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ADOÇÃO DO MANUAL 
NA 

BRIGADA MILITAR 

«Do estudo feito pelo E stado Maior Geral, a res
pe it o do Ma nu al em qu es tão, conclu iu-se tratar-s e de 
um ex celent e trab alho, de r eal pro v eit o tanto para o 
h om em que se encontr a des t aca do, como par a o pre
paro de todo o elemento d a Fôrça , face às atribuiçõe s 
policia is-mil itares . O pr ese nt e Ma nu al r eún e tudo o 
que de básico · o hom em deve sa ber p ara desempenhar 
a cont en to suas fun ções poli ciais ; conden sa o assunto 
sem deixar de se r explíc ito e clar o ; está redigido nu
m a lin g uage m simp les ao a cess o d e qualquer um, com 
t exto de f ác il compre en são, n ão de ix ando margem a 
dúvi das ou int erp re taçõ es. E' de grande valia , não só 
como GUIA , ori entador do pro cedim ento em situaçõe s 
vá ri a:;:. que se aprese ntam ao hom em destacado, ma s 
ain da, como compên dio de es tudo n a forma çã o do no s
so pra ça e gra du ad o. DADA a excelência do traba
lh o: 

DETERMINO : 

Sej a a dota do n a F ôrça o «MANUAL DE INS
TRU Ç.AO POLICIAL PARA OS DESTAC .A
MENTOS », de autor ia do Cap . Lu iz Iponema . 

O E stado Maior Ger al elabore a s dema is nor
mas ne cessá ria s pa r a a divulgaç ã o do traba
lho.» 

(Bol. da Bda . sob n• 66, 22/ 3/ 1960 ) 

Dlomário Moojen 
Cel. Cmt. Ger al 

Conf er e : Heitor Castro de Oliveira . 
Ten. Cel, Ajdt e Geral 
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ESCLARECIMENTO: 

O pre :::,ente «MANUAL DE INSTRUÇÃO POLI
CIAL PARA OS DESTACAMENTOS » foi elaborado 
para servir de fonte de consulta e de orientação aos 
POLICIAIS-MILITARES destacados. 

Não tem êle a pretensão de ser perfeito. Apena s 
des eja ser úTIL àqueles que são interessados no as
sunto e a todos os que se encontram executando a 
difícil e espinhosa missão de poli ciar o interior do 
E stado . · 

E' , êle, uma compilação, uma coletân ea comple
mentada com COMENT.ARIOS que vi sam melhor es
clarecer. 

Se algum serviço prestar a êstes destemidos HO
MENS DO POVO , estaremos recompensados. 

Pôrto Alegre , março . de 1960. 

O AUTOR . 



«O SOLDADO DA BRIGADA MILITAR NO SER

VIÇO POLICIAL, ll: O HOMEM DO POVO - F AR

DADO PARA QUE SEJA FACILMENTE RECONHE 

CIDO E ENCONTRADO - QUE REPRESENTA A 

SEGURANÇA E A MANUTENÇÃO DA ORDEM .» 

(De c. 7755, 10/ Abl' ./ 957) 



PRIMEIRA PARTE 

CONHECIMENTOS BASICOS 

SôBRE 

POLICIAMENTO MILITAR 
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PRIMEIRA PARTE 

EXPL I CAÇÃO 

O objetivo desta primeira parte do «MANUAL 
DE INSTRUÇÃO POLICIAL PA RA OS DESTACA
MENTOS» é ministrar, não todos os conhecimentos 
básicos para o policiamento m.;.litar, mas os julgados 
imprescindíveis e necessários de estarem presentes, de 
modo permanente, na memória dos homens destacados, 
os quais já os receberam, quando na sede da Unidade. 

São conhecimentos teóricos-práticos que todo e 
qualquer policial deve ter para o bom desempenho de 
sua árdua missão e que em tôdas as ocasiões devem 
ser relembrados, para um aperfe'.çoamento progressi
vo dêstes agentes da segurança pública. 

Nesta parte estão reunidos tópicos, sôbre: a forma
ção moral, organização policial, conhecimentos gené
ricos, trânsito ,a policia-técnica. 11;stes tópicos foram 
selecionados entre os demais, por serem importantes 
àqueles que são vistos pela Sociedade como os AGEN
TES DA ORDEM PúBLICA. 

1 - COMO DEVE SER O POLICIAL MILITAR 

O criminoso evoluiu, progrediu, aproveitando os 
recursos da idade moderna. A Polícia, órgão destina
do 1à prevenção e repressão do crime, foi obrigada a 
ultrapassá-lo ou, ao menoi,., acompanhá-lo nêste pro
gresEo, para evitar a supremacia do MAL sôbre o 
B EM. 

O Policial-Militar, como membro de uma fôrça or
ganizada à base hierárquica, não poderia deixar de 

' ' 
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acompanhar esta evolução, pois que sua missão é du
pla: Militar e Policial, sendo esta a primordial e apli
cável em tempo de paz. Êle deve ser um verdade iro 
técn ico , um especializado na exe cu ção do serviço de 
protetor dos bens e da vida de Eeus semelhantes. 

Homens que se dedicam à restauração e manuten
ção da ordem pública, que são os forjadores do pro
gresso, que são os depositários da confiança de um 
povo, que vivem diuturnamente arriscando suas vidas 
em prol do sossêgo coletivo, que são os auxiliares da 
Justiça , que representam , enfim, a Lei, a Ordem e o 
descanrn, DEVEM ser possuidores de uma formação 
especial e eEmerada. 

Para dar cumprimento exato e eficiente de sua 
árdua, esp ;nhosa e complexa missão, o Policial-Mili
tar deve possuir uma série de atributos, os quais se
rão agrupados em trêE: /Físicos, Morais e Int electuais .. 

Atributos Físicos 

Ao Policial-Militar, sendo fardado, é atribuído o 
serviço OSTENSIVO, isto é, aquêle polic'amento em 
que é visto por todos, inclusive pelos delinqüentes. Por 
isto, muita E vêzes basta só a presença de um Policial
Militar num determinado setor para que cesse a onda 
de «roubos » que grassava na zona . 

Para um tipo de policiamento como êste, que é 
todo espec;al e público por excelência, não haverá 
dia nem noite, nem chuva, nem sol , sempre o setor 
deve contar com a vigilância do Policial-Militar. O 
serviço policial exige execução independente das in
tempér ies ou de outras circunstânc;as. As Diligên
cias, as Escoltafl, as Patrulhas saem normalmente, a 
hora certa , diàriamente, sem considerar as condições 
atmosféricas. O serviço é executado quer num dia de 
intenso calor, quer numa noite de frio intenso. O de
linqüente não escolhe hora para agir. 

Não raras vêzes terá de enfrentar situações · que 
exigem fôrça muscular , seja para prisões de elementos . 
perigosos ou para dominar situações desesperadas. 
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Daí a n ecess idade do pr eparo fí sico do Policiai
Militar. Pr eparo ês t e que deve t er o esfôrço princi
pa l no s EXERCíCIO S DE DEFESA PESSOAL SEM 
ARMA , a lém do a um ento da RESISTÊNCIA FISI
CA. Ê st es exercícios de luta-livre , como defesa pes
soal, dão ao hom em , entr e outr a s aptidões, a AUTO 
CONFI ANÇ A . 

O Comando do D es t 0 dev e prev er um certo núme
ro de sessões sem a na is, num programa de Educação 
Físi ca, pa ra a Defesa Pe sso al com a finalidade de tor
na r reflex os os m ovi m ent os d e Defes a e de Ataque. 

Um hom em , devid ament e tr ein ado n es tes exercí
cios, torn a -se aut o-su f ;ci.ent e, sere no e impõe re speito. 
al ém de es tar pre parad o para enfr entar os esgotamen
t os próp rios de sua fun ção. 

At ributos Morais 

A formaçã o MORAL do Policial-Militar deve ser 
moldada sôbr e ba se sól~da , tendo em vista que êle 
con stituir á EXEMPLO nos setor es onde vai atuar. 
Certa s quali da des se rão apr imorada s para que êste ob
j etiv o seja at ing ido. Su a vida e seu comportamento 
dev em ser pa ut a dos pe las melhor es normas da mor a l. 

A for ma ção MORAL dev e ser a preo cup a ção con s 
t ant e do Com andant e qu e sa be ser somente dêle a 
r espon sabilid ade do gr a u de efici ência da tropa qu e 
com a nda e que sab e, tamb ém, qu e esta eficiência é 
dec orrênc :a NORMAL da forma ção MORAL da tro
pa comanda da . 

E ' nece ssá rio que se mod ele o caráter do homem, 
nos ri goro sos m oldes do DEVER e da HONRA. «ÊS
TE Ê O ú NI CO CAMINHO CERTO PARA QUE O 
POLI CIAL-MILITAR SOBREPUJE AS VICISSITU
DES DE SUA MISSÃO. » 

Os int erêss es e os s-entimentos devem ser banido s, 
para que o Policial-Militar po ss a desempenhar com IN
DEPENDÊNCIA e ACÊRTO a s suas funções. 

Pelos serv iços pr es tados, NÃO PODE RECEBER 
gratifica ções e n em vi sar LUCROS ou r ecear DESFA-
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VORES . Est á pago pelo Govêrno para a execução de 
sua tarefa. 

Jamais terá a preocupação de AGRADAR ou DE
SAGRADAR; sua s decisõ es devem estar calcadas no 
pr :ncípio da IMPARCIALIDADE e mesmo, os SENTI
MENTOS PESSOAIS não podem influir nas suas ati
tudes, porqu e a amizade, a afe ição , a piedade ou ou
tro qualquer sentimento , não podem ser motivos para 
decisão. 

Um Polic ial-Milit a r, fardado como é, já impõe um 
certo r espeito e o re speito traz con sigo a idé ia de se
leção, o que afa sta o Polic ial-Militar, um pouco da 
am izade e admir ação do público com que lida diària
mente, por is to, deve usa r da URBANIDADE no TRA
ro com ês t e pov o para que se possa tornar SIMP A
TICO a êle. A simpatia é importante porque fac ilita 
a sua m issão no s ca sos de ajud a popular. O Policial
Militar deve ter sempre bem patente esta afirmação. 

E' n ecessá rio e imprescindível até, que o povo sin
~a que o Poli cial-Militar não é um BRUTAL e DE
SUMANO e s;m um elemento EDUCADO, RESPEI
TADO e RE SPEITADOR , ,FIRME E DECIDIDO nas 
.!Uas açõe s. E ' claro que com criminosos e desordei
ros, o trato não será prenhe de amabilidades, mas, 
por ser em criminoso s não deixam de ser criaturas hu
manas. Punir e julgar são atribuições do Poder Ju
diciár io e não do Polic ial-Militar. 

Surgir ã o oca siõe s em que a paci ência do Policial
Militar será solicitada ao extremo. A pobreza de es
pírito dos infrat or es, atada à ignorânc ia os fazem a
gressivos, m a s sã o domina d os pela energia. 

Uma característica que deve ser muito observada 
p elo Policial-Militar é a DISCRIÇÃO nos gestos, no 
comportamento, na apresentação, no modo de se iden
tificar, na maneira de conversar e de portar a arma. 
Antigamente , a idé ia predominante era de que «quanto 
mais à vista as armas, maior seria o respeito». Ho
je, feliz.ment e, poucos s,ão os adeptos desta crença. · As 
armas devem ser usadas de modo discreto mas, de fá
cil manejo e o Policial-Militar possui no fardamento 
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o cinturão com o PORTA-PISTOLA, onde será guar
dado o revólver pago para o serviço. 

Somos daquela corrente que ace :ta o pagamento 
de um revólver para cada hom em pronto para o ser
viço de policiamento, cons iderando que «:,empre êle 
deve se considerar em serviço » para atender a qual
quer ocorrência policial, qu er esteja de folga, em ca
sa, em horas de lazer ou não. Sempre atuará quan
do fôr necessário. Sab emos que o homem adestrado 
na Defesa Peseoal pr escinde de arma para atuar, mas 
sabemos, também, que, no · serviço de policiamento, 
há ocasiões em que o uso da arma se faz obrigatór io. 

O uso do fardamento que identifica o homem no 
policiamento, aliado ao port e de uma arma e do ca s
setête, aumenta a neces e,idade da formação MORAL 
dêste Policial-Militar que será sempre muito solicita
Jo em todos os setores do serviço. 

Atributos Intelectuais 

Entre os requisitos intelectua is podem ser citados: 

a) INSTRUÇÃO BASICA 

Para o Polic ial-Militar Destacado, a Instrução Bá
sica foi m inistrada, quando na sede de sua Unidade, 
·iando-lhe os conhecimentos necessários e imprescindí
veis para o dee,empenho de sua mi ss ão nos Desta camen
tos Policiais. E' o cham a do Período de Formação. 
Esta instrução continua nos Des t 0 Policiais, como de 
Conservação e Atualização. 

As Unidades mantém seus Cur sos de Formaçã o 
de CABOS, sendo o Curso de Formação de Sargento s, 
feito no Centro de Instrução Militar. 

O Policial-Militar não deve sómente se valer dos 
conhecimentos adquiridos no Período de Formação ou 
nos Cursos. A consulta sistemática aos Manua ;s, Mo
nografiae - e Obras referentes a assunto técnico-policial, 
ilustra e aumenta o cabedal de conhecim entos adqui 
rido. 
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O estudo em conjunto e a discus são orientada en
tre companheiros de farda, muito auxilia no desenvol
vimento , padron ;zando as normas de ação do Dest •. 

O costume de consultar aos superior es sôbre dú
vidas , surgidas no serviço, orienta e aperfeiçoa o ho
m em, que dirime uma situação, sabendo como agir n a 
próxima oportunidade. 

b) OBSERVAÇÃO 

O Policial-Militar deve ser um homem Atento, 
Arguto e Observador Profundo. De tudo que se de
senrolar diante de si , tirará conclusões. O !Bom Senso 
será um ótimo auxiliar nestas oca siões . A Atenção 
com que presta seu serviço lhe auxiliará sobremodo 
para evitar surprêsa s,, fator de derrota. Em princí
pio, o policial deve ir ao en contro do serviço, não es
perar que êle venha a si. Eis uma das razões por 
que deve estar com atenção. 

As decisõ es pr ec ipitadas devem ser banidas da s 
atitudes dum Policial-Militar. Mesmo elas não ju sti
ficam em se tr a tando de militar . Tais procedimentos 
«iiéreos » são prejudiciais e de resultados negativos. O 
nomem obs ,ervador es tá sempre colhendo dados que 
servirão de muito , na hora de decidir . 

Mais uma vez se faz s.entir a necessidade da 
tormaçâo moral , a qual, quanto mais increment ada, 
maior ~rau de responsabilidade desenvolverá no ho
mem. 

c) RACIOCtNIO 

A ca paci dade de ra c;ocínio dev e ser dese nvolvid a 
no Policial-Milit a r , de maneira a torná-lo exímio n a 
arte de equac ionar o problema chegado ao s.eu conh e
cim ento , nu m la pso mínimo de tempo necessário a um 
juízo equilibrado, visando eliminar as precip ;t a çõe s 
que r edund a riam em desprestígio para si e para a sua 
Corpora ção. 

E st a ca pa cid ade de r a ciocínio es tá dir etamente li-
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gada ao grau de de senvolvim ento profi ss ional do ho
mem . Quant o mai s inst ruído e ilustrado, maior capa
cidade de raciocínio po ssuirá. Da í, fr isarmos a nec es
sidade do Poli cia l-Militar pro curar sempre o seu apri 
moramento profi ssional, aplicando-s,e à INSTRUÇÃO e 
lendo obra s r eferent es a assunt os pol icia '.s. 

Um simples fato , um detalhe qualquer, deve su s
citar uma séri e de conj etur a s,, deduções e decorrên
cia s. Nada lhe deve pass ar como se fôsse um acon
tecim ento normal e qu e t enha curso natural. 

Deve lembr ar- se qu e representa a Lei por onde 
pa ssa e qu e é o rep ositório da confiança de todos os 
seus semelh ant es , a quem serve d ia e noite levado tão
sómente pelo ac endrado apêgo ao deve r impôsto pela 
missão. 

2 - VALOR DO POLICIAL-MILITAR PARA A 
SOCIEDADE. 

O homem nã o na sc eu par a vive r só. Trouxe con
sigo um a von ta de '.rr es istível de permanecer junto ao .s 
seus semelhantes. Formou a família, de cuja r eun ião 
r es ultou a SOCIEDADE . 

D entre es t a, nem todos são de cente s,, sur g em od 
delinqüentes que procuram diminu ir a vitalidade do a -
grupam ento humano , tornando- se possuidores daqu 'lo 
que não lhes perten ce e pratican d o outras a ções preju
dici ais e atent a tór ia s à int eg r '.dad e, à moral e aos bon s 
costum es dêst e a g re g ado humano. 

Sur g e a POLíCIA como um órgão cap az de fa zer 
cessa r estas maléfica s atividades , pr evenindo- as ou 
r eprimind o-as . 

O homem ex is te par a viver em Soc iedade. E m 
n enhum a épo ca da vida nó s dispen sa mo s o au x ílio do 
próx'.mo e é p ela ass ocia ção e pel a un ião que aume n 
ta mo s a s nos sa s fôr ças e promo ve mos continu ame nte 
o nos so a per feiçoamento. 

Portanto, a soc iedade humana se orig ina na pr ó
pr ia natur eza. do homem. 

Sociedade é, pois , «a r eun iã o dos sêre s r acio nais 
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e livres, tendo por fim satisfaz er as suas necessidade s 
e cumprir o seu destino comum.» 

Desta as sociação de sêres surgem, como decorrên
cia natural, DEVERES recíprocos que podem ser apre
sentados em dois grande s GRUPOS: Deveres de JUS
TIÇA e deveres de CARIDADE . 

Os deveres de JUSTIÇA nos impedem de perturbar 
de qualquer modo ·os direitos dos outros. E se resu
mem na seguinte fórmula: - «NÃO F.kÇAS A OU
TREM O QUE, em igualdade de circunstâncias, NÃO 
QUERIAS QUE FIZESSEM A TI ». 

'.Êstes deveres dizem respeito à VIDA, do homem , 
à sua LIBERDADE, à sua HONRA, à sua REPUTA
ÇÃO e à sua PROPRIEDADE. Estão incluídos na Lei 
Civil que estabelece punições severas contra os seus 
infratores. 

«Os atentados à vida, o furto, o roubo, o desaca
to, a calún ;a, . . . são situações que ninguém deseja 
para si e que sõmente podem separar os- homens, em 
lugar de juntá-los e de torná-los caros aos outros. De
las, portanto, o homem não deve lembrar-se senão pa
ra o fim de, legítima defesa, incluí-las entre os atos 
passíveis de pena judicial. 

Os dever es de CARIDADE con sistem na dispo si
ção con stante e efic az ele pro cur ar o bem dos outros, 
ajudando-os na realização do seu destino. E resu
mem-se, por sua vez, nesta outra fórmula: «FAZE A 
OUTREM O QUE, em igualdade de circunstâncias, 
DESEJARIAS QUE FIZESSEM A TI. » 

Cumpre-nos assim, amparando o próximo, tentar 
desvanecer os seus êrros, corrigir os seus extra vios e 
aconselhá-lo nas suas dúvida s; aliv iar as suas m á 
goas e part ilhar das suas leg ítimas alegrias ; fortifi
car-lh e a vontade na lut a contra a s paixões; a ss isti-lo 
nas suas enfermidades; defendê-lo de inju stças e opres
sões; promover a sua prosperidade e socorrê-lo mate
r ialmente na m edida de nossas fôrças. » 

E aqui buscamos os ensinamentos do Reverendo 
Arioval<lo Luiz de Oliveira; diz êle: - «DEVER DE 
CARIDADE é a quêle que manda querer BEM o seu 
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se m elhant e ( dever afe ti vo) e fa zer o BEM sempre qu e 
se po ss a ( de ver efeti vo) , assi m norm alizad o : 

P aga r o NAD ~ com o BE M, é CARIDADE , NB 
P agar o BEM com o BEM , é HUM ANO, BB 
Pa g ar o BEM com o MAL, é DIABôLICO , BM 
P aga r o MAL com o BE M, é DIVINO , MB 

- Pa ga r o MAL com o MAL , é VING ANÇA , MM 
- P aga r o BE M com o NA DA, é INGRATIDÃO, BN 

E is, a í onde apa r ece a f ;g ur a do P oli cial-Milita r , 
qu e, uniform izado, ZELA p elos deve r es e p elos dir ei
tos do s cida dão s . DE VE R que t odos t êm de resp eitar 
e cumpr ir a LE I e o DI RE ITO à tra n qüilid a de , à paz 
e ià ord em. 

P or is t o, a m issão do Po licia l-Milita r é nobili ss ;
m a . El a se exerce em tôrno e em vista do: - bem 
comum , da paz , da or dem públi ca, da harmon ia , do 
pr ogresso , da ga r a nt ia da s L eis, da pro priedade, da 
segu ran ça individual, da r ;qu eza pública e privada. 
da repre ssã o ao cr im e, tu do t endo em vi st a a So cie
dad e. 

Qu er de dia ou de no it e, em tõdas as horas e 
sob a s int emp ér :es, em todo s os am bi ent es, desde o 
Altar de Deu s e da P á t ria a t é nos lup an a r es, encon
t rar em os o Po licia l-Milita r at ent o e vi g'.la nte, em seu 
pô st o de honr a, cumprin do o comp ro mi sso pr estado de 
«SE RVI R à SOCIEDADE , OFE REC END O ALlliM DO 
BR AÇO, da INT E LI GÊNCI A e do COR AÇÃO, A PRõ 
PRI A VID A. em DEFE SA DO BEM ES T AR DA CO
LE TI VIDAD E .» 

Quantos ex emplo s ma r cantes tebi os n ós de Po
liciai s-Mili tare s que entreg a r a m a vida em h oloca ust o 
à m a nute nção da or dem púb lica . São ve rd a deiros h e
r óis que t om b3.r am por mão s cr im ln osas, mas dei x a
ram bem vi síve l a af ;rmação de t erem cum prido com 
o comprom isso pr es ta do à Soc iedade. 

Ês t e é o tr ibuto exigi do p or um a p rofi ss ão como 
é a do P olicial -Milit a r. lilst e é o val or que êle põe à 
dispo 3ição da So ciedade, para be m servi- la e p a ra qu e 
ela n ã o sofr a pe l3. ação dos delinqü ent es . 

O Polic ial -Militar de stacado deve est ar b em in s
truído a re speito do qua n to va le pa r a o b em esta r 
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comum, por isto que deve ver, em todo s, um mem
bro do agreg a do social a quem deve proteger, orien
tar, instruir e salvaguardar. 

3 - QUALIDADES QUE DEVE POSSUIR O 
POLICIAL-MILITAR 

li.. Coletividade confia a sua tranqü;lidade ao or
gani smo policial, por isto os integrantes dêste orga
nismo devem estar perfeitamente enquadrados no seu 
conjunto, vis ando re sponder sat isfatóriam ente a esta 
confiança depos itada. 

O Policial-M .litar é, tamb ém, um membro desta 
Coletividade, mas um membro SELECIONADO EN
TRE OS DEMAIS como po ssu ~dor das características 
necessárias ao bom des empenho da fun ção. 

Êle não é um sêr superior, apenas é DIFEREN
TE dos demais integrantes da Soc iedade, por isto quP 
foi escolhido para ser o GUARDIÃO desta Coletivi
dade da qual, t ambém , faz parte. 

Sendo êle um selecionado, deve possu ;r qualidad~ 
inatas que o i~diquem a esta m is são e, na instruçã0 
do Quartel, vai dei;:,envolvê-las até o ponto em que sf'
ja julgado capaz de bem desempenhar a nobre m is
são Polic ial-Militar. 

O Polic ial-Mil itar deve ser: 
HONRADO; 
EDUCADO; 
ATENCIOSO; 
POLIDO; 
EN:11:RGICO e 
APRESEN'l'AVEL. 

Pela HONRADEZ e EDUCAÇÃO êle se impõe; 
- pela POLIDEZ e ATENÇÃO, cat:va; - pela A
PRESENTAÇÃO e ENERGIA, se faz re speitar . 

- Ta 's qualidades devem ser lembradas a todo ..: 
momento, não só pelo próprio homem, como nos perío
dos de instrução, para que fiquem indelevelmente gra
vadas n o ínt imo. 

O Polic ial-Militar é um pro fi ssional e como tal 
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deve ser interessado por todos os assuntos atinentes 
e. sua profi E,são, para ser de fato um homem comp _e
tente. Deve ter um perfe'to conhecimento das LEIS, 
OóDIGO E REGULAMENTOS que dizem respe ito là 
sua função. 

No seu serviço diário estará em contato contí 
nuo com o povo e terá ocasião de demonstrar as sua s 
qualidàdes de Polic :al-Militar im:.truído, capacitado e: 
eficiente. 

O homem dest'.tcado r epre senta todo o · trabalho 
da Corp oração a qu e p er ten ce: a Brigada Mil'tar. Pe
la s suas decisões, atitudes e ações demonstrará, ao 
povo , qual o grau de eficiência desta Tropa. Deve 
êle lembrar-se que u:;:,a um fardamento igual aos seus 
superiores e que o identifi ca como membro de uma 
Corporação Policial-Milital'. - Como tal , suas atitu
des se rão julgadas pela Socied ade . 

Ao intervir em qualquer situação deve ter em 
mente que todos o obs er vam e que sua atuação, no 
momento, repre se nta tôda a in l:'.trução recebida e da 
rá aos observadores o grau de eficiência, de discipli
na de organização · da tropa. 

Por is to deve: 
a) Ag ir com MODERA ÇÃO; 
b) Usar na voz um tom de entonação EN11'.:R· 

GICA m as DISCRETA; 
c) Evitar do delinqüente cair no ridículo peran

te os demais; 
d) Aproveitar estas ocasiõe s para cativar e im 

por RESPEITO , por suas acertadas decisões; 
e) Agir sem pr e com FIRMEZA e com conheci

mento de causa, para isto, deve ter sélida base de irn,.
trução e interêsse . na le · tura de Códigos e de Leis; 

f) evitar semp re a VIOLÊNCIA; 
g) Lembrar-se que as palavras e as atitudeE, ::ão 

as melhore s ARMAS de que di spõe. 
O Policial-Militar não deve discutir com as par

tes, nem mesmo é a rua ou a via pública, local ade
quado para decidir questões. Também , não deve per
mitir que terceiro s ;ntervenham, pois, geralmente, só 
interessam prejudicar a ação policial. 
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Ape sar de se tornar conhecido e mesmo popular 
em seu setor d e atua çã o, deve evitar manter exce s 
siva familiaridade, a fim de poder u sar de imparci a
lidade nps casos que venha a atender. 

E' ;mportante que o Policial-Milit a r E€ porte de 
m a neira correta estando de serviço, mas é IMPOR
T ANTtSSIMO, estando de folga, que saiba honrar a 
sua Corporação, escolhendo os lugares próprios p a r a 
quem é o símbo lo do respeito, da segurança e da tr an
qüilidade. 

Nos veículos de tran sporte coletivo, como trens, 
ônibus, lotaçõe s, caminhonetes, etc. deve manter · ati
tud es discretas, evitando chamar a atenção sôbre si. 
p elo emprêgo de altas vozes, gargalhadas. Deve usar 
t êrm os E.adios e corretos . 

Não poderi a ser de outra maneira: - Que con 
ce ito t erá a ColeLvidade, se presenciar atitudes pou
co recomendáv eis , -partidas ou tomadas de um repre
sent a nte da Lei? . .. 

Por certo que de nada servirá o povo ter a ssisti
do inúmeras demonstrações de eficiência do Policial
Militar, bastará um só exemplo desagradável para es 
curec er , por completo, todo o BOM CONCEITO for
mado anteriorment e. 

Tôd as est a s a titudes citadas acima evidenciam " 
ext eriorizam as qualidades que ornam o caráter do 
Polici a l, ma s êste nunca deve esquecer que o povo es
pe ra ver no Policial-Militar um «EXEMPLO DO CI
DADÃO PRESTIMOSO E úTIL .» 

Comentemo s as qualidades q·ue um Policial-Mili
tar deve possuir : 

Honradez 

«E' a conv icção da própr;a dignidade que faz a 
pess oa re speit a r-se a si m esma e exigir o reE-peit o 
das demai s», a ssi m nos define HONRA o Dic ionário 
Encicl opédico Br as ileiro . Pod emo s diz,er que é a eE
t: m a pel as virt udes, as quai s v em adornar o car á t er 
da pessoa . Garre tt nos ensina qu e «a Honra nã o se 
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pag a, n em com t erras é comprada », poi s é uma qua
lidade que perten ce à per:;:-0nalidade. 

A HONRA será, então, um sentim ento que brota 
espontâneamente do homem, fazendo-o cumpr ir seus 
deveres conscienc iosamente. Como decorrência dist o 
será respeitado e se far á re speitar entre os camara- · 
das. 

Para o Policial-Milit ar a honra representa algo <ic 
importante e def :nitivo , para o suces so da missão a 
cumprir. Muitas tentações terá que vencer para :;:.er 
digno da farda que enverga, para honrar o nome da. 
Brigada Militar . O homem honrado possue a fôr ça 
moral para rep elir, corr ig ir e advertir as atitudes ne
gativas tomada s por seu s semelhante s . De cabeça er
guida cumpre sua mi ss ão , servindo de exemplo . E ' 
intocável em sua s a~ões , as qua:s são acolhida s sem 
evasivas. Encontra mai s facilidade para o desemp e
nho do dever. 

E' no :;:-so conhe cic19 o aforisma: - «PARA QUE 
O UNIFORME HONRE O SOLDADO, DEVE O SOL 
DADO HONRAR O UNIFORME. » O conceito de um!! 
Corporação não depend e da a çã o de um, é o r esultado 
do esfôr ço de todos. 

A Honradez posta em prov a enobrece o hom eJl.. 
e afug ent a os mal intencionado s. 

Educaçfüi 

EDUCAÇÃO t em vár ia s definições nos Dic ionár ios. 
Para êste ca so sign ' fica: URBANIDADE, BOAS MA 
NEIRAS , DELICADEZA. 

Um homem qu e conhece todos os preceitos sociai s 
e os aplica conscienciosament e ; qu e prima por ser tra
tável e ace ssível a todos, sem distinção de raça, côr, 
religião ou partido político; que se interessa em CA
TIVAR a quem dêle se aproxima: diz-:;:.e ser um ho
mem Educado : 

Não se deve confund ;r entr e EDUCAÇÃO e INS
TRUÇÃO. Educação é mais profunda e se refere à 
formação total da pessoa e Instrução é mais exterior 



- 22 -

e significa tran smitir conhecimento s. A ssim uma pes
soa pode ser EDUCADA e não ter nenhuma instrução. 
As sim como pode ser INSTRUIDA, sem ter nenhu
ma educação. 

A EDUCA ÇÃO se faz s.entir nos simples ge sto, . 
num cumprimento, no modo de falar ao telefone, n : 
sentar )à mesa , no a ss is t ir um f~lme, no modo de re 
ceber um convite, no red '.gir uma carta, no atende ·. 
uma solicitação, no prestar uma simples informação. 

A s boas maneiras são fatôre s preponderante s d& 
E ducação, daí a nece ssidade do Pol icial-Militar estai 
bem familiar :zad o com elas. Deve aprove itar todo, 
os momentos e oportunidades para demonstrar o sei.; 
grau de educa ção. Esta atitude terá grande r eper 
cu ssã o no meio onde atua e servirá para a formaçãc 
do bom conce ito entre a população citadina. 

O com ando de Dest • deve pr ever um programa 
de instrução sôbre BOAS MANEIRAS e treinar sem 
homen s de m odo objetivo e o ma is pr ático possível. 

O conce ito de EDUCAÇÃO está 'intimament e liga · 
do ao de MORAL, e, como esta, se mod'fica no espa, 
ço e no tempo. 4-ssim uma atitude bem aceita na ci
dade, pode não o ser no meio interiorano. 

«E' nece ssário que o Policial-Militar, al ém da edu
cação qu e deve ter tido no ber ço e na família, RE· 
CEBA E TE NH A , em parti cular e pü'blicamente, uma 
educa çã o espe cialís s;ma , uma formação técnica e mo
ral circun stancia d a e rigorosa, para o perfeito desen
volvim ento de sua s at itude s func ionais, com plena con s
ciênc ia dos seus dev ere s.» 

«UM HOMEM TORNA-SE TUDO OU NADA. 
CONFORME SUA EDUGA!ÇÃO. » 

Atenção 

1• - A ATENÇÃO DEVIDA AO SERVIÇO QUE 
DESEMPENHA: 

Sob pretexto algum deve o Policial-Militar des
viar sua at enção do serviço que fo i incumbido. An· 
dando pelo seu setor deve observar tudo, até os pequ e-
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nos movimentos, as pequenas reuniões que parecem 
ser in ocentes e logo deduzir o porquê do que viu . 

A surprêsa é fator de derrota. Se para o guer
reiro esta sentença é verdadeira, para o Pol ' cial -Mili
tar , que é integrante do EXl!:RCITO DA SOCIEDADE 
(Reiss), também o é. Evitar sempre a surprêsa. ei!': 
o problema . Para ;sto: - -DEVE . 

a) manter-se atento e vigilante , tendo pela fren
te a missão a cumprir; 

. b) tomar med 'das acauteladoras tão logo note 
que a lgo de anormal possa acontecer; 

c) procurar conhecer bem e reter na memória os 
detalhes das vias por onde passar; 

d) estar e-empre preparado para agir decidida
mente; 

e) não deter-se , a não ser por necessidade do 
serviço executado, escolhendo o local para estacionar; 

f) pôr, constantemente, em ação l". sua capacida 
de de OBSERVAÇÃO e de RACIOCíNIO. 

2° - A ATENÇÃO DEVIDA AO PüBLICO EM 
GERAL: 

· Aqui, a atenção se confunde com a POLIDEZ, por 
significar, também , CORTESIA, URBAN IDAD E, afa
bil idade, Todos os conce itos emit 'dos para aque la qua
lidade servem para esta . 

Quantas vêzes deixamos de ir novamente a uma 
casa comercia l, porque o (a) balconista não nos aten
deu a contento, isto é, não nos trat ou com a devid,i 
atenção. Perd e, assim, a caea mais um freguês . 

O Polic :al-Mil itar deve agir com afabilidade, vi 
sando atrair a simpat ;a popular sôbre si. Um «quê » 
de educação, de urbanidade, de atenção, de int erêss ·e 
deve estar sempre presente neste agente da L ei. 

Um homem atencio so irradia i;:,impatia e cativa 
todos que dêle se acercam. Quem sol icita uma infor 
mação ou pede uma ajuda ao Pol '.cial-Mili ta r, quer 
ver nêle expresso o interêsse para o seu caso. Isto 
lhe é de suma impor tân cia. Cumpre ao' Policia l-Mili-
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t ar m os ti1ar-se solícito e atencioso, procurando ultra
pa ssar o grau de interêsse previsto pelo solicitante. 

Pequenas demon strações de at enção e de educa
ção são de grand es efeitos entre o povo. Por ex em
plo: 

a) Tratar se mpre as parte s por «SENHOR », 0 

nunca por «VOCÊ », «CHEFE » ou «AMIGO » ; 
b) Acompanhá-la a um lugar de onde possa m e

lhor se ·informar, ou orientar com um croquis; 
c) A aLtude que mantém o Policial-Militar qu_an

do em contato com a s partes, principalmente com mo
ças ou senhoras; 

d) Mostrar sempre que o caso expoEto merece a 
con sideração devida . 

Polidez 

E' necessano e imprescindível que o povo veja o 
Polic ial -Militar pelo prisma da confiança e do respei
to; um elemento que , por seu trabalho, trás a paz 1 a 
t ranqüilidade e o sos Eêgo público; veja que o Policial
Militar é um servidor público igual aos demais, sõ
mente com mi ss ão mais espinhosa , por labutar num 
m eio ainda não suficientemente instruído da grandio
sidade da função policial. 

Nota-se que o povo parece ter ojeriza por auxi 
lia r a qualquer policial, quando êste necessita de aju
da. Uma intimação para comparecer à presença da 
autoridade policial ou seus agentes, é recebida com re
calques e gera, quase sempre, reações as mais negati
vas , sempre com predi sposição para não atender. 

Ur g e que se aproxime o povo do Pol'.cial e vice 0 

ver sa. São P a ulo , Rio de Janeiro e Minas Gerais j á 
iniciar a m um movimento neste sentido altruístico, lan
çando mão, inclu sive, de programas radiofônicos, mo s
trando a todos que o Policial li: UM AMIGO DO POVO. 

O Cmt. de Dest• Pol icial tem tudo nas mãos pa
ra exec utar um plano dêstes, usando das, relações pú
blicas. Fazendo as atividades do Dest• conhecidas do 
povo. Dando pleno conhecimento e publicidade da s 
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ino va ções in t roduz idas no se rvi ço para melhorar o po 
liciam ent o da cidade. 

E sta ação do Comando do De st • deve ser comple
tad a pe las a tit ud es e pelo comportamento dos Poli
ciais-Milita res em tôda s a s ocasiõ es, visando esta 
aproximação. 

Ag ir com POLIDEZ é um meio de conseguir ês
te objetivo. Ser POLIDO é ser CORTÊS, é ter civi
lidade, é ser delicado. 

O Policial-Militar mostrando es tas qualidades, só 
despertar á simpatias , o que facilitará a sua tarefa: 
su a s ord ens serão m elhor aceit as ; E,eu conceito, assim 
como o do se u Dest •, será elevado; o povo verá no 
P olicial-Militar um AMIGO, um ORIENTADOR, um 
CONSELHEIRO, um verdadeiro r epresentante da Lei 
a seu servi ço. Tudo em con seqüência do · modo de ação 
dê ste agent e fard ado. 

De sta maneira , sua presença é notada em tôda a 
parte por onde andar e, como tal, não poderá fie frus
tar a agir quan do sua int ervenção fôr nece ssária. Es
ta s oportun :dade s sã o propícias para o Policial-Militar 
pôr em evidência suas qualidades , desenvolvendo-as. 

Os p edido s de informaçã o, a s orientações, os en
sinamentos , os convites , a s adv ertências devem ser fei
t os de m an eira POLIDA. 

A Poli dez aliada 1à ATENÇÃO, forma a dupla 
da s qualidad es com que o Policial-Militar se fará ca
tivar. Muita s vêze s um dêstes agentei, fardados per
guntará a si m esmo qual a raz ão por que tem êle 
dificuldad e em conse g uir test emunhas para uma ocor
rênci a que a t end eu. Um a da s causa s é o conceito que 
goz a a P olícia entr e o Público, conceito êste que é 
frut o, na ma iori a d as v êzes , da s atitudes tomadas po!' 
um simpl es componente do Poder Policial. 

O Poli cial-Milit a r , a tu ando no serv:ço ostensivo e 
em conta to diário com o povo, deve ter sempre pres en
te qu e A Mielhor Arma de Que Dispõe é a Palavra e 
que a ent onaçã o da voz deve ser um misto de Polidez 
e Energia . 

Send o a P olid ez sinônimo de Cortesia, deve se r 
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praticada também quando o Policial-Militar trajar à 
pa :sana. 

Energia 

O fato do Polic ial-Militar posi::uir qual idades como: 
educação, polidez e atenção, não o exclui de ser ENli:R
GICO, pois, a ene rgia pode ser empregada de manei
ra dosada ao ca so que se defronta. Esta dosagem é 
o ponto vital para o ser viço. O Policial-Militar deve 
estar PERFEITAMENTE capacitado para empregar a 
ENERGIA, dentro dos l"mites normalizados pela Lei. 
Um excesso pode tran sformar ENERGIA em VIO
LÊNCIA ARBITRARIA, o que JAMAIS deve ser pra
t icado pelo agente da Lei. Um tom enérgico na voz 
basta para que um recalcitrante cumpra uma ordem . 
Uma atitude enérgica é suficiente para impor o res 
pe ' to num recinto. - Um ge sto dec 'd'do re solve, com 
mai s fac ilidade, os casos de perturbação da ordem. 

ENERGIA, para o no sso caso, poderemos definir 
como: - FIRMEZA, VIGOR DAS AÇõES. 

·o modo afável com que o Policial-MJitar tem , por 
dever, de tratar a todos, não significa qu e trate os 
delinqüe ntes da mesma maneira, entretanto, lembr are
mos que o criminoso é uma criatura humana, também. 
A energ ia deve ser usada para que êles mante nham 
o respeito devido ao representante da Lei, para fazê
los desistir de alguma tentativa de fuga que estejam 
planejando. 

Esta qualidade se fará sentir no Pol '. cial-Militar, 
por suas atitude s, enton ação de voz, decisão de seu s 
atos e presteza nas resoluçõe s. 

O uso de uma ENERGIA EQUILIBRADA para 
cada caw é virtude que muito recomenda o Polic ial
Militar que sabe como usá-la para retirar um ébrio 
da cancha de carreira, como para retirar a arma, ain
da fumegante, das mãos dum assassino. 

Não confundir ENERGIA com VIOLlêJNCIA. Pa 
ra ser ené rgico basta o Polic ial-Militar: 

a) ter firmeza nas suas ações; 
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b) ter certeza nas deci sões; . e 
c) ter determinação em suas resoluçõ, 3s. 
Meios EN:li:RGICOS significa m meios partidos de 

uma decisão estudada e meditada. Meios VIOLEN
TOS sig nificam m eios COLlllRICOS, surgidos . mu ' tas 
vêze s., da PRECIPITAÇÃO e são frutos da TIRANIA. 
A Violência gera Viol ên cia. Só deve ser praticada pe
lo P olicial -Mili tar, como reação, quando em legítima 
defesa . 

Para o P olicial-Milit a r, empregado no serv :ço de 
rua, ostensivamente, cumpre t er bem desenvolvido o 
conceito de HOMEM ENERGICO. Em suas atjtudes 
deve h aver um mi E.to de ENERGIA e EDUCAÇÃO. 
Deve sent ir que a au t oridad e dada a êle DEVE SER 
USADA PARA FR O'l'E GE R O POVO e não para 
OPRIMI -LO . 

Apresentação 

Todo.s os olhares do público conv ergem para o Po
licia l-Militar, pois anda far dad o (qu er de serviço ou 
de folga) e está p os tado em lu ga r de onde possa ser 
vi sto por todos. 

E sta ob&ervaçã o aument a no s momentos em que 
êle age, daí a n ecess: dade de apresentar-se de tal ma 
neira que insp:re confi ança e a certeza de que é um 
defen sor da ordem, da seg urança, da propriedade e da 
tranqüil idade públi ca. 

Deve ter muito e especial cuidado com o ASSEIO 
CORPORAL e com a boa APRESENT.A!ÇÃO do uni
forme . 

E m regra geral, o êxito do Policial-Militar depen
de mais de su a apre sent ação em público do que suá 
ação pr opriamente dit a, na ocorrência . A pr ime ira vez 
que um cidadão t omar cont ato com um Policial-Mili
tar, deve t er dêle õTIMA IMPRESSÃO , desde logo e 
para isto êste P olicia l deve: 

a) es tar barbeado e de cabelos aparados; 
b ) usar uniforme bem pa ssa do a ferro, com fri

sos nas calças; 

l 
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c) estar com cinturão limpo e armamento dis-
cretame nte acomodado; 

d) conservar atitudes corretas e estudadas; 
e) usar calçados lustrados; 
f) usar cobe r tura bem posta sôbre a cabeça; 
g) manter olhar franco e atencioso; 
h) falar com linguagem compatível com o meio 

e com o grau de instrução das partes, de mane ;ra a 
ser entendido; 

i) manter sempre postura militar que se tradu z 
pelo modo MARCIAL e ELEGANTE de caminhar. 

Depois dêste contato positivo, o Policial-Militar 
ter á sua tarefa facilitada pela boa impre ssão causada. 

Até no meio civil, não deve se esquecer que tôdas 
as obrigações decorrentes da função o acompanham, 
por onde andar. 

Se o pol;ciamento fôr feito em duplas a importân
cia da apresentação aumenta de valor. Os dois Po
liciais -Militares devem fard ar de mane ira exatament e 
igual e modo impecável. 

Por onde andar, o Policial-Militar não pode sa
ber quem o observa e entre o povo poderá estar um 
tur ista, um estran g eiro, uma autoridade de outro E s
tado e sabemos que a POLtCIA é o «t3rmômetro que 
mede o grau de civilização de um povo.» 

Tôdas as regras de Boas Maneiras agem em "be-
nefício da Boa Aprei;:.entação, como seja: 

não fumar em presença das partes, e mesmo, 
é proibido fumar quando em serviço; 
não gesticular de modo a chamar a atenç ã o 
do~ dema is ; 
não falar em voz alta; 
primar · pela decência dos têrmos usados, etc . 

4 - SELEÇÃO DOS AMIGOS E DOS AMBIENTES 
A FREQ-VENTAR 

O homem não nasceu para viver isolado. Trou xe 
consigo a vontade de servir ao seu semelhante e de 
ser-lhe útil. Por isto vive em Sociedade, onde os au -
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xílios são mútuos e recíprocos. 
O militar, na caserna, procura e faz am izades com 

os companheiro s e com os civ is. O Policial-Militar 
faz, também , sua :;; amizades por estar em permanen
te contato com o povo a quem serve e por êle vigia. 
Muitos dentre o povo lhe são grato s, admiram-no e 
dêle se aproximam . 

Um repr esentant e da Lei necessita de um inter
câmbio de boas am izades e o Policial-Militar encon
trará esta s amizad e:;;: não só entre as pessoas de in
fluênc ' a, como entre os humilde s. 

Deve vi sit á- los per iõdicamente, em caráter parti
cul a r, a fim de in cr emen tar a a mimde e mo strar 
que não é só por serv iço que há interêsse. Para os qu e 
estão :;;ub-destacado s, o vigário, o gerente da Estação 
da VFR GSul, o ge rente da Ag ência do Correio e Te
légrafo , são a s pe ssoas. ge ralm ente, de ma ior influên
cia numa pequena localidade , mas o plantador humil
de também mere ce a nossa amizade, uma vez que se
ja pura e desintere ssada. 

A seleção do:;; amigos tem dois objetivos: 
a) LIVRAR o Policial-Militar da exploração da

queles que se dizem am igos mas , na verdade, querem 
usuf r uir ben efí cios ou fazer-se «grandes » perante os 
demais; 

b) EVITAR que o Poli cial-M ;litar sej a contami
nad o por víci os ou m aus costume s. E' bem certo o 
adág io: - «DIZE-ME COM QUEM ANDAS E DIR
TE-EI QUEM · .€S.» 

Sim, o cír culo de amizade s diz bem do conc eito de 
cada um de se us componentes. Alguém que não fu
m e, entr ando para a «roda » dos fumant es, a ca ba fu
mando como o:;;, demai s . A ssi m ac ontec e com aqu ê
les qu e bebem ou jo gam por ví cio. 

P ergunte a um fu mant e quem lhe ens inou a fu
mar e êle r esponderá sempre que in ici ou por IMITA
ÇÃO, ou po r que via o pai fum ar , ou os companh elro .s 
e coleg as. etc.. . . Perg unt e ao vi ciado na bebid a e a 
r esposta ser á seme lh ant e, ac r esci da da convivênc ia com 
as «más comp anhi as .» O mesmo ser á com o «joga
dori> . . . 

.. 
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Para se impor ou ex igir alguma determinação, pa
ra se proibir algo, é nece:;:.sário que, INICIALMEN
TE, quem determina ou exige, dê o exemplo. Por is
to, o Policial-Militar não pode ser v~ciado na bebida 
e no jôgo; deve primar pela moral; deve corr 1gir-se a 
si próprio para ter a fôrça necessária ao cumprimen
to das ordens e para se sentir m or almente capaz ao 
desempenho de sua espinhosa mis são. 

Os locais ou lugares que o Policial-Militar deseja 
freqüentar devem ser muito bem escolh idos . O amb ien
te deve ser digno de re ceber um repre sen tante da or
dem e da Lei. Deve evitar as tavernas, os danc 'ng s, 
as casas de má. reputação, etc. . . . pois, muito mal re
comendado e:;:.tá quem ali costuma estar. N es te s lu
gares o Policial-Militar só entrar á por mot ivo de ser 
viço, EXCLUSIVAMENTE POR SERVIÇO. 

