Rodoviário contava
com apenas sessenta homens, muitos deles
ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira, o preparo técnico do Policial Rodoviário, voltado à busca por um trânsito mais
seguro, sempre foi considerado prioridade
nuclear.
Buscando adequar as atividades policiais
à dinâmica das demandas por segurança
observada na malha rodoviária paulista, em
1987, foi criado o Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), com o objetivo de dotar o segmento rodoviário de estruturas de policiamento aptas ao atendimento de ocorrências de
maior complexidade, dentre as quais se destacam aquelas associadas à criminalidade de
maior expressão, como são exemplo o tráfico
de drogas e armas, e os roubos qualificados
em geral.

empregando equipamentos, armamentos,
técnicas e táticas específicas para as atividades de polícia ostensiva e de preservação da
ordem pública aplicadas no ambiente rodoviário.

Muito embora o emprego de tecnologia
de ponta e inteligência policial tenham feito
a diferença neste processo, o principal protagonista dessa história é o nosso valoroso
“Patrulheiro Rodoviário”, herói anônimo que,
diuturnamente e submetido a uma enorme
gama de adversidades, contribui para que o
sistema rodoviário paulista continue sendo
referência nacional de segurança e tranquilidade para os seus milhões de usuários.
Nesse sentido, cumpre mencionar que o
emprego de técnicas policiais contemporâneas voltadas à atuação eficaz frente à crimi-

Atualmente, o Comando de Policiamento
Rodoviário conta com o efetivo aproximado
de 3.500 homens e mulheres, distribuídos
entre a sua sede e os 6 Batalhões de Polícia
Rodoviária que o integram, para o planejamento e execução do policiamento ostensivo
de trânsito e preservação da ordem pública de toda a malha rodoviária paulista. São
aproximadamente 22.000 km de rodovias
guarnecidas diuturnamente pelo policiamento rodoviário, com o mesmo afinco dos pioneiros do final da década de 40, de modo
a honrar incontestemente o compromisso
organizacional com a defesa da vida, da integridade física e da dignidade da pessoa humana.

Inserido no âmbito do Policiamento TáHoje, a cúpula da Segurança Pública por
tico, o TOR se qualifica ao mencionado enfrentamento da criminalidade de maior porte meio do Comandante do Policiamento Rov.5, n. 18 - 2020
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nalidade não pode prescindir da presteza e
da cordialidade no atendimento ao usuário,
identidade do Policiamento Rodoviário e símbolo de uma estratégia comunitária vencedora de relacionamento com o público destinatário dos serviços policiais.
O momento é oportuno também para
lembrar daqueles que tombaram no cumprimento do dever, nos exatos termos do sagrado juramento proferido por todo integrante
da Polícia Militar paulista, ao final da fase de
formação e no momento em que é designado para o exercício efetivo da atividade policial. Foi o que ocorreu com o nosso Herói,
o Cabo PM Hércules DEMÉTRIO Pereira, que
sucumbiu no dia 28ABR20, na ocasião em
que compunha Equipe de TOR da 4ª Cia do
2º Batalhão de Polícia Rodoviária, empenhada em operação de combate ao tráfico de
drogas. O Cb PM Demétrio foi covardemente
atropelado por narcotraficante que conduzia
veículo carregado com grande quantidade de
drogas, que se evadiu no dia do episódio e
que foi preso dias depois, no Estado do Mato
Grosso do Sul.
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Por esses e por tantos outros motivos
a homenagem e o agradecimento que se
objetivam com a cerimônia de hoje são
mais que merecidos, a todos os Policiais
Militares Rodoviários que contribuíram e
que continuam contribuindo para alcançar as impressionantes cifras de apreensão
de drogas, registradas em nosso Estado no
ano de 2020. São verdadeiros heróis, que
seguem anonimamente velando pela paz,
tranquilidade e segurança das rodovias de
São Paulo. Desejo a todos sucesso nos desafios pessoais e profissionais, enfatizando
que a atividade que desempenham é rele-

v.5, n. 18 - 2020

vante e de importância imensurável, mas
que, por isso, demandam extrema responsabilidade.
Felicidades e que Deus guie e proteja os
nossos passos da árdua jornada de proteger as pessoas, fazer cumprir as leis, combater o crime e preservar a ordem pública!
São Paulo , 18 de agosto de 2020.
LORIVAL DA SILVA JÚNIOR
Cel PM - Comandante dao Policiamento
Rodoviário

POLÍCIA MILITAR

EM NÚMEROS

85 MIL
POLICIAIS EM TODAS AS

645
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ESTADO

JANEIRO A SETEMBRO / 2020

15 MILHÕES
CHAMADAS 190

180 TONELADAS
DROGAS APREENDIDAS

95 MIL
PESSOAS PRESAS

6 MIL

ARMAS DE FOGO
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27 MIL

VEÍCULOS
RECUPERADOS
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