O adágio acima se en qua dra, também, pa ra ês t c 
caso: - «DIZE-ME POR ONDE ANDAS E DIR-TE
EI QUEM 11:S.» 

Sempre que tiver de freqüentar um lu gar, deve o · 
Policial-Militar, de ante:n;ião, «sond ar » a reputação do 
mesmo, para depo ~s deci-dir, baseando-se no conceit o 
de que é um a g ente da Lei , que sua fa rda t em uma tr a 
dição a manter e qu e seu s atos representam os de 
mais de dez milhar es de companh eiros honrado s . 

5 - A CONDUTA E A APRESENTAÇÃO DO 
. POLICIAL-MILITAR EM PúBLICO. 

O Polic ial-Militar tem por m issão principal: 
«Manter a ordem, zelar pela v ida e hM •eres do c ida
dão; preservar êf;t e cidad ã o de qual quer perigo ou 
atentado, garant indo o exerc íc io de 1Nms dire itos» . -
Para isto sua preocupação con st ante é a t om a da de 
precauções com a finalidade de pr ev en ir os cr ime s e 
a s contravençõe s . 

Suas atitud es no seio da Soc ieda de , quer de se r
viço ou não, devem sempre dem on strar ao público qu e 
ali está pa ra SERVI-LO, para a m anu te nçã o da ordem 
e da seguran ça de todo s. 
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O pov o é m uito curi oso , m as a ltam ente suge sti o
·n áve l. O Poli cia l deve expl orar es ta circunstância e 
b em impr essi on a r o povo pelo ass eio do uniforme, pe 
la lingu ag em cor r et a e com edida, pelo andar mar cial. 
Um P oli c :a l-Militar em más condiçõe s de limpeza ou 
que fale mal, n ão é, v ia de re gr a , obedecido. 

Jam a is empre g ará linguagem que venha IMITAR 
ou HUMILHAR a lguém, fa t o que poderá provo car 
r es istência s, r ea ções e host ilid a des na s pe ssoas qu e 
ob se rvam a aç ã o do Polic ia l-Militar. 

Sempr e que conduz·r um prêso, o fará da man e'ra 
m a is di sc r et a po ss íve l, pr ocurand o a calm á-lo, quand o 
ainda ex a lt a do. Não re spond erá à s injúr ias prof erid as 
pe lo conduz ido, m as a s m encionará ,à autor ldade su
pe rio r , a qu em ca be apre sentar o prê so. 

A via públic a não é lugar para as d eci sõe s refe
rente :;:. à s ocorr ênc ias ·atendid a s . Tal asse rtiva deve ser 
r ;g or osa m ente cump r ida pelo Polici a l-Militar qu e se
gu :da mente es tá a t enden do tai :;:. ocorrên cias . 

Uma das virtud es qu e mais di stinguem o Policial
Milit a r é o SIGILO qu e dev e mant er sôbr e as ativi
da des de su a Corp ora ção . Apen as , pre st a r á a s inf or 
ma ções que seu se rvi ço lhe obri g a a pre :;:t ar e a qu em 
de dir eit o. 

O qu e ac onte ce dentr o de seu Des ta ca mento Po
lici al n ão deve se r ventil a do fora dêle . Daí um cu i
dado todo espe c:al n as pale s tr as que m antiver com 
al g uém . 

As bo as m a nei r as devem se mpr e acompanhar o 
Polici a l-Militar , por isto est á na obrigação de CEDER 
o la do direito (interno) dos passe ios e calçadas à s 
senh ora s , velh os e morm ente \às senhoras em es tad o 
de ges ta ção . O m esm o deve faz er pa ra com os su
p er ior es . 

O Poli cial-Milit ar d eve con sider ar -se p ermanent e
m ente em servi ço, po is qu e é sua OBRIGAÇÃO in
t erv ir no s casos qu e depa r a r ou fô r so lic it a do. a qu a l
qu er hora do dia ou da no it e. Não pod erá fi car in a 
tivo n es t as em ergê ncias, sob pena de in correr em gra
víssi m a fa lt a, a qu al eq uival e a TRAIR a própr ia pro 
fi ssã o abr açada; é com o se fôsic:e um ?. des ob ediência à 
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ordem recebida de superior. 
Atenderá , com presteza, a solicitação n os caso: ; 

de sua competência como: crimes , desa stres, interrup
ções ou acid entes de Trânsito, infrações ou qualquer 
perturbação da ordem que pr esenciar ou tiver conhe
cimento . Nestas ocasiões, agirá como se fôra o Po
licial -Militar daquele setor , tomando tôdas aE· provi
dênc :as. 

Deve selecionar seus amig os , isto é , escolher as 
suas amizades, bem como as ruas e os estabelecimen
tos que pretenda freqüentar , evitando os de má fama , 
pois estão sujeitos à vigilância especial. Caso · não 
obedeça esta regra, cairá sua fôrça moral , · de1::,presti
giará sua Corporação e não poderá , disciplinarmente. 
justificar qualquer ato seu contra violência s ali f eitas 
à sua pessoa. Deve lembrar- se qu e sua farda repre
senta milhares de companheiro s, que , de1::.tacados, pr es 
tam serviço de maneira honrada e altruística. 

Sob Hip ótese Alguma Receberá Gratificação, GoJ"
jeta ou Propinas, por serv iços prestados em razão de 
sua função sob pena de ficar desmoralizado em ações 
futuraE. Atualmente, êste é o meio mais difundido e 
usado pelos criminosos hábe is, para ter o Policial-Mi
litar em sua s mãos. 

Para o homem consciente não exi s te a chamada 
«PRAXE » com que se procur a encobrir a realidade 
regulamentar e legal, a qual deve ser conhecida de 
todos e por todos praticada, sem exceção. Quem UEa 
a «PRAXE », dá provas de ignorância, de relaxamen
to , de fuga à responsabilidade e de desleixo , defeito 
que por sí só , inibe o homem de servir nas file fra s 
como POLICIAL-MILITAR. 

O conhecido «EU ME ESQUECI » jamais deve se r 
pronunciado pelo P olic ial-Militar, porque êle Não Po
cle se Esquecer de Nada. A re sponsabilidade que cai 
sôbre seus ombros, NÃO ADMITE O ESQUECIMEN
TO. Tudo deve ser feito na hora marcada e no lug ar 
designado. O esquecimento cara cteriza a Falta de Von
tade e a Incomp,reenisão do Sentimento do Dev,er. 

O «EU PENSAVA » ou o «EU NÃO SABIA » não 
são recur sos que devam ser usado s pelo PoLcial-Mili-
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tar, pois êles bem demonstram a ignorâ ncia e a falt a 
de zêlo pelas obrigaçõe s a cumpr ir. O P ol:cial-M ili t a r 
é um pr ofi ssi on al e, como tal , dev e es t a r atu a lizado 
sôbre sua pr of i1:.são, por is to dev e ler e ler muito sô
bre tudo o que se r elaci one com a ssunto polic ial. N ão 
pode, então, o P olic :al -Militar dizer QUE NÃO SABI A 
ou que «PENSA V A », que tal resolu ção ou tal deci1:ão 
dever ia ser des ta m a neira e não como êle prateou . 

Enfim, «O POLICIAL-MILITAR DEVE SER UM 
EXEMPLO DE DISCIPLINA DE CUMPRIMENTO 
DO DEVER , DE CORRE ÇÃO DE ATITUDES MILI 
TARES, DE CORTESIA E DE BOA APRESENTA ÇÃO 
PESSOAL ». 

6 - LIGAÇOES DO POLICIAL-MILITAR COM 
A POLíCIA CIVIL. 

Todo s os elemento s de no ss a Brigada Militar, qu e 
estão no efetivo serviço policial , es tão em contato di
reto com os da Polí cia Civil. E' num Destacamento 
P olicial do Inte r:o r, é junt o iàs Deleg acia s da Capital , 
é guarnecendo Pre:;:,ídios, é conduzindo réus à presen
ça dos Senh ores Ju ízes , é prestando servi ços a outr qs 
R epartições onde está pô st o à dispo sição, é poli c;ando 
o «hinterland », - sempre os no s1:os elem ent os enc on
trarão a s aut oridad es civis constituíd as, sejam poli
cia ' s ou n ã o, a qu em dev em r espeito e acatamento . 

Num Des t a ca mento Pol:cial esta ligação é MUI
TO MAIS ESTREI T A e o Poli c:al-MHí ta r dev e est ar 
perfeitamente in struído , para ra ber acatar as determi
n aç ões eman adas pela s a utor ldade s p olicia is civ is a 
qu em ser ve , ap esar de sta s determinações cheg ar em 
a o Dest 0 por interm édio de se u Cmt., que é um ele
ment o g r ad ua do ou Ofic ;a l da F ôr ça , a quem os pra
ça s dev em obediênc :a conform e os r eg ulamento s . Ma s, 
muita s vêze s, o De st 0 põe a dispo siç ão da Dele g a cia 
de Políc ia, por sol icita ção do D elegado, al gun s pra ça,; 
para ser viço espe cífico , com o : entr ega de In ti maç ões, 
se ryi ço de Pro t ocolo, et c. e mesm o em sub sti t u ição ao 
E sc riv ã o. N estes C8.sos o Policia l-M ilit ar deve aca t ar 
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e de sempenhar a s m :ssões emanada s da autoridade po
licial civil, em razão de estar pôsto à disposição e 
mesmo porque está num serviço policial, mas de se
tor diferente. 

Ass im, também , um Policial-Militar deve prestar 
as informações solicitadas sôbre o serviço policial a 
uma autoridade policial civil, desde que devidamente 
identificada como tal. Não é ao civil que prestamos 
a iHformação e sim ,à autoridade de que está êle inves
tido em virtude da Le i. Portanto, se o Delegado de 
Polícia do Município, a que es tá servindo o Policial
Militar, wlicitar um dado sôbre o serviço policial efe
tuado, deve ês te informar, em razão de ser êle a :tu
tor idade policial máxima do Municíp ;o e que deve es
t ar ao par de todo o serviço policial executado dentro 
de sua jurisdição. 

As missõ es da Polícia Militar e da Polícia Civil 
são entro sadas. A Polícia MiLtar executa um servi
ço Policial mai s OSTENSIVO-PREVENTIVO e a Po
lícia Civil, um serviço ma '.s REPRESSIVO-JUDICIA
RIO, ma s não se quer dizer, com isto, que a Polícia 
Civil não execute SERVIÇO PREVENTIVO e que a 
Políci a Militar não execute serviço REPRESSIVO. Es
tão, pois, as duas Entidades entrelaçadas e por isto , 
devem cooperar e col aborar mútua e reciprocamente, 
tendo se mpr e pr esente que o fim comum é o BEM ES
TAR DA COLETIVIDADE , que delas tudo espera e 
que no Policial depos '.ta irrestrita confiança , sem olhar 
se êle é MILITAR ou CIVIL. 

O Cmt. de Dest• , o Cmt. de Pelotão e de E squa
drão do R . P. R. Mont que prestam serviços policiai.;; 

· no Int erior do Estado , devem estar sempre atento s 
par a esta particular idade: - MANUTEN ÇÃO DAS 
RELA,ÇõES COM AS AUTORIDADES CIVIS, que r 
sejam poli ciai s ou não. 

Não devem perder oportunidade para edu car e en
sinar aos pr aças o in est imável proveito e m esmo a 
necessidade do BOM ENTENDIMENTO entre MILI
TAR e CIVIL, cuja Lnalidade é a mesma: - MANU
TENÇÃO DA ORDEM PúBLICA. 

Aos praças ca be pr ocurar compr eende r e primar 
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pelas boas relações com os agentes policiais e autori
dades civis, sabendo que assim procedendo estarão ele
vando o bom nome de sua Corporação , - a Brigada 
Militar, e auxiliando seu Cmt. de Dest • a se desin
cumbir da árdua missão que lhe foi confiada. 

7 - POLICIA - DEFINIÇÃO - COMO SE DIVIDE 
QUANTO AS ATRIBUIÇõES, QUANTO AOS MEIOS 
DE LOCOMOÇÃO E QUANTO A QUALIDADE DOS 

AGENTES. 

Sabemos, pelos Dic~onários Enciclopédicos, que a 
palavra «POLlCIA », vem do vocábulo «POLITEIA » 
(do grego) qu e significa: GOVÊRNO DE UMA CIDA
DE. «Politeia » nos dá , em português, POLICIA. 

Muitas definições de POLtCIA são estudad a s e 
conhecidas,, tôdas são aceitáveis. Citaremos as màis 
simples e mais compreensíveis: 

Definição do sábio suíço REISS: 
«POLICIA é o Exército da Sociedade.» . 
Definição do policiólogo OTTO MEYER: 
«POLICIA é a atividade do Estado que tem por 

fim defender, por meio do poder da autoridade, a boa 
marcha da coisa pública ,contra as perturbaçõ, es oca 
sionadas pelas existências individuais». 

Definição · do Dr. ASTOLFO REZENDE: 
«POLICIA é a manifestação viva do Poder Pú

blico e da autoridade abstrata do Estado, é o apare
lh-o protetor da Liberdade». 

O Código dos «Delitos e das Penas » citava: 
«A POLICIA é instituída para manter a ordem 

pública, a liberdade, a. propriedade, a segurança indi
\'idual. Sua característica é ~, ·vigilância». 

Outra s definiçõ es : 
«POLlCIA é o t ermômetro qu e med e o grau de 

civilização de um povo. » 
«POLlCIA _jj; A PARTE DA ADMINISTRAÇÃO 

PúBLICA ENCARREGADA DE MANTER A SEGU
RANÇA DA SOCIEDADE POR MEIO DA VIGILAN
CIA E REPRESSÃO AO CRIME, NO INTER.1l:SSE 
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DOS INDIVíDUOS E DO ESTADO. » 
O «Manual Básico de Instrução Policial da Po

lícia Militar do Distrito Federal » comenta esta última 
def in ição, citando: - «Vale a pena que se faça uma 
ráp ' da análise de s ta definição, poi.;; ela nos mostra de 
modo in sofismável que a missão precípua da Polícia é 
MANTER A ORDEM E O BEM ESTAR PúBLICO, 
isto é, e:;;tabelecer o equilíbrio das liberdades ind:vi
duais, concil iando-as com os interêsses da Sociedade. 
Como já foi dito, no seio das coletividades humanas, 
os d ireito~ de cada um são limitados , terminam precisa
mente onde começam os dos outros. Ao Poder Públi
co, por me'o de um dos seus ramos - a POLICIA -
compete regular, e, quando preciso restringir o exercí
cio dêstes direitos, de sorte que os membros do vasto 
ed ifício social não pratiquem tôdas as ações que lhes 
aprouver, e, sim , as que a Lei não lhes proíba . ACI
MA DO INTERÊSSE INDIVIDUAL ESTA SITUADO 
O INTERÊSSE COLETIVO. Se cada qual usa jud; 
ciosamente de sul.'. liberdade e dire itos, respe itando e:;:
crupulo sament e os de seus semelhantes dentro dos li
mites estabelecidos, haverá um perfeito equilíbrio, e, 
conseqüentement e, PAZ na Sociedade. Ma:;:-, se por
ventura alguém, por ação ou omissão, quer dizer, fa
zendo ou dei xando de fazer, ou ainda, abusando da li
berdade que lhe é concedida, executa um ato que vem 
fer :r o int erê sse coletivo, - a POLICIA, atua imedia
tamente, re stabelecendo a tranqüilidad e pública, refa
zendo o equilíbrio desfeito em conseqüência do ato 
anti -soc ial cometido pelo indivíduo, que será por ELA 
pro curado e ent re gue à Ju stiça par a que seja devid a 
mente punido ». 

Outro com entário sôbre a defin' .ção de Políc ·a en
contramo s no livro: - «Eu fui Chefe de Polícia de 
Mu ss olini » de Carmine Senise , que diz: - «Se a or de m 
falt a sse , o próprio E stado não poderia existir, a ssim 
com o nenhuma das suas funções essenciais poder·a ser 
exercida . A ordem não é ma is do que a ob:;:,ervânc'a 
da ·Lei. » 

«A Polícia , - órgão destinado à manutenção da 
or dem - tem , port anto , doi s deveres ess enc iai s : pri-
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meiro, o de impôr aos cidadãos, sem exceções, o res
peito pela Lei e por tudo quanto disponham , legalmen
te, a s legít '.mas autoridade:::-; - segundo, o de PROTE
GER o livre exercíc io do dire ito dos cidadãos e DE
FEND:Ef-10S da violênc ia de outros, - proteção e de
fesa que se exercem, de mane ira preventiva, impedin
do a violação da Lei, e de maneira repressiva, cont ri- · 
buindo para a puníção dos que a · tenham violado ». 

- - o--

DIVISAO DA POLICIA QUANTO AS ATRIBUIÇõES, 
AOS MEIOS DE LOCOMOÇÃO E QUANTO A 

QUALIDADE DOS AGENTES. 

No «Manual de 'Organização Polic ial » da Coleção 
Acác;o Nogueira e de autor :a do Prof . JOS:m CEZAR 
PESTANA, encontramos os comentários dos tóp icos 
ac;ma, elo:::, quais citamos os interes santes para o ca so: 

1 - QUANTO AS ATRIBUIÇÕES 

«O E stado tem por f inalidade realizar o bem co
mum. Ma s, a consecução do bem, antes de mai s nada , 
exige o afa stamento do seu opôsto, que é o MAL: a 
infração p enal. Ê Sse combate ao crime pode ser feito 
pela Polícia em dois momentos, conforme se trate de 
um mal futuro, a que se deva obv :ar , ou de um mal 
2onsumado, que se tenha de reprimir. Daí, a ação 
policial se dividir em ação PREVENTIVA e ação RE 
PRESSIVA. 

POLICIA PREVENTIVA - A Polícia é essencial
mente preventiva. Age por m e:o de medidas de vigi 
lância, precau ção e preven ção, com o objetivo de im
pedir que seja perturbada a ordem púbLca. Esta 
pode ser perturbada por vár ias causa s, sendo a prin
cipal delas a infração Penal ( cr ime · ou contrav enção ). 
Daí, dizer-se que a função pr in cip al da P olícia Preventi
va consiste em prevenir o crime, 
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Para com:€guir êsse objetivo, a Polícia adota uma 
série de med:das de caráter administrativo, donde cha
mar-se, também, POLlCIA ADMINISTRATIVA. 

Entre as providências que a Polícia adota na sua 
a tividade preventiva salientamos as seguintes: 

a) policiamento nas ruas e praças, nas estradas 
públicas, nas reuniões públicas, nas casas de espetá
culos, nas estações ferroviária:::,, nos portos marítimos 
e aéreos, nos campos de futebol, etc.; 

b) regulamentação e direção do tráfego de veí
culos e pedestres na v;a púbJica; 

c) fiscalização do porte de armas, bem como da 
indústria, comércio e uso de explosivo::: -; 

d) vigilância sôbre os indivíduos suspeitos e 
constante inspeção dos lugares mal freqüentados; 

e) fiscalização da entrada, permanência e :::.aída 
de estra ngeiros; 

f) custódia de ébr;os, loucos perigosos, turbu
lentos, viciosos, etc. 

Modernamente, o conceito de que é mais impor
t ante prevenir os crimes que reprimir os crimincirns, 
é indiscutível, notando-se, nos órgãos policiais das na
ções civil"zadas , o combate metódico aos fatôre:::, da 
criminalidade . 

Entretanto, por mais adiantado que seja um povo 
e por mais perfeita que se apresente a sua organização 
policial PREVENTIVA, sempre haverá crime. :m, en
tão, no momento em que ocorre o crime, que entra 
em atividade a POLíCIA REPRESSIVA.» 

Nós, da Polícia Militar fizemos desta POLICIA 
PREVENTIVA por excelênc:a, apesar de colaborarmos 
na Repressiva. Mas, o policiamento que fazemos de 
maneira ost ensiva é preventivo. 

Esta ação policial é a mais importante e complexa. 
Assim, um Policial-Militar está agindo PREVENTI
VAMENTE, quando: 

a) orienta o tráfego; 
b) ens:na, aconselha, orienta e educa; 
c) v1g1a os indivíduos cuja conduta po:;:.sa preju

dica r os demais; 
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d) zela pela moral e pelos bons costumes; 
e) fiscaliza a fronteira, os portos e estações de 

embarque e desembarque; 
f) põe em custódia os ébrios ou turbulentos; 
g) efetua desarmamento; etc. 
Tôdas estas ações têm por fim evitar que a infra

ção penal se concretize. 
A ação preventiva traz benefícios tanto para o 

c;dadão como para o Policial-Militar. Para o cida-
dão, porque evita que êste se torne criminoso e para 
o Policial-Militar, porque diminue os riscos que uma 
prisão quase sempre acarreta, como reações, agressõe s 
e desacatos. 

l!: visando êste «desideratum » que o Policial-Mili
tar deve sempre apelar para o conselho, a orientação . 
a advertência quando se tratar de infração consideradn. 
LEVE. 

POLíCIA REPRESSIVA - «No momento em que 
se verifica uma infração penal deveria cessar a ativi
dade policial com relação a êsse fato, po;s não se pode 
mais falar em prevenir, mas sim em reprimir, e a re
pressão compete là Justiça e não à Polícia. 

A organização judiciária não tem meios para de 
senvolver uma ação repressiva RAPIDA e a demora 
prejudicar;a grandemente os interêsse:;:, da sociedade, 
pois os delinqüentes teriam oportunidade de fugir, de 
sapareceriam ou seriam alterados os vestígios e a 
apuração do fato tornar-se-ia dificil, se não impo ss i
vel. A lei obriga, então, a Polícia a continuar ag'ndo, 
mesmo depois da ocorrência da infração, pois é uma 
organização que está sempre em atividade e, graças à 
sua ação preventiva, ,encontra-se sempre pronta a ini
ciar a REPRESSÃO. Com a agilidade que lhe é pe
cul'.ar, apresenta-se no local do delito e adota provi
dências no :;:entido de garantir a futura aplicação da 
Lei Penal. Realiza diligências e investigações, colh e 
provas e entrega o acusado à Justiça para o competen
te julgamento. 

ESSA ATIVIDADE NÃO l!: PRróPRIA DA PO
LtCIA, MAS AUXILIAR DA JUSTIÇA. Daí seu n o-



- 40 -

me de POLlCIA JUDICIARIA ». 
A Polícia Repressiva toma outras denominações 

como: Polí-Oia Criminal. :m ela auxiliar do Poder Ju
diciário. 1li aquela que age depois que o delito foi 
cometido, isto é, depois que as atividades postas em 
prática pela Preventiva não deram resultado satisfa
tório. 

O PoI;cial-Militar atua como integrante dêste ra
mo da Polícia quando, entre outras providências: 

a) isola um local de crime; 
b) preserva os vestígios ou indícios encontrados 

no local; 
c) indaga a reE-peito do delito cometido; 
d) não permite a entrada de qualquer pessoa no 

local do crime, até a chegada da autoridade compe
tente; 

e) 
f) 

procede ià busca domicillar; 
conduz presos à presença das autoridades ju-

diciárias; 
g) auxilia ou está à procura de foragidos; 
h) atua em flagrante delito o delinqüente, etc. 
Portanto , o Policial-Militar tanto age como inte-

grante da Polícia Preventiva como da RepresE,iva, ape
sar de maiE- trabalhar como componente da primeira, 
que, por s inal, é a mais importante. 

2 - QUANTO AOS MEIOS DE LOCOMOÇÃO 

Nesta parte interessa a divisão da Polícia, levan
do-se em consideração os meios utilizados por seus 
componente E- para se movimentarem . de um lugar para 
outro . 

Ne ste sentido, a Políc 'a pode ser dividida, -
conforme en sina o Prof. Cezar Pestana , da Escola de 
Polícia de São Paulo, - em 

POLICIA Sil\fi>LES; - MONTADA e MOTORI
ZADA. 

Vejamos cada uma separadamente: 
POLICIA SIMPLES. :m aquela que não usa nem 
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motor, nem animais para a locomoção e sim o meio 
natural, isto é, se locomove a pé. 

Aqui no R. G. do Sul a maior parte da Polícia 
é dêste tipo e na Brigada Militar, também, não fugi
mos tà regra: cêrca de 85 % do policiamento é fe :to 
a pé. 

Por exemplo, podemO E· citar o Policial-Militar de 
Rua que percorre a pé o seu setor; o policiamento de 
trânsito e de divertimentos públicos , etc. 

POLíCIA MONTADA. É aquela que se utiliza de 
cavalos para os seus movimentos e mesmo para a 
execução do seu policiamento. 

É o caso dos noE.sos Reg :mentos de Polícia Rural 
Montada , que no interior do Estado se utilizam essen
cialment e do cavalo para o cumpr imento da missão · 
policial. Tanto é que o soldado ao «passar a pronto » 
recebe o chapéu de abas largas, o cinturão, o revólver 
e a SUA MONTARIA: o cavalo. Daquele momento 
em diante, o cavalo está EOb sua responsabilidade e 
rnb seus cuidados, pois se o perder estará i:>. pé e sem 
eficiência alguma como Políc'.a Rural. 

Outro exemplo, são as «patrulhas a cavalo» que 
mantêm nossos Destacamentos Policiais . Patrulhas 
estas que percorrem vário s setores exercendo a vigi
lân cia de zonas extensas . 
r Quanto ao Regimento Bento Gonçalves, não é 
propriamente uma Unidade de Policiamento a cavalo, 
porque sua finalidade é outra: - fornecer as Escoltas 
ao Exmo. Sr . Governador do Estado, formar Guardas 
de Honra a cavalo e demonstrações eqüestres. 

A Guarda C'.vil, em Pôrto Alegre, também man
tém um pequeno contingente de seus elementos a 
cavalo . 

Como Fôrça Policial Montada e tradicionalmen
te conhec ida em todo o mundo temo s a Real Polícia 
Montada do Canadá, que m odernamente já está, na 
maioria, motorizada. Na Inglaterra, encontramos o 
Policial Montado dirigindo o tráfego e, como E-empre 
fêz, acompanhando a Família Real nos cortejos. 

A Polícia Montada apresenta certas vantagens: 
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- 10) - abrange uma área maior que a Políc;a Sim 
ples; 2°) - possue maior rapidez; 3°) - apresenta a 
característica de CHOQUE no caso de dissolução de 
aglomerações (apesar de, modernamente, ser mais em
pregada a Polícia Simples). Mas, paralelamente, 
apresenta desvantagens: 1°) - o cuidado impôsto ao 
homem por sua montada e 2°) - o preparo dêste ho
mem para ser policial montado. 

POLICIA MOTORIZADA. :m aquela que se loco
move e que executa seu serviço policial, sôbre viaturas 
motorizadas. 

Êste tipo de Políc ;a é considerado MODERNO , 
pelas características que apresenta: 

grande rapidez de movimento (locomoção) ; 
grande área policiada; 
fácil captura e perseguição ao s fugitivos,; 
poucos elementos. utilizados; 
maior rapidez para atender às ocorrências; e 
formação simpl"ficada dos homens. 

Exemplo típico de Polícia Motorizada é a Rádio 
Patrulha (integrante do Departamento de Polícia Ci
vil dêste Estado), que executa o serviço em caminho 
netes próprias e servidas com serviço de Rádio Trans
missor e Receptor. · 

A Polícia do Exérdto (P.E .) é outro exemplo de 
Polícia Motorizada, se bem que as suas atribuições se 
restrinjam ao âmbito do Exército. 

Deve-P -e citar a Polícia Rodoviária dêste Estado , 
or ganizada no âmbito do DAER, e chefiada por ofi
ciais de nossa Fôrça. Tal entidade Policial utiliza-se 
de cam :nhonetes de alta velocidade, motociclos, «jeep s» 
para o patrulhamento das estradas . 

Na Brigada Militar não há própriament e um ser
viço de Policiamento Motorizado, com exceção do feito 
pelo RPRMont, mas se restringe làs- viaturas de co
mando que se deslocam, com rapidez, para locais on
de haja necessidade de atuação longínqua. Existem, 
também, os transportes motorizados utilizados pelo 
Bat alhão PoJ;cial «Pedro e Paulo», para os seus des
locamentos da sede do Btl. para os setores de P oli-
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c;amento, entretanto não são totalmente Polícia Mo
torizada , pois que a execução do serviço é feita a pé . 
A tendência de nossa Fôrça é modernizar.se motori
zando os setores que exigirem tai s condições, por sua 
importância Policial. 

---o- -

3 - QUANTO A QUALIDADE DOS AGENTES 

Todos somo s obrigados a respeitar os direitos dos 
~emelhante s, para o bem da ordem pública e do pro
gre sso da Nação . Entretanto, nem todos observam 
est a obrigatori edade e passam a atuar como elemen
tos perni ciosos ao bem estar comum. Cabe, então, à 
autoridade, usando do Poder de Polícia, cont er êstes 
ex ces sos m esmo que t enha de usar da F<ôRÇA para 
C"onseguir o se u objetivo . 

li: ai que surge a POL!CIA como sendo o con
junto de ag entes da adm;nistração pública, incum
bido de aplicar a Ii'ôR!ÇA para conseguir o restabe-
1!:'cimento da ord em ou evitar que a , mesma seja per
turbada. 

Ne ste sentido a P olí cia pode ser dividida em CI
VIL ou MILITAR. 

POLICIA CIVIL. li:: aquela que se rege por Re
gulamentos Civis, cuja hierarquia é dada por Padrões 
ou Letra s e seus componentes são funcionários civis. 

No nosso Estado, esta Polícia é representada pelo 
DEPARTAMENTO DE POLICIA CIVIL (D. P. C.) 
em cuja or ga niza ção encontr amos a Guarda Civil que 
é um ór gão para-milit a r e que usa um fardamento 
próprio pa r a dif er enç á -lo do ,:. demais funcion ários po
liciais civis . 

N a In gla terr a , encontr amos uma Polícia inteira
mente civil que é a «NEW SCOTLAND YARD »; na 
Amér :ca do Norte , temos o F. B. I. ( «,Federal Bureau 
of Inve stigation »), e na França , a «SURETl!l NATIO
NALE ». 

A Polí cia Civil empre ga a grand e maioria de suas 
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atividades como Polícia Repressiva (auxiliar da Jus
tiça). 

Existem muitos tipos de políc :a que E€ enquadram 
neste item, como sejam: a Guarda Noturna, a Guarda 
Particular e as criadas por entidades particulares co
mo Firmas, Fábricas, etc .. . . 

POLICIA MILITAR. :E'J aquela que se rege por 
regulamentos Militares, que é organiz.ada com base na 
hierarquia militar das Fôrças Armadas e seus compo
nentes são func ;onários militares fardados com posto s 
e graduações iguais ao Exército Nacional , até coro
nel, inclusive. 

Sua função é a «manutenção da ordem no Estado » 
(Constitui ção Estadual) e para ist o e:;:.tá selecionada, 
instruída e armada , com armamento próprio para o 
desempenh o de missões policia is tipicam ente militare s. 

A Polícia Milita .r do E:;:tado do Rio Grande do Sul 
é a Brigada Militar , da qual fazemos parte. 

No Brasil, cada Estado tem sua Polícia Militar 
assim como a Civ il. 

8 - ORGANIZAÇÃO DA BRIGADA MILITAR COMO 
FORÇA POLICIAL MILITAR 

Pelo Decreto Estadual n ° 12.280, de 21 de abril 
de 1961, a Brigada Militar passou a ter a seguinte 
constituição: 

1°) COMANDO GERAL; 
2°) óRGÃÕS DE DIREÇÃO; 
3°) óRGÃOS AUXILIARES; e 
4°) ,óRGÃOS DE EXECUÇÃO. 
Para ês t e Manual vej am os ap enas a constituiç ã o 

dos ór g ãos de Execu ção: 

rlo Batalhão Poli cial (lo BP) 
20 Batalhão Poli cial (2o BP) 

r Batalhão Policial (3o BP) r u.;,., .. ,. 4o Batalhã o Poli cial (4o BP) 
INFANTARIA l o Batalhão d e Guardas (lo B G) 
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j 2• Batalhão d e Guardas (2• B G) 
l 3• Batalhão d e Guardas (3• B G) 

R egim ento d e Polícia Rural 
Montada (1• RPRMont) 
R eg im ento d e Polícia Rural 
Montada (2• RPRMont) 
R egim ento d e Policia Rural 
Montada (3• RPRMont) 

rR eg im ento B en to G,mçalv es 
(RBG) 

Centro d e Instru ção Militar 
(CIM) 

Corpo de Bomb eiros d e Pôrto 
Al egr e (CB-PA) 

Corpo d e Bomb eiros do Int erior 
(CB-I) 

rs ervi ço d e Fundos (Sv F) 
j Servi ço d e Intendência 

(Sv Int) 
Serviço d e Subsistência (Sv S) 
Servi ço d e Mat erial Bélico 

(S vMB 
) Servi ço d e Rádio Comunica ções 
j (SvRComtJ 
Servi ço d e Eng enharia (Sv Eng) 
Companhia d e Manutenção e 

Transp ort e (Cia Mnt T) 
Companhia de Manut enção d e 

Bomb eir os (Cia Mnt Bomb) 

)

H osp it al da Bri ga da Militar de 
Pôrt o Al eg r e (HBM-PA) 

H os pit a l da Brigada Militar d e 
Santa Maria (HBM-SM) 

Laboratório Industrial d e Pôrt o 
Al egre (Lab PA) 

1 
Lab or:a tó r io de Prót ese D entári 01 

d e P ôrt o Al eg r e (Lab Pr t j 
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Den PA) 
Laboratório d e Prót ese Dent á r ia 

de Santa Maria (Lab Prt 
Den SM) 

19 BATALHÃO POLICIAL (19 BP) 
Data da organização: 12 de julho de 1955 
Sede: Pôrto Alegre. 
ATRIBUIÇõES POLICIAIS: O l9 BP é conhecido 

por Batalhão «PEDRO E ' PAULO ». Denominação 
consagrada pelo povo em geral e que, por extensão, 
foi dada ao policiamento feito por duplas: Policiamento 
«Pedro e Paulo ». 

O 19 BP executa o Policiamento Ostensivo Pr e
ventivo nos 5" e 9° Distritos Ele Pôrto Alegre, além 
de outros Policiamentos Especiais como: Estação Ro
doviária, Santa Casa de Misericórdia, Junta de · Con
ciliação da Justiça do Trabalho, Tribunais de Júri, Es
tação da VFRGSul , Postos de Contrôle de Trânsito 
da Capital e executa os chama:dos «Comandos de Trân
sito» . 

O serviço dos «Pedro e Paulo » se caract eriza pela 
ótima apresentação, eficiência e pelo fato de ser feito 
em «Duplas ». 

Os Destacamentos Policiais devem seguir as nor
m a s ad otada s para a instrução dos «Pedro e Paulo », 
os quais descem ao detalhe para a eficiência do todo; 
planificam p11êviamente todo e qualquer tpo de poli
ciamento que venham a executar; treinam a «dupla » 
no próprio local de execução do serviço e i;:ão rigo
rosos na disciplina . atitudes e comportamento para 
com o povo. 

29 BATALHÃO POLICIAL (2º BP ) 
Data da organização ; 7 de outubro de 1930 
Sede: Passo Fundo. 
A TRIBU]ÇõES POLICIAIS: Conforme Boletim 

E special do sr. Cel. Cmt . Geral, publicado sob n° 4, do 
dia 24 de ma :o de 1961, o 29 BP executa o Policiamen
to citadino, rural e de presídio s, isto é , todo o poli-
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ciamento ostensivo preventivo nos seguintes municí
pios: Passo Fundo, Colorado, Lagoa Vermelha, Tapera, 
Marau, Casca, Não-me-toque, Ibirubá, Santa Bárbara 
do Sul, .Caràzinho, Panambi, Palmeira da1:, Missões, 
Seberi, .Frederico Westphalen, Irai, Nonoai, Herval 
Grande, Constantina, Sarandi , Chapada, Campinas do 
Sul, São Valentim, Aratiba, Erechim, Getúlio Vargas , 
Gaurama, Viadutos, Machadinha, Marcelino Ramos, 
Sa nanduva, Tapejara, Ijuí, Santo Augusto , Campo Nô
vo, Tenente Portela, Três Passos, Humaitá, Crisciu
mal , Três de Ma io, Horizontina, Tucunduva, Tuparan
di, Santo Cristo , Santa Rosa, Giruá, Pôrto Lucena, São 
José do Ouro, Cêrro Largo, Maximiliano Almeida , 
Paim Filho e Vacaria. 

Total: 51 município s. 

3• BATALHÃO POLICIAL (3 9 BP) 
Data da organização: 20 de julho de 1893. 
Sede: Pôrto Alegre. 
ATRIBU1'ÇõES POLICIAIS: Conforme o mesm o 

Boletim Especial retro citado, executa o Policiamen
to citad ino, rural e de presídios, i1:,to é, todo o poli
ciamento ostensivo preventivo nos seguintes municí
pios: Viamão, Tôrres , Taquara, Santo Antônio da Pa
trulha. São Francisco de Paula, Canoas, Canela, Es 
teio, Sã o Leopoldo , Nôvo Hamburgo, Sapiranga, Gra 
vataí , Gramado, Campo Bom, Três Coroas, Nova P e
trópolis , Bom J es us , Osório, Rolante, Dois Irmãos, Es
tância Velha , Guaíba, Barra do Ribe ;ro e mais doi s 
Destacamentos em dois distritos importantes que são: 
Tram andaí e Niterói. 

Tot a l : 25 De stacamento s . 

4• BATALHÃO POLICIAL (4• BP) 
Data da or g aniz a ção: 8 de mar ço de 1915 
Sede: Montenegro. 
A TRIBUIÇõES POLICIAIS: Conforme o me sm o 

Boletim E special n • 4, executa o Policiamento cit a dino, 
rur a l e de presídi os, isto é , todo o poL ciament o ost en
sivo pre ventivo, nos seguinte s municípios : Montene gr o, 
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Arrô io do Meio , E.strêla, Encantado, Garibaldi, Lajea
do, Roca Sales, Taquari, Venâncio Aires, Bom Retiro , 
Antônio Prado, Bento Gonçalve s, Caxias do Sul, Far
roup:lha , Flôres da Cunha, Nova Prata, Veranópolis , 
Mussum, Triunfo, General Câmara, Guaporé Santa 
Cruz do Sul , Vera Cruz, Carlos Barbosa , Feliz, São 
Sebastião do Caí e Serafina Corrêa. 

Total: 27 municípios. 

1• REGIMENTO DE POLICIA RURAL MONTA-
DA (1• RPRMont) 

Data da organização : 10 de novembro de 1892 . 
Sede: Santa Maria. 
ATRIBUIÇõES POLICIAIS : Conforme Boletim 

Especial n° 4, retro citado e pela Lei Estadual n• 2740, 
de 29 de Novembro de 1955 , executa o Policiamento 
citadino, rural e de presíd ios , isto é , todo o policia
mento ostensivo preventivo nos seguintes mun icípios : 
Santa Maria (só na parte dos dü;:.tritos pois o policia 
mento da cidade cab e ao 2• BG ) , São Borja , São Luí s 
Gonzaga, Santiago, Jaguari , Cruz Alta , Tupanciretan, 
São Pedro do Sul, Fax inai do Soturno , Agudo, Restin
ga Sêca, São Sepé , ('açapava , Cachoeira do Sul, Can
delária , Sobrad inho, Espumoso, Júlio de Castilho s, 
Santo Angelo, Guarani das Missões , Arvor ezinha, No
va Palma e Catuípc. 

Total: 23 Destacamento i;:., que são sedes ou de P e
lotões , Grupos ou Postos Policiais Rurais . 

2• REGIMENTO DE POLICIA RURAL MONTA· 
DO (2• RPRMont) 

Data da organização: 4 d~ fevere ir o de 1913 
Sede : Livramento. 
ATRIBUIÇÕES POLICIAIS : As mesmas do 1• 

R,PRMont, nos seguintes mun icípios : Livramento , Ro
sário do Sul, Cacequi, Dom Pedrito , São Gabriel , Uru
guaiana, Itaqui , Quaraí , São Fran cisco de Assis , Al e
grete, Lavras do Sul e Gener a l Varga s . 

Total: 12 municípios . 
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3• REGIMENTO DE POLíCIA RURAL MONTA-
DA (3• RPRMont) 

Data d:t organiza~ão: 21 de fevereiro de 1824 
Sede: Pelotas. 
ATRIBUIÇÕES POLICIAIS: As mesmas do 1° 

RPRMont, nos seguintes municíp :os: Bagé, Pinheiro 
Machado, Herval, Pirat"ni, Cangussu, Pedró Osór:o, 
São Lourenço do Sul, Pelotas, Santa Vitória do Pal
mar, Arroio Grande, Jaguarão, São Jerônimo, Tape s . 
R ' o Pardo, Camaquã e Encruzilhada do Sul. 

Total: 16 mun·cípios. 

REGIMENTO BENTO GONÇALVES (RBG) 
:m Unidade Especial , 

Data da organização: 21 de ma•o de 1913 
Sede: Pôrto Alegre. 
ATRIBUIÇÕES: Executar a guarda do Palác io 

Pi!·atini, pre star guardas, escoltas, honra 3 e cE>tar pre
sente em formaturas, paradas e desfiles conservando 
a característica cavalariana do povo gaúcho. Além de 
tais encargos o RBG mantém o polic iamento do muni
cípio ele Palmares do Sul e do chamado Jardim Zoo ló
gico do Estado, local"zado em São Leopoldo . 

CENTRO DE INSTRUÇAO MILITAR (CIM) 
Data da organização: 1• de março de 1913 
Sede: Pôrto Alegre. 
ATRIBUJiÇõES: 11: uma Unidade Espec;al da Bri

gada Militar. O CIM tem por fim dir:gir e fü,cal:zar 
,'.1.S atividade s escolare s dos diversos Curso.3 . Rege-se 
pelo Regulamento Geral de Ensino da Fôrça (Decreto 
n• 12.054 de 8 de fevereiro de 1961; publicado no Diá
rio Of 'cial n • 170, de 18 - de f-evereiro de 1961). O 
CIM mantém o Curso de Ap erfeiçoam ento de Oficiat 3 
/CAO), o Curso de Formação -de Ofic iais (CFO), o 
Curso de Aperfe :çoamento de Sargentos ( CAS), o 
Curso de Formação de Sargentos, o Curso de Form a -
ção· de Cabo s e o Cur so de Equitação para Oficiais. 

Vê-se que o CIM é o órgão de formação da Bri
ga da M·litar. 
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No currículo dos cursos estão previstas as maté
rias Policiais necessárias a cada Curso, sendo os alu
nos treinados intensamente para as futuras missões 
que irão desempenhar como policiais-militares, no ser
viço de polic iamento ostensivo preventivo do Estado . 

CORPO DE BOMBEIROS DE PóRTO ALEGRE 
(CB - PA) - l!: uma Unidade Especial. 
Data da organização: 1 • de março de 1895 
Sede: Pôrto Alegre. 
ATRIBUIÇÕES: Exercer as funções de combate:, 

ao fogo e a prevenção de incêndios nu Capital do Es
tado. Para tal mantém Estações no Centro, no Bairro 
Floresta, na Tristeza, no Aeroporto e no Partenon, 
além de uma Estação Fluvial. 

CORPO DE BOMBEIROS DO INTERIOR 
( CB-I) - .l!: uma Unidade Especial. 

Data da organização: 6 de outubro de 1961 
Sede: Pôrto Alegre . 
A TRIBUI 1ÇõES: Exercer as funções de combate 

ao fogo e a prevenção de incêndios no Interior do Es
tado nos municípios que mantêm convemos com o 
Estado. Atualmente , mantêm as Estações de Bombei
ros nos seguintes municípios: Pelotas, Santa Maria, 
Rio Grande, Passo Fundo , Livramento, Bagé, Cachoei
ra do Sul, Uruguaiana, Nôvo Hamburgo, Cruz Alta, 
Bento Gonçalves, Santo Angelo, Farroupilha , Vacaria , 
Palme'ra das Mi:;,13ões e Ijuí. 

1° BATALHÃO DE GUARDAS (1 9 BG) 
Data da organização: 21 de 
Sede : Pôrto Alegre . 
ATRIBUI •ÇõES POLICIAIS: 

da Penitenciária Estadual, parte 
do Pôrto, dos Ed:fícios Públicos. 
o emprêgo em caso de tumultos. 

outubro de 1892. 

Fornecer ::-. Guarda 
externa; a Guarda 
l!: a Unidade para 
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2° BATALHÃO DE GUARDAS - (29 BG) 
Data da organização: 14 de fevereiro de 1893 
Sede: Santa Maria. 
ATRIBUIÇõES: Policiamento ostensivo preventi

vo da cidade de Santa Maria. l!: a Unidade para u 
emprêgo em caso de tumultos. 

3, BATALHÃO DE GUARDAS (3'' BG) 
Data da organização: 10 de abril de 1936 
Sede: Rio Grande. 
ATRIBUIÇõES POLICIAIS: Policiamento osten

sivo preventivo nos mun'.cípios de São José do Norte " 
Rio Grande. Ta! policia .mente é citadino, rural e de 
presidies. l!: a Unidade para o emprêgo em caso de 
tumultos . 

9 - ORGANIZAÇAO DA POLICIA CIVIL NO 
RIO GRANDE DO SUL 

A Policia de Carreira foi organizada, em nosso 
Estado, pelo Decreto n• 6.880, de 7 / Dez/1937. Foi da
da nova organização a esta Polícia pelo Decreto n• 
7.601, de 5/ Dez / 1938, sempre com a denominação de 
REP ARTIÇAO CENTRAL DE POLICIA, até que a 
Lei n• 2.027 , de 3/ Jan/1953, reorganizou a Polícia Ci
vil dando-lhe a denominação de DEPARTAMENTO 
DE POLICIA CIVIL (D.P.C.). 

Vejamos, então, a organização preconizada pela 
Lei 2.027, que está em vigor. 

Na forma do que dispõe o artigo 230 da Cons
tituição Estadual , a Polic ia Civil (no caso , o DPC) 
tem a função de «tornar efetiv a s as g arantias indivi
duais, a seguran ça e tranqüilidad e públicas e a de 
prestar sua colabora çã o à justiç a repressiva ». Sua 
_jurisdição é em todo o território estadual. 

O Departamento de Polícia Civil e1;:.tá ass:m or
ganizado: 

1) CHEFIA DE POLlCIA; 
2) SUB-CHEFIA DE POLtCIA; 
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3) CONSELHO SUPERIOR DE POLICIA; 
4) DIVISÃO DE ADMlNlSTHAÇÃO 
5) DIVISÃO DE INVESTIGAÇÃO; 
6) DIVISÃO DE ORDEM SOCIAL ; 
7) DIVISÃO DE TRANSITO; 
8) DIVISAO DE GUARDA CIVIL; 
9) DIVISÃO DE RADIO PATRULHA; 

10) DIVISÃO DE RADIO-COMUNICAÇÕES; 
ll) ESCOLA DE POLICIA; 
12) INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO; 
13) INSTITUTO M.li:DICO LEGAL; 
14) INSTITUTO DE POLICIA TJ:I;CNICA; 
15) DELEGACIAS REGIONAIS DE POLICIA; 
16) DELEGACIAS DE POLICIA; 
17) SUB-DELEGACIAS DE POLICIA . 

FINALIDADE E DIVISÃO DE CADA OIWAO 
DO D.PC. 

1 - CHEl<'IA DE POLíCIA exercida pelo Chefe de 
de Políc:a. 

FINALIDADE: - desempenhar cumulativamen
te com a s autoridades do DPC as atribuições ineren 
tes à açã o pol icial. 

CONSTITUI 'ÇÃ.0 : 
a) Chefe do Gabinete; 
b) Oficiais de Gab .:nete; e 
c) Assistente Militar. 

2 - SUB-CHEFIA DE POLíCIA 

FINALIDADE : coordenar e fiscalizar a açã o 
pol 'c:a l. 

CONSTITUIÇÃO : 
- Gabinete; dirigido por um Secret ário. 

!'I - CONSELHO SUPERIOR DE POLíCIA 

FINALIDADE: - instaurar proce sso :;:. administra
tivo ~.. Jl'.: o órgão disciplinador do DPC. 



- G3 -

CONSTITUIÇÃO: 
- · Sete (7) membros nomeados pelo Governador 

do Estado. 

4 - DIVISÃO D-E ADMINISTRAÇÃO 

FINALIDADE: - dirigir, coordenar e controlar 
os serviços administrativos do DPC . 

CONSTITUlÇAO: 
Diretoria do Pessoal; 
Diretor :.a da · Despesa; 
Diretoria de Transportei;:.; 
Serviço de Comuni .cações e Arquivos; 
Serviço de Estatística; 
Tesouraria; 
Se cretar ia; e 
Portaria. · 

NOTA: - E' desta Divisão e por intermédio da 
Diretoria da Despesa que é fornec:do o material de 
exped;ente, mobiliário e etc., para as demais reparti
ções do DPC , inclusive, para as DelegaciaE- do Interior 
do Estado. 

5 - DIVISA.O DE INVESTIGAÇÃO 

FINALIDADE: - dirigir, coordenar e orientar os 
serviços pol :ciais especializados que se seguem: 

CONSTITUIÇÃO: 
I - DELEGACIA DE FURTOS: 
a) Secção de Furtos Simples; 
b) Secção de Furtos Qualificados; 
e) Cartório. 
II - DELEGACIA DE DEFRAUDAÇÕES : 
a) Secção de Apropriaç ã o Indébita; 
b) Secção de Estelionato e Falsificações; 
e) Secção de Danos e Incêndios; 
d) Cartór'.o. 
III - DELEGACIA DE COSTUMES: 
a) Secção de Jogos e. Diversões; 
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b) Secção de Meretrício e Vadiagem; 
c) Secção de Toxicomania; 
d) Cartório. 
IV - DELEGACIA DE SEGURANÇA PESSOAL: 
a) Secção de Atentados à Propriedade; 
b) Secção de Contrôle da População Flutuante; 
c) Secção de Capturas; 
d) Secção de Armas e Explosivos; 
e) Secção de Homicídios; 
f) Cartório. 
V - DELEGACIA DE MENORES : 
a) Secção de Vigilância; • 
b) Cartório. 
VI - SERVIÇO DE PLANTÃO. 
VII - SERVIÇO DE ARQUIVO E FICHARIO. 
VIII - SERVIÇO DE INVESTIGAÇÃO. 
IX - SECÇÃO DE DEPOSITO GERAL . 
X - SECÇÃO DE CARCERAGEM . 
XI - SECRETARIA. 

6 - DIVISÃO DE ORDEM SOCIAL 

FINALIDADE: - dirigir, orientar e executar, em 
todo o Estado , os serviços atinentes à ordem econô
mica e soc'.al, e contrôle de estrangeiros . 

CONSTITUIÇÃO: 
- Delegacia de Economia Popular. 
- Delegacia de Ordem Social. 
- Delegacia de Estrangeiros. 

Serviço de Arquivo Geral. 
- Secretaria. 

7 - DIVISÃO DE TRANSITO 

FINALIDADE: - dirigir, orientar e fiscalizar os 
serviços de trâns;to no Estado. 

CONSTITUIÇÃO: 
I - DIRETORIA Tl!:CNICA: 
a) Secção de Sinalização; 
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b) Secção de Fiscalização; 
c) Corpo de Guardas de Trânsito. 
II - DELEGACIA DE ACIDENTES: 
a) Secção de Fichário e Arquivo; 
b) Secção de Investigação; 
c) Secção -de Vistoria e Depósito de Veiculos; 
d) Cartório. ' 
e) Secretaria. 
III - SERVIÇO DE EXPEDIENTE: 
a) Secção de Registro e Multas; 
b) Secção de Carteiras; 
c) Secção de Almoxarifado; 
d) Secção de Prontuário e Arquivo. 
IV - SERVIÇO Mli:DICO. 
V - SECRETARIA. 

8 - DIVISÃO DA GUARDA CIVIL 

FINALIDADE: - executar o serviço ostensivo de 
policiamento. 

CONSTITUIÇÃO: 
I - D.IRETORIA DE POLICIAMENTO: 
a) Grupo de Policiamento; 
b) Grupo de Socorro; 
c) Serviço de Guarda Noturno. 
II - DIRETORIA DE ASSISTlilNCIA Mli:DICO 

SOCIAL. 
III - SERVIÇO DE EXPEDIENTE. 
IV - SECRETARIA. 

9 - DIVISÃO DE RADIO PATRULHA 

FINALIDADE: - executar os serviços de poli·
ciamento rádio-motorizado. (E' feito sõmente na Ca
pital). 

CONSTITUIÇÃO: 
a) Secção de Patrulhamento; 
b) Secção de Rádio-telefonia; 
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c) Secção de Garagem; 
d) Secção de Expediente. 

10 - DIVISÃO DE RADIO-COMUNICAÇõES 

FINALIDADE: - execut a r as transm; ssões e re
cepções r ádio-telegr á fi cas e ·radlofôn 'ca s do DPC e de 
outras repartições . 

CONSTITUIÇÃO: 

Secção de Esta.,,ão Central ; 
Secção d a s Estações do Int erior do Estado; 
Secção de Sintonia à Distância ; 
Secção de Oficina Técnica; 
Sec ção de Material e Expediente. 

11 - ESCOLA DE POLICIA 

FINALIDADE: - aperfeiçoar os conhecimentos 
técn :cos bem como a elevação do nível intelectual e 
moral dos servidores do DPC. 

CURSOS QUE MANTÊM: 
- SUPERIOR - para Delegados, Comis sário s e 

Peritos; 
- SECUNDÃRIO -- para In sp etores, E sc riv ães , 

Fiscais, Telegrafi st as e Insp etor es Auxili are s; 
- ELEMENTAR - para MotoristaE, , Guardas Ci

vis e do Trânsito. 

12 - INSTI'.rUTO DE IDENTIFICAÇÃO (I.l.) 

.FINALIDADE: - r ealiz ar t odo s os tr a balh os r e
fer ent es à identiL ca ção pessoa l civ il e cr im'n al. 

CONSTITUI ÇÃO : 
Secção de Identificação; 
Secção Técnica; 
Secção Fotográfica; 
Secretaria. 

NOTA: - E ' o I .I. quem fornece as carteiras de 
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identidade para os civis, e mantém Posto1> nas Cida
des de Santa Maria, Rio Grande , Livramento, Uru
guaiana, São Borja , Cax'as, Cruz Alta, Pelotas, Qua-
rai e Jaguarão. · 

13 - INSTITUTO M~DICO LEGAL (I.M.L.) 

FINALIDADE: - executar as perícias médico
legais necessárias às investigações policiais ou nos pro
cessos criminais . 

CONSTITU]ÇAO: 
Clínica Médico Legal; 

- Laboratório de Toxicolog:a; 
- Laboratório de Anatomia Patológica e Micros-

cópica; 
Secção de Radiologia ; 
Necrotério; 
Secção de Expediente e Cartório; 
Postos Médico-Legais. 

NOTA: - O Interior do Estado dispõe de Poa
tos Médico Lega~s, junto às Delegacias de Polícia, com 
peritos necessários a pô-los em funcior,amerto. En
ccntraremos Postos Médico Legais nas cidades de R ,o 
Gr:m de, Santa Maria, P elota 12, Cruz Alta e Alegrett ,. 

14 - INSTITUTO DE POLICIA TÉCNICA 

FINALIDADE: - reE1Jiza1 perícias 4 u.e tenham 
por objetivo o recolhimento e a interpretação dos in
dícios materiais extrínsecos relativos ao crime ou à 
identidade do criminoso . 

CONSTITU]ÇAO : 
Se cção de Períc ia s Cr im '.nalísticas; 
Se cção de P esquisa s Criminalísticas; 
Secção de Fotografia Criminalística; 
Secção de Papiloscopia; e 
Secção de Expediente . 

15 - DELEGACIAS REGIONAIS DE POLICIA 
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FINALIDADE : - Fiscalizar as Delegacias de Po
lic· a do Inbr ;or do Estado . 

DIVISÃO TERRITORIAL - REGIÕES POLI
CIAIS: 

1• Região: Sede - Capital. 
Jurisdição: 1•, 39, 4• e 9• Distritos Policiais de 

Pôrto Alegre; Municípios de Caí, Canoas, Gravata[ , 
Novo Hamburgo, Santo Antônio da Patrulha, Osório, 
Viamão, Tôrres, Taquara e Montenegro. 

2• Região: Sede - Capital. 
Jurisdição: 2.", 5.0 , 6.º, 7.0 • e 8.0 Distritos Policiais 

de Pôrto Alegre, Municípios de Arroio do Meio, Ca
maquã, Encantado, Estrêla, General Câmara, Lagea
do, Santa Cruz do Sul, São Jerônimo, Triunfo, Venân
cio Aires e Guaíba . 

3• Região: Sede - Santa Mar;a . 
Jurisdição: Santa Maria, Caçapava do Sul , Ca

choeira do Sul, Candelária , Encruzilhada do Sul, Ja
guari, Júlio de Castilhos, Santiago, São Pedro do Sul. 
São Sepé, Sobradinho e Rio Pardo . 

4• Região: Sede - Ale grete . 
Jurisdição: Alegrete, Cacequi, Dom Pedrito, Ita

qu ;, Lavras do Sul, Livramento, Quaraí, Rosário do 
Sul, São Borja , São Francisco de Assis, São Gabriel, 
Uruguaiana e General V~rgas . 

5,, Região: Sede - Cruz Alta. 
Jurisdição: Cruz Alta, Iraí, Ijuí, Palmeira das Mis

sõe~-. Santa Rosa, Santo Angelo, São Luiz Gonzaga , 
Três Passos e Tupanciretã. 

6'' Região: Sede - Passo Fundo . 
Jurisdição: Passo .Fundo, Caràzinho, Erechim, Ge

túlio Vargas, Guaporé, Lagoa Vermelha, Marcelino Ra
mos, Sarandi e Soledade. 

7• Região: Sede - Rio Grande . 
Jurisdição: - R io Grande, Arroio Grande , Bagé, 

Canguçu, Herval, Jaguarão, Pinheiro Machado , Pira
tini, Pelotas, Santa Vitória do Palmar, São Lourenço 
do Sul e São José do Norte . 



- 57 -

identidade para os civi s, e mantém Posto:;: nas Cida
de s de Santa Mar ia , Rio Grande, Livramento, Uru
guaiana , São Borja, Cax ;as, Cruz Alta, Pelotas, Qua-
raí e Jaguarão. · 

13 - INSTITUTO Mf.:DICO LEGAL (I.M.L.) 

FINALIDADE: - executar as perícias médico
legais necessárias às investigações policiais ou nos pro
cessos criminais . 

CONSTITU:liÇÃO: 
Clínica Médico Legal; 

- Laborat ório de Tox icolog:a; 
- Laboratório de Anatomi a Patológica e Micros-

cóp ica; 
Secç ão de Rad :olog ia; 
Necrotér io; 
Secção de Expediente e Cartório; 
Postos Médico-Legais. 

NOTA: - O Interior do E stado dispõe de Po,;;
tos Médico Legais, junto às Delegacias de Polícia, com 
peritos necessários a pô-lo s em funci01,ame>rto. En
ccntr a remos Po sto s Médico Leg a is nas cidades de R io 
Gr:rnd e, Santa Mar ia , P elota :;:, Cruz Altct e Al egret t . 

14 - INSTITUTO DE POLWIA T1!:CNICA 

FINALIDADE: - r e?Jizai perícias 4ue tenham 
por objetivo o recolhimento e a interpretação dos in
dícios materia is extrínsecos relativos ao crime ou à 
identidade do crimino so. 

CONSTITUIÇÃO : 
Secç ão de Períc ias Crim '.nalí s t:cas; 

- Secç ão de Pe squ isas Crim in a lístic a s; 
- Secção de Fotografia Criminalística; 
- •Secção de Pa .piloscopia; e 
- Secção de Expediente . 

15 - DELEGACIAS REGIONAIS DE POLICIA 
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FINALIDADE: - Fiscalizar as Delegacias de Po
lic'a do Inter ,or do Estado. 

DIVISÃO TERRITORIAL - REGIÕES POLI
CIAIS: 

1• Região: Sede - Capital. 
Jurisdição: 10, 39 , 4• e 9• Distritos Policiais de 

Pôrto Alegre; Municípios de Caí, Canoas, Gravataí, 
Novo Hamburgo, Santo Antônio da P,atrulha, Osório, 
Viamão, Tôrres, Taquara e Montenegro. 

2• Região: Sede - Capital. 
Jurisdição: 2.", 5.0 , 6.", 7.0 • e 8.0 Distritos Policiais 

de Pôrto Alegre, Municípios de Arroio do Meio, Ca
maquã, Encantado, Estrêla, General Gâmara, Lagea
do, Santa Cruz do Sul, São Jerônimo, Triunfo, Venân
cio Aires e Guaíba. 

3• Região: Sede - Santa Mar;a. 
Jurisdição: Santa Maria, Caçapava do Sul, Ca

choeira do Sul, Candelária, Encruzilhada do Sul, Ja
guari, Júlio de Castilhos, Santiago, São Pedro do Sul. 
São Sepé, Sobradinho e Rio Pardo. 

4•• Região: Sede - Alegrete. 
Jurisdição: Alegrete, Cacequi, Dom Pe<lrito, Ita

qu i, Lavras do Sul, Livramento, Quaraí, Rosário do 
Sul, São Borja, São Francisco de Assis, São Gabriel, 
Urugua iana e General Vargas. 

5• Região: Sede - Cruz Alta. 
Jurisdição: Cruz Alta, Iraí, Ijuí, Palmeira das Mis

sõeE,, Santa Rosa, Santo Angelo, São Luiz Gonzaga, 
Três Passos e Tupanciretã. 

6• Região: Sede - Passo Fundo . 
Jurisdição: Passo .Fundo, Caràzinho, Erechim, Ge

túlio Vargas, Guaporé, Lagoa Vermelha, Marcelino Ra
mos, Sarandi e Soledade. 

7• Região: Sede - Rio Grande. 
Jurisdição: - Rio Grande, Arroio Grande, Bagé, 

Canguçu, Herval, Jaguarão, P inheiro Machado , Pira
tini, Pelotas, Santa Vitória do Palmar, São Lourenço 
do Sul e São José do Norte. 
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8• Região Sede - Caxias do Sul. 
Jurisdição: Cax:as do Sul , Antônio Prado, Bom 

Jesus, Bent o Gonçalve s, Canela, Farroupilha, Flôres 
da Cunha , Garibaldi, Nova Prata, Vacaria, Veranópo
lis e São Franc is co de Paula. 

NOTA : - Os Delegados Regionais fiscalizam os 
serviços policiais efetuados pelas Delegacias de Polí
c'.a dos Municípios de sua jurisdição . 

- Em cada sede de Delegacia Regional, a Divisão 
de Polícia Militar (DPM), mantém um Capitão As
sessor Regional que fiscaliza os serviçoi;:, efetuados pe
los Destacamentos Policiais . 

16 - DELEGACIAS DE POLtCIA 

.FINALIDADE: - dirig ;r e executar os serviços 
policiais, na e:,fera de sua jurisdição . 

CONSTITUIÇÃO: 
- Uma Delegacia de Polícia possui as Secções ne

cessárias para o desempenho das atribuições a ela ati
nentes . E111 re ouiras tem: Gabinete do Delegado, Car
tório (onde se prncei;:sam os Inquéritos). Sala do Plan
tão, Arqu ivo, Pô1,to Médico Legal, Pôsto de Identifi
cação, Xadresef, Alojamento para o Destacamento 
Policial, etc. 

- As Delegacias de Polícia têm jurisdição em to
do o Município em cujos Distritos mantêm as Sub
Delegacias, onde os Destacamentos Policiais, por sua 
vez instalam os Sub-Destacamentos. 

- Nas Delegacias de Polícia encontraremos como 
func :onários normais: - o Comissário, os Inspetorei;: 
e Escrivães de Polícia , o Motorista Policial, além do 
Delegado que é o chefe supremo da D.P. - Nos mu
nicípios maiores encontraremos Guardas Civis. encar
regados do Trânsito ou como auxiliares da D. P . 

- Aos Destacamentos Policiais cabe o Polic ;a
mento Preventivo Ostensivo do Municipio. 

17 - SUB-DELEGACIAS DE POLICIA 
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FINALIDADE: - executar os serviços policiai., 
nos distritos rurais, sob a orientação dos Delegados de 
Polícia dos respecLvos Municípios . 

CONSTITUIÇÃO: 
- Os Sub-Delegados de Polícia normalmente e1o

tão solitários e quando mu ito conseguem um escri
vão para auxiliá-los. 

- Quando o Sub-Delegado fôr Sargento do R. P. 
R. Mont disporá dos cabos e demais graduados para 
auxiliá-lo no serviço policial ela Sub-Delegacia . 

10 - CONCEITUAÇÃO E DIFERENCIAÇÃO DE 
CRIME E CONTRA VENÇA O 

CRIME: - E' todo o ato praticado pelo homem, 
consc :ente e voluntário, elo qual resulta ou pos.sa re
sultar lesão de um bem alheio qualquer ou um dano 
para a ordem, tranqüilidade e segurança públ ica, des
de que tal ato seja previsto em Lei e por ela punido , 
com qualquer pena . 

Exemplo: homicídio, furto, roubo, rapto, recepta
ção, etc . .. . 

CONTRAVENÇÃO: - é todo o ATO do homem 
contrário aos dispositivo::, legais ou regulamentos de 
caráter PREVENTIVO, praticado por vontade própria 
e de cuja ação possa trazer per:go para as pessoas 
ou para a ordem e tranqüilidade públicas _. 

Exemplo: Dirigir veículo com excessiva veloci
dade. 

CRIME: - é a infração penal a que a Lei comi
na pena de RECLUSÃO ou de DETENÇÃO , quer iso
ladamente, quer alternativamente ou cumulativamente 
com a pena de MULTA. 

CONTRA VENÇA O: - é 2. infração penal a que 
a Lei comina pena de PRISÃO SIMPLES ou de MUL
TA , ou ambas, alternativa ou cumulativamente. 

CRIME: - no crime a ação penal é PúBLICA 
(movida pelo Ministério Público) ou PRIVADA (inten-
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tada pelo .ofendido). 
CONTRAVENÇÃO: - na contravenção a ação 

penal é SEMPRE PúBLICA. 
CRIME: -· o Código Penal Brasileiro pune o cri

me CONSUMADO e o TENTADO. 
CONTRAVENÇÃO: - a Lei das Contravenções 

Penais sàmente pune a jnfração CONSUMADA. 
CRIME: - no cr,me cabe a PRISÃO PREVEN

TIVA, conforme o caso. 
CONTRAVENÇÃO: - Nas contravenções não ca

be a Prisão PrevenLva. 
CRIME: - as penas para o crime são mais pe

sadas e têm rigor penitenciário. 

· CONTRAVENÇÃO: - na contravenção a pena é 
mais leve: Prisão simples ou multa. A prisão s:mples 
se executa SEM RIGOR PENITENCIARIO e não po
c!e exceder nunca de 5- anos e a multa não pode ir 
além de Cr$ 50.000,00. 

CRIME: - o julgamento depende do estudo da 
INTENÇÃO que teve o agente ao realizi-lo. 

CONTRAVENÇÃO: - o indivíduo · pratica o ato 
pro ~bido ou determinado pela Lei ou Regulàmento, sem 
se indagar se agiu com a INTENÇÃO de ocasionar o 
mal ou se ao contrário, - agiu por imprudência, ne
gligência ou imperíc:a, - a Lei é sempre apl icada -
ba~ta que o agente tenha agido. 

Exemplo: o motorista que dir:ge seu carro com 
excesso de velocidade, põe em perigo a E-egurança de 
alguém, por iito , já cometeu contrav.énção:. ' - ' 

T.anto seja CRIME on CONTRA "\TENÇ~O ci _at o 
praticado pelo agente, ao · Policial-Milit2x ca be ext!
cutar a devida PRISÃO, isto é, dai' a voz de - «O Sr. 
está prêso em nome da Lel» e executar tudo relativo 
à prisao. Nestes casos não cabe DETER e sim PREN
DER. Adiante veremos ct:stintamente o:;:, casos em qu e 
o Policial-Militar deve agir de uma ou de outra ma
neira. Tal procedimento é muito importante para a 
instauração do Inq1,1érito Policial. 
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11 - PRISÃO: ESP:i!;CIES - PRISÃO EM 
FLAGRANTE DELITO E POR MANDADO 

JUDICIARIO 

PRISÃO - ESPÉCIES 

PRISÃO é «o ato pelo qual alguém é privado da 
sua liberdade pessoal por motivo legítimo ou em vir

. tuãe de ordem legal» . 
PRISÃO «é o ato pelo qual se priva alguém ele 

n;a liberdade para responder, de acôrdo com a Lei, 
pelo crime ou contravenção que cometeu. » 

Pelo Código de Processo Penal, a prisão só pode
rá ser efetuada: 

a) em FLAGRANTE DELITO; e 
b ) por MANDADO JUDICIARIO. 

PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO 

Tanto o crime como a contravenção constituem 
DELITOS, portanto, tanto o CRIMINOSO como o 
CONTRAVENTOR <levem ser presos quando encontra
úOS em flagrante. 

O têrmo FLAGRANTE vem da palavra latina 
«flagrans », que significa «ardente », «queimante ». 

«Assim, Flagrante Delito s:gnifica o DELITO ain
da QUEIMANTE, no momento mesmo da perpetra
ção». 

Por isto que por flagrante delito se entende o 
crime ou a contravenção ainda ARDENTE , isto é, 
t111an<lo está sendo cometido ou que se acabou de co
meter sem que tenha decorrido intervalo algum. 

Conforme o Código de Processo Penal Brasileiro, 
es tá E·m flagrante del ito, quem: 

I -- ID8TA COMETENDO A INFRAÇÃO; 
II - -- ACABA DE COMETÊ-LA; 
III - · E' PERSEGUIDO, logo após, pela autorida

de, pelo ofendi-do ou qualquer pessoa , em situação que 
faça presum ;r ser autor da infração; 
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IV - E' ENCONTRADO, logo depois, com instru
mentos, armas , objetos ou papéis que façam presu
mir ser _ êle autor da infração. 

Qualquer pessoa do povo, mesmo de menor ida
de, pode efetuar uma prisão em flagrante, desde que 
tenha capacidade física de conduzir o prêw à pre
sença da autoridade policial. 

Mas , se é simples faculdade conferida às pe ss oa s 
do povo , efetuar a prisão em flagrante, esta prisão 
const:tue DEVER ,FUNCIONAL das autoridades poli
ciais , seus agentes e auxiliares, dos oficia\s de justi
ça , assim como dos componentes da BRIGADA MILI
TAR, que são POLICIAIS-MILITARES a quem cabe 
velar pela manutenção da ordem social, exercitando e 
auxiliando a Polícia Repressiva. 

«Se a punição de qualquer delito é fe ita em nome 
da Sociedade e como satisfação a esta mesma Socie
dade , nada mai s lóg ico que i,e conferir a todos os 
seus elementos a faculdade de reprimir o crime onde 
quer que êle se manifeste ou realize, principalmente 
em situação que, pela sua nit idez, não permite qual
quer pos s ibilidade de êrr o ou equívoco a respeito do 
seu autor. » 

«O próprio ofendido, se estiver em condições, po
derá efetuar a prisão em flagrante delito do seu agres
sor. » (Ivan Morais de Andrade.) 

Para os policiais-mil '.tares mais ant igos frisamo s 
que aquela idéia de CLAMOR PúBLICO, caiu e não 
existe mais no novo Código Penal Brasileiro . «Houve, 
dêste modo uma inovação na Lei, permitindo a prisão 
sem necess;dade de qualquer ALARIDO, do VOZE
RIO; nem a Lei ex ige qualquer grito e nem mesmo 
as palavras afirmando a autoria do delito. A própri'.t 
mím ica, o gesto enérgico e expre ssivo (que pode pro
vir de um mudo), é quanto basta, eis que, com éle 
fique firmemente indicada a pessoa a prender e em 
cuja perseguição se está .» (Espíndola F ilho.) 

E' certo que a pen:eguição traduz logo o ped ido 
de prisão e é êste me smo professor quem no s cita Q 

exemplo: «Da sua ca sa, Antônio , verificando o furt o, 



- 64 -

chega a tempo de ver o ladrão sair. Dispara um 
t iro para alarmar a vizinhança, e, da própria janela, 
indica o delinqüente a um transeunte , que o detém, r :
gorosamente, em FLAGRANTE DELITO ». Pode-se 
mesmo figurar-se da perseguição POR TELEFONE: -
<,B» é ferido por «C» no seu quarto no sétimo andar 
de um edifício de apartamentos, e, enquanto, o agres
sor se lança pela escada, telefona ao porteiro, dando 
os seus sinais (identificando-o) e pedindo a pr1sao que 
é efetivada à porta de saída do edifíc'.o, perfeitamen
te em FLAGRANTE DELITO .» 

Logo o que se deduz do expo sto é que para se ve
r·ficar a per:co.eguição é necessário que o autor não 
tenha tido de scanso, nem um momento sequer de _tran
qüilidade, liberto da perseguição , entre o instante em 
que praticou o ato lesivo e o em que é seguro (prêso) . 
Portanto, a perseguição não pode c.-ofrer solução de 
continuidade. 

A expressão «LOGO DEPOIS ». segundo os doutos , 
~'gn·fica que o autor não tenha praticado atos estra
r,hos , após cometido o cr ime, isto é, «a sua captura 
deve ocorrer justamente, no ponto em que pas:coa do 
crime à ocultação, à expedição ou à destruição do 
que lhe é relativo e pode faz ,ê-lo descobrir .» (Ferraroti). 

ESTÃ COMB:TENDO O CRIME é o caso do Poli
cial-Militar «ver » o agente criminoso praticando o cr .:
me. Exemplo: o Policial-Militar presencia , dentro dum 
recinto, como a sala de projeção dum cinema, «A» f e
rir «B » e prende-o. 

ACABA DE COMETÊ-LO é o caso em que o ato 
não foi pre senc iado pelo executor da prisão, que a 
efetuou poucos instantes depo is de perpetrado o even
to. Exemplo: O Policial-M ilitar , e:;:.tando na sala de 
espera dum cinema, detém «C1, que, v indo da sala de 
projeção, tem atitudes suspe:tas. Em seguida , há tu
multo nesta sala onde «D» é encontrado fer ido a fa
cada s. O Policial-Militar prende «C» que é encontra
do com uma faca ensangüentada. Tal pr it:ão é em fla
grante delito , pois «C» acab a va de esfaquear «D», con
forme declarações de quem sentava ao lad o dê ste úl-



t·mo. 
Verifica-se que a persegu;ção ao criminoso pod e 

ser feita por qualquer pessoa do povo e ainda ma]s pe
la autoridade e pelo próprio ofendido. 

«O Código estabeleceu que nas infrações PERMA
NENTES, considera-se o agente em flagrante delito 
enquanto não cessar e. permanência. D'z-f:e que o cr:
me é CON'rINUADO ou PERMANENTE: - quando 
ó agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pra
t:ca dois ou mais crimes da mesma espécie, e, pelas 
condições de -tempo , lugar, maneira de execução e ou
tras semelhantes, devem OE: subseqüentes ser havidos 
como continuação do prime iro. E' o caso do ladrão 
.que resolve furtar o material de uma construção e 
vai, tôdas as no'.tes, bu !'cai· uma parte dêle. » (Ivan 
Mor a is de Andrade .) 

·O flagrante de tais delitos, compreende todos os 
atos de execução parcelada , de sorte que o indivíduo 
preso ao praticar um destes atos entende-se prêso pe
la prática de toclos até então realizados, mesmo em 
dias diferentes. 

O Policial-M ilitar ao efetuar a prisão deve profe
rir as palavras consagrada:::., que são: - «O SENHOR 
ESTA PR~SO EM NOME DA LEI» . Deve arrolar 
duas testemunha s e conduz ir o prêso à presença da 
autor:dade policial. 

PRISAO POR MANDADO JUDICIAL 

Fora do fl a grante delito a pri são só poderá ser 
ef etuada por MANDADO JUDICIAL. 

O Mandado Judicial nada mais é do qu e um do
cumento em que o Ju iz «ma nda » prender determinada 
pessoa. Pode ser por mo F vo de PRONúNCIA ou por 
PRISAO PREVENTIVA. 

O Mandado é lavra-do em duas vias e nêlc con ~t a : 
a) designa ção da pessoa que t iver de ser prêFCa 

(nome, alcunha, sinais característicos ... ) ; 
b) a infração que moti vou a pri são; 



c) 
d) 
e) 

dado. 
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o valor da fiança arbitrada, se fôr o caso; 
o enderêço; 
e quem tiver qualidade para executar o man-

Os mandados judiciais podem ser cumpridos por 
OFICIAIS DE JUSTIÇA ou por POLICIAIS. 

No primeiro caso, quase sempre são solicitados, do 
Destacamento Policial, os elementos Policiais-Milaares 
para acompanharem e salvaguardarem a autoridade de 
que está investido o Oficial de Justiça, na ocasião. 

No segundo caso, caberá ao Policial-Militar exe
cutar o Mandado o que deve ser feito com todo o cui
dado e precauções. No minimo, devem ir dois elemen
tos, um para ler o Mandado, outro para guarnecer o 
primeiro. Procedem da seguinte maneira: 

a) localiz'lr o indiciado; 
b) encontrado êste, identificar-se ao indiciado; 
c) ler o mandado; 
d) executar a prisão dando a voz de prisão; 
e) tomar os cuidados máximos para evitar a fu

ga do indiciado depois de prêso; 
f) acautelar-se contra as artimanhas usadas por 

êstes indivíduos para escapulir, como sejam: - soli
citando permissão para se vestir; solicitando perm ;s
são para ir ao WC; e etc .... 

g) conduzir o prêso até a presença da autorida
de policial; 

h) entregar uma via do Mandado ao prêso, no 
ato da prisão e fazê-lo assinar na outra como recibo; 
se não souber ass;nar constará na 1 • via o que será 
assinado por duas testemunhas. 

i) mesmo que o perseguido passe para outro mu
nicípio, será prêso e apresentado à autoridade local, 
que ' tratará da remoção do prêso ao Juiz mandante; 

j) só empregar a fôrça no caso de resistência 
(ativa ou passiva) ou na tentativa de fuga do prêso; . 

k) se necessário, empregar os meios devidos e 
suficientes para defender 0 se ou para vencer a res :s
tência, no caw de intervenção de terceiros impondo 
dificuldades. · 
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1) preferir sempre a luz do dia para executar a 
prisão. 

12 - MODO DE EFET-pAR A PRISÃO NA VIA 
POBLICA E EM REPARTIÇõES POBLICAS 

É o Policial-Militi-ir, qne está diàriamente na rua 
e que faz o pol :ciamento fardado (ostensivamente), o 
mais solicitado para efetuar prisões, porque é sua o
brigação intervir nas ocorrências que presenciar ou 
fôr solicitado. 

E' nestas ocasiões que tôda a instrução, tôda a 
educação, tôda a formação moral e o tato são postos 
à prova no Policial-Militar. 

«Em regra o indivíduo que comete um crime é 
prêsa de grande exaltação que o Policial, intervindo, 
não deve exacerbar , empregando palavras duras e bru
talizando-o por qualquer forma. Deve, antes, agir com 
polidez, prudência e, mesmo, com a maior tole
rância possível. 

Convém não esquecer que a pnsao, embora em 
flagrante delito, não impede absolutamente que o cri
minoso de hoje sPja amanhã absolv(do pelo Tribunal 
julgador, reconhecendo-se alguma justificativa para o 
seu crime, como a legítima defesa, estado de necessi
dade, etc .... 

De resto, também, os policiais devem ter todo o 
cuidado na sua maneira de proceder com o público, 
sabendo diferenciar uma pessoa séria, honesta e limpa, 
- j:le outras pessoas que hab' .tualmente se· entregam 
a desordens, desregramentos e ao desrespeito, da Lei, 
da autoridade ou das regalias, gerais a Sociedade ». (Fi
chário de Instrução Policial do Distrito Federal .) 

A brandura, a calma, a tol erância e a energia se 
mesclam no Policial-Militar, no momento de efetuar 
a prisão. 

Depois da voz de prisão o prêso está sob sua in
teira responsabiÍidade, evitará de maltratá-lo, as-sim 
como evitará que terceiros venham a maltratá.lo quer 
fís'ca ou moralmente . 
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A qualquer hora do dia ou da noite a prisão pode 
ser efetuada, levando-se em conta os casos referen
tes à inv'.olabilidade do domicílio. 

O acusado é obrigado a aceitar a voz de prisão, 
sem reações ou res:stênc'as, assim como é, também , 
obrigado a entregar as armas, ou instrumentos que pos
!':am e,er usados numa agressão. Por isto, o Policial
Militar deve revistar o indivíduo depois de prêso mes
mo que êste tenha entregue as armas espontâneamen
te. 

Quando o Pclicial-M;l:tar tiver de efetuar a pri
são de Funcionários Públicos dentro da reE,pectiva Re ·
part'ção, deve proceder da maneira que se segue: 

1 - ;dentificar-se ao Chefe da Repartição e di-
zer do motivo que ali o leva; · 

2 - identificar-se ao a cusado e intimá-lo a acom
panhar o Polic :al-Militar; 

3 - dar-lhe voz de prisão e revistá-lo; 
4 - tomar tôdas as precauções para evitar a fu

ga depois de prêso; 
5 - não ee-quecer que qualquer homem pode ten

tar O suicídio , por ter sofrido vexame ou por outra 
causa qualquer e que cabe ao Policial-Militar evitá-lo; 

6 - ag ir com todo o tato, cuidado e energia ne
cessários ne stfl.s ocasiões; 

7 - se o crime se der no interior · da Repartição 
e o Pol'cial-Militar fôr chamado a intervir, deve pro
ceder como no caso ela prisão em flagrante delito: 

a) arrolar testemunhai,.; 
b) dar voz de prisão ao acusado; 
c) revistá-lo; 
cl ) apresentá-lo ao chefe dfl, Repartição e 
e ) conduzi-lo à autoridad e policial do local. 

13 - COMO AGIR O POLICIAL-MILITAR EM CASO 
DE DESOBEDU:NCIA, RESIST:E:NCIA, DESACATO 

E AGRESSAO 

Quando o Policial-Militar dá uma voz de prisao . 
vária s reaçõe s podem surgir do acusado , uma vez qu e 
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êle não aceite a citada voz. Estas reações são coleta
das abaixo, num crescendo de periculos'.dade para o 
Policial-Militar. que tem o dever de executar a prisão: 

DESOBEDHtNCIA 

Sendo êste agente policial um func !onário público 
legalmente com,.tituído, quem desobedecê-lo comete cri
me, conforme o artigo 330 do Cód ;go Penal Brasile:ro 
que cita: 

-«Desobedecer a ORDEM LEGAL de funcionário 
público. -- Pena: detenção de 15 dias a 6 meses e 
multa ». 

Quando desobedecido em sua ordem o Policial-Mi
litar agir á com maior energia, para vencer e int'midar 
o indivíduo. 

RESISTÊNCIA 

O mesmo Cód igo prevê o crime de Resistência,. ci
tando: 

«Opôr-se à execução de ato legal mediante vio
lência ou ameaça a fun cionário competente para exe
cutá-lo ou a quem lhe . esteja pre stando auxíl :o. - P e
na: - deten 9ão de dois m ei;:.es a dois anos» . 

Quarido o prêso reage à prisão, em geral, o faz 
de -maneira PASSIVA ou ATIVA (agressiva). 

«Diz-se que a resistência é PASSIVA, quando o 
indivíduo desobedece ordem de prisão, negando-se a 
andar, agarrando-se a POSTES, GRADES, DEITAN
DO-SE, etc. Neste ca so o Policial-Militar ui;:ará da 
fôr Ç'a -fís ica exdus ivamente necessãr:a a fazê-lo obede
cer. Caso não seja atend ido, com êste recurso, pedirá 
auxílio a companhe :ros, por meio do apito ou de popu
lares presente s». 

«A resistência. é AGRESSIVA (Ativa), quando o 
prêso além de resistir, .A.GRIDE o executor da prisão. 
Aqui, então , o Policial-M:Jitar DEFENDE-SE e empre
ga os me :os necessários para dominá-lo. Acontecendo 
que o acu sado empregue armas. o Policial -Militar , tam -
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bém fará uso das suas., procurando não ultrapassar os 
limites previstos nos casos de exclusão de criminalida
de (legítima defesa) .» (Manual Básico da PMDF). 

O Policial-Militar, nestes casos de res,istência, de
ve providenciar no transporte do acusado, uma vez 
que a organização policial disponha dêstes meios. Tal 
providência previne novas reações do prêso e facilita 
a ação do agente policial. 

Ao ser apresentado o prêso à autoridade policial 
deve eer mencionada a resistência praticada por êlc 
contra o Policial-Militar, para as devidas prov:dências. 

DESACATO 

Diz o Código Penal Brasile iro que é crime: 
«Desacatar fun cionário público no exercicio da 

função ou em razão dela. 
Pena: - detenção de seis meses a 2 anos ou 

multa. » 
O desacato pode surgir por PALAVRAS ou por 

ATOS. As palavras , para desacatar devem ser insul
tantes na op '.nião pública e ofensivas. Os ATOS po
dem ser traduzidos por GESTOS INJURIANTES co
mo: cuspir sôbre o Policial-Militar , jogar-lhe imundi
cies , usar a bofetada , escarrar-lhe à pase.agem , etc . 
São ge stos ou palavras que ofendem a honra e pundo
nor do agente policial , em pleno cumprimento de seu 
dever. 

Nestes casos, o Policial-Militar usará da energia 
necessária para fazer cessar tais atitudes do acusado 
e de tudo fará expos ição à autoridade a que apresentar 
o prêso, poi s , sómente o desacato dá causa à autuação. 

AGRESSAO 

li: Oswaldo Monteiro em sua «Noção de Instrução 
Policial» quem nos ensina: - «Se a resistência consistir 
no emprêgo de violência, ameaça ou agressão ao poli
cial , à autoridade ou ao executor da pr isão, - a fôrça 
oposta à oferecida se justifica, devendo , porém, serem 
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usados sómente os meios indispensáveis a neutralizar 
a resistência. 

Quando esta fôr à mão armada. de modo a fazer 
perigar a vida do Policial, do executor ou de quem 
o auxilia, a fôrça poderá ir ao extremo de ferir ou 
matar o agressor. 

Os atos praticados em tais ca1::-0s, pelo executor 
da prisão legal, desde que não decorram de excesso no 
emprêgo da fôrça, isto é, de abuso, NÃO CONSTITU
EM CRIME, à vista do que dispõe o artigo 19, III, 
do Código Penal: 

«Não há crime quando o agente pratica 
o fato em estrito cumprimento do dever legal 
ou no exercício regular de direito». 

Dispositivo que abrange não só a fôrça oposta pe
la autoridade policial ou seu agente, na efetivação da 
prisão, como a fôrça oposta pelo particular que auxi
lia ao executor.» 

Portanto, não se poderá especificar detalhadamen
te o modo de ação do Policial-Militar em tôdas as si
tuações de agressão sofrida, mas poder-1::e-á or:entar 
citando que, ao ser agredido deve usar dos meios ne
ces1::-ários e suficientes para fazer cessar a agressão e 
cuidar para não exceder . dêste limite, para que fique 
bem caracterizada a legítima defesa dêste Policial-Mi
!Itar agred'.do. 

Mesmo que tenha de usar sua arma, deve fazê -lo 
àe maneira a atingir as partes menos vitaii;:. do agres
sor. 

Nestas ocas10es deve arrolar puas . testemunhas 
da agressão sofrida e tudo relatará à autoridade 
a quem apre1::entar o prêso, bem como ao seu superior 
hierárquico. 

:E: o próprio Código do Processo Penal que diz.: 
«Não será permitido o emprêgo de fôr

ça, salvo a in~spen sá vel no caso de resis
tência ou de tentativa de fuga de prêso.» 

E mais adiante: 
.«Se houver, ainda que por parte de ter

ceiros, resistência à prisão em flagrante ou 
a determinada por autoridade competente, o 
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executor e as. pessoas que o auxiliarem po
derão usar dos rrí.eios necessários para defen
der-se ou para vencer a resistênc:a do que 
de tudo se lavrará auto subscrito, também, 
por duas testemunhas.» 

O cassetête e o revólver de Policial-Militar tem 
uso limitado, pois, se destinam a duas finalidades ape
nas: P) para que êste agente imponha o cumprimento 
de uma ordem legal e 2°) para sua defesa pessoal, 
naturalmente, quando ameaçada. Tal uso está limi
tado pelos requis: .tos da Legítima Defesa, isto é, para 
fazer cessar uma agressão sofrida. 

14 - A QUEM O POLICIAL-MILITAR HEVE 
PRENDER 

O Policial-Militar dará voz de prisao a «QUEM 
QUER QUE SEJA» encontrado em FLAGRANTE 
DELITO de crime ou contravenção e quando executar 
o MANDA TO JUDICIAL. 

O Policial sendo militar, como tal agirá quando 
encontrar elementos da Fôrça praticando TRANS
GRESSÃO DISCIPLINAR, pois os crimes m'litares 
estão incluídos nos casos de Flagrante Delito. 

Além dêstes cas-os, prenderá os MILITARES DE
SERTORES e os apresentará ao seu superior hierár
quico. 

Quando prender menores deve ter um cuidàdo 
todo especial para com êles, inclusive no transporte 
e condução dos mesmos para a Delegacia de Polícia. 
Deve evitar que se exaltem, procurando acalmá-los e 
orientá-los, quando necessário. Os menores são regi
dos por leis especiais que determinam um tato aten
cioso e específico para com êles. O Policial-Militar 
deve ter bastante conhecimento destas Leis para em
pregá-las nestas ocasiões . 

Apesar de ser um representante da segurança 
pública, o Polic:al-Militar, deve distinguir perfeita
mente as ocasiões em que deve PREND]:::R, daquelas 
em que deve DETER. 

Como representante da Lei deve prender QUEM 
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QUER SEJA encontrado em Flagrante Delito , confor
me o art igo 301 do Código do Proces so Penal Brasi
leiro, portanto, é um DEVER FUNCIONAL efetuar 
a prisão do delinqüente . 

Quanto à DETENÇÃO, em regra, só a efetuará 
em ca so de suspeita. 

E' o Manual Bás ico da PMDF que nos diz: -
«A PRISÃO difere grandemente da DETENÇÃO. 
Esta recai sôbre os suspeitos e tem duração E'F.i!l
MERA, RAPIDA , embora algumas vêzes determ'.ne in
qu érito ou processo , enquanto aquela, acarreta sempre 
a privação da liberdade pela RECLUSÃO em cárcere, 
até qu e a fiança, sendo cabível, a suspenda ou um 
despacho , em impronúncia ou a absolvição, lhe ponha 
definitivo têrmo. » 

15 - A QUEM O POLICIAL-1\llLITAR DEVE 
DETER 

O Policial-Militar, ao DETER alguém, deve se
g·uir as mesmas linhas diretr:zes da prisão. Não es 
quecendo de se manter polido, enérgico , com autori
dade e decisão, apesar de ter pela frente mera suspei
ta ou falta, que não chega a constituir infração aos 
dispos itivos legais. A pes soa detida geralmente co
meteu um desvio de conduta mot:vado muitas vêzes 
por fôrça s estranhas à sua própria formação, daí le
var-se em consideração a situação presente do faltoso. 

O Polic ial-Militar deve DETER e apreE:entar à au
tor idade policial do local: 

a) os que não atenderem as suas advertências , 
conselho s e admoe stações por estarem perturbando o 
3ossêgo público com grito:;:., ruídos, altercações, etc.; 

b) os que forem encontrados com instrumentos, 
armas e objetos apropriados para a prática de crimes; 

c) aquêles que transitarem na via pública ele ma
neira ofen siva à moral; 

d) os que , depois das 22,00 horas, (altas horas 
da noite) conduz.irem embrulho s suspeitos, móveis, 
trouxa de roupas, etc .. . . e que depo is de perguntados 
não derem re spostas satisfatórias de sua conduta; 
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e) os que estiverem, à noite, junto a portas, mu
ros, janelas em atitudes suspeitas. e não derem expli
cações satisfatórias destas atitudes; 

f) os vadios, arruaceiros, desordeiros, bêbados e 
prostitutas que perturbarem o sossêgo público e to· 
marem atitudes ofensivas à moral; 

g) os que forem encontrados dormindo nas pra
ças, lugares, êrmos, terrenos baldios e outros lugares 
semelhantes; 

h) os menores que andarem vagando sem destino 
certo e proferirem palavras indecentes , prejudicarem 
o trânsito com jogos de bola ou at;rarem pe<iras, -
depois de advertidos; 

i) os que transitarem com as vestes ensangilen
tadas ou com outros indícios de terem cometido crime 
e não provarem esta conduta; 

j l os que, por suas atitudes, demonstrarem so
frer das faculdades mentais; 

k) os perdidos, quer dos responsáveis, como por 
desconhecerem a cidade; 

1) os que danificarem árvores, jardins, monumen
tos., obeliscos, edifícios, etc. 

16 - COMO CONDUZIR E APRESENTAR A 
AUTORIDADE OS PRESOS E DETIDOS 

Quando o Policial-Militar prender ou deter alguém, 
deve conduzir, de imediato, à presença da autoridade 
policial mais próxima, naturalmente, será a do respec
tivo município. 

Desde o momento que prendeu ou deteve, até o 
instante em que apresentar o prêso ou detido à auto
ridade policial, tôda a responsabilidade sôbre o prêso 
é da alçada do Policial-Militar.A vida, a integridade 
física, o sossêgo, os direitos (exceto a liberdade) do 
prêso ou detido, estão sob os cuidados dêste policial. 

Para dar cumprimento a êste dispositivo o Policial
-Militar deve: 

a) evitar que alguém maltrate ou ofenda o prêso 
ou det;do; 
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b) trazê-lo a coberto dos apupos do povo; 
c) protegê-lo, caso ameacem ou tentem contra 

a vida do prêso ou detido; 
d) precaver-se contra a tentativa de fuga; 
e) prestar tôda atenção aos menores movimen

tos dos presos ou detidos; 
f) agir com firmeza e decisão; 
g) procurar lugares seguros para sentá-los nos 

transportes que sejam coletivos ou particulares, ou 
oficiais (Policiais); 

h) caso não disponha de condução, procurar as 
vias públicas de menos movimento, dentro das possi
bilidades; 

i) caso o prêso ou detido se prontifique a pagar 
condução de aluguel ou disponha de condução parti
cular, consentir que seja conduzido nestas viaturas , 
conforme o caso e a critério do Policial-Militar; 

j) procurar sempre viaturas que ofereçam segu
rança à condução do prêso ou detido; 

k) arrolar sempre duas testemunhas da prisão; 
1) caso não tenha testemunhas , arrolá-las por 

ocasião da apresentação do prêso ou detido à auto
ridade; 

m) caso as testemunhas não possam comparecer 
imediatamente à Delegacia, anotar-lhes nomes, ende
rêços (particular e profissional) e intimá-las a com
parecer tão logo possam; 

n) sempre que seja pos.sível, o ofendido deve ser 
conduzido, também à Delegacia; 

o) transportar as armas e instrumentos apreen
didos, de maneira que fiquem resguardados do alcance 
dos presos ou detidos. 

Quando se tratar de flagrante delito, o autor da 
prisão será denominado de CONDUTOR, para efeito 
de lavratura do respectivo auto; a vítima de OFEN
DIDO; o autor do fato delituoso de INDICIADO, A
CUSADO, etc. 

O Policial-Militar deve ter bem presente que o 
prêso é SEU e está sob sua inteira RESPONSABILI
DADE, desde o momento que recebe a voz de prisão 
até o de entregá-lo à autoridade competente. 
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17 - COMO AGIR EM CASO DE FUGA DO ' 
DELINQÜENTE 

O Policial-Militar experimentado sabe muito bem 
que, qualquer prêso, ao ser conduzido, idealiza e en
gendra os mais inesperados expedientes para ludibriar 
ou ilud:r a vigilância do condutor e empreender a fuga . 
As vêzes, apresentam pedidos que parecem, à primeira 
vista, inocentes, mas o objetivo é sempre a fuga. 

Estas artimanhas começam, em regra, por ati
tudes capazes de captar a confiança do Policial-Mili
tar, pasEam pela solicitação de ir ao 'W. C. e term'.
nam pelo 3úbito desaparecimento do prêso, deixando 
seu condutor em situação péssima ., pois responderá in
quérito pol:cial-militar que será instaurado, com a fi
nal '.dade de apurar se o agente policial «não promoveu 
ou facilitou a fuga », fato capitulado como crime, pelo 
Código Penal. 

A regra geral estatuída é que «para impedir a 
fuga do prêso, o Policial-Militar NÃO PODE ATIRAR 
PARA MATAR, salvo em caso de lt!lgítima defesa; de
Ye persegui-lo a fim de prendê-lo.» 

Entretanto, há casos em que o Policial-Militar 
terá de atirar, ocasião em que deve procurar atingir 
as partes menos vitais do prêso, por exemplo: os bra
ços, as pernas, etc. 

O dever primord;al é sair em perseguição do prê
so. Esta perseguição deve ser contínua, ininterrupta, 
mesmo que, por momentos, só sa:ba informações sôbre 
o perseguido. 

Não corn,.eguindo impedir a fuga do acusado, o 
Policial-Militar anota OE· nomes e endereços das tes
temunhas e do ofendido ( se fôr o caso) e tudo levará 
ao conhecimento da autoridade policial. 

O exercício de tiro ao alvo, é de grande valia para 
0 Polic :al-Militar, nestas ocasiões. Deve ser êle um 
exímio atirador, capacitado a acertar onde deseja e 
exatamente na parte viE.ada. Por isto, os Cmts. de 
Dest• Poljcial cuidarão com especial atenção desta 
parte da instrução que integra o quadro Policial. 
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· Nas · conduções de presos, o senso de responsàbili
da-de do Polic'al-Militar deve ser muito bem alertado, 
a ponto de fazê-lo compreender o pesado encargo que 
o ciever lhe impõe no momento. 

18 - COMO ARROLAR TESTEMUNHAS 

E obrigação do Policial-Militar ao intervir em 
qualquer ocorrêncla , - mormente no cas-0 de prisão, 
- ARROLAR TESTEMUNHAS do fato. 

Para isto, deve procurar as pessoas que, por ob
servação pessoal ou por referência, tenham tido co
nhecimento da maneira como se desenrolou o fato 
delituoso. 

Uma vez achada a testemunha deve: 
1 anotar nome e prof;ssão; 
2 - anotar enderêço particular e profissional; 
3 - se possível no momento, idade, estado civ il, 

côt; ·etc. 
Pelo Código de Processo Penal: -- «TôDA A 

PESSOA PODERA SER TESTEMUNHA», portanto, 
até mesmo os menores de idade poderão servir como 
testemunhas. 

Ensina OSWALDO MONTEIRO : - «A testemu
nha não pode eximir-s.e da obrigação de depor.» 

.. « . : . ·m um dever de ordem pública que se so 
brepõe aos interêsses particulares, de modo que o ci
dadão, quando chamado a prestar esclarec:mento sô
bre o delito, tem que sofrer restrição de sua liberdade 
individual, suportar incômodos e, algumas vêzes, ,i.té 
prejuízos em seus negócios, para atender os reclamos 
ela sc.ciedade, eia qual faz parte integrante e cuja or
dem deve ser mantida com o seu auxílio.>, · 

Os milltares quando arrolados como testemunha s 
··er·ão requi sitados, por ofício, à autor :dade superior a 
'-les. para comparecerem no dia, hora e lugar indicado. 

Cabe ao Polic:a'.-M i!itar selec:onar dentre as pes
s·oas presentes aquelas que, por suas situações parti
culares, qpanto ao fato, melhor se enquadrem nas dis
posições ac:ma . Ex emplo: pref eri r os adulto s aos m~-
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nol'es de ;dade; os que nada têm de comum com as 
partes, aos parentes de qualquer um dêles; aquêles 
que viram o fato, aos que apenas souberam por in
formação e assim por diante. 

As testemunhas deverão acompanhar o Policial
·Militar à presença da autoridade policial imediata
mente, mas, se não puderem, no momento, devem com
parecer, tão logo estejam deE,incumb;dos e desocupa
dos. 

19 MODO DE REDIGIR UMA OCORRitNCIA 
POLICIAL 

Tanto no livro REGISTRO da Delegacia de Po
licia, como quando de serviço na RUA, o Policial-Mi
litar ter á inúmeras ocasiõe s de registrar ocorrências 
policiais, para as quais é chamado ou que tenha pre
senc;ado. 

O registro deve ser de maneira CLARA, SIMPLES 
e PRECISA. 

Sempre que se verificar uma ocorrência, o Poli
cial-Militar anota-la-á de maneira completa, para das 
anotações fornecer dados à autoridade que comparecer 
ao loca l e para comunicar o fato oficialmente ao sair 
de servi ço. 

Uma ocorrência Policial pode ser registrada de 
várias maneiras, indicamos aqui, um modo que é o 
resultado da prática e que poderá ser impresso na 
CADERNETA DE SERVlÇO nas seguintes condições : 

OCORRlllNCIA POLICIAL 

Cidade: 
D:a: 
Hora: ......................................................................................................... . 
Local: ...... . ............................................................................................... . 
Tempo decorrido em atender: ................................................................... . 
Natureza da ocorrência: ..................................... .......................................... . 
Danos materiais: .......................................................... .......... .. 
Autoridade que atendeu no local: ............ ......................................... . 
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VITIMAS 

Nome: Côr: 
Residência: Profisi,,ão: 
Enderêço Profissional: 
Nome: Côr: 
Residência : Profisi,,ão: 
Enderêço Profissional: 

DETIDOS: 

Nome: Côr: 
Residência: Profissão: 
Enderêço Profissional: 
Nome: Côr: 
Residência : Profisi,,ão : 
Enderêço Profissional: 

TESTEMUNHAS: 

Nome: Côr: 
Residência: Profisi,áo: 
Enderêço Profissional: 
Nome: Côr: 
Residência: Profisi,áo: 
Enderêço Profissional : 
Nome: Côr: 
Residência: ProfisE-ão: 
Enderêço Profissional: 

HISTôRICO DA OCORRlllNCIA: 

(Resumo da ocorrência em si) 

ASSINATURA : 

(Graduação, nome, número, Unidade e Sub Unidade) 

O preenchimento da Caderneta deve ser susc'nto 
e compreensível. Na parte do Histór:co, Eómente re-
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gistrar como transcorreu a ocorrência . 
Além da feitura do regii::.tro, o Policial-Militar fa-

rá um croquis expedito do local, detalhando o mais 
possível as minúcias ;mportantes do ocorrido . 

Quando a autoridade comparecer ao local, dará 
a ela tôdas as informações julgadas necessárias, m:an
do as anotações tomadas e ilustrando com o croquis 
levantado. 

Pelo modelário acima exposto, qualquer Policia.1-
Militar, quer da Capital, quer do Interior poderá fazer 
seu regietro, na CADERNETA respectiva. 

Estas Cadernetas devem estar, em estoque, em 
ca:da Destacamento Policial e Unidades que fazem Po
liciamento . 

Para melhor esclarecimento, damos aba ixo o mo
delário preenchido a título de ilustração de como deve 
ser feito: 

OCORRÊNCIA POLICIAL 

Cidade : Pôrto Alegre . 
Dia : 21/ Set. / 1959 
Hora: 14,00. 
Local: Rua São Miguel, Partenon , em frente ao n • 46. 
Tempo decorrido em atender: 1 hora. 
Natureza da ocorrênc ;a: Acidente com um automóvel 

particular. 
Dano é: materiais: Sim. 
Autor idade que compareceu ao local: Plantão da 5,, 

D. P. e R. P. 6. 

VITIMAS: 

Nome : Antôn :o Silva - Côr : mista. 
Residência : Rua Botafogo . 210, Azenha - Profissão: 

marceneiro. 
Enderêço ·Profissional: Rua Triunfo, 33 - Centro. 
Nome: Mar;a Silva - Côr: mista. 
Residênc :a : O mesmo ac ima - Profissão: Doméstica . 
Enderêço Profi ssional: Prejudicado. 
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DETIDOS: 

Nome: ........... . Côr: ................................... . 
Residência: ....................... Profissão: ....................... . 
Enderêço Profissional: ................................................................................... . 
Nome: ..... ...................................................................... Côr: .......................... . 
Residência: .... 
Enderêço Profissional: 

....... Profissão: ................ : ...... . 

TESTEMUNHAS: 

Nome: Claudionor Santos - Côr: branca. 
Residência: Rua Santos Dumont, 10, Glória -- Pro -

fissão: Pedreiro. 
Enderêço Profissional: Rua Altiva, 8, Teresópolis. 
Nome: João Silveira - Côr: branca. 
Residência: Av. Souto, 15, Centro - Profissão: Me

cânico autos. 
Enderêço Prof;ssional: Mecânica Central, Av. Pátria, 

100. 
' Nome: Maria Souza - Cõr: branca . 

Residência : Rua São Paulo, 23, Glória - Profissão: 
Balconista. 

Enderêço Profissional: Lojas Maio, Rua Concórdia, 14, 
Centro . 

HIS'DõRICO DA OCORRÊNCIA 

O sr. Antonio Silva, residente à rua Botafogo n° 
20, em companhia de sua espõ sa Maria Silva, dirig ia 
o automóv el Am,tin / 40, de placas 3-15-50, de sua pro
priedade, pela Rua São Miguel, quando partiu-se a 
barra da direção vindo o carro a cair numa da.; va
letas existentes na refer ida via pública. Em conse
qüência, o casal resultou ferido gravemente, sendo re
colh' do ao Pronto Socorro pela R. P. 6, que compa
receu ao local , junto do Plantão Policial da 5• D. P. 
(Glória.). A Divisão de Trânsito foi cientificada para 
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providenciar no reboque do carro acidentado. 

ASSINATURA: 

Soldado n° 347, Candido Amaro Santiago, 
Desto Pol. da 5• D. P. 

20 - MODO DE AGIR COM OS DESORDEIROS E 
COM PESSOAS QUE PRATICAM ESCANDALOS NA 

VIA P-úBLICA 

Quer esteja de folga ou não, quer fardado ou à 
paisana, mesmo a passeio ou em sua residência, o Poli
cial-Militar, nestes casos, deve tomar, imediatamente 
as providências necessárias para cessar tais alterações 
da ordem. 

Deve advertir os infratores, concitando-os a não 
mais prosseguirem. Mas, s-e não lhe derem atenção, 
nem atenderem às admoestações devem ser detidos, 
revistados e apresentados à autoridade policial mais
próxima a fim de que se proceda como de Lei. 

O Policial-Militar deve, nestas condições, procu
rar, inicialmente, ACALMAR os infratores, aconse
lhando-os, fazendo sentir a falta que praticam, o mal 
praticado contra a ordem pública e suas conseqüên
cias para si e para os seus semelhantes. 

Ao deter, devem ser arroladas duas testemunhas 
que tenham presenciado o fato, ou que tenham visto 
o Policial-Militar efetuar a detenção do infrator ou 
infratores. 

Quando se tratar de desordeiros reconhecidos ou 
que demonstrem periculosidade, agirá decidida e ener
gicamente, prendendo-os em nome da Lei e tendo es
pecial cuidado ao proceder à revista, pois, êstes delin
qüentes são dispostos a tudo e geralmente se voltam 
contra o agente da Lei, agredindo-o. 

O essencial e importante, nestas oca:;:.iões, é o tato, 
a decisão e a energia com que atuará o Policial-Mili
tar. Muitas vêzes basta o simples aparecimento dês
te para a ordem ser restabelecida. 

:m comum o caso de menores jogarem bola no 
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meio da via pública, dificultan<lo o trânsito e que
brando vidros das residências. O Policial-Militar ad
vertirá os maiores, em primeiro lugar, fazendo-o~ 
sentir a responsabilidade que têm sôbre os aconteci
mentos e sôbre os demais turbulentos. Tal atitude, 
em regra, faz cessar a desordem. 

21 - MODO DE AÇÃO PARA COM OS INFRATO
RES DAS POSTURAS MUNICIPAIS 

Em cada cidade (Município) existem certas nor
mas estabelecidas com a finali<lade de proteger a saú
de e a limpeza da cidade, evitar acidentes e proporcio
nar o bem dos seus habitantes. O OôDIGO DE POS
TURAS MUNICIPAIS é que regulamenta e cita estas 
normas que cada municipio estabelece e a todos os 
habitantes locais cumpre obedecer , para o bem estar 
geral. 

A Infração do Código de Postura Municipal não 
é punida com prisão e sim com MULTA, APREEN
SÃO e EMBARGO . 

A MULTA consiste na imposição de pena pecu
niária que couber no caso. 

A APREENSAO consis -te na tomada dos objetos 
que constituem a infração ou com os quais esta é 
praticada. 

O EMBARGO cons.iste em impedir a prática de 
qualquer ato que seja proibido por Lei ou Regula
mentos Municipais . 

O Policial-Militar deve ter conhecimento do Có
digo de Posturas do Município em que atua e no caso 
de infração a êste Código, não poderá ir além de in 
timar o infrator para comparecer à Delegac ia de Po
lícia. Deve anotar em sua Caderneta de Serviço o 
nome, resi<lência e profissão do intimado. 

Para maiores esclarecimentos e comprovação, de
ve arrolar duas testemunhas da infração praticada ou 
do ato de intimação. Logo que saia de serviço, rela
tará tudo à autori<lade policial. 

A Prefeitura Municipal de cada Município man-
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tém agentes encarregados da fiscalização do Código 
de Po:sturas; êstes agentes são chamados à D. P., . para, 
junto com a autoridade polic !.al, lavrar o auto de .in
fração, 

Sempre que o infrator negar-se a declinar o nome 
e residência , ou fôr vadio, · ou usar de -vJsívehmá ·fé, 
o Policial-Mil\tar o apresentar á à autoridade policial. 

22 - COMO RECEBER UMA QUEIXA 

O Policial-Militar é sempre o primeiro visado pe
lo povo, quando alguém deseja formular uma -queixa. 

· Nestes casos, deve ouvir b queixoso com tôda a 
ateflção e procurar acalmá-lo; se estiver nervoso · ou 
agitado. · 

Se o caso pode se!' solucionado 'pelo Polici a l-Mi
litar, imediatamente, êste tomará as providências ca. 
bíveis e comunicrá à autoridade policial. ' 

Se o caso não pode ser solucionado pelá Policial
-.:t\1ilitar, êste encaminhará a parte queixosa 'à Dele
gacia de Políc ia competente, ou conforme, acompanha-
rá a parte até àquela Reparti ção. . 

Na maioria , as queixas apresentadas -são .- -solH
cionadas com uma acareação. da s partes, tendo .o Po
licial-M 'li t ar o cuidado de servir de .. mediador, or~en
tand o-as e faz endo-a s sent ir a necessi dad e do bem viv er 
comum . . Tal acareação não deve ser feita nà via pú-
blica. O Pôsto Polic:al é. o lôc:;i,l ii.prop,rjqdo .. 

Se a queixa referir-se a contravenções , ou ·pequeno s 
acidente s, a parte será orientada de como . proceder 
para . comun::car o fat o à _ autoridade policial. . 

23 - MODO CORRETO DE PRESTAR 
INFORMAÇÃO 

O _Policial modernizou-se. O antigo concerto de 
que a Políçia tinha por rni:;:s ão precípua PRENDER 
e MANTER A ORDEM , não é ma· s aceito. Hoje, ·o 
Polic ial dedica-se INTEIRAMENTE ao serviço de p:ve
venção ao cr im e e pro curou ser mais út] ao povo a 
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quem serve . Sua mis são principal é EVITAR o delito 
e ASSISTIR o povo . Para isto, introduziu-se na 
massa s.ocial e tornou-se um membro dela . O povo 
chegou-se ao Policial e êste passou a ser uma fonte 
de consult a e de informações . 

Assim o Policial-Militar será alvo dos mais varia-
dos tipos de pedidos de informações: · 

«- Onde fica tal Edifício , Rua, Avenida???» 
«- - A que horas parte ou passa por aqui o trem 

( ônibus, cam inhonete) para tal lugar? ? ?» 
«- Onde f'.ca a Estação Rodoviária???» 
«- Onde fica a Casa de ,Fazendas ou Armazém. 

Banco, Agência do Correio, Igreja tal? ? ? » 
O Policial-Militar que est iver de serviço ou não , 

tem por dever, informar PRECISAMENTE e se notar 
dificuldade por parte do peticionár io, deve acompa
nhá-lo. 

Nestes casos, a ATENÇAO, as ATITUDES COR
RETAS tomadas pelo agente da Lei o elevarão ao
bremodo no conce:to da sociedade, da coletividade, . que 
se orgulhará de pos ,suir um serv iço perfeito de Polícia. 

Para bem informar, o Policial-Militar deve in
teirar-se , não só do lugar (setor) onde atua , ma s 
deve conhecer o distr ito, o muni cípio, os síUos, as li
nhas de ônibus, de caminhonetes, o Aeroporto, os ci
nemas, as igrejas, a s- casas de comérc io em geral, 
etc. . . . enfim tudo que seja próprio para prestar in
formação tanto a forasteiros como citadinos. Para 
isto, é ótimo adquirir um livreto que existe nas ·ban
cas das cidades intitulado: «GUIA DA CIDADE.» 

Os Destacamentos Policiais terão êste livreto em 
estoque para instrução e para distribuição aos ele
mentos dos Dest•. 

Quem pergunta deseja re spostas precisas. 
Quando uma informação fôr solicitada por senhoras 

ou por moças, o Policial-Militar deve redobrar as aten
ções, mas cuidar de suas atitudes, procurando demon s
trar que o s€u interêsse não :m OUTRO SENÃO o 
provindo da fun ção policial, no afã de Ber útil. 

Não há dúvida que é vexatório, não poder, um 
Policial-Militar prestar as informações que lhe fo-
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rem solicitadas. Mas, pior é prestá-las ERRADA
MENTE, poís, desacredita o agente da Lei no con
ceito do povo, acrescido dos prejuízos e perdas de 
tempo para aquêles que as solicitaram. 

Jamais deve ser prestada uma . falsa informação. 
:m preferivel desculpar-se com o peticionário. 

Para evitar o vexame, deve o Policial-Militar es
forçar-se por bem conhecer tôda a região onde atua 
e tudo que julgar necessário para servir mais tarde 
como informação. 

Nestas ocae.iões, o Policial-Militar tem um meio 
ótimo para demonstrar seus conhecimentos, sua educa
ção e · boas maneiras, para mais aumentar a confiança 
do povo, lembrando-se que «A SUA MISSAO PRIN
CIPAL t: ORIENTAR, EDUCAR, e ZELAR PELOS 
INTERt:SSES INDIVIDUAIS E COLETIVOS.» 

24 - COMO AGffi EM CASO DE ACHADO DA 
COISA ALHEIA 

No serviço de rua é comum o Policial-Militar, 
ao percorrer o seu setor, encontrar coisa alheia per
dida. 

Ne ste caso, deve arrolar duas testemunhas e, du
rante o serviço, intere .ssar-se por encontrar o legítimo 
dono ou possuidor. 

Duas situações podem surgir. Vejamos como pro
cede o Policial-Militar: 

1 - CASO ENCONTRE O LEGtTIMO DONO: 

Dev e, sem exibir a coisa achada, fazer a pessoa 
intere e.sada citar as características da mesma, as quais 
serão conferidas pelo Policial-Militar. - Se coincidir, 
a pessoa receberá o achado, à vista de duas testemu
nhas e mediante recibo passado. Na caderneta de Ser
viço será anotado o achado e a respectiva entrega ao 
dono, constando o nome e a residência. 

2 - CASO NÃO ENCONTRE O DONO : 
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Ao sair de ::.erviço, deve entregar o achado à au
toridade - policial, na Delegacia de Policia, de quem 
exigirá o respectivo recibo, com as características do 
achado. 

O cidadão, isto é, qualquer pessoa que encontrar 
coisa alheia deve, segundo o artigo 603 do Código Ci
vil, restituí-la ao dono ou possuidor . Caso não o en
contre, entregará a coisa achada, dentro de 15 dias 
à autoridade competente que, na prática, é a autori
dade policial. Se não o fizer dentro dêste prazo, in
correrá no crime de Apropriação Indébita, previsto no 
artigo 169, inciso II, do Código Penal Brasileiro. 

Quem achou, tem direito a indenização das des
pesas que fizer com o achado; entretanto, é obrigado, 
por sua vez, a indenizar o dono ou posuidor, pelos 
danos que causar , dolosamente, à coisa alheia achada . 

25 - COMO CONDUZIR LOUCOS OU MENORES 

A condução de loucos requer um tato todo es
pecial. 

Os loucos, quando furiosos, devem ser transpor
tados: 

1) sempre em camisas de fôrça, o que os torna 
inofensivos, evita que se machuquem, facilitando a 
ação do Policial-Militar e 

2) em viaturas apropriadas, devendo durante o 
trajeto serem cercados de todos os cuidados, tanto 
para evitar a fuga, como para acalmá-los. 

Como conseqüência da própria doença, os loucos 
são exaltados; irritam-se mais ainda quando são mal
tratados, por isto o Policial-Militar deve tratá-los com 
MODERAÇÃO, CALMA e PRUD:1:NCIA , orientando-os 
e conduzind o-os com tõda as sistência e · humanidade . 

Dos dementes conduzidos, devem ser tirados qual
quer arma ou objetos perigosos que possam prejudicá
los ou a outrem. 

O Policial-Militar deve protegê-los contra as pró
prias mãos, bem como proteger o público das ofensas 
que possam ser proferidas por êles. Ofensas estas que 
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poderão gerar, nos menos avisados, reações desneces
sárias. 

Algumas normas para a condução d.e dementes: , 
1 - não confie na aparente calma de um demente ,. 

pode ser um prenúncio de crise; 
, 2 - cuid e especialmente das mãos, pés e dentes do e; 

conduzidos; 
3 - cada demente deve ser custodi _ado por dois 

Policiais-Militares; 
4 -- feche a janela onde ee.tiver sentado o condu

zido, baixando a .cortina de madeira; 
5 - não deixe nada ao alcance das mãos do de

mente , especialmente, garrafas, armas, talheres, pra
tos , cordas, objetos pesados , etc.; 

6 - não os abandone, nem sequer , por um mo
mento; · 

7 - evite de enfurecê-los; 
8 - não empregue a violência senão para defen

der-se e assim mesmo só a suficiente para acalmá-lo s; 
, 9 ._-::- Não permita que saiam da condução sem que 

es tejam custodiados; · 
10 - De>:.ça em primeiro lugar do tran sporte. para 

depois descer o demente; 
11 - Exija recibo sempre que fizer entrega do 

conduzido , a quem de a ;reito; 
12 - Se o demente fôr do sexo 'feminino, redobre 

os cuidados e a vigilância mesmo quando estiver no 
W . . e. - Tome cuidado com as unhas. 

Quanto aos m:mores, devem ser conduzidos em 
viaturas especiais. Quando não existir, serão trans
portados no melhor lugar da viatura utaizada e sem
pre perto do Policial-Militar para melhor vigilância e 
pronta ação. Numa caminhonete das usadas pelas De
legacias de Polícia, por exemplo, seriam os menores 
conduzido s na · parte .da frente, no banco tra seiro ao 
motorista e nunca com outros prêsos maiores, na parte 
traseira da caminhonete. 

· · Cerca-se , também, os menores de todos os cuida
dos e atenções, de vez que são capazes de praticarem 
desatinos. 
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Ainda nos está bem na memoria, quando nos foi 
apresentado numa Delegacia de Polícia, da Capital, o 
menor M. V. S., filho de família abastada, que tinha 
sido pilhado num antro de jogatina e que apresentava 
escoriações sangrentaE, por todo o corpo. A primeira 
impressão era de que havia sido esbordoado, mas a 
verdade é que o menor havia se jogado ao solo com 
a caminhonete em plena velocidade e isto por que: ou 
não houve suficiente vigilância, ou o menor conseguiu 
ludibriar a v!gilância de quem o conduzia. 

Mais do que nunca se faz necessário arrolar duas 
testemunhas, quando se age contra menores. Eles cos
tumam tomar atitudes ofensivas e agressivas ao Po
licial-Militar, enfrentado-o e convidando-o a espancá. 
lo. Chegam ao cúmulo de tentar fazê-lo perder a 
calma tão característica dum agente da Lei. :m nesta 
hora que a educação, a instrução recebida e a forma
ção moral se faz presente no Pol '.cial-Militar, para que 
êle aja dentro do padrão de decência, de correção e de 
energia, para fazer cessar tais atitudes dos elementos 
considerados menores. 

26 - MODO DE AÇAO DO POLICIAL-MILITAR 
EM CASO DE INCIJNDIO 

Consideramos, aqui, o fato do incêndio ser cons
tatado pelo próprio Policial-Militar quando rondando 
o seu setor de serviço, o qual deverá ser feito por «du
plas>.,. Entretanto, c'.tamos normas para o caso em 
que seja um só Policial-Militar para tornar mais in
teressante a tarefa, e quando fôr a «Dupla» bastará 
repartir as missões discriminadas. 

Num ca so de INCÊNDIO, duas situações podem 
se deparar ao Policial-Militar: 

1°) A localidade DISPÕE de BOMBEIROS; 
ou 

2'1 ) A locaUdade NAO DISPÕE DE BOMBEIROS. 
Vejamos, s-eparadamente, como agir em cada uma. 

destas situações: 
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1•) QUANDO A LOCALIDADE DISPOE D.E 
BOMBEIROS. 

Não é necessário que o Policial-Militar constate, 
de fato, o incêndio, basta a simples manifestação de 
fogo ou fumaça denunciadora em qualquer prédio, para 
que tome êle as seguintes providências: 

1 •) A visar os moradores e vizinhos. 
Este aviso é fácil, sendo dia, mas de noite, 
quando todos estão dormindo e com todo o 
prédio fechado, há necessidade do Policial-Mi
litar bater violentamente contra as portas 
e janelas, chamar em altas vozes, com a 
finalidade de acordar alguém o mais, rápido 
possível. 

2•) Chamar os BOMBEIROS pelo meio de co
municação mais rápido que dispuser no mo
mento, tendo o cuidado de indicar PRECI
SAMENTE o local (rua, número e bairro) 
do prédio sinistrado e dando o número do 
telefone que ocupa, no momento. (Se tal fôr 
o caso). Os bombeiros sempre pedem confir
mação dos chamados. 

3•) Avisar à Delegacia de Polícia. 
49 ) Enquanto aguarda a chegada dos Bombeiros, o 

Policial-Militar deve: 
a) auxiliar o combate ao fogo, organizando 

turmas de voluntários; 
b) tomar as providências que julgar neces

sárias para pôr fim ao incêndio. (Aqui, 
cabe a referência sôbre a grande neces
sidade dos Policiais-Militares terem no
ção das precauções a serem tomadas pa
ra evitar a propagação do incêndio e me
didas preliminares contra o fôgo. Daí, o 
entrosamento da instrução entre o Des
tacamento Policial e as Estações de Bom
beiros.) 

Estas providências são peculiares a 
cada caso e os serviços serão dirigidos 
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pelo mais graduado dos Policiais-Milita
res, que será o responEável pelo serviço 
até a chegada dos Bombeiros. l1l o caso 
que já tenha chegado o refôrço do Dest• 
Pol. 

c) Procurar salvar pessoas em perigo de vi
da; 

d) Fazer isolamento do prédio por uns 50 
metros no mínimo, não permitindo a 
entrada de pessoas estranhas ao serviço, 
dentro da parte isolada e nem dentro 
do prédio, com exceção dos moradores. 

5•) Depois da chegada dos Bombeiros, o Policial
-Militar dará ciência ao Cmt. dos mesmos, 
de tudo que anotou do sinistro e se concen
trará no ISOLAMENTO do prédio. Nestas 
ocasiões os ladrões se aproveitam da confusão 
e tentam entrar na casa sinistrada, com o 
falso propósito de ajudar. O Policial-Militar 
frustra a ação dêstes indesejáveis simples
mente impedindo a entrada de pessoas estra
nhai,,, ao local e na casa. 

Os móveis retirados devem ser colocados a alguma 
distância da casa, de modo que não obstruam a via pú
blica e o trânsito. 

Sempre que possível deve-se evitar arrombamen
tos das aberturas do prédio, antes de chegarem os bom
beiros, para evitar o aumento da intensidade do fogo 
interior. 

O Policial-Militar prestará atenção às atitudes, 
conversas e comentários de todos os moradores e vi
zinhos, ei,.pecialmente do proprietário do prédio ou loja 
comercial. 

Serão anotados todos os indícios que levam ao iní
cio do fogo; como êle E.e desenvolveu e se alastrou; qual 
o perigo que resultou para os moradores; enfim, todos 
os fatos que possam esclarecer a causa que deu origem 
ao fogo. 

Depois de cessado o fogo, o Policial-Militar pos
tar-se-á de guarda na casa sinistrada, que será inter-
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ditada · e · ficará atento aos mínimos · detalhes que po~
sam acontecer. 

- 2°) - QUANDO A LOCALIDADE . NÃO DISPÕE 
DE BOMBEIROS. 

Neste caso, o Policial-MiLtar age conforme as 
normas estabeleci .das atrás, com exceção da chamada 
dos Bombeiros. 

Depois de chamar os moradores e vizinhos, CON
VOCARA imediatamente todos os demais vizinhos e 
pessoas voluntárias para dar combate ao fogo, as
sumindo _ a direção do serviço. 

Em seguida, avisará à Delegac:a de Polícia e ao 
~eu Destq Policial, aos quais solicitará auxílio, homerni 
e · material. 

Volta ao local do sinistro e dirige as ações até a 
chegada ·ao refôrço, quando então, tudo ficará ao co
mando dó mais graduado. 

As demais ·providências são idênLcas. 
Nas localidades desprovidas de Bombeiros, o com

bate ao fogo dos prédios é difícil, o que torna a: missão 
rio Policial-Militar mais · espinhosa pela falta de meios 
e pessoal especializado. · · ·· 

Quanto à interferência ou não do home _m, os 1n-
cêndios podem ser divididos em _ três: 

-· NATURAIS; 
- ACIDENTAIS; e 
- CRIMINOSOS ou PROPOSITAIS. 

Os NATURAIS são · aquêles em que o homem não 
interveio; a ,cam:a é provinda da Natureza e o ho
mem fica sem responsabilidade civil ou penal. Exem
plos: 

Descargas atmosféricas (raios, fuzis, etc.). 
Convergênc '.as de raios solares em matéria de 
fácil combustão (lentes, vidros, vidraças; etc.). 
Combustão espontânea de determinados corpos . 
Tremores de terra, etc. 

Os ACIDENTAIS são oi::-que provêm de ação in
voluntária do homem, ação esta que pode ser por 



- 93 -

negligência, imprudência ou imperícia. 
São acidentais os incêndios provocados geral-

mente: 
por defeitos nas instalações elétr:cas dos pré
dios; 
por abandono descuidado de fósforos, fogo, 
brasas, etc; 
por deixar ferro elétrico ligado, por tempo 
excessivo; 
por facilitar o fogo em fogões com petróleo , 
álcool, querozene, etc; 
por foguetes e fogos de artifícios caídos em 
lugares impróprios; 
por fagulhas de locomotivas, chaminés de fá
bricas, etc . ; 
por explosões de fogareiros de pressão, tubo 
de gases, etc . ; 
por secar roupas, próx;mo do fogo ou fogão. 
etc. 

Quase tôdas as legislações punem os causadores 
de incêndios acidentais, daí a necessidade da Polícia 
esclarecer o fato para entregar o agente criminoso à 
Justiça. 

Os incêndios CRIMINOSOS ou PROPOSITAIS 
são os que são provocados voluntàriamente pelo ho
mem , assumindo êle a responsabilidade do ato prat;
cado. 

São vários os motivos que podem levar alguém ,i 

provocar um incêndio espontâneamente: 
por vingança; 
por esperar um lucro com o incêndio; 
para destruição de vestígios de crimes; 
para prejudicar; 
por ser o agente um piro-maníaco. 

Os incêndios criminosos são muito · freqüentes e , 
na atualidade, a maioria são provocados para encobrir 
provas comprometedoras não titubeando o agente em 
incend·ar edifícios importantes para o Município, para 
o Estado ou para a Nação. 

São poucos os incêndios propositais em que se 
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consegue provar a intenção criminosa, entretanto, de
pois do incêndio, se consegue achar o que foi empre
gado para iniciar o fogo: restos de explosivos, bom
bas, velas derretidas, papéis embebidos em combustí
vel, etc. 

Tôda a vez que haja incêndio, há necessidade de 
abertura de inquérito policial para a apuração das 
causas. 

Causar incêndio é crime previsto no artigo 250, do 
nosso Código Penal. 

De tudo que foi exposto, conclue-se que o Po
licial-Militar, em sua instrução básica, deve ter no
ções de combate ao fogo, para aplicação em casos 
como foi citado. 

27 - AÇÃO DO POLICIAL-MILITAR EM LOCAIS 
INTERDITADOS. 

( Incê .. dios, litígios possessórios, prédios depredados ... ) 

Não sômente os locais ou prédios podem ser in
terditados como, também, as coisas, podem ser inter
ditadas. 

Considera-se uma casa int.erditada «quando nin
guém pode nela entrar e nem sair sem licença da 
autoridade que decretou o seu isolamento.» 

Considera-se uma coisa interditada quando «nin
guém pode nela tocar ou mexer, antes do compare
cimento da autoridade competente ou com ordem desta 
autoridade.» 

Geralmente, os locais mais comuns sujeitos à in
terdição são as casas e os motivos que determinam 
esta medida podem ser: 

decretação de falência da firma que ocupe o 
prédio; 
por incêndio do prédio; 
por litígio possessório (é o caso de alguém 
falecer, não tendo parentes e muitos reclamam 
a herança que entre outras coisas, compreende 
uma casa. Até que se resolva a situação o 
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Juiz determina a interditação desta proprie
dade .) 
por depredação popular em prédios; 
por ocultação nela, à noite, de indivíduos cri
minosos que procuram fugir à prisão. (Ca
sos comuns em Destacamentos Policiais). 
por acidentes com veículos havendo necessida
de dêstes serem guarnecidos até as providên
cias de ordem técnica ; 
por motivos outros em que móveis ou objetos 
de valor são jogados na via pública, até a che
gada de peritos. 

Todos êstes lugares são especialmente protegidos 
por Lei. 

O serviço feito nestes locaü;:, exige do Policial
-Militar, muita atenção, senso de responsabilidade e 
alta formação moral. Deve êle compenetrar-se da 
honrosa confiança depositada no órgão policial pelos po
deres constituídos. Sob sua guarda estão bens alheios, 
em volta dos quais gravitam interêsses de vários com
ponentes do agregado humano: a Sociedade . Todos 
êles serão levado 9' a bom têrmo se o Policial-Militar 
cumprir a sua missão de guardião e vigilante . 

Como normas gerais a serem seguidas pelos Po
liciais-Militares quando de serviço neste setor, pode
mos citar as seguintes: 

1) - não estar parado num ponto ; 
2) - caminhar dentro de limites que permitam 

a observação e a vig:Jância do prédio sob cuidados; 
3) - manter atitude marcial; 
4) - preocupar-se, desde o início, com as aber

turas, verificando, em particular, se não apresentam 
vestígios de tentativas de arrombamento ou força
mento; 

5) - não perm itir que se formem grupos de pes 
soas muito próximos do prédio; 

6) - não permitir a entrada de pessoas , com 
exceção daquelas que apresentarem permissão escri
ta da autor;dade competente; 

7) - não permitir a retirada de objetos de den
tro do prédio, excetuando aquêles que o forem em 
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virtude de mandado judicial. (O Policial-Militar exi
girá recibo quando a retirada se fizer sem mandado 
judicial); 

8) - precaver-se contra o subôrno, muito comum 
nestas ocasiões, e -prender aquêles que tentarem fazê-lo, 
arrolando duas testemunhas. Encaminhar todos à au -
toridade policial; · 

9) - ll'J IMPORTANTE NÃO LEVAR PARA O 
P ,ôSTO OU DÊLE RETIRAR EMBRULHOS DE 
QUALQUER ESPJ!:CIE, PARA EVITAR MAU JUíZO 
CONTRA SI; 

10) - usar de urbanidade para com todos, prin
cipalmente, com aquêles que, por ignorarem a inter
dição. transgridam as ordens; 

11) - solicitar que, à noite, os transeuntes pa s-
sem de largo. . 

· Nos casos de guarda nos veículos danificados ou 
de objetos jogados à via pública, poderá aplicar as 
mesmas regras acima citadas adaptando-as conve
nientemente para cada caso . 

Neste serviço, tanto o substituído como o subs
tituto, devem percorre_r o prédio observando tódos os 
detalhes, para que o Polic ial-Militar que entra saiba 
como está rec ebendo o serviço . 

De antemão , ji deve se cientif icar qual o meio 
mais prox1mo para a comunicação com o Dest • 
Policial ou a Delegac:a de Polícia e de como agirá 
pâra 1!tilizá-lo à noite. . 

ir: interessante , e de muito simplificará , ·se tal ser
viço fôr feito por «duplas ». 

28 - ENTRADA EM CASA ALHE!A-, em HA
BITAÇÕES COLETIVAS e em CASAS COMERCIAIS . 

«A CASA :m O ASILO INVIOLAVEL DO INDI 
VIDUO. N-i.nguém poderá nela penetrar, à no'.te, sem 
consentimento do morador, a não ser para acudir a 
vítimas de crime ou desastre, nem durante o DIA, 
fora dos ca sos e pela forma que a lei estabelecer. » 
li: o que cita textualmente a nossa Constitui ção F e-
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deral sôbre o assunto, deixando bem claro a impor
tância que êste documento dá à casa do cidadão tor
nando-a INVIOLA VEL. Só o fato de estar contido 
tal assunto na Carta Magna do País, di2i bem da im
portância do mesmo. 

Para o Pol;cial-Militar que diuturnamente terá 
que entrar em casa alheia, seja ela comercial ou re
sidencia.l, compete conhecer perfeitamente tais exigên
cias da Lei. 

Por ignorância dêste assunto muitas vidas têm 
sido extraviadas, simplesmente por não saberem qua' .s 
as cond:ções ba ;xadas na Lei para a entrada nas ca
sas alheias. Não se poderá conceber que um Policial
Militar, não conheça tal assunto. 

Na in strução desta parte, o instrutor deve rea
lizar demonstrações em casas residenciais, em hotéis, 
em armazéns, em bares, em restaurantes, em reparti
ções públ:cas, casas comerciais em geral, enfim trei
nar os homens de maneira concreta e em lugares 
apropriados, para atingir uma eficiência a tôda pro
va. Tais exercícios devem ser realizados tanto à noi
te como de dia. 

«Quando se diz que a CASA 11: INVIOLAVEL , 
tem-se em vista a casa propriamente dita e DEPEN
DENCIAS (jardins, árvores, etc.) que com.tituem a 
morada do ~idadão, quer seja -êste o propr:etário , quer 
o locatário (inquilino). » 

Uma vez que o inquilino pague o aluguel ou que 
esteja na casa com plena aquiescência do proprietá
rio, êie ( o inquilino) tem a posse da casa e tem to
dos os direitos de uso sôbre ela, portanto, para o 
Policial-M;litar não interessa saber se é o proprietá
rio on o inquilin0 rruem mora na casa, a sua atuação 
será indiferente par-i:t qualquer dos casos. 

<<A Lei a que se refere a Constituição é o OóDI
GO PENAL e o CóDIGO DE PROCESSO PENAL 
BRASILEIRO. » 

«Comete crime de VIOLAÇAO DE DOMIC1LIO _ 
quem entra ou permanece, clandestina ou astuciosa
mente. ou contra a vontade expressa ou tácita de 
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quem de direito, em casa alheia ou sua dependência » 
salvo: 

I) - durante o DIA, com observânda das for
malidades legais, para efetuar PRISÃO ou outra DI
LIGÊNCIA; 

II) - a qualquer hora do DIA ou da NOITE, 
quando algum crime está sendo praticado ou na imi
nência de o ser. (Código Penal). 

As formalidades legais consistem em: 
dar - . conhecimento ao morador da ordem de pri

são ou da diligência que se vai proceder; (mandados 
de prisão, busca .. . ) 

- nos casos de flagrante delito (perseguição) , 
em explicar ao mesmo (morador) o motivo da perse
guição .» 

Recu sando-se o morador a entregar a pessoa pro
curada e oculta ou refugiada (perseguição a alguém 
encontrado em flagrante delito) o executor da ordem 
de pri .são ou a autoridade policial. SENDO DIA, con
vocará duas testemunhas e, na presença delas, en
trará à fôrça na casa, aposento, ou compartimento, 
podendo, se fôr preciso, arrombar portas e janelas , 
a fim de procurar o acusado; SENDO NOITE, fará 
guardar tôdas as saídas, torn a ndo a casa incomunicá. 
vel , ,de modo que dela NÃO se retire nem penetre qual
quer pessoa, e, logo que se fizer DIA . efetuará a cap
tura com as formalidadeic, já prescritas para a prisão 
durante o dia.» 

«Depois de efetuada a diligência, quer se encon
tre o acusado, quer não, a autoridade executara do 
mandato lavrará um circunstanciado auto que será 
assinado pelas duas testemunhas que prel':enciaram o 
ocorrid o.» 

«O morador que se r ecusar a entregar à autor i
dade polici a l o delinqüente oculto em sua casa, me
diante intimação verbal ou escr'.ta , será processadn 
por DESOBEDIÊNCIA.» 

«Se o morador auxiliar o criminoso a ~ubtrair
s e à ação da autoridade pública, será processado pelo 
crime de FAVORECIMENTO PESSOAL , salvo se 
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quem prestar o auxilio fôr ascendente, cônjuge ou 
irmão do criminoso.» 

Assim, o Policial-Militar toma como norma o se
guinte: quando, SENDO DIA , não fôr atendido na in
timação de entregar prêso refugiado ou presente den
tro de determinada casa, deve conduzir, também, o 
dono (inquilino) (responsável) da moradia. - SEN
DO NOITE, não haverá obrigatoriedade do dono en
tregar o prêso, então. a casa será interditada, isto é, 
ninguém sairá e ninguém entrará nela. Far-se-á o 
cêrco da moradia vigiando tôdas as aberturas, de cer
ta distância e de lugar abrigado, até clarear o dia, 
quando o Policial-Militar concitará o dono a entregar 
o prêso. - Não sendo obedecido, desta vez, usará da 
fôrça para cumprir ic:.ua missão e arrolará duas teste
munhas que assistirão a sua atuação. 

«A expressão CASA, segundo o Código Penal Bra-
sileiro, compreende: 

I) - Qualquer compartimento habitado; 
II) - Aposento ocupado de habitação coletiva; 
III) - Compartimento não aberto ao público, on-

de alguém exerça profissão ou atividade . 
Não se compreende na expressão CASA: 
I) - Hospedaria, estalagem ou qualquer outra 

habitação coletiva, enquanto aberta, exceto seus apo~ 
sentos ocupados; 

II) - Taverna, casa de jôgo e outras do mesmo 
gênero.» 

O Policial-Militar deve saber que, para efeito de 
repressão a JOGOS PROIBIDOS, é aces:,.ível ao pú
blico e portanto o agente Policial poderá entrar, nos 
t~rmos do parágrafo 4° do artigo 50 da Lei de Con
travenções Penais: 

I) - na casa particular em que se realizam jo
gos de ~.zar, quando dêles HABITUALMENTE par
ticipam pessoas que não sejam da familia de quem 
a ocupa; 

II) - no hotel ou casa de habitação coletiva, a 
cujos hóspedes e moradores se proporciona jôgo de 
azar; 
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IIIJ - - na sede ou dependência de sociedade ou 
a ssociação , em que se realiza jôgo de azar; 

IV) - no estabelecimento dest ;nado à explora
ção de jôgo de azar , ainda que dissimule êsse desti
no .)' 

Quando o Cód'go de Proce sso Penal se ocupa da 
prisão, em ::,eu artigo 293, cita as normas para ser 
ela efetuada quando o acu sado entrar em ca sa. Ve
jamos: 

«Se o exe cutor do mandato verificar, com E•aguran
ça, que o réu entrou ou se encontra em alguma casa , 
o morador será intimado a entregá-lo, à vista da or
dem de prisão. Se não fôr obedecido imediatamente , 
o executor convocará duas testemunhas e, SENDO 
DIA, entrará a fôrça na casa, arrombando as portas, 
:;:.e preciso; ,sendo noite o executor, depois da intima
ção ao morador , se não fôr atendido, fará guardar 
tôdas as saídas, tornando a casa incomunicável e , lo
go que amanheça arrombará a s porta':l e efetuará ri, 

prisão .)) 
O Regulamento do Serviço de Policiamento da 

Brigada M'l itar do E st a do do Rio Grande do Sul, sô
bre o assunto cita: 

Art. 27, inci so 11) «NÃO ENTRAR EM CASA 
ALHEIA, sem licença do seu dono, :;:.alvo nos casos 
seguintes: 

A NOITE : 
a) incêndio; 
b ) ;minente ruína; 
c ) inundação; 
d ) pedido de socorro; 
e) crime ou violência contra alguém . 
DE DIA: 
a l - incêndio; 
b) iminente ruína ; 
c) inundação; 
d ) pedido de socorro; 
e) crime ou violência contra alguém; 
f) perseguição de delinqüente surpre. andido em 

flagrant e ; 
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g) - em cumprimento a mandato judiciário.» 
Êste Regulamento especifica os casos em que o 

Policial-Militar poderá entrar em casa alheia, à noite 
e de dia. Nota-se que, de dia, os casos são os mes
mos previstos para a noite, a.crescidos de 2 outros 
que são: 

1) - a perseguição de delinqüente surpreendido 
em flagrante; e 

2) - o cumprimento de mandado judic:ário; (que 
é o caso das buscas domiciliares, mandados de pri
::;ão, etc.) 

O conceito de «NOITE » e o conceito de «DIA», 
estão ainda confusos, para o caso prático. O Policial. 
Militar, que executa as ordens da autoridade judicial. 
tem dúvidas em saber quando é dia e quando é noi
te, sob o ponto de vista jurídico. A praxe é que DIA 
deve ser considerado o espaço «entre as r.eis horas da 
manhã e as seis horas da tarde, (1800)», entretanto, 
nós aqui do R. G. do Sul, estamos em Zona Tempe
rada. os dias e as noites não se apre sentam com igual 
número de horas, durante as diversas Estações do 
Ano. A1,.sim, temos: 

- No Verão: - clarear do dia, cêrca das cinco 
horas da manhã; . (0500); - anoitecer, cêrca das oito 
horas da noite, (2000). 

No Inverno: - clarear do dia , cêrca das sete ho
ras da manhã; - anoitecer, cêrca das cinco horas da 
tarde, (1700). 

A prát ica e os acontecimentos aconselham que 
o Policial-Militar, em casos de entrada em casa alheia , 
siga a :c:.eguinte orientação: 

SENDO VERA O: mesmo que clareie o DIA às 
cinco hora s da manhã, deve esperar as SEIS HO
RAS, para agir e mesmo que seja (1800) seis horas 
da tarde e que tenha sol alto , deve agir como se nes
ta hora anoitecesse. 

SENDO INVERNO: meEmo que seja seis horas 
da manhã e como a:nda não clareou o dia, deve es
perar até que se possa considerar DIA CLARO para 
agir; e mesmo que seja (1700) cinco horas da tarde, 
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ma:;:, já estando escurecendo, deve ag ir como se nesta 
hora fôr noite. 

Tal procedimento de muito servirá para as ati
vidades do Policial-Militar, salvaguardando-o de ações 
judiciais por violabilidade de domicílio . 

Nos casos de casas comerciais, como por exem
plo armazéns, bares , restaurantes, açougues, e congê
neres, sendo dia e estando abertas as portas, dando 
entrada livre ao público, o Policial-Militar, em ação, 
poderá entrar até aos balcões. Estando fechados, co
mo pode ser o caso de meio-dia, ( que fecham para 
o almôço), o Policial-Militar os considerará como casa 
alheia . 

Nos hotéis, casas de cômodos e similares, a en
trada do Policial-Milita r , pode ser feita quando em 
ação, por t odos os corredor es, salas de estar, etc ., mas 
os quarto s, os apos entos ser ão consider ados como ca
sa alheia, quer de dia como de noite. 

«Tratando-se das sedes das legações dos países es
trangeiros são sempre invioláveis para os policiais, 
que, entretanto, não estão impedidos de bater à por
ta dos respectivos edifícios a fim de dar aviso de al
gum acontecimento grave, como inundação, incêndio, 
ruína ou de haver ali entrado um criminoso comum 
perseguido pela polícia ». (Manual Prático do Poli
cial). 

O estudo, a perfeita assimilação e a prática dês , 
te assunto, é BASICO, para qualquer policial, mormen
te para o Policial-Militar, que atua ostensivamente 
tanto de dia como de noite e que seguidamente está 
cumprindo mandados judicia is e per seguindo crimino
sos em flagrante delito . 

Em tais ocasiões suas atitudes devem ser refle
xa s e para isto, os. Ch efe s, no caso, os Cmts de Des
tacam ento s, devem instruir per fe itamente seus subor
dinados sôbre o pre:,,ente assunto, até atingir o índ lce 
de reflexão necessária ao bom desempenho da misl:'ão 
Policial-Militar. 

29 - 11\IUNIDADES DIPLOMATICAS 
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IMUNIDADES são «regalias e privilégios que go
zam certas pessoas , em virtude do alto cargo ou fun-
ção que exercem.» 

São conhecidas duas espécies de imunidades: as 
DIPLOMATICAS e as PARLAMENTARES. Vejamos 
as primeiras. 

IMUNIDADES DIPLOMATICAS «são aquelas pró
prias dos agentes diplomáticos». 

AGENTES DIPLOMATICOS são ministros de um 
país , localizados em todos os demais países com 
quem o primeiro mantém r elações . 

Ass'.m ternos, aqui no Brasil, representantes de 
todos os países amigos. E o Bras,iJ mantém repre
sentantes em todos os demais países amigos. Por
tanto, encontraremos no nosso País, por exemplo, os 
embaixadores com quem o Brasil mantém relações di
plomáticas: Embaixador dos Estados Unidos, do Chi
le, da Itália, da França , etc . etc . 

A área onde se localizam as embaixadas respec
tivas, é considerada território estrangeiro. 

Os Corpos DiplomáLcos são constituídos pelos 
Embaixadores, pelos Legados ou Núncios do Vaticano, 
pelos Ministros Plenipo tenciários, pelos Ministros Re
sidentes Encarregados de Negócios, etc. 

Um Diplomata representa o Govêrno de seu país 
em território estrangeiro. Para isto, é auxiliado por 
secretários, conselheiros, intérpretes, adidos civis, mi
litares e navais, serviço de corr eios e por funcioná
rios de administração. Devemos considerar ainda pa
ra nosso _ estudo os integrantes da familia do diplo
mata e seus empregados domésticos. 

De Raul Pederneiras, citado por Teodoro Nicolau 
Salgado em seu «Manual Prático do Policial», extraí
mos as or;entações que se seguem por serem de alto 
valor para o assunto tratado: 

«No desempenho da missão, o agente diplomáti
co é, assim, cercado de prerrogativa e imunidades, pa
ra que não se estorve a sua ação autônoma. ll:stes 
deveres de cortesia são reconhecidos por todos os E s
tados, que colocam a pessoa do diplomata em situa-
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ção especial, não pelo indivíduo que encarna a repre
sentação, mas pelo Estado que simbõlicamente repre
senta. A inviolabilidade da pessoa é respe ;tada desde 
o momento em que pisa o território, até o momento 
em que se retira, por qualquer motivo. 

A cortesia concede umas tantas regalias às pes
soas da família do diplomata, bem como ao pessoal da 
legação, com os característicos de imunidade, que pode 
ser renunciada pelo chefe da legação , no:;;:. casos de 
infração de lei praticados por seus ínt;mos ou seus 
subalternos. 

Certamente a residência ou sede do agente diplo
mático merece atenção e respeito das autoridades e 
dos habitantes do E:;;:.tado em que se acha; ninguém 
poderá penetrar discricionàriamente nela, sem prévia 
permissão do diplomata. 

O direito de as]o, concedido para os refugiados 
por CRIMES POLlTICOS, devido a velho costume, so
fre restrições; as autoridades locais- podem vigiar e 
mesmo cercar a sede, para evitar evasão do indigi
t~do criminoso. 

A inviolabilidade alcança os objetos, de proprie
dade do diplomata ou dest inado à legação, isento de 
impostos e taxas alfandegárias, de:;;:.de que simples ins
peção prove a legitimidade do dono ou o real desti
no dos objetos. 

Goza de livre correspondência postal e telegráfi
ca, sendo respeitados os portadores no exercíc;o ime
diato dessa função. A inviolabilidade alcança ainda 
a :;;:.ede da legação ou embaixada, respeitando-se o pré
dio e os objetos destinados ao serviço.» 

É Oswaldo Monteiro em suas «Noções de Instru
ção Policial » quem nos ensina: - «Quando um agen
te diplomático praticar algum delito, o govêrno do Es
tado onde foi cometido o ato, se assim entender, le
vará o fato ao conhecimento do E:;;:.tado representado 
pelo agente, para que êste processe, julgue e puna o 
infrator. 

Assim sendo, aos Policiais compete respeitar não 
só estas imunidades pessoais como os domicílios dos 
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embaixadores e demais agentes diplomáticos. Nos ca
sos de delitos praticados por qualquer dessas pessoas, 
deverão anotar-lhe NOME, FUNÇÃO e ENDERÉÇO, 
ARROLAR TESTEMUNHAS e COMUNICAR o fato 
à autoridade competente para que esta tome as pro
vidências adequadas. 

Os OôNSULES e AGENTES COMERCIAIS es
trangeiros gozam dessas imunidades sõmente quan
do eEtiverem no exercíc:o de missão diplomática es
pecial. Fora desta hipótese não podem invocar 11, prer
rogativa própria dos agentes diplomáticos. Porque 
sendo o CóNSUL funcionário oficial do Estado, encar
regado da sua política comercial, compete-lhe velar 
pelos direitos e deveres de seus cidadãos no estrange;
ro, sob a fiscalização direta dos respectivos agenteE 
diplomáticos. Os interêsses políticos estão fora da 
alçada dos CôNSULES. » 

Sôbre êste assunto Raul Pederneiras, assim se 
expreE.sa: «Os Cônsules não são representantes di
retos da autonomia dos Estados, como acontece aos 
diplomatas; não gozam, por conseguinte, de idêntica s 
prerrogativas. São protegidos e acatados por dever 
de cortesia e, no ex ercício de seus cargos, têm plena 
autonomia dentro dos moldes traçadoio, por sua Lei, 
respeitando a do País em que se acham . Não esca
pam à ação das Leis locais, quando por êles violadas; 
nessa hipótese pede-se ao Estado de origem a i;:,ua re
tirada, tornando-se esta efetiva, se houver recusa. A 
ação das autoridades locais é imediata nos casos de 
flagrante delito. » 

Os navios de guerra estrangeiros gozam de imu
nidades. 

Pelo visto, gozam de imunidades diplomáticas: 
a) - Os AGENTES DIPLOMATICOS: (embai

xadores, legados , núncios apostólicoi;:., Embaixadores 
Extraordinários, M'.nistros Plenipotenciários, Internún
ciOE·, Ministros Residentes e Encarregados de Negó
cios). 

b) - Os SOBERANOS E CHEFES DE ESTA
DO: (estrangeiros) . 
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c) - O PESSOAL OFICIAL DAS LEGAÇõES Ol..T 
EMBAIXADAS: (Secretários, intérpretes, conselhei
ros, adidos civis e militares, correios e funcionários 
subalternos) . 

d) - O PESSOAL SEM CARATER OFICIAL: 
(Peswas da família do diplomata ou da dos funcio
nários e os empregados no serviço doméstico, quan
do em exercício imediato da função). 

Em resumo do que foi visto, sempre que o PoE
cial-Militar :::e deparar com uma infração e seu autor 
identificar-se como um daqueles vistos como proteg i
dos pelas imunidades diplomáticas. - anotará NOME, 
ENDERÊÇO, FUNÇÃO, o FATO OCORRIDO, arro
lará duas testemunhas e comunicará o ocorrido à au
tor :dade competente, no caso, o seu Destacamento Po
licial ou Delegado de Policia do Município . 

30 - IMUNIDADES PARLAMENTARES 
(de Deputados e Senadores) 

A Constituição Federal cita que «os Deputados e 
os Senadores são INVIOLAVEIS NO EXERCtCIO DO 
MANDATO, por suas OPINiõES, PALAVRAS e VO
TOS » e que «desde a expedição do diploma até a inau
guração da legislatura seguinte , os membros do Con
gresso Nacional NÃO PODERÃO SER PRESOS, sal
vo em flagrante delito de CRIME INAFIANÇAVEL, 
nem processados criminalmente, sem prévia licença de 
sua Câmara». 

Portanto , se depreende que tanto o Deputado Fe
deral como o Estadual estão incluídos na palavra DE
PUTADOS, constante da Carta Magna do País. 

De tudo isto se conclue que o parlamentar só po
de E-er prêso em ,FLAGRANTE DELITO DE CRIME 
IN AFIANÇA VEL, isto é, aquêles em que o autor não 
tem direito de defender-se em liberdade durante o 
transcorrer do processo. Estas infrações são consi
deradas graves. 

Citemos os crimes inafiançáveis constantes do Có
digo Penal Brasileiro , para que o Policial-1\,:ilitar , pos-
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sa guardá-lrn;;, e saber quais as ocas10es em que deve 
agir quando deparar com Deputados ou Senadores. 

De acôrdo com o que dispõe o Código de Pro
cesso Penal, são inafiançáveis os seguintes crimes: 

Apropriação indébita; 
- Abuso de Incapazes; 
- Atentado violento ao pudor; 
- Atentado ao pudor mediante fraude; 
- Atentado contra a segurança de transporte 

marít;mo, fluvial ou aéreo; 
- Atentado contra a e,egurança do servidor pú

blico; 
- Alteração de substância alimentícia ou medici-

nal; 
- Arrebatamento de prêso ; 
- Bigamia; 
- Corrupção de menores; 
- Corrupção ou poluição de água potável; 
- Corrupção, adulteração ou falsificação de subs-

tância alimeritícia ou medicinal; 
- Comércio clandestino ou facilitação de entor-

pecentes; 
Crimes assimilados aos de moedas falsae.; 
Concussão; 
Contrabando ou descaminho; 
Coação no curso do processo; 
Destruição, subtração ou ocultação de cadáver; 
Desabamento ou des.moronamento; 
Difusão de praga ou de doença; 
Desastre ferroviário; 
Denúncia caluniosa; 

- Extorsão mediante seqüestro; 
- Estelionato; 
- Estupro; 

Epidemia; 
- Explosão; 
- E·nvenenamento de água potável, substância 

alimentíc:a ou medicinal; 
Exploração qe prestígio; 

- Furto simples ou qualificado; 
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- ,Fraude no comércio; 
-- Favorecimento de prostituição; 
- Falsificação de papéis públicos; 
- Falsificação de documentos públicos ou parti-

culares; · 
Fals:dade ideológica; 

- Falso reconhecimento de firmas ou letras; 
Facilitação de contrabando; . 

- Falso testemunho ou falsa perícia; 
- Homicídio simpleE ou qualificado; 
- Induzimento ao suicídio; 
- Induzimento à especulação; 
- Incêndio; 
- Inundação; 
-· Lesão corporal grave; 
- Mediação para servir à la:;:civi a de outrem; 
- Manutenção de casa de prostituição; 
- Provocação de abôrto com ou sem consentimen--

to da gestante; 
Posse sexual mediante fraude; 
Parto supoE.to; 
Perigo de inundação; 
Perigo de desastre ferroviário; 
Peculato; 
Roubo; 

- R eceptação; 
- Rapto violento ou mediante fraude; 
- Rufianismo; 
- Registro de nascimento inexistente; 
- Reingresso de estrangeiro expulso; 
- Seqüestro em cárcere privativo; 

Sedução; 
- Tráfico de mulheres; 
- Subtração, ocultação ou inutilização de mate -

rial de salvamento; 
-- Supressão de documentos; 
- Uso de gás tóxico ou asfixfante; 
- Moeda falsa. 
Também são INAFIANÇAVEIS , as seguintes 

CONTRAVENÇõES: 
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Jôgo de azar; 
Loteria não autorizada; 
Loter:a estrangeira; 

- Loteria Estadual; 
- Exi .bição ou guarda de lista de sorteio; 

Jôgo de bicho; 
- Vadiagem; 
-- Mendicância. 
As imunidades que protegem os Deputados e Se

nadores , assim como outras imunidades, não visam a 
pessoa e sim a autor :dade com que estão investidos , 
com a finalidade de dar-lhes liberdade de ação duran
te o mandato. Tanto é que perdem-nas tão logo pas
sem o cargo, na legislatura seguinte. 

«O Policial-Militar ao prender um membro do Par
lamento, em se tratando de crime .AJFIANÇAVEL, lo
go que o mesm o prove sua qualidade de parlamentar. 
nada tem a fazer que testemunhar o fato e comuni
cá-lo à Delegacia de Políc ia ou ao Destacamento Po
licial. Se se tratar de CRIME INAFIANÇAVEL, 
manterá a pr;são, conservando, todavia, uma atitude 
de máximo res,peito. 

Para o caso dos VEREADORES, a Constituição 
Estadual cita que os mesmos são INVIOLA VEIS por 
suas opiniões , palavras e votos emitidos no exercício 
do mandato . Portanto, iguais à situação dos Deputa
dos e Senadores. 

Mas, o mesmo não ocorre com referência à pri
são, conforme se verifica da dec;são do Supremo Tri
bunal Super ior, n o ano de 1955 , quando o eminent 0 
Nelson Hungria, Min istro dêsse Tribunal citava: 

- « . . . o privilégio criado pelo artigo 45 da Cons
tituição Federal, em favor dos membros do Congresso 
Nacional, é INEXTENSIVEL por lei ordinária ou pe
la Constituição de qualquer Estado.» 

O Ministro Barros Barreto alegou jurisprudênci a 
firmada em tôrno da questão, acrescentando que «ao s 
vereadores mumc1pais , não podem ser conferida s 
imunidades parlamentares » e que estas constituíam 
prerrogativas excepc ionais. 
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O Ministro Afrânio Antônio da Costa, declarou na
quele Supremo Tribunal, que «ampliar o beneficio das 
imunidades aos vereadores era inadmissível» e acres
centava: «Câmara Municipal não se entrosa com o 
Congresso Nacional.» 

Mais dois M;.nistros se manifestaram contrários 
e um a favor . Verifica-se, então, que a melhor ati
tude dum Policial-Militar ao se deparar com uma in
fração penal, cujo autor se identifique como Verea
dor, será levar o assunto ao conhecimento da auto
ridade policial ou Cmt de Destacamento, fazendo esta 
autoridade comparecer ao local ou acompanhando o 
vereador à Delegacia de Polícia, arrolando testemu
nhas do ocorrido e mantendo o respeito devido à fun
ção desempenhada pelo autor. 

31 - LEGITIMA DEFESA 

Conforme o artigo 19 do Código Penal Brasileiro, 
NÃO HA CRIME, quando o seu agente ou autor pra
tica o fato nas seguintes condições excepcionais: 

- QUANDO EM ESTADO DE NECESSIDADE; 
- QUANDO EM LEGtTIMA DEFESA; 

QUANDO EM ESTRITO CUMPRIMENTO DO 
DEVER LEGAL OU EXERCICIO REGULAR 
DE DIREITO. 

Em qualquer destas condições, mesmo que o cri
me seja de morte , o seu autor está isento de pena, 
isto é, está com a criminalidade excluída quanto ao 
ato praticado. 

Diz o mesmo Código que por ESTADO DE NE
CESSIDADE se entende «quem pratica o fato para 
salvar de perigo atual, que não provocou por sua von
tade, nem podia de outro modo evitar, direito pró
prio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias não 
era razoável exigir-se». 

Assim, para que o Estado de Necessidade s.e ve
rifique, necessário se torna que, em tõrno do fato , 
ocorram as circunstâncias abaixo, na sábia lição de 
Roberto Lira. 
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- «Que haja necessidade de salvar de perigo 
atual, direito próprio ou alheio; 

Que o autor não haja provocado, voluntària
mente, tal perigo; 

- Que não seja possível evitá-lo de outro modo; 
- Que não seja razoável o sacrifício do direito 

ameaçado ». 
O exemplo tipico para o caso é o já conhecido 

sôbre º" náufragos que lutam por uma tábua a qual 
suporta sômente uma pessoa . 

Restringindo a alegação de Estado de NeceEsida
de, é o próprio Código Penal que cita: - «NÃO PO
DE ALEGAR ESTADO DE NECESSIDADE QUEM 
TINHA O DEVER LEGAL DE ENFRENTAR O PERI
GO» . 

Determinadas profissões exigem de quem as exer
ce uma f;rmeza incomum ao arrostar o perigo sur
gido em função do próprio desempenho. Entre ou
tras podemos citar o marinheiro, os bombeiros, o sol
dado, os Policiais em geral (no caso o Policial-Mili
tar). 

Num incêndio, por exemplo, o bombeiro, em razão 
da própria proLssão, deve enfrentar as chamas para 
salvar vidas ameaçadas. O Policial tem por dever en
frentar o criminoso por mais perigoso que êle seja. 
Entretanto, nem Policial-Militar, nem Bombeiro, po
derá alegar estado de necessidade para fugir da ação 
da Lei , quando no exercício de suas proCssões prati
carem crime. Sõmente o poderá fazer invocando a LE
G:tTIMA DEFESA . 

Vejamos então , esta excludente de criminalidade 
tão importante para o Policial-Militar . 

O artigo 19 do Códig o Penal cita que: 
«NÃO HA CRIME QUANDO O AGENTE PRA

TICA O F A'.rO EM LEGITIMA DEFESA». 
Portanto , a Lei não reconhe ce como crime o fato 

prat õ.cado em Legítima Defe sa. 
Quando se fala em DEFESA logo se admite a 

existência de uma 01<,ENSA, que pode ser traduzida 
por AGRESSÃO . E' êste Binômio: OFENSA-DEFE-
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SA que encontraremos no artigo que define a Legíti
ma Defesa. 

«ART. 21 - ENTENDE-SE POR LEGiTIMA DE
FESA, QUEM USANDO MODERADAMENTE DOS 
MEIOS NECESSARIOS, REPELE INJUSTA AGRES
SÃO, .ATUAL OU IMINENTE, A DIREITO SEU OU 
DE OUTREM». 

A palavra LEGÍTIMA serve para identificar de 
modo claro, qual a DEFESA que a Lei ampara e que 
o Direito reconhece. Por isto, o Código Penal def;ne 
quais os requisitos impostos para que uma Defesa se 
ja considerada LEGITIMA , perante a Lei. 

Êstes requisitos são: 
ATUALIDADE OU IMINÊNCIA DA AGRES-

SÃO; 
INJUSTIÇA NA AGRESSÃO; 

- DEFESA DE DIREITO PRõPRIO OU DE OU
TREM; e 

- MODERA:ÇÃO DOS MEIOS NECESSARIOS 
PARA REPELIR A AGRESSÃO . 

Êstes requisitos se ligam e se entrosam de modo 
a formarem um bloco indeE.trutível. Todos êles de
vem estar caracterizados , para tornar a defesa legí
tima. A FALTA DE UM DESTRUIRA A LEGITI
MIDADE DA DEFESA. 

ATUALIDADE OU IMIN:E:NCIA DA AGRESSAO 

Uma agressão é ATUAL quando já está COME
ÇADA, quando é IMEDIATA, é PRESENTE, INES
PERADA, quando o agente poE,iti.va com gestos su;i 
intenção. E' aquela que lesa o direito do agred ido 
no momento exato em que é conhecida e realizada, 
portanto, se refere a um instante dado. E' quando 
está CONCRETA e REAL. com tôda a sua pujança 
e violência . 
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Uma agressão é IMINENTE, quando a lesão do 
direito está PRõXIMA. Quando o agredido PRES
SENTE, através de atos e fatos do agressor a PRO
XIMIDADE DA OFENSA. Quando está como que sus
pensa sôbre o agredido. E' quando se apresenta co
mo uma séria ameaça do dire;to de alguém. E' quan
do as circunstâncias do caso demonstrem que já se 
vai sofrer a violênc .ia. 

Exemplo: - «O Policial-Militar está rondandn 
uma rua, praça, largo, etc., ou mesmo de folga. Um 
cidadão qualquer está se portando de MODO INCON
VENIENTE, proferindo palavras ·obcenas, perturban
do o tráfego, importunando outras pessoas. O Poli
cial-MiLtar, como é de seu dever, dirige-se a êle em 
têrmos delicados, embora com energia e o obs-erva pe
lo seu procedimento.» 

«O ci<ladão não aceita a observação e julga-se no 
direito de O.FENDER com palavras o Policial-Militar. 
Êste, naturalmente, com palavras enérgicas fará sen
tir ao cidadão que a sua conduta não é CORRETA e, 
intima-o a acompanhá-lo até a presença da autorida
de. O intimado não aceita as acertadas atitudes do 
Policial e inicia uma agressão ou ameaça iniciá-la 
de forma positiva. Naturalmente o Policial-M;litar de
ve defender-se» . 

Neste exemplo citado houve agressão atual ou imi
nente e INJUSTA. Atual e iminente porque a agres
são se INICIOU ou FOI INICIADA. INJUSTA por
que o Policial-Militar não a provocou. Sua interven
ção foi feita com a formalidade legal e respe;tados 
os direitos do cidadão. 

INJUSTIÇA NA AGRESSAO 

Para que a agressão seja injusta, portanto, é ne
cessário que não seja provocada. Se a agressão fôr 
motivada por provocação tornar-se-á JUSTA e, até 
certo ponto, necessária e irremediável. Neste caso a 
agressão é legitimada pela provocação. 

Como exemplo, ainda, nos reportamos- ao fato aci
ma citado. 
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DEFESA DE DIREITO PRõPRIO OU DE OUTREM 

Quais os direitos que podem ser lesados? 
Costa e Silva, citado por Odin Brasil America

no, afirma que «não há direito (bem jurídico) que não 
seja su~cetível de lesão ou periclitação . A vida, a in
tegridade corpórea, a liberdade, o patrimônio, ainvlo
Iabilidade do domi.ciUo, a honra, o nome, os direitos de 
familia, os dirl3itos cívicos, - todos êstes bens podem 
ser atacados.» 

E, o insigne mestre Nelson Hungria afirma: - «O 
vocábulo DIREITO empregado no artigo 21, deve ser 
entendido como compreensivo de todo · INTER.l!lSSE 
JURIDICAMENTE TUTELADO (vida, integridade cor
pórea, liberdade pessoal, pudor, honra, propriedade) 
tudo , enfim, que se compreende no patrimônio jurídi
co do indivíduo ». 

Portanto, parece que podemos afirmar que a to
do o DIREITO se aplica a legítima defesa, porque to
dos os DIREITOS :o.ão suscetíveis de serem lesados . 
No exemplo retro citado, estava sendo ameaçada de 
lesão a integridade corpórea do Policial-Militar. Nes
te ponto, a defesa dêste agente da Lei seria legítima 
e em defesa de direito próprio. 

Quando o dire'.to de outrem estiver nas condições 
já estudadas, o Código Penal Brasileiro permite a De
fesa Legítima em favor de terceiros. 

MODERAÇAO DOS MEIOS NECESSARIOS PARA 
REPELIR A AGRESSAO 

Se o homem tem o dever de ser cavalheiro, so
ciável e solidário com o seu semelhante, deve tam
bém , no momento da reação contra uma ofensa injus
ta, USAR TAO SôMENTE DOS MEIOS NECESSA
RIOS à sua defesa e com a PRUDÊNCIA QUE FõR 
POSStVEL, sempre em razão da ofensa recebida. · 

Deve-se, pois, .MODERAR a defesa, MODERAR o 
emprêgo dos meios e não fazer ao agrei;:.sor mais mal 
que o necessário para f;carmos livres da agressão. 
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Os meios devem ser SUFICIENTES para fazer 
cessar a agressão. A defesa deve parar tão logo a 
ofensa tenha sido subjugada, incapacitada e domina
da. 

A expres-são «MEIOS NECESSÁRIOS», usada pe
lo Código, deve significar «MEIOS SUFICIENTES», 
isto é, capazes de SUFOCAR a agressão, portanto 
<~USO MODERADO» significa «DEFESA NECESSÁ
RIA E SUFICIENTE». 

Dai, concluirmos que é preciso que os MEIOS NE
CESSARIOS para repelir a agressão sejam uUiza
dos moderadamente, SEM O QUE poderá haver defesa, 
mas não LEG.ITIMA. 

A reação do agredido é, pois, limitada pelo do
mínio do agressor. Se esta ação ultrapassar êste limi
te, o seu autor cairá no EXCESSO CULPOSO previs
to pelo Código Penal e destruirá as características da 
Legítima Defesa, passando a responder por crime cul
poso. 

Assim, se a agressão é apenas física, com o em
prêgo da fôrça fís;ca do agressor, o Policial-Militar, 
antes de empregar qualquer outro meio de reação, 
deve tentar o emprêgo dos meios correspondentes. Se 
êstes não satisfizerem, então, o Policial-Militar vai au
mentando a intensidade dos meios de reação, tudo fa
zendo, porém, para que a agressão CESSE. Mas, se 
mesmo ass,im, a agressão continuar o Polic;al-Militar 
tem o direito de ir aumentando a reação, e, neste ca
so, deve ter o cuidado de causar o menor mal possível 
ao agressor. Por exemplo, se fôr forçado ao uso do 
revólver procurará atingir as partes do corpo menos 
vulneráveis e menos vitais- e que menor risco de vida 
apresentem: - as pernas e os braços. 

Se por circunstâncias oriundas da própria agres
são o Policial atingir o seu agressor, ferindo-o, não 
deve JAMAIS abandonar o local. Antes, porém, de
ve providenciar imediatamente nos socorros para o 
ferido, dispensando todos os primeiros cuidados que se 
fizerem necessários. Arrolará, em seguida, tantas quan. 
tas testemunhas possa , anotando seus nomes, residên-
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cias e local de trabalho. Dará conhecimento do fato 
ao seu Cmte., Dest• ou à autoridade policial. . 

Ao relatar o fato, ou ao depôr em qualquer in
quérito ou processo deve o Policial-Militar fazê-lo 
SERENAMENTE RESSALTANDO os mínimos deta
lhes a fim de deixar, desde logo, evidenciadas as 
TRl!JS CIRCUNSTANCIAS ESSENCIAIS para carac
terizar a legítima defesa. 

Os requisitos da Legítima Defesa se ligam e se 
entrosam de modo a formarem um bloco indestrutí
vel. Todos êles devem estar caracterizados PERFEI
TAMENTE, para tornar a defesa LEGITIMA. A fal
ta de um destruirá a legitimidade. 

Ao Policial-Militar que, entre outros, tem o de
ver de enfrentar o perigo, compete estar muito bem , 
informado e conhecido dêste assunto, para sua própria 
defesa. 

Assim, tôda a vez que as circunstâncias conduzi
rem o Policial-Militar à · prática de um crime, deve o 
mesmo obedecer, rigorosamente, aos preceitos que a 
Lei exige e para que fique plenamente provada a LE
GITIMA DEFESA. 

Não basta a simples alegação de ter agido em 
Legít :ma Defesa sua ou de outrem, é necessário e 
imperioso que fique provado e que em tômo do fato 
tenham ocorrido as circunstâncias que provam e ca
racterizam a Legítima Defesa, pois , o Juiz ou Tribunal 
que julga o fato, só o faz através das provas encon
tradas no processo e, se nos autos não estiverem ní
tidas as circunstâncias exig'.das. por Lei, jamais o Juiz 
ou Tribunal algum, aceitará a alegação feita pelo 
acusado ou seus advogados. 

E lembre-se: 

«O POLICIAL-MILITAR TEM O DEVER DE 
ENFRENTAR O PERIGO, PORTANTO, NAO PODE 
ALEGAR ESTADO DE NECESSIDADE.» 

32 - AUXILIO AOS 
PARTICULARMENTE, 

DEMAIS FUNCIONA.RIOS, 
AOS DA CAÇA E PESCA 
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E DO SERVIÇO FLORESTAL 

Qualquer funcionário público, quer seja MILITAR, 
POLICIAL ou CIVIL, poderá encontrar dificuldades 
na sua ação, apesar do Código Penal, em seu artigo 
329, considerar crime a oposição ao ato legal de fun
c'.onário competente para execução do mesmo. 

Tanto faz estar de serviço, como de folga, o Po
licial-Militar fica OBRIGADO a prestar todo o auxí
lio que se fizer necessário ao funcionário público que 
dêle precisar. Para il::to, não deve- esperar pela so
licitação do necessitado, deve ag'.r de imediato, pres
tando o auxílio que · estiver ao seu alcance. 

E' de rotina, o Destacamento Policial receber .so
licitações as mais diversas, de auxílio a funcionário s · 
que pretendem executar tarefas específicas de suas 
funções e que sentem dif;culdades. Cabe ao Cmt. 
Dest• dosar os pedidos, selecioná-los e atendê-los den. 
tro das disponibilidades do Destacamento. Indepen
dente disto, cabe ao Policial-Militar que transita, a 
s-erviço ou não, pelas ruas e que trabalha ostensiva
mente, atender e socorrer a qualquer funcionário, quan 
do necessár;o. 

Por FUNCIONARIO PúBLICO, se entende «a 
pessoa investida em cargos criados por Lei, em nú
mero certo, com denominação própria e pagos pelos 
cofres da União (Federais), dos Estados (Estaduais) 
ou dos Municipios (Municipais).» 

Para exemplificar: um fiscal da Alfândega ganha 
pelos cofres da Un'ão, portanto é um funcionário Fe
deral; um agente da Exato ria percebe pelos cofres do 
Estado, é um funcionário Estadual; um fiscal da Pre
feitura , é funcionário municipal. 

Nós , que integramos as fileiras da Brigada Mili
tar do Estado, somos funcionários públicos ESTA
DUAIS-MILITARES, os demais funcionários público s 
estaduais são CIVIS. 

O Policial-Militar também deve auxilio aos elemen
tos da Aeronáutica, do Exército e da Marinha, quan-
do no exercício legal de suas funçõe1::,. • 
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A ajuda deve ser sempre no sentido de se fazer 
cumprir o ato legal que foi determinado pelo funcio
nário. 

Entretanto, os demais funcionários, também têm 
o dever de auxiliar ao Policial-Militar nos mesmos mol
des acima citados. Há, portanto, um verdadeiro ema
ranhado de deveres recíprocos, cuja finalidade é a pres
tação mútua de auxílio, visando a execução de uma 
tarefa. legal. 

Os fiscais da Caça e Pesca, estão entre aquêles 
que mais solicitações fazem aos Destacamentos Poli
ciais visando conseguir elementos Policiais-Militares 
para acompanhá-los na sua tarefa . Tal fato se com
preende porque o nosso Estado é essencialmente pro
pício ao exercício da caça e da pesca e porque o Ser
viço respectivo não dispõe de número suficiente de 
funcionários para cobrir tão extensa área. 

Nestas ocasiões, os Cmts. de Dest• devem aten
der , dentro das posE,ibilidades e com solicitude, êstes 
pedidos. Devem, também, fazer dó seu programa de 
Instrução noções sôbre o Código de Caça e Pesca e 
do modo da ação do Policial-Militar quando neste ser
viço de auxíl;o aos fiscais da Caça e Pesca. 

A Lei 2.740, de 29 de Novembro de 1955, (Cria
ção do RPRMont) determinou a colaboração daquele 
Regimento com o Serviço de Caça e Pesca e com o 
Servi'ço Florestal, mas tal fato não exclui o dever de 
auxílio que todo e qualquer funcionário presta a um 
seu companheiro. 

Quanto ao Serviço Florestal o mesmo acontece e 
todo o auxílio deve ser prestado pelos Destacamentos 
Policiais, dosando as possibilidades e a natureza do 
auxílio. 

A Lei Estadual n• 2.740, de 29 de Novembro de 
1955 ( criação do RPRMont e que se encontra na ter
ceira Parte desta edição), pelo seu artigo 29, item XI, 
atribuiu ao RPRMont a missão de: 

«COLABORAR COM O SERVIÇO DE CAÇA E 
PESCA» . 

(O Serviço de Caça e Pesca (SCP) tem sede em 
PõRTO ALEGRE , junto à Diretoria da Produção Ani-
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mal (DP A) na Exposição-Bairro Menino Deus, Cai
xa Postal, 1556 - e mantém POSTOS DE FISCALI
ZAÇÃO DE CkÇA E PESCA (PF) nos municipios 
do Interior do Estado. Nos municípios onde não há 
P. F. a parte da Caça e Pesca é atendida pelo Dr. 
VETERINARIO . (Inspetor Veterinário) ou pelo En
genheiro Agrônomo do local. 

As «NORMAS DE COLABORAÇAO» que expli
cam a maneira COMO os RPRM cooperam com o Ser
viço de Caça e Pesca, estão publicadas no Boletim da 
Brigada Militar sob n• 92, de 26 de Abril de 1960 . Na 
sua essência determinam aos Policiais Rurais a exe
cução da FISCALIZAÇAO EXECUTIVA dos caçado
res, pescadores ou capturadores em todo o território 
do Estado . 

Tais NORMAS DE COLABORAÇÃO foram esten
didas, como atribuições, aos Destacamentos Policiais, 
pelo Boletim do Comando Geral sob n• 291 , de 27 de 
Dezembro de 1961 , o que vale dizer que os Dest . Poli
ciais também executam a Fiscalização Executiva. 

Por FISCALIZAÇÃO EXECUTIVA E.e entende 
aquela que é executada pelos Fiscais noE, CAMPOS, 
nas ESTRADAS, nos RIOS, nas PROPRIEDADES 
RURAIS, nas ENTRADAS e SAlDAS das cidades e 
que é diretamente feita em contato PESSOAL com o 
caçador, pescador ou capturador, assim como nas Bom
bas Sugadoras de água para Granjas. 

A Fiscalização Executiva para os Destacamentos 
Policiais consiste em : 

- INTERVIR sempre que se deparar com caça
dor, pescador ou capturador, com a finalidade de FIS
CALIZA-LO . 

(TAL SERVIÇO E' FEITO PARALELAMENTE 
COM O DE ROTINA DOS POLICIAIS). 

- AUTUAR os infratores conforme INSTRU
ÇõES MINUCIOSAS que são remetidas aos Destaca
mentos pela Assessoria da Brigada Militar junto ao 
Serviço de Caça e Pesca. 

Nota-se, então, que os Destacamentos estão com 
atribuição da ,FISCALIZAÇÃO sôbre Caça e Pesca e 
que , portanto, não necessitam mais esperar a solici-



. - 120 -

tação do Inspetor Veterinário ou de Fiscais de Caça 
e Pesca para intervir nesta fiscalização. Tal inter
venção deve ser efetuada a todo o momento que en
contrar com caçadores, pescadores ou capturadoreE,. 

Por FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA se en
tende aquela que consiste em: 

- EXPEDIR licenças de Caça, de Pesca e de 
Captura; 

RECEBER os Autos das Infrações; 
ARBITRAR a Caução de Multa; 
RECEBER as Defesas dos infratoreE,, etc. 

E' a fiscalização efetuada pelos Drs. Inspetores 
Veterinários ou pelos Chefes de Fiscalização de Caça 
e Pesca do interior. 

Normalmente, no interior do Estado, a expedição 
das L'.cenças para caçar, pescar ou capturar é feita 
pelos Drs. Inspetores Veterinários ou pelos Chefes de 
P. F. - O Boletim do Comando Geral sob n• 291, de 
27 de Dezembro de 1961, permitiu que aos Oficiais '? 

Sargentos Comandantes de Destacamentos Policiais 
fôssem atribuídas as funções de Chefe de Pôsto de 
Fiscalização de Caça e Pesca do interior, a critério 
do Serviço de Caça e Pesca e com prévia aprovação 
<lo respectivo Cmt. de B. P. Daí a razão por que já 
existem cêrca de 30 Cmts. Dest• Policiais nomeados 
para tais missões acumulativamente com as de Cmt. 
Dest. 

Na instrução referente à Caça e Pesca os solda
dos, cabos e sargentos devem saber preencher, com 
habilidade, o TALÃO DE INTIMAÇÃO e como agir 
frente ::w infrator da caça ou da pesca. 

Para tal instrução a Assessoria da B. M. junto ao 
S. C. P. envia periõdicamente polígrafos instrutivos 
que servem como fonte de consulta. Além dirno, !'! 
remetido o livreto - «CODIGO DE CAÇA E PESCA» 
onde consta: 

o Código de Caça; 
a Portaria 14/54; 
a Portaria 205, de 8 Dezembro de 53; 
o Código de Pesca; 
o Decreto Lei n• 1.631 , de 27 de Set. de 39; 
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- o Decreto Lei nQ 4.830 A, de 15 Out. de 1942; 
- a Portaria 101, de 5 de Novembro de 1954. 
A Assessoria também remete todo o material ne

cessário à fiscalização como: blocos de Talão de Inti
mação, blocos de Auto de Infração e folhetos de ins
trução. 

33 - PORTE DE ARMAS - MODO DE EFETUAR 
O DESARMAMENTO 

Tôda a pessoa ao adquirir arma (para defesa pes
soal ou para a caça), deve ter AUTORIZ.AJÇAO PO
LICIAL. Assim, a casa comercial vendedora exigirá 
do comprador esta permissão. 

Tal exigência evita que elementos desclassificados 
adquiram armas, as quais s,eriam usadas nos delitos. 
Não podendo adquirir armas diretamente no comér
cio, êstes indivíduos, usam outro meio: - adquirem 
de particulares ou furtam-nas.' 

O Polic~al-Militar deve ter redobrado cuidado 
quando enfrentar tais elementos, pois, estão s,empre 
bem armados e dispostos a tudo. Na maioria, não 
usam só revólver e sim outras armas como: - pu
nhais, esti1etes, canivetes, navalhas, etc. 

Adquirida a arma de defesa pessoal ou para a. 
caça, imediatamente, deve o proprietário registrá-la 
na Repart;ção Policial. Na Capital do Estado · a sec
ção competente é a Secção de Armas, da Delegacia 
de Ordem Social (DOS). No Interior, são as Delega
cias de Polícia. 

O . REGISTRO DE ARMA é o título de proprie
dade. Quem não o possue não é DONO. Tal re
gistro só dá direito ao uso da arma na RESIDJilN
CIA (domicilio) do proprietário. 

Para levar a arma consigo, o proprietário deve 
adquirir o PORTE DE ARMA,. que também é forne
cido pela Polícia. 

Para conduzir a arma no porta-luvas do automó
vel é fornecido um PORTE ESPECIAL. 

Na prática, o proprietário de armas, ao requerer 
o REGISTRO, também o faz do PORTE, adquitindo, 
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assim, os dois documentos que facultam o uso da ar
ma tanto em casa, como de levá-la consigo. 

Quem trouxer consigo arma, mesmo que seja o 
proprietário, sem o devido PORTE, comete Contra
venção Penal, prevü,.ta na L. C. P., artigo 19. 

O Porte de Arma deve ser conduzido pelo pro
prietário armado e deverá ser exibido tôda a vez que 
o exigirem as autoridades policiais e seus agentes. 

As pessoas que obtiverem PORTE DE ARMA, só 
poderão conduzir a arma constante no mesmo, sendo 
apreendida a arma que não com:.tar no referido do
cumento, independente de outras penalidades. 

Por exemplo: num Porte consta: Revólver Tau
rus, calibre 38, cano curto e o portador possue, no mo
mento, Revólver Taurus, calibre 32, cano longo. O 
Porte não condiz com a arma portada. E' caso de 
apreensão. 

No requerimento solicitando o REGISTRO ou POR
TE, o requerente deve citar as razões por que deseja 
usar a arma e cabe ao Delegado de Polícia decidir 
sôbre a conveniência ou não da concessão. 

O REGISTRO ou PORTE serão cassados e a ar
ma será apreendida quando o portador: 

1) - servir-se da arma para brinquedo, gracejos, 
etc.; 

2) - usar a arma ostensiva, acintosamente ou 
exibi-la desnecessàriamente; 

3) - ameaçar alguém com a arma, deEnecessària
mente. 

A licença para o PORTE DE ARMA é PESSOAL, 
o Policial-Militar <leve verificar se o proprietário <5, 
de fato, quem porta a arma. Exemplo: no Porte cons
ta ser do sr. AN'DôNIO NUNES SOUZA e o cidadão 
se identifica como sendo o Sr. PAULO ROBERTO DA 
SILVA. Não é a meEma pessoa a quem o Porte foi 
cedido. Neste caso, a pessoa deve ser apresentada à 
autoridade Policial, sendo Eeu Porte e sua arma apre
endidos. 

A autoridade policial, como medida <le segurança e 
de prevenção pode autorizar (determinar) o desarma
mento. Assim um Delegado de Polícia, em determi-
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nada situação poderá mandar proceder a um desarma
mento geral, e os executores, na maioria das vêzes, são 
elementos componentes dos Destacamentos Polic'.ais . 

Inserimos, aqui, certas normas para o desarma
mento: 

a) - O Policial-Militar ao proceder tal diligên
cia em Bares, Restaurantes, Armazéns e congêneres, 
deve, em princípio, comunicar sua missão ao proprie
tário da Casa Comercial e sol;citar-lhe, por ética, a 
devida permissão; 

b) - Tôdas as saídas devem ser vigiadas; 
c) - Procederá ao desarmamento revistando, a 

todos, na cintura, nas botas, na parte interna do ca
saco e do casacão, se fôr o caso; 

d) - Agirá com calma, delicadeza, tato e ener
gia, para evitar reações , lembrando-se sempre que 
ninguém recebe bem a uma ação destas, mormente, 
em público; 

e) - Ao apreender uma arma deve: 
1•) - SE F•ôR REVóLVER, PISTOLA, etc.: 

- anotar o nome de quem foi apreendido, num 
papel e introduzi-lo no cano; anotará mais o dia, 
a hora e o local onde foi apreendido; 

2•) - SE JílôR ADAGA , PUNHAIS, FA
CôES, et c. : - procederá de modo idêntico , mas 
colocará o papel na lâmina e a introduzirá na 
bainha. 
O ideal seria que o desarmamento fôsEe proce

dido por DUPLAS de Policiais. Neste caso, um exe
cutaria a revista e o outro estaria de vigilância, ten
do por atribuição anotar dados e coletar as armas 
apreendidas . 

E' interessante que a autoridade policial acompa
nhe tais atividades . 

As armas apreendidas são entregues, em «Guia de 
Recolhimento », à autoridade policial para o conve
niente destino. 

Nos Dest• Policiais serão entregues ao Cmt. do 
Dest• que fará esta Guia de Entrega ao Delegado 
de Policia, em duas vias, sendo passado o recibo na 
2• via que é arquivada no Dest • 
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Conforme prev10 entendimento com o Delegado, o 
Cmt. do Dest• Pol. poderá fazer a remessa semanal
mente (nestes casos às segundas-feiras, dado o movi
mento de sábado e domingo), quinzenalmente ou men
salmente, tudo dependendo do número de armas apre
endidas, do número de ocorrências policiais do Municí
pio, do número de desarmamentos efetuadoe. etc .. .. 

O Polic'.al-Militar deve ter sempre presente que 
o desarmamento constrange qualquer pessoa e isto po
derá ser motivo de reações se o Policial-Militar agir 
de modo desatencioso e brusco. 

Podem usar armas INDEPENDENTE do respec
tivo PORTE: 

a) «os agentes da autoridade pública judiciária, 
policial e administrativa, em diligência ou em serviço 
de e,ua competência»: - Exemplo: - os oficiais de 
justiça, os inspetores, escrivães de Polícia, os fiscais 
aduaneiros, etc .. .. 

' b) Os Oficiais das ,Fôrças Armadas e Fôrças 
Auxil'.aree,, de acôrdo com os respectivos regulamentos; 

c) Os membros do Corpo Diplomático». 
Sendo a Brigada Militar, a Fôrça Policial-Militar 

do Rio Grande do Sul, a quem está afeto a manuten
ção da ordem, função claramente Policial, os seus ele
mentos devem intervir e at ender as ocorrências poli
ciais em que seja necessário o auxílio ou a intervenção 
da autoridade. Assim, - mesmo de folga, o compo
nente da Brigada Militar tem o dever de prender em 
flagrante delito, de auxiliar aos outros funcionários, 
de atender pedidos de socorro, de perseguir fugitivos 
e crii;ninosos. E isto poderá ser feito desarmado ... 
Não! 

Por isto somos de parecer que não só os oficiais 
mae,, tamb ém, todos os praça s de pré, devem possuir 
e portar seu revólver, independente do respectivo 
«porte». Não se trata aqui de revólver adquirido par
ticularmente pelo praça, mas daquele que é pago pela 
Fôrça. 

O emprêgo da arma adquirida particularmente, em 
ocorrências policiais, embaraça a ação do encarregado 
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do I. P. M., que será instaurado e dificultará a situa
ção do praça. 

Num serviço de desarmamento o Policial-Militar 
deve distinguir PORTE de TRANSPORTE. No 
TRANSPORTE a posse é momentânea: Exemplo: 
levar a arma para o consêrto; para a Delegacia de 
Polícia a fim de registrá-la; para entregar à auto
ridade quando achada; para levá-la à Casa de Penho
res, etc. . . . Nestes casos, deve estar a arma descar
regada. No PORTE, a posse é permanente, isto é, 
a pessoa permanece com a arma em seu poder, duran
te o trânsito. 

As · armas de defesa pessoal mais encontradas são 
os revólveres de calibre 38 e 32, pistolas automáticas 
carregadas pelo cabo. Note-se que nenhuma destas 
armas de defesa pode ter al ça de mira, pois, nestes 
caros são consideradas «arma de guerra». 

34 - COMO EFETUAR A BUSCA DOMICILIAR 

A BUSCA DOMICILIAR é uma diligência po
licial proced ida em habitações, que tem por finalidade 
a apreensão de alguma coisa ou de pessoas, relaciona
das com um del ;to. 

Ela pod er á ser procedida por elementos do pró
prio Destacamento Policial ou pela própria autoridade 
(Delegado de Polícia). Geralmente, são os componen
tes do Dest• que a executam e para isto devem receber 
o competente -MANDADO DE BUSCA e APREEN
SÃO. 

Diz o Código do Processo Penal que «a busca do 
miciliar deve ser procedida quando FUNDADAS RA
ZõES a autorizarem , para: 

a) prender criminosos; 
b) apreender coisas achadas ou obt idas por meios 

criminosos; 
c) apreender instrumentos de falsificação ou de 

contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; 
d) apreender armas e munições, instrumentos 

utilizados na prática de crime ou destinados a fim 
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delituoso; 
e) descobrir objetos necessários à prova de in

fração ou à defesa do réu; 
f) apreender cartaE, , abertas ou não, destinadas 

ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de 
que o conhecimento do seu conteúdo, possa ser útil 
à elucidação do fato; 

g) apreender pessoas vítimas de crime; e 
h) colhêr qualquer elemento de convicção.» 
Sabemos , pela Constituição Federal, que a casa 

do cidadão é inviolável, com as exceções expressas na 
Lei, portanto a Busca Domiciliar é a «mais grave e 
violenta das atr:buições conferidas pela Lei à autori
dade policial.» Ao Policial-Militar que executa tal 
missão, cabe ter bem presente estas circunstâncias e 
usar de tôda a cautela e obediência ao estabelecido no 
Código do ProcesEo Penal, para estas ocasiões. 

Abaixo citamos sinteticamente as normas gerais 
que devem ser seguidas para as Buscas Domiciliares: 

1•) verificar se o mandado de Busca contém todos 
os requisitos determinados pelo Código do Processo Pe
nal; 

2•) na execução, usar de cortesia e respeito, pru
dência e energia; 

3•) fazer-se acompanhar de testemunhas para o 
ato; 

4•) caso não esteja o morador, a busca será, 
também, assistida pelo vizinho; 

5•) realizar as buscas sômente durante o DIA. 
Durante a NOITE, será efetuada se o morador a per
mitir. Caso êle não a permita (sendo Noite) o Poli
cial-Militar interditará a casa retardando o serviço pa 
ra quando amanhecer; caso seja iniciada durante o 

. DIA poderá se prolongar pela NOITE (segundo Bento 
de Faria); 

6•) os mandados de buscas domiciliares serão 
cumpridos por dois Policiais-Militares, no minimo; 

7•) ao chegar à casa , deve ler o mandado , na pre
sença do morador e das testemunhas, antes de mais 
nada. Intimar o morador a permitir a realização (sen-
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do DIA). - Caso êste se recuse, poder-se-á usar da 
fôrça (arrombamento) para a efetivação da Busca Do
miciliar; 

8•) lavrar o respectivo AUTO de APREENSÃO 
tão logo seja encontrada a co:sa procurada, sendo as
sinado pelos executores e pelas testemunhas; 

9•) se não fôr encontrada a coisa procurada, os 
- executores darão conhecimento imediato das razões da 

Busca ao morador da casa rebuscada; 
10•) os livros de cartórios de registros públicos 

,;erão revistados sem serem retirados, ü,.to é, as pes
quisas serão realizadas na própria repartição. 

11: Amintas Vida! Gomes quem nos ensina o que se 
segue: 

«Para prender um criminoso ou apreender uma coi. 
sa, o rebuscamento de uma casa é encargo geralmente 
fácil e rápido, sendo certo que algumas vêz€E· terão de 
ser examinados guarda-roupas, armários, arcas, ma
las e também o sôbre-fôrro dos cômodos e outros es
conderijos reconhecíveis sem esfôrço. Não haverá, 
também, dificuldade se o objeto procurado fôr uma es-

- crivaninha, penteadeira, máquina de costura ou outro 
móvel de apreciáveis dimensões. Mas, se a pesquisa 
se desenvolver em tôrno de dinheiro, jóias, pedras pre
ciosas, moedas, papéis, e o delinqüente ou alguém da 
casa se dispuser, para impedir o remeximento iminen
te ou paralisar os trabalhos policiais, a fornecer indi
cações, - a procura terá que ser minuciosa, paciente 
e demora-da. Tenham-se em vista - para não se fa
lar nos enterramentos nos pátios, canteiros, sob ladri
lhos ou tacos dos p:sos e na comum ocultação no fôr
ro, entre as peças de roupa guardadas, _ou na caixa 
d'água de privada - os casos de pedras preciosas meti
das em frestas de paredes, cédulas ou jóias postas em 
fundo falso de armário, de gavetas, de malas,, de maletas, 
na paina dos travesseiros, de almofadas ou no algodão 
de acolchoados; - documentos, cédulas ou títulos pos
tos entre a gravura e o papelão do fundo dos quadros 
ornamentais; jóias e valores, facas, revólveres, navalhas, 
frascos de entorpecentes, etc. . . . metidos em latas ou 
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sacos de cereais; cadinho:;:., caixas e areia de fun
dição, cunhas de moedas, debaixo de tábuas removíveis 
de soalhos; pequenos objetos aderidos com cêra deba;xo 
dos tampões de mesas ou colocado:;:, sob peças opacas 
de lustres ou nas cimalhas de luz indireta; - docu 
mentos enfiados em livros ou entre fôlhas de jornais 
velhos empilhados e tantos outros escaninhos que o es
pírito imaginoso do malfeitor lhe indica e que a argúcia 
elo Policial deve descobrir.» 

«Os corpos dos assass ;nados são excepcionalmente 
colocados em malas, arcas ou caixotes para aguardar 
destino definitivo, pois que os sepultamentos, que de 
ordinário se fazem a pequena profundidade na parte 
não pavimentada dos quintais, - são preferidos pelos 
criminosos, sobrando Eempre, porém, vestígios da inu
mação apressada; - os fetos e os recém-nascidos, via 
de regra, são sepultados à flor da terra ou introduzidos 
nos monturos .>, 

Segundo o Código do FroceEso Penal um Mandado 
de Busca deve conter o quc se segue: 

- indicação da casa em que será realizada a 
Busca e o nome do respectivo proprietário ou morador; 

citação do motivo e os fins da diligência; e 
- a assinatura da autoridade que o fizer expedir. 

MODÊLO DE 
MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO 

O Sr. Fulano de Tal, Delegado (Sub-Delegado) de 
Polícia de .......................... . 

Manda a dois (Policiais-Militares do Dest<> Pol.) 
ou agenteE de polícia desta Delegacia (ou Sub-Delega
cia), a quem fôr êste apresentado, indo por êl e 
assinado, que em seu cumprimento se dirijam à 
casa n• ........ . da rua ...................... (ou si-
tuada em tal lugar) dc que é morador J.JJJ ........ . 
e ali, depois de ao mesmo ou a quem Euas vêzes 
fizer, ler e mostrar o presente mandado, o intimem 
a que incontinenti franqueie a entrada da casa e de 
Euas dependências , a f'm de se dar busca para ser 
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apreendido o seguinte: (descrição); - e em seguida 
,, r ocedam a rigorosa busca para o fim supra declarado, 
a rrombando, se necessário fôr, as portas da casa, as 
dos cofres ou armárioE,, as gavetas, etc. . . . e prati
cando tôdas as diligências que forem indispensáve iE, pa
ra efetuar a apreensão ordenada, podendo prender em 
flagrante os recalcitrantes e empregar os meios legais 
para a dev ;da execução dêste mandado. 

Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Eu, 
Fulano de tal, escrivão o escrevi (ou datilografei) . 

. . . . . . . . . . . . . . . en1. ..... de ........... . de 196 .. 

Assinatura do Delegado de Polícia 

35 - LOCAIS DE CRIME: DEFINIÇÃO E 
COMO PODEM SER 

Todo o local, tôda área onde se verificou um fato 
considerado criminoso por Lei , denomina-se LOCAL 
DE CRIME. 

Assim, num caso de atropelamento na via públi
ca, o LOCAL DE CRIME, justamente, é aquêle lugar 
onde se deu efetivamente o fato. Se fôr um bonde 
que atropelou um pedestre o LOCAL será sôbre os 
trilhos. Se fôr um cofre que foi arrombado o LO
CAL será tôda a peça onde se encontra o mesmo cofre . 
Se fôr uma agressão física de «A» contra «B», num 
BAR, o LOCAL será, tôda a peça onde se deu o fato 
delituo so. Se fôr encontrado um cadáver nos fundos 
de um quintal, o LOCAL será relativamente todo ,i 

páteo ou quintal. E fl,ssim por diante. 
Daí nos surge a idéia de LOCAL INTERNO e 

LOCAL EXTERNO, que são os dois grandes ramo.: 
que subdividem o LOCAL DE CRIME. 

LOCAL INTERNO é aquêle que E,e encontra em 
ambiente fechado. Exemplo: todos os interiores de 
habitações qualquer que seja ela, um quarto ou quar
tinho , salas, varandas, res,ervados, W. C., galpões, 
etc ... . 

LOCAL EXTERNO é aquêle que se en contra fo. 
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ra das moradias'. Exemplo: páteos, quintais, campos, 
terreno baldio, ruas, avenidas estradas, praças, etc .... 

AINDA sob o ponto de vista teórico devemos no
tar que quando se verifica um fato criminoso existe o 
lugar própriamente dito onde o ato foi consumado e 
as suas redondezas. Muitos autores denominam de 
AMBIENTE IMEDIATO e AMBIENTE MEDIATO, 
respectivamente. 

Existem outras classificações como LOCAIS 
ÊRMOS e LOCAIS FREQüENTADOS, que servem, 
mais para melhor esclarecimento do assunto, pouco 
influindo na missão Policial Ostensiva, quanto aos lo
cais. 

Essas classificações aqui ventiladas o são apenas 
para o conhecimento dos Policiais-Militares que delas 
terão necessidade para o uso diário das comunicações 
e entendimento entre as autoridades policiais. 

36 ATUAÇÃO DO POLICIAL-MILITAR NOS 
LOCAIS DE CRIME 

O Policial-Militar, que faz o policiamento osten
sivo nas ruas , nas carreiras, nos bailes , nos campos de 
futebol, etc. , será sempre o primeiro a ser chamado 
e o primeiro que chegará aos locais de crime, por que, 
entre outras razões-, qualquer pessoa se inclina a soli
citar a intervenção do Policial que está fardado. Por 
êste motivo o Policial-Militar deve ter todo o conheci
mento necessário sôbre COMO ATUAR NOS LOCAIS 
DE CRIME. 

Sabe-se que o CRIMINOSO, por maiores precau
ções que tenha tomado, SEMPRE DEIXA VEST!GIOS 
QUE ASSINALAM A SUA PASSAGEM PELO LO
CAL DO FATO . 

Por mais técnico, por mais completo que tenha 
sido o crime, fica no local do delito uma prova, um 
vestigio de seu autor. 

t:ste vestigio pode s.er úNICO, por exemplo: um 
simples e invisível fio de cabelo, ou um res1duo de 
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serragem, ou uma única impressão digital num pé de 
cama, etc. 

Para o perito criminalista, o local de crime r e
presenta um te souro, que deve ser mu'.to bem guar
dado, sob pena de ser extraviado ao simples toque de 
um leigo. Representa , também, um COFRE, onde es
tão guard a das raríssjmas pérolas de inestimável valor, 
pérolas estas que não devem ser tocadaE, por ninguém, 
a não ser o perito. 

De como o técnico encontrar o Local de Crime, 
dependerá o êx ito da s investigações. 

Ao .Policial-Militar que acorrer ao local em pri
me:ro lugar cabe , portanto, PRESERVA-LO CONVE
NIENTEMENTE, PARA QUE ESTAS PRECIOSIDA
DES {os vestígios e indícios) NÃO SEJAM ALTERA · 
DAS DE MODO ALGUM. 

«As maiores sumidades no assunto são unânimes 
em GARANTIR que ·O êxito d,e uma investigação 
criminal reside ím,ica e exclusivamente na maneira co
mo foi preservado o local de crime.» - A preservação 
é missão do Policial-Militar, portanto, o êxito da in
vestigação depende do modo de ação dêste Policial no 
local de crime, isolando-o, evitando que seja mexido ou 
tocado , ou alterado antes da chegada dos peritoE, crimi
nais. 

Todos os loca'.s de crime não podem ser subme
t ido s a uma mesm a té cnica de preservação, daí se afir
mar que não se pode estabelecer PRINCtPIOS para 
todos os casos de isolamento, entretanto , certas ma
neiras de agir serão citadas e, com a habilidade, inte
ligência é argúcia do Policial-Militar, poderão ser apli
cadas em ca da c:i.so. 

Mas, como se vê, a miE,são PRIMORDIAL dêste 
Policial é a PRESERVAÇÃO DO LOCAL DE CRIME 
que é feito da seguinte maneira: 

1) Ao chegar ao Local, não permitir a entrada 
de qualquer pessoa mt chamada AREA IMEDIATA, 
isto é, no local prõpriamente dito, até a chegada da 
autoridade policial, ou dos peritos, ou dos médicos le
gistas; 
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2) Em determinados casos, não permitir que as 
pessoas presentes se retirem do recinto. Por exemplo, 
um crime consumado num quarto de uma casa. Tô
das as pessoas que estiverem dentro desta casa não po
derão se retirar dela, até a chegada da autoridade po
licial; 

3) Não permitir que as pessoas pre~.entes no lo
cal toquem nos objetos ou mudem a sua posição; 

4) Evitar que os moradores ponham a casa em 
ordem, arrumem os móveis, limpem o assoalho, lavem 
roupas,, etc. 

5) Evitar que jornalistas e curiosos venham a 
prejudicar o local para colherem notícias ou verifi
carem os fatos; 

6) O Policial-Militar deve ter todo o cuidado pa
ra que êle próprio não toque em nenhum objeto ou 
mude sua posição; 

7) Em local EXTERNO (aberto) e existindo pe
ças capazes de sofrer a ação do tempo, o Policial-Mi
litar deve protegê-las. Exemplo típico é uma mancha 
de sangue a qual deve ser coberta com tábua, lata 
ou tapume pequeno, evitando que êstes « abrigos» to
quem nas peças; 

8) Ter sempre presente que o local do crime 
e os vestígios e indíc~os nêle existentes são INTAN
GtVEIS, isto é, não devem ser tocados a não ser pela 
autoridade policial competente; 

9) Cuidar para que nada seja acrescentado ao 
que se encontra no local do crime; 

10) Cuidar, de modo especial, para que animais 
domésticos como cães, gatos, canários, ratos brancos, 
etc.. . . não contribuam para desmanchar o local sob 
preservação . 

Depois de protegido êste LOCAL, o Policial -Militar 
deve : 

a) comunicar o fato à autoridad.e policial com
petente, no caso dos Destacamentos Policiais, será pa
ra a Delegacia de Polícia . Sendo fora de hora de ex
pediente, comunicar ao Sgt• de Plantão ou para o 
Inspetor de Plantão. Sendo em hora . de expediente 
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para o Inspetor Chefe (Comissário) e para o Dest 0 Pol., 
a que pertencer; 

b) na comun:cação, deixar bem claro a sua iden
tidade e o local exato onde se deu o crime (delito) , 
bem como a natureza dêste delito; 

c) arrolar verdadeiras testemunhas do fato cicor
r ldo anotando nome, profissão, enderêço da residênc:a 
e da profissão; 

d) prestar especial atenção para comentários de 
todos os presentes, detendo-se mai:;:, naqueles que são 
feitos pelos moradores, ou ma :s chegados à família ou 
à coisa violada; 

e) não fumar, nem permitir que se fume no local: 
f) não permitir que seja o PoliciahMilitar foto

grafado atuando no local; 
g) manter-se atento a tudo o que acontecer em 

seu redor, tudo anotando para posterior informação aos 
seus super:ores hierárquicos ou autoridades policia;s 
competentes; 

h) colhêr informações e não prest á -las senão 
aos seus superiores ou autoridades policiais competen
tes; 

i) manter-se calado, não emitindo declarações sô
bre o fato, principalmente ao:;:, repórteres ou a pessoas 
curiosas. Silenc '.ar , pondo-se atento e vigilante a tu
do que acontecer; 

j) fazer um rápido croquis do local do crime 
( croquis expedito), mesmo a lápis, o mais claro e com
pleto posErível, no momento; 

k) fazer um resumo escrito de tudo que notou, 
completando , na ocasião , com as informações às au
toridades ou superiores hierárquicos; 

!) não comentar, depois do serviço, o que viu ou 
o que ouv'.u. Manter-se recatado e sigiloso, eis a nor
ma certa a seguir. 

O Destacamento Policial deve desenvolver um pro
grama de MEDIDAS EDUCATIVAS ao público em 
geral , visando cientificá-lo de como proceder em casos 
Locais de Crime . Nesta orientação em suma, deve ser 
orientado que , salvo o caso de prestação de socorro , 
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ninguém deve se aproximar do local do crime que está 
submetido, desde a consumação do mesmo à ação Po
licial. O eminente professor Alme:da Junior nos en
sina que as populações cultas já conhecem está regra. 
Exemplifica a afirmação citando o fato de uma familia 
francesa que regressava à casa num domingo e a en
controu arrombada e como era muito tarde para o exa
me pericial devido, tôda a família foi dormir num ho
tel, com a finalidade de manter intatos os indícios que 
porventura existiriam no local do arrombamento. 
Tais fatos devem servir de guia e de orientação para 
o nosso público que via de regra não sabe como se 
portar nestas ocasiões e inutiliza um local de crime 
pela E,imples curiosidade ou precipitação. 

Um Cmt. de Dest 0 Policial deve explorar tôdas 
as oportunidades que se lhe apresentam , para difundir , 
entre o povo estas medidas educativas , que virão 
em proveito da Coletividade. 

37 - O QUE MAIS COMUMENTE PODE SER 
ENCONTRADO NUM LOCAL DE CRIME -

MANUSEIO DO QUE FôR ENCONTRADO 

Num Local de Crime podem ::;,er encontrados um 
cem número de coisas. A lista é ilimitada. Entre
tanto, conforme a natureza do crime praticado é CO
MUM serem encontrados, quase sempre, uma gama se· 
melhante de objetos ou indícios. 

1) Em princípio, em todo o local de crime, em 
regra, existe IMPRESSÃO DIGITAL e é em busca 
dêste precioso indício que o per:to se lança de inícic 

Nos Crimes contra a Propriedade (Furto Sim 
ples ou Qualificado, Roubo) é comum serem encon
tradas fezes dos ladrões, pois os mesmos, crêem que 
assim procedendo retardam a ação policial contra êleL 
E sabemos bem do fato acontecido em um país da 
Europa, que um ladrão liberto a pouco tempo da Casa 
de Correção, praticara um arrombamento e no local 
defecou utilizando-se do próprio boleLm de saída da
quela Penitenciária. Um exame de fezes poderá, tam-
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bém, indicar qual o verdadeiro delinqüente entre mui 
tos suspeitos. 

2) Os SINAIS DE ARROl\'IBAMENTO são os que 
se seguem em importância. Cada ladrão tem um 
MODO PRõPRIO de agir e com o qual fica tôda a 
vida de del:nqüência, aperfeiçoando-o cada vez mais. 
Mas, não muda. O Policial-Militar deve preE-ervar 
muito bem tais sinais que levarão o investigador ao 
caminho certo do autor. 

3) As PEGADAS , que são impressão do pé calçado 
ou descalço. Devem ser preservadas desde o mais lon
ge possível do local do crime propriamente dito, po is 
que serão modeladas pelo per~to criminal. 

4) Nos crimes de HOMICiDIO encontra-se com 
mais freqüência ARMAS ou INSTRUMENTOS utili
zados para a prática do crime, MANCHAS DE SAN
GUE, VESTíGIOS DE LUTA, etc. etc .... 

5) Neste Locais , ainda poder-se-á encontrar, en
tre outros vestígios, os 1,€guintes: 

- MANCHAS DE ESPERMA; 
- MANCHAS DE ALIMENTOS; 

MANCHAS DE LEITE; 
MANCHAS DE URINA; 

- MANCHAS DE VôMITOS; 
- FERRUGEM; 
- CÊRA; 
- TINTA; 
- LAMA; 
- IMPRESSÕES PRODUZIDAS POR DENTES 

ou POR UNHAS; 
- VEST!GIOS DEIXADOS POR ANIMAIS (Fe

zes, dentadas, pegadas); 
- IMPRESSÕES PRODUZIDAS POR INSTRU

MENTOS; 
- IMPRESSÕES DEIXADAS POR QUALQUER 

ESPJ;'JCIE DE VEICULO; 
- PÊLOS E CABELOS; 
- POEIRAS DIVERSAS; 
- CINZAS de CIGARROS e de LAREIRAS; 
- RECIPIENTES COM VENENOS; 
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MUNJiÇõES DIVERSAS; 
t: PAPÉIS QUEIMADOS OU NAO; 

IMPRESSÕES PRODUZIDAS POR PROJ:11':
TEIS em paredes ou móveis; 
OBJETOS OS MAIS VARIADOS, etc .... 

Para o manuseio, se fôr o caso, deve ser obser
vada a seguinte técnica; 

- UM COPO: segurá-lo entre o polegar e o in
dicador, sendo que o polegar dev~ tocar no fundo; 

- UMA GARRAFA: introduzir um dedo indica
dor no gargalo e colocar os dedos da outra mão, uni
dos , no fundo e externamente; 

- P APl!JIS SUSPEITOS: devem Eer tocadus com 
o auxílio de dois pedaços de madeira; 

- PEDAÇO DE VIDRO: segurá-lo pelos bordos; 
- UMA FACA PUNHAL: espetá-la numa rôlha 

de cortiça. Segurar a rôlha com a mão e o cabo en
costar na palma da outra mão. 

Naturalmente, que o vestígio de maior interês
se para os perito:;:., num crime de homicídio é o CA
DAVER. 

Todo e qualquer indício, por mais insignificante 
que pareça deve ser preservado, porque de tudo os 
peritos precisarão nas investigações . 

O cuidado do Policial-Militar em evitar que o Lo
cal de Crime seja alterado, tem apôio no artigo 16 do 
Cód'.go Penal Brasileiro que considera crime: «ALTE
RAR SEM LICENÇA DA AUTORIDADE COMPE
TENTE o ASPECTO DO LOCAL ESPECIALMENTE 
PROTEGIDO POR LEI» que é o caso do local de cri
me. 

Todo o público deve ser orientado de maneira que 
saiba perfeitamente que comete um crime, previsto 
no C. P. B. quem alterar um local onde se verificou 
o ato delituoso. 

Sempre que acorrer a êste locais, o Policial-Mi
litar deve ter bem presente que todo o êxito das in
vest'gações: a descoberta do criminoso, depende da 
MANEIRA COMO ÉLE PRESERVARA O LOCAL 
DE CRIME. 
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A importância de tudo isto está em conservar o 
Local, os indício:;:. e os vestígios nêle existentes, da 
mesma maneira como foram encontrados pelo Policial
-Militar. 

38 - INFRAÇõES DO TRANSITO 

Todo o trânsito do Brasil é regulado pelo CóDI
GO NACIONAL DE TRANSITO. No nosso Estado 
temos ainda a considerar o REGULAMENTO DO 
TRANSITO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
que complementa aquêle Código. 

Assim, po:s, os condutores de veículos e:;:.tão sujei
tos às imposições daquele Código e dêste Regulamento. 

Pelo Código Nacional de Trânsito, o infrator do 
mesmo está suscetível de :;:ofrer: 

- MULTA; 
- APREENSÃO DO DOCUMENTO DE HABILI-

TAÇÃO; 
- CASSAÇÃO DÊSTE DOCUMENTO e à 
- RETIRADA DO VEICULO DE CIRCULA-

ÇÃO. 
Tanto a APREENSÃO do DOCUMENTO como 

a retirada do veícul-o de circulação podem ser efetua
das pelo Policial-Militar, de modo momentâneo, pois 
que, sõmente a Delegacia de Trânsito tornará efetivas 
ta:s sanções bem como a MULTA e a CASSAÇÃO DO 
DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO. 

Quanto à MULTA, o Policial-Militar apenas pre
encherá o respectivo TALÃO nos ca:;:os de infração 
prevista no C. N. T., que são: 

- Parar o veículo afastado do meio fio; 
- Usar, nas sinaleiras, côres diferentes das pres-

critas no C.N .T.; 
- Não acionar o limpador de para-brisa durante 

a chuva; 
- Não observar as indicações dos s;nais de ad

vertência, de qualquer natureza; 
- Estacionar em lugar não permitido; 
- Usar busina em frente de Hospitais; 
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Avançar sinal, luminoso ou não, por desaten
ção ou negligência; 

- Entrar contra mão em rua desprovida do res
pectivo sinal, se o condutor não residir na localidade; 

- Trafegar com veículo de carga em local ou 
hora não permitidos; 

- Mudar de direção, deixando de fazer o sinal 
respectivo; 

- Trafegar contra mão de direção, ressalvada a 
hipótese do artigo 3•, n• II; 

- Defeito em equipamento obrigatório; 
- Forçar pai;,.sagem entre veículos na iminência 

de cruzar-se; 
Trazer placa ilegível; 

- Não diminuir a marcha nos casos exigidos; 
- Não tratar com polidez os passageiros ou, sem 

·motivo justificado, recusar-se a recebê-los; 
- Não acionar as setas indicadoras de direção 

nas estradas, à noite, ao aproximar-se de outro veí
culo, quando se tratar de transporte coletivo ou de 
carga; 

- Deixar de assinalar consêrtos na via pública; 
- Falta de qualquer dos equipamentos obriga-

tórios referidos no artigo 52, que Eão : Freios, Busi
na, Espêlho Retrovisor, Limpador de Parabrisa, Apa
relhos de Iluminação, Silenciador, Parachoques, Indi
cadores de Direção; 

Usar indevidamente a busina ou outro apare-
lho de aviso; 

Fazer manobra em curva; 
Parar nas curvas e cruzamentos; 
Retardar propoi::.itadamente a marcha do veí

culo ou segu ir itinerário mais extenso ou desnecessá
rio, com o fim de lesar passageiro; 

Viciar taxímetro; 
- Excesso de velocidade; 
- Não prestar auxílio quando requisitado o veí-

culo por autoridade policial em diligência; 
- Forçar a pasi;,.agem à frente de outro veículo 

nas curvas, cumes e cruzamentos ; 
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Passar entre o meio fio e bonde parado em 
ponto regulamentar de embarque ou desembarque de 
pa ssageiros; 

- Afastar-se do veículo, deixando-o na via pú
blica, salvo nos casos previstos no C. N. T.; 

- Dirig ;r sem estar devidamente habilitado; 
- Entregar a direção de veículo a quem não es-

tiver habilitado ou a menor de 18 anos; 
- Não prestar socorro à vítima de acidente; 
- Entrar contra mão de direção nas curvas e 

cr uzamentos ou nos aclives sem visibilidade; 
- Avançar sinal, daí resultando dano material 

ou pessoal; 
- Dar fuga a delinqüente, persegu:do pela Po

lícia ou pelo clamor público, sem prejuízo da ação 
penal; 

- Realizar, sem licença, corridas ou provas des
portivas com veículos na via pública; 

- Danificar, sem motivo justificado, as estradas 
ou sua sinalização; 

- Fazer trafegar veículos de transportes coleti
vos sem observar as condições ei,.tabelecidas no 
C. N. T.; 

- Fazer trafegar veículo com regulador de ve
locidade viciado, defeituoso ou tendo a eficiência neu
tralizada ou diminuída onde houver exigência dêste 
aparelho; 

- Disputar corrida, eventualmente, com outro 
veículo na via públ:ca. 

Quanto à APREENSÃO DO DOCUMENTO DE 
HABILITAÇÃO o Policial-Militar só o fará nos se
guintes casos: 

- Quando o motorista (condutor de veículo) fôr 
autor de qualquer acidente de trânsito, quer haja 
morte ou não, quer haja apenas danos materiais; 

- Quando o condutor viciar o taxímetro e co-
brar tarifa de aluguel além da tabela fixada; 

Quando der fuga a delinqüente; 
Quando andar com excesso de velocidade; 
Quando dirigir em estado de embriaguês, de-
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vidamente comprovado; 
- Quando o ama<lor fôr encontrado na direção 

de veículo de aluguel. 
Por APREENSÃO DO DOCUMENTO deve se en

tender que o mesmo poderá ser devolvido dentro de 
curto prazo . Quanto à CASSAÇAO, o seu possuidor 
não maü;:, o receberá de volta . A Cassação do Do
cumento é da competência <la Delegacia de Trânsito, 
entretanto o Policial-Militar deve saber quais os ca
sos em que o condutor sofre estas sanções para, «a 
priori», efetuar a apreensão do documento. São êles: 

- Quando o condutor se tornou alcoólatra 0~1 

toxicômano; ou 
- Quando o condutor não mais preenche as con

d;ções exigidas para dirigir veículos. 
O Poli cial-Militar deve retirar o veículo da cir

culação, isto é, mandar recolhê-lo à Delegacia de Trân
sito, nos seguintes casos: 

- Quando conduzido por pessoa não habilitada; 
ou não licenciada; 

- Quando abandonado na via pública por ma:s 
de 18 horas com:,ecutivas; 

- Quando trouxer placa falsa , inutilizada ou qu e 
lhe não pertença; 

- Quando estiver em mau estado de conserva
ção. 

O Policial-Militar deve ter um cuidado especial 
quando tiver que recolher veículos que tenham passa
geiros, os quais deverão prime;ro dar destinos ao:::. 
mesmos para depois serem recolhidos. 

Note-se bem que êste Policial sõmente recolhe o 
veículo . A retirada será efetuada pela Delegacia de 
Trâm :-ito, se fôr o caso . 

39 - DEVERES DE TODOS OS CONDUTORES 
DE VEICULOS 

Pelo Código Nacional <le Trânsito é dever de to
do o condutor de veículo cumprir as seguintes nor
mas: 
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- Manter-se sempre na mão de direção ( que é 
a mão dire:ta); 

- Aproximar-se do meio fio para deixar ou re
ceber passageiros, ou quando outro veículo tiver de 
passar à frente; 

Não passar com o veículo à frente quando 
estiver fazendo parte de corso; 

- Respeitar a sinalização de trânsito, fixa ou 
executiva por agentes; 

- Parar o seu veículo: 
- Tôda a vez que a sua direção fôr intercepta -

da por outros veículos formando cortejo; por prés
titos, desfiles, crianças, pessoas cegas ou com de
feitos fisicos; 

- antes de atravessar uma linha férrea ; 
- para dar passagem a veiculo que conduzir o 
Presidente da República, bem como os dos Cor
pos de Bombeiros, ambulâncias e socorros poli
ciais, quando transitarem acionando os sinais que 
lhes são próprios ou tiverem a sua aproximação 
advertida pelo guarda de trânsito; 

Fazer o sinal regulamentar com o braço ou 
com o aparelho ind:cador, sempre que tiver de mu
dar de direção ou ao aproximar-se de cruzamentos; 

Trafegar mais à dire ita, com antecedência, 
sempre que tiver de entrar em ruas dêste lado; 

Auxiliar as autoridades policiais quando solici 0 

tado o veículo para evitar a fuga de delinqüente; 
Prestar socorro aos acidentados; 
Trazer consigo os documentos de habilitação e 

de identidade; o de identificação do veiculo e os que 
forem exigidos por Lei; 

- Apresentar-se à repartição de trânsito, dentro de 
48 hora s da entrada em localidade diversa da de s-eu 
dom icílio, salvo se o fizer apenas para atrave ssá-la; 

- Manter o veiculo em bom estado de conserva
ção e higiene; 

- Entregar, contra recibo, aos encarregados da 
fiscalização o documento que fôr exigido para fins 
de verificação ou apreensão; 
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- Acatar as ordens emanadas das autoridades ou 
de seus agentes; 

- Zelar pela conservação da sinalização fixada 
nas vias públicas, levando ao conhecimento da auto
ridade competente ocorrências que as tenham danifi
cado ou que possam comprometer o tráfego de vei
culo pelas mesmas; 

Obedecer ao sinal do passageiro para desem
barcar ou para embarcar, salvo se o veículo estiver 
lotado; 

Acionar, nas estradas, à noite, o aparelho in
dicador de mudança de direção; 

- . Manter as placas de identificação do veículo 
em bom eetado e visibilidade, bem assim, iluminá-las 
à noite; 

Tratar com polidez os passageiros ; 
- Trafegar com velocidade reduzida; 

- Diante de escolas, hospitais, estações de 
embarque e de desembarque, bem como nos lo
grado .uros estreitos, ou onde haja grande movi
mento de veículos ou de pedee.tres; 

- Sempre que o caminho não estiver com
pletamente livre; 

- Quando houver má visibilidade; 
- Nas curvas denominadas fechadas e nos 

cumes das elevações; 
- Ao aproximar-i> ,e de cruzamentos; 
- Nas estradas , sempre que houver; as suas 

margens habitações constituindo povoado, vila ou 
cidade; 

- Nas pontes, passagens estreitas e túneis; 
- .A aproximação de animais, isolados ou em 

grupos; 
- Quando encontrar tropas militares, aglo

merações e cortejos. 

40 - RESTRIÇÕES DO C. N. T. AOS 
CONDUTORES DE VEtCULOS 

Assim como o Cód igo Nacional de Trâne.Uo pre-
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vê deveres a tódos os condutores de veículos, também 
estabelece PROIBI-ÇõES que são as seguintes: 

E' PROIBIDO: 

- Manobrar nas vias públicas centrais; 
- Acionar buzina ou outro aparelho de aviso, 

prolongada ou sucessivamente; usá-la por motivo fú
til; usá-la quando parado o veículo ou a pretexto àe 
chamar alguém; 

Fazer manobra nas curvas; 
- Afastar-se do veículo que dirige, salvo: 

- quando estacionado o mesmo à porta de 
residências particulares; ( exceto edifícios de apar
tamentos); 

- quando em virtude de acidentes, ocorrer 
detenção do condutor; 

- se fôr para tomar refeições; 
- se houver autorização especial da autori-

dade competente. 
- Dirigir afastado do lugar da d:reção ou sem 

estar sentado; 
- Circular com o veículo em velocidade reduzi

da de modo a dificultar o trânsito dos demais; 
- Angariar passageiros na parte central da ci

dade e nas proximidades das estações de embarque 
e desembarque ou dos estacionamentos especiais; 

- Realizar no veículo reparações que não sejam 
indispensáveis ao prosseguimento da marcha, bem as
sim lavá-lo na via pública; 

- . Passar à frente: 
- entre o meio fio e o bonde que houver 

feito parada temporár ia regulamentar para dei
xar ou receber passagelros; 

- sem estar certo de que dispõe para :sto de 
espaço suficiente à esquerda ou de que o pod e 
fazer sem risco de ac idente; 

- quando a visibilidade não fôr suficiente; 
- nas curva s , no cume de uma elevação, nas 

passagens de nível, nos cruzamentos. pontes , e via
dutos; 
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- Forçar passagem entre dois veículos que, tra
fegando em sentido contrário, estejam na iminência de 
cruzar-se; 

- Usar os sinais de aviso ou produzir outros com 
o -veículo, em frente a Hospitais; 

- Ministrar aprendizagem de direção a individuos 
não l;cenciados; 

- Fazer uso demorado de faróis de luz intensa, 
no perímetro urbano, salvo nos casos previstos no 
C. N. T.; 

- Trafegar ao lado de outro veículo, com a mes-
ma velocidade formando fila dupla; · 

- Entregar a direção do veículo a condutor não 
habilitado ou a menor de 18 anos; 

Conduzir passageiros ou animais sôbre os es-
tribos; 

Realizar competições de velocidade de veículos, 
quer nas ruas, nas estradas, sem licença ei;:.pec :al; 

- Disputar, eventualmente , corrida com outro 
veículo; 
~ Recusar-se a receber passageiro , em condições, 

em veículo de aluguel; 
- Retirar, sem prévia autoriza~ão da autoridade 

competente, o veículo do local onde houver sofrido o 
acidente grave; 

- Retirar do veículo, E,ob. qualquer pretexto, a 
placa de identificação ou violar-lhe os respectivos sê
los; 

- E' pro '.b ido o tráfego de veículos nas condições 
seguintes: 

produzindo fumaça ou com defeito ou fa
lha de qualquer dos equipamentos , obrigatórios; 

sem nova vi i;:.tor ia depois de parado em 
virtude de acidente ' grave; 

- com placa «Exp eri ênc ia» aos domingos e 
feriados, excetuados os casos especialmente pre
vistos; 

- Se se tratar de ôn'.bus, com defeito ou in
suficiência da iluminação interna ; 

- Com luzes de côres diferentes das estabe-
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lecidas no C. N. T. para as sinaleiras; 
- com carga excedente da lotação determi

nada pelas autoridades; 
- se se tratar de veículo de carga, dentro 

das cidades, sem prévia licença, como transporte 
de passageiros, mesmo em dia de festejos; 

- sem os re<J,uis\tos de segurança para o pú
blico. 
Note-se que o C. N. T. considera passível de mul

ta o excesso de óleo ou graxa derramada na via pú
blica. 

Quanto aos estacionamentos os condutores devem 
obedecer, entre outras normas, as que se seguem: 

E' PROIBIDO PARAR OU ESTACIONAR O 
VEICULO: 

- Nas curvas e cruzamentos, e junto ao meio 
fio a menos de três metros da esquina; 

- Sôbre as válvulas de incêndio, registro de 
águas e postos de visitas às gwerias subte,rrâneas, 
mesmo para receber ou deixar ' :passageiros 6u carga; 

- Nas estra.das, num espaço inferior a dez me
tros dos cruzamentos ou bifurcações; a menêis de 50 
metros do cume das elevações ou das curvas se a vi
sibilidade não fôr assegurada além de:,,sa distância, em 
ambos os sentidos; 

- Ao lado de outro veículo, formando fila dupla; 
- A porta de casa de diversões, templos, edifí-

cios de apartamentos, repartições, bancos e hotéis, por 
tempo superior ao necessário para deixar ou receber 
passageiros ou carga, salvo se houver local apropria
do designado pela autoridade; 

- Nos portões de entrada para veículo; 
- Nos lugares destinados ao trânsito de pedes-

tres e a embarque em veiculos de natureza diferente; 
- Nas rampas ou ladeiras sem estar o veiculo 

freiado e engrenado; 
- Com as sinaleiras apagadas quando parado o 

veículo em estrada, à noite, ou quando a visibilidade 
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fôr insuficiente; 

tM. 

Na contra mão da direção; 
Dentro de túneis ou sôbre pontes ou viadu-

41 - OBRIGAÇõES DO CONDUTOR DE 
AUTOMOVEL DE ALUGUEL e DE õNfBUS. 

Essas obrigações constam do Regulamento de 
Trânsito do nosso Estado. 

O Policial-Militar fazendo seu serviço nas Esta
ções de Embarque e Desembarque (Rodoviárias, Via
ção Férrea, Aeroporto e Cais de Pôrto), nos festejos, 
nos Bailes, etc., terá ligação a todo o momento com 
os motoristas com carro de aluguel, daí inserirmos 
nestas notas as Obrigações previstas no Regulamen
to citado, que são as seguintes: 

- Não recusar passageiros, salvo quando tratan
do-se de maltrapilhos, bêbados ou de enfêrmos atac'l.
dos de moléstias infecto-contagiosas graves; 

Tratar com respeito e polidez aos passageiros; 
- Não iniciar o serviço sem antes convencionar 

com o passageiro se deseja ser servido a hora-taxi 
ou corrida; 

- Conduzir o passageiro ao lugar de seu desti
no, sem atrazar intencionalmente a marcha ou alon
gar o itinerário; 

- Entregar ao pasEageiro que o exigir um car
tão com o número do veículo, ponto de estacionamen
to e nome do condutor; 

- Não fazer correrias, nem circular com o fim 
de angariar passageiros; 

- Trazer sempre seu veículo em perfeito estado 
de asseio, higiene e funcionamento; 

- Apresentar-se decentemente vestido ou unifor
mizado, E.endo obrigatório o uso do boné, quando na 
direção do veiculo; 

- Não transportar no veículo, passageiros ou ba
gagens, em número ou quantJdade excedentes ao per
mitido; 



-148 -

- Não fumar quando em serviço; 
- Não permitir no veículo a prática de atos aten-

tatórios à moral e aos bons costumes e de algazarras 
que perturbem o :::-0ssêgo público; • 

- Não se ausentar do veículo estacionado, salvo 
para a refe;ção, nas horas geralmente adotadas ou por 
motivo de fôrça maior, devidamente comprovado; 

- Revistar o seu veículo depois de cada serviço, 
a fim de arrecadar quaisquer objetos por acaso nêle 
esquecidos pelos passageiros, objetos que deverão ser 
entregues na Delegacia de Polícia; 

cie; 
Não dar fuga a criminosos de qualquer esp _é-. 

Evitar, ao · passar por lugares onde houver 
águas correntes ou estagnadas, que sejam resp '.nga
dos os pedestres, outros veículos ou mesmo os prédios. 

O Policial-Militar deve agir com muito tato e ener
gia em se tratando das suas ligações com os moto
ristas de aluguel, para que o serviço seja normal e 
para que a Sociedade seja servida como é de dever . 

Sempre que tiver de intervir junto aos motori:::.
tas, deve iniciar examinando os Documentos de Ha
bilitação, DocuJllentos de Identidade, seguindo pelo 
exame no veículo dentro das normas estabelecidas no 
Código Nacional de Trânsito e Regulamento de Trân
sito do Estado, como seja: verificar o estado de as
seio, de higiene, de funcionamento; o estado dos freios . 
dos indica .dores de direção, da placa do carro; verifi
car a lotação do veículo, a vestimenta do motorista, 
etc ... 

Sempre levará consigo o Talão de Multa , Lápis e 
P,apel Carbono . 

Nos Destacamentos Policiais, geralmente, as ocor
rênc'.as com veíc .ulos i::ão encaminhadas à Delegacia de 
Polícia, que possue uma Secção de Trânsito. Os car
ros que tenham de ser recolhidos, também o serão pa
ra a Delegacia de Polícia. 

Nos Sub-Destàcamen'tos, o mesmo acontecerá ten
do em vista a Sub-Delegacia de Polícia . 
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42 - ORIENTAÇAO PARA O t;XITO DE QUAL
QUER MISSAO , POLICIAL-MILITAR. 

POLICIAL-MILITAR!! 

1) Prepara-te psicológicamente para qualquer 
missão que tenhas de cumprir, por mais simples e ro
tineira que ela seja; 

2) Se fores Chefe, Comandante '(Graduado ou 
Oficial), antes de cumprir qualquer missão , faze um 
estudo de situação, PLANEJA a execução, dá conhe
cimento à tropa executante, TREINA (se possível) an
tes de executar ; 

3) Como Chefe de uma fração de tropa, dá to
dos os meios e proporciona o maior descanço de espí
rito aos teus homens, para depois exigir. Sómente 
assim conseguirás êxito no cumprimento da missão. A 
tropa sentir-se-á entus;asmada, possuída de ideal, des
cançada e capacitada; 

4) Sê disciplinado e disciplinador; impõe-te pe
lo profundo conhecimento da missão Policial-Militar; 
faze a tropa sentir que seu Chefe interessa-se por ela; 
sê enérg:co e justicioso; 

5) POLICÍAL-MILITAR!! Todos gostam de ser 
atendidos com presteza e atenção, aliada à urbanidade; 

6) Ao atender uma solicitação ou ao prestar uma 
informação, posta-te no lugar daquele que tu atendes 
e áge como gostarias de ser atendido; 

7) Procura mostrar sempre maior interêsse pelo 
assunto das partes, do que aquêle que elas esperam 
de ti, como Policial; 

8) L"ê sempre, naE, horas de folga, assunto que 
diga respeito à tua profissão de Polic;al. Aperfeiçoa
te para o êxito da missão; 

9) Procura corrigir-te quanto aos detalhes · mini
mos, quanto às pequenas coisas, porque o todo se 
elevará; · 

10) A ótima apresentação é 90% do êxito da 
missão; 
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11) Estuda teus mínimos gestos, teu tom de voz, 
procura ser impecável nos teus fardamentos e esco
lhe os melhores ambientes para freqüentar; 

12) Convence-te que servir ao povo é questão de 
honra para o Policial-Militar e que êste público deve 
estar bem informado de tõdas as iniciativas tomadas 
pelo Destacamento para o melhor atendimento da So
ciedade; 

13) Ao intervir em qualquer ocorrência, tua ati
tude deve ser discreta, serena, isenta de ânimo, im
parcial e moderada, aliada à firmeza de tuas decisões; 

14) Jamais tomes uma deciEão sem que esteja 
fundamentada em Leis, Códigos, Regulamentos, Or
dens em Boletins, Portarias, etc. Para isto deves ter 
pleno conhecimento do que fazes, realizas e exiges; 

15) Jamais discuta com as partes UiganteE,. A 
Delegacia de Polícia é o lugar apropriado para isto e 
assim mesmo é função dos Inspetores de Policia e de
mais funcionários CIVIS. O Policial-Militar apenas to
ma as pr:meiras providências para evitar um mal 
maior e para que a ordem continue inalterada; 

16) Mesmo estando de folga não procures intimi
dades com o povo, mantém-te numa linha que irra
die simpatia; 

17) Mantém-te sempre bem informado sôbre os 
acontecientos da cidade em que E~rves. Faze uma re
lação dos telefones e enderêços que irás prcisar no 
serviço policial diuturno ,; 

18) Lembra-te que, COMO POLICIAL, deves aca
tar as ordens das autoridades policiais; COMO MILI
TAR, deves obediência aos teus superiores hierárqui
cos e COMO CIDADÃO deves acatar e respeitar as au
toridades civis. 
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SEGUNDA PARTE 

EXPLICAÇÃO 

Nesta SEGUNDA PARTE constam tôdas as missões 
possíveis e capazes de serem atribuídas a um Pol;cial
Militar Destacado, como é o ca::o da maioria dos efe-
tivos da Brigada Militar. · 

Procurou-se abordar os assuntos atinentes aos in- ' 
tegrantes de um Destacamento Policial, isto é, desde 
seu Comandante até o simples soldado . 

. O objetivo f;nal é que tôda e qualquer missão Po
licial-Militar, dada ao elemento, seja encontrada nes
ta Parte, para servir de orientação aos homens e que 
se sirvam dêste «Manual» como fonte de consulta ao 
ministrarem a Instrução Policial. 

1 - DESTACAMENTOS POLICIAIS. 

«DESTACAMENTOS POLICIAIS são os contin
gentes destinados a fazer o policiamento do Estado, 
ficando sob a juris.dição da Polícia Civil no que con
cerne ao serviço prôpriamente dito de conformidade 
com instruções especiais». Assim o Regulamento Ge
ral da B. M., em seu artigo 348•, define Destacamen
tos Policiais. 

A Brigada Militar emprega seu efetivo em Des
tacamentos Policiais desde o ano de 1935, ano em que 
o Cmt Geral, em Bol da Bda, datado de 8 de No
vembro, citava: 

«POLICIAMENTO DO ESTADO» 



-154 -

«A Constituição do Estado, promulgada a 29 de 
Junho dêste ano, estabeleceu que seja o Policiamento 
feito pelo Govêrno . 

Em face dêste dispositivo Constitucional, foram 
em 30 daquele mês,, exLntas as GUARDAS MUNICI
p AIS, ficando, a partir desta data, o serviço de Poli
ciamento AFETO Ã ESTA BRIGADA .» 

Portanto, desde 1935 a nossa Fôrça está empe
nhada no Policiamento ostensivo de todo o interior 
do Estado. Para isto mantém a maior parte de seu 
efetivo, , junto às Delegacias e Sub-Delegaciai, de Po
lícia. Os Destacamentos Polic:ais mais importantes 
~ão comandados por Oficiais e os demais por Sargen
tos. Devido à falta de efetivo encontrar-se-ão Desta
camentos ou Sub-Destacamentos comandados PQr Ca
bos e por Soldados antigos . 

Foram feitos entendimentos entre a Brigada Mili
tar e a Chefia de ·Polícia e foram baixadas instruções 
sôbre os serviços policiais dos Destacamentos, mas de 
tudo o mais recente documento é o REGULAMENTO 
DO SERVIÇO DE POLICIAMENTO (Decreto 7.755, 
de 10 de abril de 1957 - do Gov . do Estado), que 
pode ser complementado pelo Regulamento Geral da 
Fôrça, nesta parte de Desta camentos Policiais, entre
tanto o primeiro Decreto (7.755) é o documento base e 
deve ser a diretriz do serviço de Pol:ciamento executa
do pela Brigada Militar. (Ver 3• Parte dêste Manual). 

2 - ATRIBUIÇÃO DO COMANDANTE DO 
DEST9 POLICIAL. 

«A tropa é o reflexo do Ch efe ». Um Cmt de Dest • 
é um ch efe que tem grand es r ei;:.ponsabilidades sôbr e 
si e para com a sociedade. Possu i um certo número 
de homens sob sua inteira dependência e cujo cami
nho êle deve indicar. Um Cmt de Dest• representa, 
no Mun'.cípio (quando isolado) a mais alta autorida
de da Fôrça naquela localidade e seu Destacamento 
representa a tropa brigadiana . · 
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O Cmt do Dest• Policial, pelo Regulamento do 
Serviço de Policiamento, «é o responsável pelo SER
VIÇO POLICIAL, pela DISCIPLINA, pela ADMINIS
TRAÇÃO e pela INSTRUÇÃO do seu DESTACA
MENTO.» 

As preocupações primordiais de um Cmt de Dest• 
devem ser: a DISCIPLINA, a MORAL e o GRAU DE 
EFICI.1!:NCIA de seu Destacamento. Para isto deve 
começar por si mesmo empregando os princípios de 
chefia e primando pelas quaEdades que deve possuir 
um chefe. 

Portanto, um Cmt Dest•, deve: 
a) Conhecer sua profissão; 
b) Conhecer-se a si próprio e procurar aperfei~ 

çoar-se; · 
c) Conhecer seus homens e interessar-se pelo seu 

bem estar; 
d) Manter seus homens bem informados; 
e) Dar o exemplo; 
f) Verificar se a ordem foi bem compreendida, 

fiscalizada e executada; 
g) Treinar seus homens como uma equipe; 
h) Decidir com acêrto e oportunidade; 
i) Ter amor à responsabilidade e desenvolver ês

te sentimento entre os subordinados; 
j) Assumir a responsabilidade dos seus atos. 
Um chefe como Cmt de Dest• que está pràtica

mente isolado de sua Unidade, deve ter um cuidado es
pecial para consigo mesmo e jamais deix~r de recor
dar e cultivar as qualidades que devem ornar seu ca
rátel'. 

São elas: 
Entusiasmo 
Boa Apresentação 
Atividade 
Decisão 
Tenacidade e Energia 
Iniciativa e Inteligência 
Senso de Julgamento e de Justiça 
Simpatia e Tato Funcional 
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----'--Desprendimento e Lealdade. ' 
Quanto ao Serviço Policial, a primeira das atri

buições do Cmt -de Deio.t• Policial é: 
1) «Elaborar o «PLANO DE POLICIAMENTO» 

do município no que diz respeito ao seu Dest•, dis 0 

pondo os integrantes do Dest• de maneira a prevenir, 
realmente, perturbações da ordem, fazendo prévio en
tendimento com o Delegado de Polícia». (Reg. Serv. 
Pol.) 

1ilste. plano é feito levando-se em conta vários fa
tores como: 

TIPO DE POLICIAM:ij;NTO a ser executado (Ee 
Lxo ou móvel, em duplas ou não) ; 

AREA a ser policiada; poll!tos a serem policiados; 
efetivo diio,ponivel; folga para às praças ... 

Geralmente, num Dest• Policial as áreas e pontos 
que necesio,itam de policiamento, são: 

Praças de · Esporte ( campos de foot-ball, praças de 
brinquedos, parques de diversões); Canchas de Car
reiras; - Colégios (entrada e saída dos alunoio-); -
Cinemas; Zonas de meretrício; Bailes Sociais; Pontos 
de grandes aglomerações; Estações de Embarque e De
sembarque. (Ver n• 27 desta Parte). 

Adiante serão dadas as normas de ação do Po
licial em cada uma destas atividades. 

Pelo Reg. Serv . Pol. cumpre ainda ao Cmt do 
Dest•: 

2) Cumprir o plano de Policiamento; 
3) Remeter uma Cópia do Plano de Policiamen

to ao Assessor Regional, ao Delegado de Polícia, ao 
Cmt da Unidade e r:. Divisão de Policiamento Militar; 

4) Ligar-se, freqüentemente, com o Delegado de 
Policia sôbre o Serviço Policial; 

5) Atender, com a máxima brevidade, as solici
tações e requis;ções escritas ou verbais do Delegado 
de Polícia, de praças para a execução do serviço de 
Polícia Repressiva; 

6) Fazer executar, de acôrdo com as instruções 
emanadas da ai.;toridade competente, os serviços po
liciais não previstos no Plano de Policiamento; 
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7) Escalar as praças para Escoltas e Diligências, 
des-ignando as que tenham apt;dões requeridas para 
cada caso, dando-lhes instruções pormenorizadas com 
referência ao serviço; 

8) Determinar medidas Policiais repressivas de 
necessidade imediata, quando não fôr poss,ível entendi , 
menta prévio com a autoridade pol;cial, dando-lhe ciên
cia tão logo seja possível, dessas medidas; 

9) Autorizar em casos de serviços e:;:peciais, pra
ças de seu Destacamento trajarem civil, mediante or
dem escrita conduzida pela praça e na qual conste a 
missão e a durn.ção da mesma, submetendo essa me
dida à consideração do Comandante da Unidade; 

10) Fiscalizar o serviço atribuido aos elementos 
do Destacamento, fazendo a ronda em horas indeter
minadas do dia € da noite, independente a ronda nor
mal executada pelos graduados; 

11) Velar para que seus comandados não sejam 
desviado~- do serviço policial, procedendo em caso afir
mativo, <'ontra a autoridade que os tenha desviado; 

12) Observar, pessoalmente, a atitude, a cone
ção e a educação dos seus subordinados na execução 
do serviço; 

13) Ter sempre em vista que o Policial-Militar 
se impõe pela apresentação e pelo garbo e que a uni
formidade e o desembaraço, a par da educação e da 
fineza do trato, são fatores .importantís-simos para que 
o público lhe vote o acatamento imprescindível ao exer
cício de sua missão; 

14) Evitar o uso de violência pelos elementos do 
Destv, s-eja ao efetuar prisões e detenções, seja na 
execução de outros serviços policiais; 

15) Dar Assistência moral aos seus comandado ~, 
principalmente na execução ,do serviço; 

16) Velar pela harmonia e boa compreensão en
tre os, seus comandados e as autoridades e funcioná
rios civis, particularmente durante a execução do e-er
viço; 

17) Não permitir a interferênc'.a de estranhos no 
serviço do De:;:.tacamento; 
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18) Informar, ao Assessor Regional, das deficiên
cias, desinteligências ou irregularidades surgidas com 
autoridades civis e que não tenham t'.do solução sa
tisfatória. 

COMENTARIO 

O plano de policiamento compõe-se esssencialmen-
te de duas partes: · 

1 • - UMA RELAÇÃO dos locais onde é feito o 
policiamento com o re:;:.pectivo efetivo e constando qual 
o TIPO DE POLICIAMENTO efetuado; 

2• - UM CROQUIS abrangendo tôda a área p0-
liciada (no interior do Estado: a cidade; na Capital: 
o distrito), onde são assinalados os pontos e áreas po-
liciadas. · 

Uma ampliação dêste CROQUIS poderá ser bem 
acabada e em tamanho apropriado, para ser afixado 
em lugar visível no Gab:nete do Cmt do Destacamen
to ou na Sargenteação. 

Uma ampliação da RELAÇÃO dos lugares poli
ciados poderá ser feita, para ser afixacda na Sargen
teação, sendo os homens repre:;:.entados por etiquetas 
ou pequenos suportes com fotografias de cada um . 
Com habilidade , pode esta amplia ção transformar-se 
em ESCALA .DE SERVIÇO de fácil manejo e em 
QUADRO DIARIO do Efetivo do DESTACAMENTO 
POLICIAL. 

A ligação do Cmt do Destacamento com o Dele
gado de Polícia, deve ser diária, do que só resultará 
benefíc:os como: melhor entrosamento, melhor enten
dimento mútuo, conhecimento reciproco e pessoal en
tre cada um a destas autor idades . A finalidad e prin
cipal da llgação é o serviço p olicial execut a do pelo 
Destacam ento, mas outros a ssuntos poderão ser tra
tados, com muito tato do Cmt do De:;:.t• - A harmo
nia e a bo•, compreensão existente entre o Delegailo 
e Cmt do Destacamento demandará até aos ;c,ctn re~ -
pectivos subordinados. 

Ao serem escalados os homen:;:. para serviços poli-
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7 J Escalar as praças para Escoltas e Diligências, 
des,ignando as que tenham apt:dões requeridas para 
cada caso, dando-lhes instruções pormenorizadas com 
referência ao serviço; 

8) Determinar medidas Policiais repressivas de 
necessidade imediata, quando não fôr poss-ível entendi
mento prévio com a autoridade pol;cial, dando-lhe ciên
cia tão logo seja possível, dessas medidas; 

9) Autorizar em casos de serviços es-peciais, pra
ças de seu Destacamento trajarem civil, mediante or
dem escrita conduzida pela praça e na qual conste a 
missão e a dcn'ação da mesma, submetendo essa me
dida à consideração do Comandante da Unidade; 

10) Fiscalizar o serviço atribuido aos elementos 
do Destacamento, fazendo a ronda em horas indeter
minadas do dia € da noite, independente a ronda nor
mal executada pelos graduados; 

11) Velar para que seus comandados não sejam 
desviado-:, do serviço policial, procedendo em caso afir
mativo, contra a autoridade que os tenha desviado; 

12) Observar, pessoalmente, a atitude, a corre
ção e a educação dos seus subordinados na execução 
do serviço; 

13) Ter sempre em vista que o Poli.cial-Militar 
se impõe pela apresentação e pelo garbo e que a uni
formidade ~e o desembaraço, a par da educação e da 
fineza do trato, são fatores importantíi:o.simos para que 
0 público lhe vote o acatamento imprescindível ao exer
cício de sua missão; 

14) Evitar o uso de violência pelos elementos do 
Dest 0 , s.eja ao efetuar prisões e detenções, sejà na 
execução de outros serviços pol;ciais; 

15) Dar Assistência moral aos seus comandado s, 
principalmente na execução do serviço; 

16) Velar pela harmonia e boa compreensão en
tre os seus comandados e as autoridades e funcioná
rios civis, particularmente durante a execução do ser
viço; 

17) Não permitir a interferênc;a de estranhos no 
serviço do Destacamento; 
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18) Informar, ao Assessor Regional, das deficiên
cias, desinteligências ou irregularidades surgidas com 
autoridades civis e que não tenham tido solução sa
tisfatória. 

COMENTARIO 

O plano de policiamento compõe-se esssencialmen
te de duas partes: 

1• - UMA RELAÇÃO dos locais onde é feito o 
policiamento com o res-pectivo efetivo e constando qual 
o TIPO DE POLICIAMENTO efetuado; 

2• - UM CROQUIS abrangendo tôda a 4rea p<,
liciada (no interior do Estado: a cidade; na Capital: 
o distrito), onde são assinalados os pontos e áreas po
liciadas. 

Uma ampliação dêste CROQUIS poderá ser bem 
acabada e em tamanho apropriado, para ser afixado 
em lugar visível no Gab:nete do Cmt do Destacamen
to ou na Sargenteação. 

Uma ampliação da REL.A!ÇAO dos lugares poli
ciados poderá ser feita, para ser afixada na Sargen
teação, sendo os homens representados por etiquetas 
ou pequenos suportes com fotografias de cada um. 
Com habilidade, pode esta ampliação transformar-se 
em ESCALA DE SERVIÇO de fácil manejo e em 
QUADRO DIARIO do Efetivo do DESTACAMENTO 
POLICIAL. 

A ligação do Cmt do Destacamento com o Dele
gado de Polícia, deve ser diária, do que só resultará 
benefic;os como: melhor entrosamento, melhor enten
dimento mútuo, conhecimento recíproco e pessoal en
tre cada uma destas autoridades . A finalidade prin
cipal da ligação é o serviço policial executado pelo 
Destacamento, mas outros assuntos poderão ser tra
tados, com muito tato do Cmt do Dest• - A harmo
nia e a boq compreensão existente entre o Deleg-a,]o 
e Cmt do Destacamento demandará até aos ;;cu'3 re,; .. 
pectivos subordinados. 

Ao serem escalados os homens para serviços poli-
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ciais delicados, o Cmt do Dest• deve ·selecioná-los pa
ra cada serviço, empregando o princípio de Chefia que 
diz: - «Conhecer s,eus homens», de maneira que ó 
objetivo seja atingido da melhor forma poss,ível. En
tre êstes serviços citamos: E scoltas, Diligências, Cap
turas de elementos per:g osos, etc . 

O Cmt de Dest• tem autoridade para emitir per
missão a determinados homens de seu Dest• para tra
jarem a civil, no caso de execução de serviços espe
ciais e que exijam esta circunstância . Tal medida deve 
ser submetida à apreciação do Cmt da Unidade. 

O serviço do Destacamento é tão sõmente o PO
LICIAL. Nenhum dos seus comp g,nentes poderá ser 
empregado fora dêle. O Cmt do Destacamento tem o 
dever de proceder contra a autor ;dade que agir fora 
desta norma. · 

Em todos os momentos , um Cmt de Dest• tem o 
dever de orientar seus homens, primando por uma 
impecável apresentação dos m~smos , quer no serviço ou 
não; observando PESSOALMENTE as suas atitudes e 
educação no trato; entusiasmando-os pelo serviço po
licial e impondo-lhes o garbo. E' um dever que tem 
para consigo mesmo de atrair a atenção do público 
para a maneira correta, entm :-iasta e garbosa com que 
o seu Dest• executa o serviço de policiamento da ci
dade, para isto empregar muito e muito as RELA
QõES PúBLICAS. Usar e abusar delas . 

Deve est a r sempre ao par de um nov 9 movimento 
que surja na cidade que tenha caráter simpático pa
ra todos, por trazer benefícios . Procurar a amizade 
de tôdas as autoridades e pessoas influentes da cida
de, como : o Prefeito, o Vigário, os Banqueiros e Co
merc :antes influentes, Diretore s de Hospitais, Juízes. 
etc. 

Proporcionar visitas destas autoridades ao Dest 0 , 

deE-envolvendo um programa de ação com a finalida
de de pô-las ao par de como o Destacamento traba
lha para o bem comum da Sociedade. 

Procurar sempre aprimorar a execução do servi
ço de policiamento, efetuado por seus comandados, e-
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vitando o emprêgo da violência seja ao efetuar pri
sões ou detenções, seja em outros serviços policiais. 

Deve ag;r sempre e orientar a instrução de ma
neira que seus homens sintam-se com o apóio de seu 
Cmt do De1otacamento na execução do serviço . 

QUANTO A DISCIPLINA CABE AO CMT 
DO DEST": 

1) Zelar pela boa apresentação de seus coman
dados e pela correção dos uniformes, punindo qualquer 
alteração do Plano em vigor; 

2) Esforçar-se para que os graduados do Dest _a
camento sirvam de exemplo às outras praças, quer na 
educação e diEciplina, como na instrução e no serviço; 

3) Ter perfeito conhecimento das habilitações, 
defeitos e virtudes de cada um de seus comandados, 
ficando em condições de prestar qualquer informação; 

4) Procurar conhecer, com segurança, a perso
nalidade, inteligência e preparo profissional de seus co
mandadoE, para melhor orientar-se no exercício do co
mando, exigindo esforços compatíveis com as possi
bilidades de cada um; 

5) Constituir um exemplo para seus comanda 
dos, na compostura e decôro militar, na severidade pa
ra cons;go mesmo e como fiel e conEciencioso cum
pridor de seus deveres; 

6) Imprimir a todos os seus atos a máxima cor
reção, pontualidade e justiça; 

7) Averiguar, cuidadosamente, as faltas de seus 
comandados trazidas ::.to seu conhecimento, antes de 
tomar qualquer deliberação ; · 

8) Exercer sôbre seu s comandados vigilante ação 
disc iplinar, especialmente, por meio de conselhoE,, ad
vertências e constante assistência no sentido de pre
veni-los das transgressões da disciplina, sem contudo 
descurar de seu dever de punir; 

9) Punir seus comandados, de acôrdo com o Re
gulamento Geral da Brigada Militar e com o Regu
lamento Disciplinar do Exército, comunicando ao res-
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pectivo Comandante da Subunidade, para devida apro
vação e publicação em Boletim da Un:dade; 

10) Encaminhar parte circunstanciada, por inter
médio do Comandante da Subunidade, das tr3.Asgre s-
sões disciplinares de seus Comandados, quando julgar 
que ·a ·punição a ser imposta ultrapasse das suas atri
buições; 

11) Informar dentro de ( 4) quatro dias, encami
nhando ao respectivo Comandante da Subunidade, os 
requer:mentos, queixas, ou representações apresenta
das , por seus comandados; 

12) Acompanhar com solicitude os processos em 
que estejam envolvidos os seus comandados, providen
ciando para qu'e não lhes faltem os recursos legais de 
defesa em tempo oportuno. 

INSTRUÇÃO 

1) Ministrar a instrução do seu Destacamento, 
.de acôrdo com os programas recebidos da Unidade, 
exercendo o esfôrço principal na Instrução Policial {l~
vando em conta sempre que a BM não deve de:;;eurar 
de sua característica militar); 

, 2) Nas sessões de _Instrução .PJlic ial, estudar e 
comentar fatos, erros, incidentes ou ações relevantes 
ocorridos no serviço de polic' ;amento, especialmente os 
que se refiram ao seu Destacamento, procurando . co-
lher o m~imo de ensinamentos; · 

3) Ter a · iniciativa necessária ao ·· exercíc .io do 
Comando, muito especialmente no que diz respeito à 
harmonia da execução do programa de instrução com 
os meios de que dispuser e com as necessidades do 
i',erviço policial; 

4) Fazer com que tôdas as praças da sede do 
Destacamento, obrigatôriamente , freqüentem a instru
ção; 

5) Esforçar-se para que as praças subdestacadlls 
assistam a instrução uma vez por semana, ao , meno s ; 

6) • Efetuar, obrigatôriamente, o rodízio das prll
ças subdestac a das, com a finalidade de manter atu a -
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lizada a instrução. 

COMENTÁRIO 

Tôda a instrução do Destacamento Policial com
pete ao seu Comandante, tendo como monitores os 
Sargentos . 

Apesar de receber um programa de :ma Unidade, 
0 Cmt do Destacamento poderá adaptá-lo às, necessi
dades policiais do Dest• que comanda, com a finalida
de de versar sôbre todos os assuntos referentes. ao 
Policiamento efetuado pelo Destacamento. 

A instrução será documentada, a saber: 
QUADRO SEMANAL DE TRABALHO; 

- REGISTRO DE INSTRUÇÃO; 
- ARQUIVO DE EXERC1CIOS PRÁTICOS REA-

LIZADOS; 
- FICHAS DE INSTRUÇÃO e PLANOS DE VE

RIFICAÇÃO. 
O esfôrço principal de um Cmt de Dest• deve ser 

no sentido da INSTRUÇÃO. A tôda hora e' a todo 
momento, qualquer fato significativo será motivo pa
ra comentário aos seus elementos. 

A instrução deve ser dosada de maneira que se
ja diária, mas com um tempo relativamente curto. To
dos os elPmentos do Destacamento devem passar pela 
instrução por um sistema qualquer, o mais comum é 
o siste':Ila de rodízio. 

Quanto à disciplina, basta se citar que numa or
ganização hierárquica como é nossa Fôrça, a discipli
na assume caráter de primordial importância e o 
Cmt do Dest• é o único responsável, perante seus, su
periores , pelo grau de disciplina de seu Destacamen
to. 

Um método aprovado para a manutenção desta 
virtude é a exigência sistemática e a energia justiço
sa que o Chefe emprega em todos contatos com s.eus 
subordinados, nunca deixando passar desapercebida 
uma atitude ou algo que demande orientação. Nun
ca descurar. Sempre persistir na disciplina , procuran-
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do sempre dar o exemplo. Não esquecer que instin
tivamente os «homens tomam o CHEFE como exem
plo que tanto pode ser imitado como citado para jus
tificar suas próprias falhas. O exemplo cláss:co do 
CHEFE é o do indivíduo cuja apresentação e condu
ta despertam nos subordinados admiração, orgulho e 
desejo de imitação. Cumprindo com devotamento e 
ardor os 1:eus deveres, o CHEFE traça a linha de con
duta segura para todos os seus subordinados . . 

DAR O EXEMPLO entende-se por: 
a) - «Ter maneiras distintas e apresentar-se bem 

uniformizado; 
b) - Dominar suas emoções . O Cmt. sujeito a 

intempestivas manifestações de cólera ou períodos de 
depressão , tem dificuldades em conquistar o respeito 
e a lealdade dos subordinados ; 

c) Manter aparência otimista . Manter uma 
atitude de calma exterior; 

d) - Conduzir-oo de modo que suas ações ,pes
. soais não dêem margem a censuras ou maledicências. 
Conduta incivil e vulgar é sinal de fraqueza e insta
bilidade de caráter; 

e) - Ter iniciativa e desenvolver o espírito de 
iniciativa dos subordinados ; 

f) - Impedir o favoritismo; 
g) - Partilhar do perigo ». 
O Cmt . do De.3tacamento deve estar 1:empre pre 

sente ou emprestar o maior apoio moral nas ocasiõ es 
de serviços per ;gosos e particularmente difíceis. 

Cabe ao Cmt do Destacamento prestar as infor 
mações, facilitar tudo, desembaraçar e encaminhar os 
interessados à inclusão na Fôrça e, os candidatos aos 
Cursos mantidos por nossa Fôrça. Para isto deve ter, 
entre outroE,, a Lei do Serviço Militar e o RGE (ou 
as propostas referentes ao CFO e CFS, distribuídos 
pelo CIM). 

Na instrução , deve ser sempre citado que, por im
posição legal, é dever do Policial (militar ou civil) au
xiliar à fiscalização da Caça, da Pesca e Florestal. 
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3 - ATRIBUIÇõES DO AUXIl,JAR IMEDIATO DO 
CMT DO DEST~ POL. 

O Cmt do Destacamento, nos seus impedimento s 
fortuito s, é substituído por seu Auxiliar Imediato. · 

Cumpre ao Auxiliar Imediato do Comandante do 
Destacamento além do que prescreve o Regulamen 
to Geral da Brigada Militar, mais o seguinte: · 

1 ) .- Substituir o seu superior hierárquico nos : seu s 
impedimentos fortuitos e, cessada a substituição, pres
tar-lhe conta de tôdas as ocorrências havidas duran 
te a sua ausência e das providências tomadas .. 

2) - Cumprir e fazer cumprir tôdas as orden s 
que dêle receber e inteirá-lo da sua execução. 

3) · - Secundar-lhe, por iniciativa própria , na vi
gilância sôbre a maneira como são cumpridas as ins
truções e ordens em vigor. 

4 ) - Comunicar-lhe tôdas as irregularidades qu e 
ver !ficar e as providências que tenha tomado. 

5) - Pôr em forma, antecipadamente, as praças 
que deverão entrar de serviço, fazendo a chamada 
das mesmas, revi stando-lhes o uniforme, equipamento , 
a rm amento e ·higiene pessoal. . · 

6) - Ef etuar o serv iço de ronda par a o qual es
teja escalado, consi gnando , em parte, a hor a em que 
o efetuou, l:iem como as alterações const antes e :i.s 
provi_dências tomadas. 

7) - Verificar nas rondas-: 
a) - a atividade dos comandados nos .Postos, no -

tadamente seu estado fís ico e mental ; 
b ) - a correção e higien e dos unifol'mes; 
c) - o asse io pe ssoál de cad a elemento; 
d ) - o estado do mat erial d;st r ibuido aos elemeri 

fos , para a exe cução do servi ço ; 
e) - o pérf eito conhecim ento, por parte dos ele 

mentos, das ordens existentes e referentes à exéc ~1ção 
do serviço; 

f) - o modo de agir de cada um na realizaçã o 
dos servi ços, compelindo-os ao cumprimento dos dev e
l'e!;', quand o ne ces sário ; 
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g) - a atitude dos comandados no trato com as 
autoridades civis, responsáveis pelo serviço. 

-· 8) - Comandar, quando para isso seja des;gna
do, os elementos destacados junto às: Delegaci11s ou 
aos Destacamentos Policiais. 

9) ·_ Sugerir aos superiores hierárquicos as me
didas convenientes à boa march a dos serviços poli ciais . 
fundamentando, por escrito, as razões; 

10) - Exigir, dos comandados, atenção in;nter
rupta aos serviços , não tolerando durante êstes, pa
lestras com civis ou com outros elementos da Corpo
ração senão para prestar informações ou tratar de as
suntos aos mesmos serviços concernentes. 

11) - Exigir dos subordinados , que tratem com 
urbanidade quantos os procur em , seja em caráter po
licial ou de outra natur eza . 

12) - Esforçar-se para constituir-se num exem
plo às demais praças quer na educação e discipl;na 
como na in,strução e no serviço. · 

13) - Fazer tôda a es.crituração que lhe fôr de
terminada pelo Comandante do De stacamento, con
servá-la em dia e em perfeita ordem . 

14) - Encaminhar ao Comandante do Destaca
rnento, diàriamente, tod os os a ssuntos que devem ser 
re;sclvid o;, pelo m esmo . 

;1.5) - Zelar pela limp eza , con servação e exati
dão de _todo o material a cargo do Destacamento. 

:_-·16) - Secundar o Comandante do Destacamento 
na aEsistência disc ;pJinar, velando pela conduta civil é 
militar das praças . 

. 1 7)' ~ Auxiliar na instrução como lhe fôr deter
minado pel o Comandante do Destacamento . 

COMENTARIO 

· Quando · o Cmt do Dest• fôr oficial, o seu Auxi
liar imediato será o Sargento mais antigo (normal
mente o Sargenteante); - se o Destacamento fôr uma 
Subunidade, o Capitão terá seus of ;ciais como auxi
liares e o mais antigo será o seu AUXILIAR IME-



- 166 -

DIATO; - se o Comandante do Destacamento fôr 
Sargento, o AUXILIAR IMEDIATO será o Sargento 
ou Cabo mais antigo, se fôr Cabo, o AUXILIAR IME
DIATO será o soldado mais antigo de praça. 

Ao AUXILIAR IMEDIATO, quando no Comando 
do Deste, por impedimento do respectivo titular, -
cabem tôdas as atribuições dês.te último. Dai a ne
cessidade de se inteirar sempre dos assuntos tratados 
pelo Cmt do Dest• quando em atividade. Procurar 
ver como seu Cmt resolve os casos surgidos e quais 
as qualidades e virtudes que põe em ação para suas 
decisões. 

4 NORMAS GERAIS DE AÇAO DO POLICIAL-
MILITAR DESTACADO 

No capítulo «GENERALIDADES» do Serviço de 
Policiamento Ostensivo, do RSPBM, encontramos de
terminadas normas que são importantes para o bom 
desempenho da função policial, por isto são transcri
tas abaixo: 

· - «O soldado da Brigada Militar no serviço po
licial é o homem do povo - FARDADO para que seja 
fàcilmente reconhecido e encontrado - que represen
ta a segurança e a manutenção da ordem . 

- O soldado, por sua autoridade, iniciativa, vigi
lância, educação e tato, tem a mis.são de evitar a prá
tica de crime e contravenções e, em razão do CONHE
CIMENTO MINUCIOSO DA FUNÇÃO e como «agen
te da autor;dade», deve tomar a iniciativa das primei
ras providências, quando eventualmente se consumar 
o delito . 

- Deve ter o maior cuidado e capricho com sua 
apresentação pessoal em público (uniforme limpo , abo
toado, calçado lustrado, cabelos aparados e barba es
canhoada, desempenado e garboso) , para que sua au
toridade seja acatada por todos, porque o povo admi
ra e confia em homens que se submetem, voluntària
mente, a uma disciplina pessoal. 

- Deve manter impecável a conduta civil e mili-
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tar (não freqüentar bares, botequins ou locais de má 
fama ou incompativeis com o decôro militar, para não 
desprestigiar a Brigada Militar, e manter a sua au
toridade moral). 

- Deve interessar-se permanentemente pelo ser
viço. Mesmo de folga, na rua ou em sua residência, 
tem o dever, ao tomar conhecimento de qualquer alte
ração da ordem, de agir em conformidade com as nor
mas de serviço. 

- Quando, no cumprimento de sua missão, tiver 
de dirigir-se a alguém , deve fazer a continência regu
lamentar, cumprimentar e, a seguir, dizer o motivo 
sem constrangimento e sem rispidez; a todos dando 
o tratamento de «senhor» ou outros titulos a que te
nham dire;to, não empregando têrmos de gíria. 

- Não se deve deixar envolver em discussões, ad
vertindo cortezmente que sua função não é sÔlucionar 
o caso e sim cumprir as ordens da autoridade compe
tente , a quem cabe decidir . 

- Nunca perder a compostura, mesmo que as pes
soas com quem tratar o façam . 

- Empregar suas. armas com moderação, sómen
te em LEGfTIMA DEFESA, repelindo injusta agres
são, atual ou iminente, a direito seu _ou de outrem, 
não se esquecendo que o excesso, no emprêgo de meios, 
constitui infração da Lei Penal , pela qual terá que res
ponder. 

COMENTARIOS 

Em última análise, o Policial-Militar é também 
um servidor público . Só por esta circunstância já tem 
deveres e direitos que serão os mesmos de qualquer 
cidadão por mais categorizado que seja. 

O Policial é um elemento escolh'.do e selecionado 
entre a Sociedade, para cuidar desta mesma Socieda
de. Por isto, deve possuir qualidades e virtudes ca
pazes ao bom desempenho de árduas tarefas . Sendo 
êle um membro da Sociedade deve procurar servir a 
todos com a máxima atenção e dedicação, fazendo com 
que todos vejam nêle um órgão de informação e um 
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legítimo mantenedor do sossêgo público . Para isto, de
ve . aproveitar tôdas as ocasiões, mormente no meio do 
povo, para cativar, orientar e atrair. 

O povo é fácil de se deixar impressionar , mas .ob.-. 
serva muitissimo . . ·Cabe ao policial explorar .. esta fa
ceta, dominando o público com suas atitudes e deci
sões acertadas. 

Um esfôrço sistemático deve ser feito no sentido 
do público ver no POLICIAL-MILITAR, um amigo , 
um orientador, üm · conselheiro. 

Jamais, um bom Policial-Militar esperará pelo ser
viço. Vai ao seu encontro. Por isto que a esponta 
neidade, a presteza, a vivacidade, a capacidade de ação 
sempre estarão presentes no Polic;al Militar. :Êle sen
tirá onde é preciso sua ação e ali estará presente a 
tudo, resí>lvendo, demonstrando sua cultura e conheci
mentos profissionais. 

E' um dever do POLICIAL-MILITAR estar sem
pre pronto para atender qualquer ocorrência e para 
prei;:tar · um obséquio, uma gentileza; - por exemplo 
- transportar uma criança de um lado para outro da 
rua; ajudar uma senhora a descer ou subir, seu filho 
oi.l pacotes nos transportes coletivos. Tais atitudes 
impressionam sobremaneira a massa popular. 

O corte da cabelo, a barba raspada, a coloca9ão 
do qÚépi,' o ·tom da voz, o friso das cal9as do fardar 
mento, a .maneira tra.n,qiiila de falar e o modo de· ges
ticular, são pequenas preocupações que o Policial-Mi
litar deve sempre ter bem presente para as devidas 
corrigendas ., caso seja necessário . 

. _ . Q RESJ;>EIT.O e 9 RECONHECIMENTO da . sua 
autori _dade virá como decorrência normal do seu modo 
FIRME e RESOLUTO, decidido e consc:encioso de agir 
e jamais decorrerá por andar com seu revólver a mo s
tra ou com a fisionomia «cerrada ». , 

As amizades do policial-militar devem ser selecio
nadas e escolhidas dentre as melhores. O adágio: -
«DIZE-ME COM QUEM ANDAS E DIR-TE-EI QUEM 
l!lS» - é muito observado pelo povo. 

, , Por fim um ensinamento : - «A AUTORIDADE 
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CONFERIDA AOS POLICIAIS-MILITARES, DEVE 
SER USADA PARA PROTEGER O PúBLICO E NÃO 
PARA OPRIMI-LO» . 

5 - MODO DE AÇÃO DO POLICIAL-MILITAR 
QUANDO NO POLICIAMENTO DE RUA: 

Por «POLICIAMENTO DE RUA» deve se enten
der todo aquêle policiamento feito em setores e de 
maneira móvel, exemplo: - Policiamento nos fins de 
linha de coletivos, - na:;:. ruas Centrais, - nos quar
teirõe:;:. - enfim, no Policiamento Urbano em geral. 

Tôda a orientação necessária ao bom desempenho 
dêste tipo de serviço está contida no art . 27 do R.S.P. 
que abaixo é transcr:to e comentado para melhor com
preensão: 

Ao soldado, quando no serviço de policiamento nas 
cidades, além do que estabelecem os demais regula
mentos , compete: 

1) - Percorrer a zona que lhe fôr designada a 
passo e, quando parado, tomar a posição correta de 
descansar conservando-se atento durante as horas de 
serviço. 

2) - Ao assumir o serviço, localizar os telefones 
públicos sit1,1ados em seu perímetro ou nas circunvizi
nhanças, assim como a localização de postos de As
sistência Médica, Farmácias, Consultórios e residências 
de Médicos e Parteiras, para poder servir ao público 
com pre:;:teza. 

3 - Localizar, também, na ocasião citada no item 
anterior, as casas de tavolagem, bares, e outros lu
gares onde a ordem pública possa mais fàcilmente 
ser perturbada, a fim de que possa atender qualquer 
ocorrência com segurança e oportunidade. 

4) - · A noite, ob:;:-ervar, em seu perímetro se exis
tem portas ou janelas abertas de pavimentos térreos 
dos prédips , chamando, em caso positivo, a atenção dos 
moradores ou, não havendo pessoa alguma que o aten
da, comunicar à autoridade competente (plantão poli
cial), permanecendo em vigilância nas imediaçõe:;:., até 
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a chegada dessa autoridade. 
5) - Informar ao seu Comandante ou ao Ronda, 

a fim de ser substituído, quando fôr acometido de qual
quer enfermidade que o impossibiUe de permanecer 
no pôsto. 

6) - Auxiliar prontamente os moradores de sua 
zona, em casos de urgência, com socorro médico . 

7) - Dar, às pessoas que pedirem, informações 
sôbre a cidade, prestando-lhes qualquer outros esclare
cimentos que estejam ao seu alcance. 

8) - Recolher e entregar, a quem de direito, quais
quer objetos ou dinheiro que encontre no decorrer do 
serviço. 

9) - Em caso de incêndio em algum prédio, avi
sar imediatamente o Corpo de Bombeiros, quando hou
ver, indicando o local e as proporções do sinistro e, 
após, avisar os moradores vizinhos. 

10) - Permanecer no i;:,eu pôsto durante as horas 
de serviço, não o abandonando, a não ser nos casos 
seguintes: 

a) - para conduzir à Delegacia , quando se fizer 
necessário, indivíduos que devam ser apresentados à 
autor;dade policial, comunicando ao Ronda o seu afai;:.
tamento, se possível, antes de deixar o pôsto; 

b) - para atender a pedidos de socorro; 
c) - para comunicar-se pessoalmente com a De

legacia, quando isso fôr indispensável e não dispuser 
de telefone; 

d) - para perseguir criminosos. 
11) - Não entrar em casa alheia, sem licença do 

seu dono, salvo nos casos seguintes : 
A NOITE: 
a) - incêndio; 
b) - iminente ruína; 
c) - inundação; 
d) - ped'do de socorro; 
e) - crime ou violência contra alguém. 
DE DIA: 
a) incêndio; 
b) - iminente ruína; 
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c) inundação; 
d) pedido de socorro; 
e) crime ou violência contra alguém; 
f) - perseguição de delinqüente surpreendido em 

flagrante; 
g) - em cumprimento a mandato judiciário. 
12) - Levar ao conhec '.mento da autoridade po

licial o encontro de cadáver, impedindo que lhe toquem 
antes da chegada daquela autoridade. 

13) - Guardar os locais de crime, não tocando, 
nem permitindo que outros o façam, em qualquer ob
jeto e vigiando cuidadosamente todos os vestígios exis
tentes no local. 

14) - Impedir que os delinqüentes ou populares 
lancem fora ou destruam os objetos e instrumentos 
utilizados na prática de delitos ou contravenções. 

15) - Identificar, com assü,.tência de testemunhas, 
os objetos ou instrumentos referidos no item anterior. 

16) - Auxiliar prontamente, quando solicitado, os 
funcionários federais , estaduais e munic'.pais, no exer
cício de suas funções. 

17) - Prender as pessoas que se encontram co
metendo delitos, apresentando-as, sem demora à auto
ridade competente. 

18) - Deter as pessoas que E€ encontrem contra
riando ord ens ou determinações legais , apresentando
as imediatamente às autoridades competentes. 

19) - Deter as pessoas que se encontrarem em 
atitudes suspeitas, conduzindo volumes cuja procedên
cia não possam explicar sat;sfatõriamente, apresentan
do-as imediatamente às autoridades competentes. 

20) - Não ofender, de modo algum, às pessoas 
cuja prisão ou detenção efetuar, nem consentir que 
outros o façam , lembrando-se sempre de que é o res
pon:,ável pela integridade do detido ou prêso. 

21) - Revi star as pessoas cuja prisão ou deten
ção efetuar, apreendendo as armas que portarem, en
caminhando-as à autoridade competente. 

22) - Fazer observar as regras gerais de trân
sito e as posturas municipais. 

23) - Tomar providências junto às autoridadeie 
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competentes, quando, em sua zona de serviço: 
a) encontrar animais mortos ou imundícies. 
b) funcionar irregularménte a iluminação pú

blica. 
c) existirem condutores de água, e.sgôto, ou de 

gás arrebentados; 
d) - encontrar veículo s abandonados na via pú

blica; 
e) houver ajuntamento ilícito ou sociedade sus-

p.eita; 
f) suspeitar, fundadamente, da poss'.bilidade de 

desordem ou tumulto; 
g) - houver irregularidades que devam ser co

municadas ao Departamento Estadual de Saúde; 
h) - existirem pessoas suspeitas-; . 
i) - encontrar doente, ferido ou espancado, em 

abandono na via públi ca, providenc iando, imediata
mente, na prestação de socorro e não permitindo que 
curiosos se aglomerem em tôrno. 

24) - Não estando presente ou não havendo a-
gente de trânsito; . 

a) - d;rigir o trânsito em caso de congestiona
mento de ruas ou de iminente congestionamento; 

b) - em caso de acidente, com dano pess _oal, pro
videnciar em socorro médico, chamar a autoridade com
petente e arrolar testemunhas; 

c) - em caso de acidente, sómente com · dano 
material, chamar a autoridade competente, arrolar 
testemunhas, em caso de interrupção do trânsito, fa
zer o levantamento do local e desimpedi-lo para des
congestionar o trânsito; 

d) - na sua zona, intimar a comparecer perante 
a autoridade competente proprietários que contrariem 
o Código Nacional de Trân sito. 

25) - Não penetrar no Edifício em que funcio
nar a mesa receptora, durante o ato eleitoral, ou em 
suas imediações, num raio de cem metros, salvo por 
solicitação do Presidente da me1:a. 

26) - Trazer em seu poder: lápis --' borracha -
bloco para anotar ocorrênc;as e um talão de intima
ção do trânsito . 



- 173 -

27) - Saber, de memória, os números- dos tele 
fones das autoridades policiais, Estação de Bombeiros 
e Socorros Médicos. 

COMENTARIOS 

A pos1çao correta do Policial-Militar para andar 
ao passo, quando de serviço é: - cab3ça erguida, 
peito saliente, mãos cruzadas atrás do corpo (mão es
querda segurando a direita, que estará espalmada, os 
dedos polegares das duas mãos f;carão cruzados), 
passo vagaroso ,3 cadenciado. Tôda a posição deve ir
radiar compostura e garbo . Quando parado, a posi
ção será a mesma, ficando os pés pouco mais sepa
rados que o normal, numa poi,,ição exagerada. 

Deve ter anotados todos . os telefones públicos, de 
praças de automóveis de aluguel, dos telefones de 
emergência (Bombeiros, Polícia, Viação Férrea, Pron
to Socorro, etc .... ) 

O Policial-Militar deve possuir um Guia da cida
de onde serve com a finalidade de prestar informação 
precii,a sôb_re Edifícios, Hotéis, Jornais, Oficinas, etc . 
- Tal Guia deve acompanhar sempre o Policial. 

Ter sempre em mente que o abandono do seu Pôs
'1:o, sem que esteja enquadrado nos casos permitidos, é 
considerado CRIME comparado com o de DESERÇÃO. 
O setor entregue ao Policial-Militar é seu P.ôSTO DE 
HONRA, tudo fará para bem desempenhar sua mii,são 
neste setor. 

A ENTRADA EM CASA ALHEIA é assunto mui
to delicado e o Policial de Rua deve ter pleno domí
nio desta questão, para evitar aborrecimentos ou pro
vocação de perigo para si mesmo. Portanto, deve re
cordar sempre os casos legais de entrada em casa 
alheia quer de DIA ou de NOITE . 

O Policial de Rua, quase sempre é o primeiro a 
chegar a um LOCAL DE CRIME, daí a necessidade 
de estar muito bem instruído no que diz respeito ao 
MODO DE AÇÃO nestes LOCAIS. E' também êste 
tipo de Policial quem maior número de vêzes executa 
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prisões e detenções, daí conhecer perfeitamnte a ma
neira de PRENDER e de DETER. 

Cada Município tem seu próprio GõDIGO DE 
POSTURAS MUNICIPAIS, cabe ao Policial de Rua co
nhecê-lo de modo detalhado, pois a êle compete fa
zer cumprir êste documento municipal. Um Destaca
mento Policial deve possuir o «Código de Postura do 
Município» onde está sediado . 

No número 23 dêste Artigo 27, consta: «Tomar 
providências junto às autoridades comp,atentes, quan
do, em sua zona de serviço» ao se deparar com deter
minadas coisas. Estas providências são: 

No caso de: 
a) - «encontrar animais mortos ou imundícies» 

avisar à Prefeitura Municipal. 
Na Capital do Estado, avisar a Limpeza Pública. 
b) - «funcionar irregularmente a iluminação pú

blica» - Avisar a Usina Elétrica da cidade. Na Ca
pital , à Companhia Energia Elétrica. (CEEE) . 

c) - «Existirem condutores de água, esgôto ou 
de gás arrebentados» - Avisar à Prefeitura Munici-
pal. . 

d) - «Enco ·ntrar veículos abandonados na Via 
Pública» - Avisar à Delegacia de Políc ia. Na capi
tal do Estado, avisar à Divisão de Trânsito. 

e) - «Houver ajuntamentos ilícitos ou sociedades 
suspeitas» - Avisar à Delegacia de Polícia. Na Capi
tal, à Delegacia Distrital, onde pertence o Destaca
mento . 

f) - «Suspeitar, fundadamente, da possibilidade 
de desordem, ou tumulto» - Avisar à Delegacia de 
Policia. Na Capital do Estado, à Delegacia Distrital, 
onde pertence o Dest•. 

g) - «Houver irregulari.dades que devam ser co
municadas ao D. E. S.» - Naturalmente, avisar aos 
Centros de Saúde . Na Capital do Estado , avisar ao 
D. E. S. , diretamente. 

h) - «Existirem pessoas suspeitas» - Avisar à 
Delegac;a de Polícia . Na Capital avisar a Delegacia 
Distrital, onde pertence o Destacamento. 

i ) - «Encontrar doente, ferido ou espancado» -
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Avisar o Serviço de Pronto Socorro do Município (se 
tiver) e à Delegacia de Polícia. Na Capital do Esta
do, chamar o Hospital de Pronto Socorro e comunicar 
o fato à Delegacia e à Rádio Patrulha. 

O contrôle e o atendimento de acidentes referen
tes ao TRANSITO está afeto ao Pol:cial de Rua , quan
do não houver agente de Trânsito no local. Dai ter 
êle pleno conhecimento de como agir nestas ocasiões. 
Tal assunto está contido no assunto «CONTRõLE DO 
TRANSITO». 

6 - MODO DE AÇÃO DO POLICIAL-MILITAR 
QUANDO NO POLICIAMENTO DE DIVERTIMEN
TOS POOLICOS (Cinemas, teatros, circos, parques 

com entrada paga, etc .... ) 

Éste serviço deve ser feito em «duplas». Uma 
«dupla» para cada fila de bilheteria, uma para o sa
güão de entrada (sala de espera) e duas para o in
terior do recinto do espetáculo. Esta é a regra geral, 
que será adotada conforme o caso de cada Destaca
mento e de cada serviço a executar. 

No «Manual Prático do Policial» - do Cap. Teo
doro Sal gado encontram os as normas apli cávei s nes
ta modalidade de Serviço Po licial e que são: 

I - Tratar com prudência e delicadeza o público 
em geral; 

II - Conservar-se nos posto s ou locais que lhe fo
rem designados; 

III - Não penetrar na platéia , camarotes, frisas 
e outros locais destinados ao público, salvo em caso 
de perturbação da ordem ou por determin ação da au
tor;dade polici al que estiv er pr esidindo ao espetáculo; 

IV - Vig iar para que a s fila s feit as para a com
pra de bilhetes ou entradas e saídas não embaracem 
o trânsito público; 

V - Não favorecer quem quer que seja para 
chegar à bilheteria antes de chegar a sua vez; 

VI - Fazer t omar a fila àqueles que quiserem se 
antecipar ; 
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VII - Verificar, onde fôr colocado como plantão 
e logo que tome o serviço, o :;:.eguinte: 

a) - se a iluminação está func;onando perfei
tamente; 

b) - se as portas de saída não estão fechadas 
a chave, para que elas possam ser abertas fàcilmente; 

c) - se nos corredores, nas entradas e saídas há 
cadeiras, mesas e outros móveis que obstruam as pas
sagens. 

VIII - Entregar ao seu comandante, ao rondan
te ou à autoridade policial . civil ou ao gerente do di
vertimento os objetos que porventura encontre no lo
cal onde se realizou a diver:::ão. 

IX - Prender e apresentar à autoridade de Ser
viço todos os indivíduos, que forem encontrados come
tendo cr;me ou contravenção . 

X - Fazer cumprir as seguintes disposições por 
parte do público em geral; 

a) - nenhum espectador pode ser introduzido no 
teatro, cinema, campo de futebol ou outro recinto des
tinado a divertimentos públicos, antes da abertura di1 
bilheteria; 

b) - nenhum espectador pode entrar nos luga
res acima mencionados sem ser pelas portas abertas 
ao público; 

c) - não permiLr a entrada de espectadores por
tadores de armas e instrumentos que :::,irvam para 
agressão ou defesa; 

d) - não permitir a entrada de ébrios e desor
'deiros; 

e) - manter a proibição de fumar no interior do 
recinto onde tal prática seja vedada; 

f) - não permitir que perturbem os artistas du
rante a representação, :::alvo o direito de aplaudir ou 
reprovar, não adm '.tindo ainda, em hipótese alguma, 
que os espectadores lancem objetos e cousas que mo 
lestem os artistas e os demais assistentes; 

g) - não permitir motins, zoadas ou tumulto, co
mo gritos, assobios ou outros quaisquer atos que in
terrompam o espetáculo ou sejam contrários à ordem, 
so:::sêgo e decência, no recinto do espetáculo; 
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h) - ·impedir que espectadores recitem ou decla
mem, de qualquer modo peça ou discurso, ou distri
buam, no rec ;nto , manuscritos, impressos, gravuras, 
fotografias ou desenho sem prévia licença da autori
dade que presidir ao espetáculo , a quem será entregue 
uma cópia ou exemplar pelo autor ou responsável; 

i) - exigir , nos recintos, fechados de divertimen
tos públicos, que os espectadores se conservem sem
pre descobertos durante a representação; 

j) - compelir os espectadores no sentido de qu e 
os mesmos ocupem os lugares que lhes forem indica
dos; 

k) - imped;r que os espectadores solicitem a · exe
cução de qualquer peça, cant o, mús ica ou recitação , 
que nã o fa ça parte do programa . 

XI - Sendo fr eqüente o pân ico no s teatro s, ci
nemas e em outros recintos de diversões, produzido 
quase sempre por simples alterações, deverá o poli
cial de serviço evitá-las com especial cuidado. 

XII - Ao entrar de serviço em qualquer diver- · 
timento público, deverá o pol ;cial conhecer não só a 
s,ituação das portas de saíd a, a fim de que elas pos
sam gui a r a multidão em caso de pânico, como tam
bém os pontos em que · devam permanec er o coman
dante do policiamento e a auto r idade policial civil que 
presidir o espetáculo, para mais ràp idamente poder 
preveni-los de qualquer nov :.dade. 

XIII - Cientificar-se do local em que poderão · se r 
prestados socorres médicos às, pessoas que forem aco
metidas de algum mal súbito ou vítimas de algum 
acidente. 

XIV - Apresentar- se à auto r idade poli cial encar 
r egada de pr esi dir a diver são, is to quando esti ve r ·ex e
cutando servi ços isola dam ent e, v ·sto que, em cas o con 
tr ário, somente o com andante do policiamento dever á 
ó.pr esentar-se àquela autoridade. 

XV - Não abandonar a casa de diversão ou o 
local onde esteja execut ando qualquer serviço de di
vertimentos públicos , sem a dev ida perm issão . 

XVI - Comunicar a seus superiores hierárqui-
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cos, tôdas as irregularidades ou fatos que notar ou 
v;erem ao seu conhecimento. 

XVII - Não se esquecer que, quando de serviço 
nos divertimentos públicos, deve tratar o público com 
doçura, prudência e polidez, a fim de não converter 
as medidas de precaução tomadas no interêsse da boa 
ordem e segurança, em entrave ao divertimento pú
blico. 

XVIII - Não se esquecer que, durante a execu
ção do serviço, deve manter a compostura regulamen
tar, não fumando, não se encostando às paredes, co
lunas ou balaustres, bem como não se distraindo com 
leituras ou outras coisas estranhas ao serviço. 

NOTA 

No serviço não se usa proibir os elementos de as
sistir, na sala ou salão onde se realiza o espetáculo, 
mas, em primeiro lugar está o serviço policial, que 
deve ser executado com tôda a atenção e dedicação. 
O · espetáculo pode ser visto noutro dia ( de folga), pa
ra isto o Policial-Militar goza de franquia no · ingres
so nas casas de divertimentos . 

Num caso de . necessidade, todos os Policiais, que 
estejam presentes a um espetáculo serão convocados 
para auxiliar o serviço. 

Num divertimento público, sem o devido policia
mento e que haja necessidade de intervenção policial 
num dado momento, ao policial-m;litar presente cabe 
agir, mesmo que esteja de folga. 

Sendo premente a necessidade , o Policial-Militar 
de serviço nestes divertimentos (mormente o Cmt do 
Policiamento) pode usar o aparelho amplificador do 
projetor cinematográfico para avisos, chamadas, 
etc. Note-se que SôMENTE EM CASOS DE PRE
MENTE NECESSIDADE, fará tal uso. 

E' dever dos executantes. do serviço policial nes
tes locais, revistá-los, findo o espetáculo. Esta revis
ta é procedida nas cadeiras da platéia, nos camarotes 
e nas galerias e será arrecadado qualquer objeto en-
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contracto nestes, pontos. Tais objetos poderão ser re
colhidos ao Destacamento ou entregues ao proprietá
rio do recinto, mediante recibo . 

7 - MODO DE AÇAO DO POLICIAL-MILITAR 
QUANDO NO POLICIAMENTO DE CAMPOS DE 
ESPORTE. (Campos de Foot-Ball, Jockey Club, Can-

chas de Basquete e Volley-ball) 

O policiamento mais solicitado desta modalidade, 
é o de Campos de Foot-ball. 

· :Êste policiamento é executado ao ar livre. O Po
licial-Militar quando nêle deve adotar as normas para 
o «Policiamento de Divertimentos Públicos» no que fôr 
aplicável e mais aquelas que forem indicadas pelo 
Cmt do Destacamento ou do Policiamento. 

O Policiamento de Campos de Foot-Ball é um ser
viço muito delicado. Mormente quando o campo não 
dispõe de separação entre o público e a grama verde. 
Neste último caso deve ser empregado um número 
maior de homens. 

Nestes locais ao ar livre os espectadores têm mais 
lib<'rdade que em outros recintos fechados, podem dar 
m.aior vasão ao seu entusiasmo , expandir mais as suas 
predileções, e, dentro das normas de boa educação des
port;va, poderão incitar seus atletas preferidos, apro
Yar ou desaprovar um lance. E' permitido, também , 
o trno de cânticos, de gritos. de toques de tambores 
e demais ruídos comuns e específicos dêstes recintos, 
sempre dentro do limite da boa formação desportiva. 

Apesar desta relativa liberdade de ação, é PROI
BIDO a entrada dos espectadores armados, no grama
do ou cancha onde se desenrolam as pugnas, assim co
mo o lançamento de objetos estranhos capazes de fe
rir pessoas,, ou que possam perturbar o bom andamen
to das pelejas. Nos Estádios daqui do Rio Grande do 
Sul, é comum o uso de garrafas, lâmpadas, vidros, fru
tas, etc. para tais lançamentos. A medida a tomar 
.é proceder à revista no portão de entrada, para evi
tar a entrada dêstes objetos. 
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O Policiamento será sempre em «Duplas » para 
maior eficiência do serviço como tem sido provado. 

A ligação entre os elementos empregados no po
liciamento deve ser preocupação constante do Cmt do 
mesmo. Normalmente é feita pela vista , daí uma dis
poEição adequada que atinja tal f'.m, não prejudican
do a efic iência do policiamento . 

Geralmente, as pelejas, realizadas são controladas 
por elementos da Polícia Civil, deve , então, o Cmt! do 
Policiamento Militar entrar em ligação com estas au
toridades civis para um entrosamento no serv:ço. Na 
Capital do Estado, estas autoridadeil são da Delegacia 
d(; Costumes e da Delegacia Dfa.trital. No Interior, 
,:ão da Delegacia de Polícia do próprio Município, on
de está o Destacamento. 

Quando se tratar de Hipódromos (Jockey ClubsJ 
além ão Policiamento nas arquibancadas a;nda será 
necessário dispor elementos dentro do «Padock » e no 
ch:uuado «Redondo » (é a parte que fica por dentro 
da pista de corrida). 

8 - MODO DE AÇAO DO POLIOIAL-MILITAR 
QUANDO NO POLICIAMENTO DE «CARREIRAS» 

Denom inamos «CARREIRAS » as corridas de cava
los em CANCHA RETA. Divertimento muito difundi
do no Rio Grande do Sul, principalmente no seu in
ter;or. 

Geralmente, as CARREIRAS se realiz.am aos. sá
bados e aos domingos. Atraem um número alto de 
assistentes e quasi sempre há desentendimentos en
tre êstes e entre os proprietár ios de cavalos .. 

O local para a s CARREIRAS se apresenta de duas 
maneiras: 

da. 

l Q) - Naqueles onde há cobrança de entrada; 
2•) - E nos em que não há cobrança de entra-

Aquêles em que há cobrança d€ entrada, são cer
cados e, mais ou men os , aparelhados para receber e 
ac omodar os as si stente s . 
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-Nos outros não há prõpriamente acomodações, ca
da lim se acopioda como bem entende para assi:otir às 
corridas. 

O contingente policiar-militar para êstes loca!s de 
CARREIRAS , deve ser um tanto reforçado e deve ser 
comandado por graduado. 

Aos Policiais-Militares encarregados dêste tipo de 
policiamento, compete: 

1) - dispor todoi;:. os elementos de maneira que 
sempre haja uma pequena reserva em lugar bem es
colhido, em condições de intervir em qualquer ponto 
e a qualquer momento, com eficiência; 

2) - revistar todos os participantes da CARREI
RA, tanto os assistentes como os proprietários de ca
valos; 

3) - reunir e depositar as armas retiradas na 
revista, em lugar bem resguardado, para serem devol
vidas no final da carreira, para i:oto: - pôr uma eti
quêta nas armas com o nome do proprietário; 

4) - escolher local que esteja à vista, para pôr 
os cavalo:,. utilizados pelos Policiais Militares; 

5) - estar sempre em ligação com o proprietário 
respon:oável pela realização da carreira; 

6) - manter policiamento ao longo da cancha da 
carreira; 

7) - permitir ' as manifestações de entusiasmo e 
incentivo aos que disputam as carreiras, dentro dos 
limites da moral e da decênc :a; 

8) - quando dispor, usar cordas de i:o,olamento ao 
longo da cancha da corrida; 

9) - agir de maneira que qualquer indício de de
sorãem seja abortado antes da eclosão; 

.10) - manter atenção sistemática, aliada à ener
gia na ação; 

11) - executar o policiamento , sempre que po s
sível, em «DUPLAS»; 

· 12) - controlar a venda de bebidas alcoólicas, 
quando fôr permitida pela autoridade policial do Mu
nicípio; 

13) - manter ligação entre os elemento:o empre
gados no policiamento; 
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14) - ao término das corridas, revisar tôda a 
cancha para recolher objetos perdidos ou esquecidos 
que serão entregues ao Cmt do Destacamento, para 
os devidos fins; 

15) - ao término das, corridas, devolver as armas , 
legalizadas recolhidas por ocasião da revista; 

16) - escolher o local apropriado para os cava
los dos assistentes e responsáveis por s,uas monta
rias; 

17) - manter maior policiamento onde se fizer 
mais necessário, geralmente, é na chegada das corri
das ( fundo da cancha) ; 

18) - escalonar os homens quando tiverem que 
se alimentar; 

19) - estar no local das corridas algum tempo 
antes da sua realização, para ser tudo preparado e a.s 
ligações estabelec :das com os proprietários, bem como 
o modo de entrosamento entre êstes e aquêles. 

9 - MODO DE AÇÃO DO POLICIAL-MILITAR 
NO POLICIAMENTO DE FESTIVIDADES POBLI

CAS ( Qu.armesses, romarias, festas de igrejas.) 

São comuns, num Destacamento Policial, os pedi
dos de Policiamento para êstes tipos de festividades 
públicas, os quais exigem um certo tato do Policial 
Militar que o executará. 

Em geral não há necessidade de um policiamen
to reforçado, normalmente dois a quatro homens são 
suficientes. 

O Cmt do Destacamento deve escolher os homens 
para êste tipo de policiamento. O Comando pode es
tar a cargo de um cabo ou de um soldado antigo e 
experim entado no serviço. 

Aos- policiais-militares empregados neste serviço, 
compete: 

1) - entrar em ligação com os encarregados das 
festividades que geralmente, são: O Vigário e os Fes
teiros; 

2) - manter esta ligação durante o policiamen-
to; 
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3) - dispor os componentes de maneira que tô
da a área esteja controlada e observada; 

4) - se a entrada fôr paga, controlar a forma
ção da fila, na bilheteria; 

5) - ter especial atenção para com as TENDAS 
de SORTEIO; 

6) - localizar os estúdios do serviço de ALTO
F ALANTES da festa para o caso de uso; 

7) - controlar as crianças perdidas de seus pais, 
os quais serão chamados pelos alto-falantes; 

8) - evitar à permanência de embriagados e ele
mentos abusados no recinto da festa; 

9) - manter postura aprimorada, usar muito ta
to no agir e demonstrar sempre que ali está para ser
vir o público; 

10) - estar atento quando notar atitudes suspei
tas de alguém dentre os freqüentadores. (São assíduos, 
nestes locai:;:,, os oportunistas e batedores de cartei
ras); 

11) - prevenir desordens de qualquer natureza; 
12) - evitar os gracejos abusivos dirigidos às se

nhoras; 
13) - percorrer o recinto, depo:s de terminada 

a festividade, para recolher objetos perdidos, que se
rão entregues ao · vigário ou aos festeiros, mediante 
re.cibo; 

14) - apresentar-se espontâneamente a qualquer 
superior hierárquico que esteja presente à festividade, 
quer esteja a civil oti fardado, declinando nome, nú
mero, Subunidade, Destacamento a que pertence e co
rno está o serviço. ~ 

( 

10 - MODO DE AÇAO DO POLICIAL-MILITAR 
QUANDO NO POLICIAMENTO DE PRAÇAS, PRA
ÇAS DE BRINQUEDOS, JARDINS PúBLICOS ETC. 

Ao Policial-Militar encarregado dêste tipo de po
liciamento compete; 

1) - Evitar a permanência de ébrios nestes re
cintos; 
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2) - Evitar que as flôres, as plantas e as árvo
res existentes sejam prejudicadas pelos transeuntes· 

3) - Tratar todos com delicadeza e atenciosii.
mente; 

4) - Não permitir jogos de peteca, foot-ball, etc. 
que possam prejudicar o trânsito no leito da rua ou 
nas calçadas, tais jogos só poderão ser executados 
nos locais para isto apropr:ados nas praças respecti
vas; 

5) - Evitar que as crianças utilizem-s,e de pe
dras · para brincar ou atirar; 

6) - Chamar a atenção ou convidar para se re
tirar, conforme o caso, a todos aquêles que estejam 
deitados nos bancos ou na grama das praças; 

7) - Advertir aquêles que estejam promovendo 
algazarras; 

8) - Não permitir que a circulação sofra, com 
o estacionamento de pequenos grupos estacionados nas 
calçadas; 

9) - Evitar que se transite por sôbre a grama 
dos cante'ros; 

10) - Agir contra aquêles que praticam atos 
ofensivos ao decôro público, profiram palavras obs
cenas; 

11) - Evitar que sejam danificados os prédios, 
obeliscos, estátuas, ornamentos existentes nas praças 
ou jardins públicos; 

12) - Controlar o estacionamento dos veículos e 
fazer com que os seus proprietários res,peitem as pres
cr:ções do trânsito; 

13) - Agir contra os infratores das Posturas Mu
nicipais; 

14) - Estar atento para o caso de um poss,ível 
acidente entre aquêles que brincam; 

15) - Prestar tõda a ajuda que se fizer necessá
ria a todos indistintamente; 

16) - Evitar aglomerações, por volta das priva
das, daqueles que já as ocuparam; 

17) - Prestar tôdas as informações solicitadas sõ
bre ruas, avenidas, repartições. Todo o Policial deve 
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ter pleno conhecimento do Código de Posturas do Mu
nicíp .io a . que serve, por isto num programa de ins
truçã,o do Destacamento deve constar tal Código. 

O Policial-Militar deve ter sempre bem presente 
que neste serviço, mais do que em outro, êle represen
ta: a Lei e é o depositário da confiança de um núme
r.o .elevado de pais e mães. 

11 
COMO 

MODO DE AÇÃO DO POLICIAL-MILITAR 
COMPONENTE DA PATRULHA POLICIAL 

E' comum o uso do têrmo PATRULHA tão só
mente para elementos que executam um policiamento 
a CAVALO, entretanto, assim não é, pois, o nosso 
Reg. Serv. Policiamento, em seu artigo 62 cita: - «A 
Patrulha Policial é um elemento de tropa, móvel, des
tinado a executar, por tempo limitado, o serviço po
li~ial ou repressivo, numa determinada zona ou local». 

Portanto, «tropa móvel» não significa, aqui, «tro
pa a cavalo»; elementos a pé também se locomovem . 

A Patrulha da sede do Destacamento, é movimen
tada para um local, já com missão definida. Sua ação 
pode ser preventiva ou repressiva e seu efetivo pode 
variar conforme a missão a cumprir. Quando a mis
são fôr preventiva, em geral , o efetivo é de ( 4) qua
tro homens, em média. Quando fôr repressiva, é va
riável com a importância da missão. , 

a} -,- . ATR:DBUIÇõES DO COMANDANTE DA PA
TRULHA POLICIAL 

Ao Comandante da Patrulha, responsável pela di
reção da mesma na execução do serviço de policia
mento, compete: 

1) - Receber e transmitir aos seus, comandado., 
instruções minuciosas sôbre o serviço a ser executa
do; 

2) - Ao assumir o comando respectivo, verificar 
o ·estado de saúde de seus componentes, da higiene 
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pessoal e dos un;formes, bem como se estão providos 
de armamento e munição compatíveis com a missão; 

3) - Providenciar em transporte para a Patru
lha, quando necessário; 

4) - Conduzi-la na formação mais conveniente 
(pelo leito da rua se o efetivo fôr superior a quatro 
homens, cumprindo as normas regulamentares para o 
caso; 

5) - Para execução do serviço, dispôr os com
ponentes da Patrulha de maneira a PREVENIR, real
mente, a perturbação da ordem, agindo dentro das ins
truções recebidas; 

6) - Deve ter em conta que uma boa dfs,posição 
da Patrulha, em conformidade com o local, é um fa
tor preponderante para o bom êxito e deve, sempre 
que possível, utilizar o sistema de duplas. 

7) - Na execução do serviço, exigir que as pra
ças tenham a devida correção e compostura, usando 
de urbanidade e têrmos suasórios e corteses, mas com 
firmeza nas decisões. 

Ao soldado integrante de Patrulha Policial, com
pete receber de seu Comandante de Patrulha e exe
cutar fielmente as Instruções relativas , à execução do 
serviço, não esquecendo que na s,ua compostura, atitu
des e a~es está figurada a Brigada Militar . 

As providências para o transporte da patrulha de
vem ser tomadas antecipadamente para evitar correrias 
e atropelos de última hora. Considerando-se mais, que 
a pontualidade se impõe de maneira dupla: - trata
s.e de um elemento POLICIAL e MILITAR, onde esta 
qualidade é obrigatór:a. 

Casos mais comuns em que são empregadas P A· 
TRULHAS POLICIAIS: 

a) - para policiar uma zona superior à área de 
quarteirão; 

b) para policiar zonas afastadas ou de difícil 
acesso; 

c) - para policiar pontos muito conturbados f! 
perigosos,; 

d) - para acompanhar a autoridade policial na 
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captura de delinqüente, dentro da , sede do Destaca
mento. 

A d;ferença principal entre PATRULHA e DILI
G11:NCIA está justamente na zona de ação de cada 
uma. A PATRULHA age dentro dos limites da sede 
do Destacamento e a DILIG:J!:NCIA atua fora da sede 
do Destacamento, tendo missões semelhantes. 

12 MODO DE AÇÃO DO POLICIAL-MILITAU 
QUANDO INTEGRANDO ESCOLTAS 

A condução de presos de um ' Município para o 
outro e mesmo para a Capital do Estado; a condução 
de dementes do Município para o Hospital São Pedro, 
na Capital, são missões normais de uma ESCOLTA 
POLICIAL. Em casos es,peciais, a ESCOLTA poderá 
ser incumbida de guardar ANIMAIS ou MATERIAL 
que esteja em trânsito e ainda acrescentaríamos V A
LORES. 

O Reg Serv Polic[amento define ESCOLTA como 
sendo «um pequeno elemento de tropa destinado a 
CUSTODIAR presos e dementes, ou ainda, em casos 
especiais, à guarda de ANIMAIS ou MATERIAL, em 
tr~sito». 

Normalmente, uma escolta sai fora do Mtmicipio 
Séde do Destacamento. O Cmt do Destacamento de
ve ter um cuidado especial quanto à escala dos ho
mens para êste serviço. O ideal será qtte todos es
tejam capacitados para todo e qualquer · serviço, sem 
distinção, entre os componentes do efetivo, mas, nada 
melhor que «O homem certo no lugar certo». Obser
va-se que num todo, que recebeu a mesma instrução, 
os mesmos ens ;namentos, os mesmos exames, a mes
ma orientação e vivem num mesmo modo de ação, 
UNS têm maior pendor para um determinado tipo de 
atividade, outros para outra. Assim acontece dentre 
o efetivo do Destacamento Policial. Uns gostam e se 
adaptam mais ao serviço ostensivo de ruas, outros ao 
Policiamento de Trânsito e outros agem com acêrto 
admirável quando fora das vistas do superior. l!:stes 
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serão os escolhidos para ações policiais como ESCOL· 
TA POLICIAL , DILIG'.ÊNCIAS ou PATRULHAS . Tu
do dentro das disponibilidades do efetivo. 

Vejam'Os -0 que consta do Reg Serv Policiamen1to, 
quanto à ESCOLTA: 

A ESCOLTA POLICIAL é um pequeno elemento 
de tropa, destinado a custodiar pre sos e dementes, ou 
a ;nda , em casos especiais , à guarda de anima is ou 
material, em , trânsito . 

§ l9 - AS ESCOLTAS para condução de presos 
comuns, serão fornecidas pelos Destacamentos Poli
ciais, . salvo se circunstâncias espec iais exigirem outra 
solução, decidida pelo Delegado ou por ordem superior. 

§ 2• - Nos casos de réus ou presos comuns , 0 

efet :vo deve corresponder, normalmente, ao dôbro da
queles. 

Em casos especiais as ESCOLTAS poderão ser 
constituídas diferentemente, por solicitação do Delega~ 
do de Polícia , 

a) ATRIBUIÇÕES DO COMANDANTE DE 
ESCOLTA 

Ao comandante de Escolta compete: 
1) - Cumprir ·as ordens e instruções dos superio

re s hierárquicos, empenhando seus esforços na perfei
ta execução d,o serviço; 

2) - O Comandante da Escolta é responsável pe
la integridade física do escoltado; 

3) - Ao assumir o comando respectivo ver ;fícar 
o estado de higiene do pessoal e dos uniformes dos 
seus componentes, bem como o estado de conservação 
do armamento e munição; 

4) - Providenciar para que lhe sejam adiantadas 
diárias , para si, seus comandados e para a alimenta
ção dos presos ou dementes; 

5) - Escalar a vigilância , dos presos ou insanos 
mentais, entre todos os componentes da Escolta . Tal 
vig:Iância deve ser severa e permanente; 

6) - Providenciar no transporte para a Escolta, 
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em casos necessários; 
7) - Passar recibo ao receber e exigi-lo ao en

tregar -presos ou insanos mentais, no respectivo des
tino; 
• 8) - Apresentar-se com a Escolta às autoridades 

interessadas e às da Corporação, de conformidade com 
o Regulamento Geral da Brigada Militar; 

· 9) - Conduzir algemas e somente utilizá-las me
diante ordem e dentro dos preceitos reguladores do 
8eu uso; 

10) - Comunicar, em parte es,pecial, ao seu Co
mandante de Destacamento qualquer ocorrência anor
mal no decurso da viagem. 

b) - SOLDADO INTEGRANTE DA ESCOI.TA 

Ao soldado integrante de Escolta compete: 
1) - Cumprfr rigorosamente as ordens do respec

tivo Comandante; 
2) - Manter-se sempre uniformizado; 
3) - Manter-se alerta durante o seu quarto de 

vigilância; 
4) - Como responsável pela integridade do prêso 

e a i;;.ua custódia, sugerir ao respectivo Comandante 
medidas a ca uteladoras; 

5) - Ter o máximo cuidado com o seu arma,men-
to; 

6) - Nunca esquecer que somente poderá fazer 
uso de suas armas, de conformidade com a Lei e as 
instruções recebidas; 

7) .....:. Manter sempre uma atitude discreta e com
patível com a s-ua missão, lembrando-se de que tem 
a re sponsabilidade de repr ese ntar a Brigada Militar . 

NOTA: 

Um Cmt de Escolta deve ter em mente duas im
portantes circunstâncias: 

1°) - QUE está com a responsabilidade não só 
de levar os conduzidos ao destino , como também , é 
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o res.ponsável por todos os componentes da sua es
colta, no momento, fora do Destacamento Policial; 

2•) - QUE é um chefe policial-militar represen
tando, naqueles momentos, tôda a Brigada Militar. 
Suas ações repercutirão na farda que enverga. • 

Cuidados especiais que deve ter o Policial-Militar 
ao custodiar presos ou dementes: 

1) - Evitar de colocar os conduzidos nas janelas 
dos transportes. Procurar lugares não contemplados 
com janelas; 

2) - Estar sempre junto ao conduzido mesmo no 
interior de privadas quer dos transportes, quer dos 
hotéis, restaurantes, privadas públicas, etc.; 

3) - Estar atento para as atitudes dos conduzi
çlos, para evitar a concretização de um plano de fu
ga; 

4) - Nas cidades., procurar os lugares menos mo
vimentados, para conduzir os presos ou dementes; 

5) - Não molestar e evitar que os conduzidos se
jam molestados por qualquer elemento; 

6) - Revistar os conduzidos ao recebê-los depois 
de qualquer conversa permitida com alguém estranho 
à escolta; 

7) __:__ Não permitir que os conduzidos desçam nas 
paradas (estações) do transporte, a não ser em casos 
excepcionais de extrema necessidade, mas sempre com 
a devida custódia; 

8) - Lembrar-se que a idéia fixa do prêso é fu
gir e para a concretização da fuga, lança mão das 
mais inconcebíveis, artimanhas; 

9) - Prestar especial atenção para todo aquêle 
que tentar a aproximação com os conduzidos; 

10) - Ser enérg ::co, decidido e nada tolerante, 
durante o serviço de Escolta; 

11) - Usar as algemas no caso de custódia de 
presos: 

a) 
b) 
c) 
d) 

- Perigosos; 
- Reconhecidamente exaltados; 

Que já tenham tentado a fuga; e 
- Que ofereçam resistência; 
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12) - Mencionar na parte competente o uso das 
algemas, quando fôr · o caso; 

13) - Quando tiver de pernoitar, em trânsito nu
ma localidade, deve deixar os prêsos nos xadrezes da 
unidade ou Destacamento da meic:ma; 

14) - Usar a camisa de fôrça quando o demente 
fôr perigoso ou violento. 

IS - MODO DE AÇÃO DO POLICIAL-MILITAR 
QUANDO INTEGRANDO DILIG1JNCIAS 

«DILIG::t!:NCIA» é um pequeno elemento de Tro
pa destinado a acompanhar a autoridade pol:cial, pa
ra a CAPTURA de delinqüentes, para a preservação 
da ordem ou seu restabelecimento, FORA DA SEDE 
DO DESTACAMENTO». (Reg Serv Pol). 

Não há que confundir com ESCOLTA que é tam
bém «UM PEQUENO ELEMENTO DE TROPA»; mas 
destinado a «CUSTODIAR PRESOS OU DEMENTES». 
E ainda mais, a DILIG::t!:NCIA depois de cumpr.ida a 
ic:ua missão de captura do prêso, transforma-se em 
ESCOLTA, passando a ser um «elemento distinado à 
custodiar prêso», do lugar onde foi capturado para o 
Destacamento Policial. 

Aqui, também, cabem as mesmas considerações 
sôbre a escolha dos homens para a composição da 
D'.ligência. Escolher-se-á aquêles que revelem maior 
tirocínio maior .in;ciativa dentre os demais companhei
ros e que tenham bastante conhecimento da região on
de irão atuar. 

a) - ATRIBUIÇõES DO COMANDANTE DE DILI
G1JNCIA (Reg Se:nr Pol) 

Ao Comandante da Diligência compete: 

1) - Receber e transmitir aos seus comandados 
inic:.truções minuc;osas sôbre o serviço a ser executado; 

2) - Ao assumir o respectivo Comando, verificar 
o estado de saúde de seus componentes, bem como se 
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estão providos de uniformes, armamento e munição 
compatíveis com a missão. 

SOLDADO INTEGRANTE DE DILIG~NCIA 

Ao soldado illitegrante de Diligência compete: 

1) - Cumprir rigorosamente as ordens do res
pectivo Comandante; 

2) - Manter-se sempre uniform;zado; 
3) - Ter o máximo cuidado com o seu armamen-

to; 
4) Manter uma atitude discreta, compatível 

eom a sua missão e responsabilidade; 
5) Evitar alarmes desneces.sários e prejudi-

ciais à missão e não cometer excessos. 
O Cmt do Destacamento deve evitar que uma Di

ligência parta sem estar acompanhada da autoridade 
pol'.cial, pois, caso contrário, ela perde sua finalida
de primordial. 

O efetivo de uma Diligência depende: 
a) - da miss,ão atribuída a ela; 
b) - das disponibilidades do Destacamento; e, 
c) - do tempo provável de duração. 

14 !\IODO DE AÇÃO DO POLICIAL-MILITAR 
QUANDO NO SERVIÇO DE PLANTÃO A D.:ELEGA

CIA DE POLICIA 

,Fora das horas de expediente normal, as Delega
cias de Polícia dos Municípios mantém um SERVIÇO 
DE PLANTÃO, com a finalidade genér:ca de atender 
as ocorrências da cidade, nestas · horas,. 

Para êste serviço a Delegacia fornece um Inspe
tor de Polícia e o Destacamento Policial, um, dois, três 
ou mais homens, sob o comando de um graduado. 

As atribuições dêete funcionário da Delegacia ea
tão estabelecidas no Regulamento Geral do Departa
mento de Polícia Civ;I (Decreto-Lei 5.634, de 8-1-54). 

AO GRADUADO DE PLANTÃO COMPETE: 
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1) ~ diri-gir, orientar, fiscalizar e ter ,sob .sua res
ponsabilidade os demais policiais-militares do ".-Ser-
viço de Plantão-; ., , , . ,. ' 

2) - responder pelo Cmt do Destacamento, qua :n-
do ês-te não estiver presente; · · 

3) - superintender o serv.ço de Guarda do Acan
tonament _o; 

4·) --:--manter estreita ligação com · o Inspetor _,· d.e 
Pl,mtão durante tôdas as horas do .Sérviço; -.~ 

5) - controlar o serviço executado pelos demais 
homens do . Plantão; 

6) . - supervisionar e controlar todos - os serviços 
afetos ao Destacamento como: Po stos de -Ronda, -Pa
trulhas, etc.; fora das ·ho_ras de expediente do Desta-
camento; ,· 
. . 7) . - entrar em ligação cóm o _cmt do , Destacà.
m·ento' ,' quando tiver que solucionar . casos, mais impor-
tantes ou tenha dúvidas sôbre o serviço; · 

8) - manter rigorosa disc;plina entre seus coman
dados; 

9) - ex1g1r a correção dos uniformes e da ~pos
tura, bem como a urbanidade no frató . de · todos os 
seus comandados; 

10) - procurar assenhorar-se do serviço do Ins
petor, parã . substituí-lo quando estiver fora ~ --

. Ü) - acompanhá-lo nas saídas consideradas m:ais 
graves, caso . contrário , escalar praçàs . do serviço de 
Plantão ·pará fazê-lo; ·· · · - · 

12) - manter todos 03 seus . homem/ úni:fórrnizà:
dôs durante o serviço : -prevendo únia _eaídà inopinada. 

· AO SOLDADO DE PLANTÃO -.COMPETE: , 

1) - obedecer rigorosamente as ordens emanada s 
do · graduado de Plantão; · · · 

2) - pr;mar por uma ótima apresentação, -·cw
dando ão fardamento, da posição e do modo de tra
tar com o público; 

3) - estar- sempre pronto para atender ao : cha
mado de serviço; 

4) - quando acompanhando o Inspetor de Ser.vi-
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ço, mostrar-se solicito e capaz, no desempenho das 
funções. 

Na Capital do Estado, as Delegacias Distritais, 
também possuem um Serviço de Plantão, o qual está 
subordinado ao PLANTÃO DO DEPARTAMENTO DE 
POLICIA CIVIL, mas que funciona nas meemas ba
ses acima citadas, com diferença que os casos mais 
graves são entregues ao D.P.C. e que existe um ser
viço de Rád;o Patrulha para o atendimento dos caeos 
e ocorrências. 

E' importante saber que não há subordinação en
tre elementos CIVIS e Militares, no serviço de Plan
tão, há, apenas e de maneira imprescindível: COLA
BORAÇÃO, ENTROSAMENTO, COOPERAÇÃO entre 
ambos. Um serviço policiâl que tão sõmente visa o 
bem estar da Sociedade, tanto faz ser executado pe
lo Policial Civil como pelo Policial-Miitar, ou peloe 
dois juntos, só pode ser eficiente e dignificante. 

15 - MODO DE AÇAO DO POLICIAL-MILITAR 
QUANDO DE SERVIÇO DE ORDEM NAS DELE

GACIAS 

Uma vez solicitado pelo Delegado de Polícia, o 
Comandante escalará um SOLDADO POLICIAL-MI
LIT AR, para executar o serviço de Ordem junto à De
legacia de Polícia. O Regulamento do Serviço de Po
liciamento da Br!gada Militar determina que tal es
cala seja diária, portanto, cada dia um wldado pres-

. tará êste serviço junto à Delegacia. 
Ao Comandante do Destacamento cabe designar 

quais os soldados com aptidão para concorrer a tal 
escala. 

O Serviço de Ordem da Delegacia de Policia des
tina-se: 

1) - à transmissão de ordens no âmbito da De
legacia; 

2) - à remessas de documentos no âmbito da 
Delegacia e desta para outras Repartições do Muni
cípio; 
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3) - à entrega de «informações» nas imediações 
da Delegacia. :6:ste serviço só será executado duran
te as horas de expediente. 

16 - MODO DE AÇAO DO POLICIAL-MILITAR 
QUANDO NO SERVIÇO DE MOTORISTA POLICIAL 

Por falta de efetivos para o serviço de Motoris
ta dos veículos policiais do interior do Estado, é co
mum serem êles entregues aos cuidados e direção do 
soldado policial-militar dos Destacamentos Policiais 
respectivos. 

Os soldados destinados a êste serviço policial de
vem poE-suir Carteira Nacional de Habilitação, de ca
tegoria PROFISSIONAL, pois, o veiculo que vão diri
gir é de placa «Oficial» . 

O Cmt do Destacamento deve prever sempre um 
efetivo de, pelo menos, dois soldados capacitados e 
habilitados para êste serviço. Caso não tenham no 
efetivo, poderá treinar alguns em Escolas Particulare.;;, 
que o fazem de maneir,11 gratuita , em se tratando 
de serviço oficial. 

Além disto , êstes policiais militares receberão ins
trução especializada referente ao Código Nacional 
de Trânsito e Regulamentos de Trânsito E Etadual, 
além das demais, comuns aos seus companheiros de 
farda. 

DO SOLDADO ESCALADO PARA MOTORISTA DE 
VEICULO DO SERVIÇO POLICIAL (Reg Serv Pol) 

Ao soldado de policiamento, quando escalado pa
ra Motorista de veiculo d!l Serviço Policial, compete : 

1) - Ao assumir a direção do veiculo, verificar 
o estado de funcionamento e conservação, equipamen
to obrigatório e acessórios; 

2) - Comunicar, imediatamente, ao responsável, 
qualquer irregularidade verificada no funcionamento , 
equipamento ou acessórios; 

3) - Manter o veiculo em perfeito estado de lim-
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peza e higiene; 
4) - Efetuar a manutenção periódica de óleo e 

lubrificação, de conformidade com as instruções rece-
bidas; 1 

5) - obs .ervar rigorosamente os preceitos do Çó-
digo Nacional de Trânsito; · 

6) - Quando houver sirene no veículo, utilizá-la 
sómente em caso de urgência, determinada pelo ser
viço policial; 

7) - Cumprir rigorosamente as ordens e instru
ções recebidas; 

8) - Em caso de ocorrência policial , proceder co
mo agente da autoridade que é; 

9) Ao motorista é proibido: 
a) acelerar o motor do veículo quando ainda 

frio; 
b) sair com o veículo sem verificar :;:.e está 

abastecid ,o de gasolina, óleo e água suficientes, bem 
como, se os pneumáLcos possuem pressão regular, o.;; 
freios e:;:tão regulados , se funcionam as luzes, os fa
róis e limpador dos para brisas; 

c) - divulgar ordens recebidas ou aquilo que ti
ver conhecimento em razão de suas funções; 

d) - abandonar a viatura sem ordem super ior; 
e) - entregar a dire ção da viatura a p essoa nã o 

habilitada ou não autorizada; 
f) - aproveitar-se do veículo para efetuar :;:.er

viço part'.cular seu ou de outrem. 
O Comandante de Destacamento deve fazer com 

que os motoristas freqüentem, à instrução ministrada 
no Destacamento para que os mesmos sempre este
jam atualizados e bem lembrado:;: ., não só de sua par
te especializada como da Polí cia-Militar. 

17 - MODO DE AcÇAO DO POLICIAL-MILITAR 
QUANDO NO SERVIÇO DE CONTROLE DO 

TRANSITO 

Atrá s ficou estabelecido que o Policial-Militar, 
nas imediaçõ es de seu Pô sto de Serv :ço, deve contr o-
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lar o Tráfego -Ou Trânsito, quando necessário óu quan 
do não · 'houver ., guarda de trânsito, no locaL · Coligi
mos adián'te . normas :qué julgamos .necessárias ao Po
licial-Militar, neste Serviço as quais deverão · ser com
plementadas pefo estudo do Código Nacional ·de 'Trân
sito ;, Regulamento . do Trânsito do Estado do R ;o Gran
de do Sul e demais portarias complementares . 

Q PÕHcíal ;MJlítar , por · isto, deve praticar o em
prê g o dó APITO-DE TRÃ.NSITO, bem como ca SINA
LIZAIÇÃO A BR.AJÇO, própria de um Guarda de Trân-
sito .. · 

:o ; Comandante .. do Destacamento deve instruir e 
treinar a todos os componentes do Destacamento, mas 
poderá .ter em seleção um determinado número de Po
liciais.M;Iitares ; · com pendores para êste serviço es
pecializado . 

. O :f:".olicial-Militar .. émpregado no Policiamento de 
rua s centrais também, tem a ver com os pedestres, 
daí a. necessidade de conhecer a regulamentação dês
te . trânsito, ó que é previsto no Regulamento de Trân
sito do Estado .. e. que : será · revisto adiante, na parte 
que interessa . · 

· o ·: ap ~to -.usado: para o contrôle do Trânsito é es-. 
pecial e o Destacamento deve té-lo em estoque . O 
seu , .uso exige o emprêgo de uma das mãos, normal
ménte :a direita. 

As convenções estabelecidas pelo Código Nac io
nal ,;de Trânsito pará o emprêgo dêste apito são: 

. · .;_--; UM SILVO BREVE: - indica ATENÇÃO . SI· 
GA1!! ' .,.. : 

· . -_ DOIS SILVOS BREVES: - Indicam PARE!!! 
- TRÊS SILVOS BREVES: - Indicam ACEN

DA , A SINALEIRA! (é um sinal, também, de adver
tê -Rcia, ,. O- mot orista . devê parar). 

·~ UM SILVO LONGO: ..:..._ Indica DIMINUIR A 
MARCHA! 

- UM SILVO LONGO E UM BREVE: - Indi
cam TRÃ.NSITO . INTERROMPIDO EM 'DôDAS AS 
DIRIDÇõES! (usado nos, casos de aproximação de car
ros como os de Bombe;ros, Polícia, Tropa ou de re
pres .entação , oficial, COM SIRENE ABERTA) , 
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- TR~S SILVOS LONGOS: - Indicam MOTO
RISTAS A POSTOS! (usado nos casos de necessidade, 
nos estacionamentos à porta de teatros, campm,. des
portivos, etc.) 
. - Os apitos devem ser fortes e intimidativoi,,, 
mas, no momento oportuno. Nunca devem ser execu
tados antes ou depois dêi::te preciso momento. 

Sinais a braço executados pelo Policial-Militar, no 
serviço de contrôle do trânsito e previstos no Reg 
Trans do Estado: 

TRANSITO LIVRE: - perfilar-se em posição 
lateral à corrente do trânsito, abrindo-lhe a passa
gem. 

TRANSITO IMPEDIDO: - perfilar-se em po
sição de frente ou de costas à corrente do trânsito, 
fechando-lhe a passagem. · 

Sinais feitos pelos MOTORISTAS, obrigatõria
mente: 

- «VOU PARAR»: - colocar o braço esquerdo 
fora do veículo, extendido para baixo, obliquamente, 
com a palma da mão voltada para trâs . 

- «VOU DOBRAR A DffiEITA»: - colocar o 
braço horizontalmente, fora do carro, depois levar 0 

antebraço e a mão em ângulo reto. 
- «VOU DOBRAR A ESQUERDA»: - exten

der o braço es-querdo para fora do carro, em posição 
horizontal. 

- «VOU DIMINUIR A MARCHA»: - extender 
horizontalmente, o braço, antebraço e mão com a pal
ma voltada para baixo, e executar várias vêzes, um 
movimento para cima e para baixo, num plano ver-

" tical. 
- «PASSE . A FRENTE»: -:- Extender todo o 

braço horizontalmente, com a pàlma da mão voltada 
para frente e executar, várias vêzes, um movimento 
para frente e para trás, no plano horizontal. 

DOCUMENTOS QUE OS MOTORISTAS DEVEM 
TRAZER CONSIGO: 

OS MOTORISTAS PROFISSIONAIS devem pos-
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Carteira de Habilitação (profissional) ; 
Licença do carro; 
Matricula do Carro; 
Carteira de Identidade Pessoal; 
Carteira do IAPETC (atualizada). 

OS MOTORISTAS AMADORES devem possu;r: 
- Carteira de habilitação (de amador); 
- Licença do carro; 
- Carteira de Identidade Pessoal; 
O motorista AMADOR só poderá dirigir carros 

de passeio, de sua propriedade. 
O MOTORISTA PROFISSIONAL poderá dirigir 

automóveis de aluguel, caminhões, auto-ônibus, moto
cicletas, cam:nhonetas e viaturas de placa «Oficial». 

O Policial-Militar deve ter um cuidado especial pa
ra quanto aos abusos de rapazes menores de 18 anos 
de idade, os quais não podem dirigir, e gostam muito 
de transitar à grande velocidade aos domingos, sába
dos à tarde e feriados. 

Quando um menor fôr encontrado ao volante de 
um carro, naturalmente, estará s.em os documentos de 
habilitação, o veículo será retirado de circulação e re
colhido à Repartição competente. 

NORMAS A SEREM SEGUIDAS PELOS PEDES
TRES NAS ZONA$ URBANAS 

1) - Nas calçadas, devem conservar a mão di
reita, deixando a esquerda para aquêles que vêm em 
sentido contrário. 

, 2) - nas faixas de segurança, devem obedecer às 
mesmas normas das calçadas; 

3) - não parar nas esquinas, nem no meio do 
passeio, mas, junto ao cordão. 

4) - os portadores de grandes volumes não de
vem transitar pelas calçadas., uma vez que possam 
prejudicar os demais transeuntes. 

5) - é proibido o trânsito com paLns, patinetes, 
carrinhos de lomba, pelas calçadas. E' permitido e 
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trânsito com carrinhos-bêrço e de enfermos . 
6) - a formação da chamada «Fila », é obr igató

ria tôdaE, as vêzes que muitos queiram adquirir en
tradas para diversões , pas sagens, selos , efetuar pa
gamentos, expedir telegramas ou cartas, etc. 

7) - nos lugares dotados de sinaleiraE, ou guar
das, o pedestre é obr :gado a obedecer aos sinais dês-
tes ou dos aparelhos elétricos. · 

Ao Policial-Militar de E-erviço nas vias urbanas , 
principalmente, nas mais centrais, é obrigado a 
orientar o trânsito, dentro destas normas estabeleci
das, sempre com urbanidade e delicadeza no trato com 
o povo. 

Nas calçadas mais modernas, já existem setas 
'.IÍdicativas da direção a seguir pelos pedestres, o que 
facilita a ação do Policial-Militar . 

Os cavaleiros isolados ou não, estão obrigados a 
obedecerem as mesmaE· normas estabelecidas para os 
veículos nas ruas ou estradas. 

Compilamos, abaixo, normas gerais juigadas ne
cessárias e que ajudarão os PoliciaiE~Militares empre
gados neste serv '.ço especializado. 

1.) manter muita atenção durante o seu servi-
ço; 

2) evitar, tanto quanto possível, palestras com 
os motoriEtas, usando as imprescindíveis ao serviço; 

3) --: ter sempre presente que a via pública não 
é o lugar apropriado para explicações e saber quem 
está ou não com razão na ocorrência , tal decisão é 
dada na Delegacia de Polícia, para onde devem ser 
encaminhadas as partes; 

4) - prestar informações de maneira clara e sus
c:nta; 

5) - não permitir que elementoE-, alheios ou de 
folga, intervenham em seu serviço; 

6) - fazer com que os condutores de veículos e 
os pedestres obedeçam as determinações estabelecida s 
no Código Nacional de Trânsito, no Regulamento d.e 
Trânsito do Estado e demais portarias; 

7) - proceder contra os transgressores das Leis 
do Trânsito, de maneira indistinta e quando necessá-
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rio; 
·8 ) - preencher os talões de multa de maneira cla

ra - e precisa; 
9) ~ evitar gestos desnecessários ; 
10) - ser decidido quando da sinalização do trá 

fego , para isto, estudar com muita atenção as cor
rentes ào trânsito, para depois decidir sôbre a aber
tura ou fechamento de uma ou outra; 

11) - s.empre primar pela ótima apresentação 
em público, descendo aos detalhes, como: friso das 
calças, corte de cab elo, posição dos dedos, etc.; 

12) - ev itar posições displicentes e adotar um 
porte exagerado de ereção e postura; 

13) ~ ter perfeito conhecimento dos arruamentos 
das imediações do seu posto para desviar ou canali
zar o tráfego, por êles , quando se fizer necessário; 

·: 14) - não receber chaves de automóveis para 
guardar; 

15) - procurar conhecer os pontos vitais referen
tes ao trânsito, nas imediações de seu posto, como 
pontos de paradas de coletivos, praças de autos de 
alug '.uéie., telefones, etc .. .. 

16) ·_ agir imediatamente, ao ter conhec:mento 
de. um . congestionamento no seu setor; 

17.) - . procurar um lugar bem visível ao público, 
para executar o seu serviço de policiamento; 

18) - :. caso suas- advertências, não sejam atendi
da:,s, por um infrator, autuá-lo pela infração cometi
da e enéaminhá-lo à Delegacia de Polícia. 

19) - ter bem presente que a sua missão não é 
PUNIR os MOTORISTAS e sim de ORIENTA-LOS , 
para que sejam ev;tadas infrações; 

., 20 } ~ tratar a todo s com urbanidade, energia e 
atenção. 

18 - MODO DE AÇÃO DO POLICIAL-MILITAR 
QUANDO NO SERVIÇO DE PATRULHAMENTO A 

CAVALO OU EM VIATURAS 

'é O Serviço de Policiamento a cavalo ou em viatu 
ras, . tem por çibjetivo principal agir com rapidez e am -
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plitude de ação , possibilitando, dessa forma, desloca
mentos mais velozes por todo o percurso do setor a 
ser policiado preventivamente, dando também margem 
para que uma ação repress ;va seja executada no mo
mento oportuno, fatôres êstes que concorrem grande
mente para a efic iência do serviço policial. 

Sendo uma modalidade especial de policiamento, 
peloE, meios materiais empregados, devem os seus exe
cutantes possuir conhecimentos técnicos adequados à 
ação que irão desenvolver; daí .preconizarmos as se
guintes normas que, se segu ;das , por certo, trarão 
grande1;:. benefícios ao serviço: 

I - Os animais, veículos, armamento e demais ma 
teriais destinados a essa modalidade de serviço devem 
ser cuidadosamente tratados pelos policiais, a fim de 
que po1;:.sam ser empregados eficientemente; 

II - Aos homens empregados na execução do ser
viço policial a cavalo ou em viaturas , compete de um 
modo geral : 

a ) - quando escalados para executar qualquer 
serviço policial a cavalo, utilizar-se sempre de animais 
adestrados para aquela modalidade de serviço, evitan
do a utilização de animais irrequieto1;:. e fogosos; 

b ) - em hipótese alguma , deverão aplicar as 
ajudas em suas montadas na via públ ica , a fim de que 
fiquem fogosas e irrequietas; 

c) rondll.r os postos que lhes forem designados , 
com 1;:,eu animal a passo, parando sõmente quando fôr 
necessário observar algum fato, - só podendo apear 
por ocasião de grandes chuvas ou quando necessitar 
perseguir delinqüentes ou contraventores que se intro
duzam em lugares onde o animal não posEa entrar , 
devendo, ne sse caso deixar o cavalo sob o cuidado de 
um seu colega, e, na falta dêste, sob o cuidado de 
civis, ou ainda , amarrá-lo em lugar apropriado. 

d) - Estar sempre atentos aos serv;ç ós que lhes 
forem determinados , esforçando-se ao máximo para 
bem cumpri-los; 

e) - ficar sempre em lugares visíveis, tendo em 
vista que o policial não tem por finalidade surpreen
der o indivíduo na prática do ato delit'!;loso ou con-
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traventor da lei penal e sim, evitar que tais atos 
se realizem ou parcialmente; 

f) - não deverão procurar resolver casos que 
transcendam do limite de sua competência ou conheci
mento profissional, sendo que em tais casos deverão 
solicitar imediatamente o concurso de seus, superiores 
hierárquicos ou autoridades policiais civis competentes ; 

g) - ao executar prisões ou detenções no serviço 
policial a cavalo, deverão procurar conduzir o prêso 
ou detido imediatamente à presença da autoridade po
licial ( delegado - subdelegado, etc.), procurando, pa
ra isso, os me:os de comunicação ou viatura de rá
dio-patrulha mais próximos; 

h) - não sair de seus itinerários de ronda a não 
ser nos seguintes casos: 

1) - par a conduzir à delegacia mais próxima os 
individuos que aí devam s-er apresentados, comunican
do ao rondante essa ocorrência; 

2) - para acudir a pedidos de socorro, seja por 
mefo de apitos ou chamados verbais; 

3) - para conduzir à farmácia mais próxima, 
não existindo alguma no seu setor ou pôsto, qualquer 
pessoa que precise de assistência médica urgente; 

4) - para comunicar-se pessoalmente com a de
legacia de policia ou autoridade de plantão nos distri
tos, quand o isso fôr necessário e não dispuzer de te
lefone ou outro me '.o qualquer de comunicação; 

5) - finalmente, para perseguir algum criminoso: 
i) - na execução de serviços, policiais, cujos ele

mentos são transportados em viatura , os componentes 
das guarnições deverão cumprir fielmente as ordens 
emanadas do mais graduado presente , respons,áveis pe
lo serviço; 

j) - nos casos de repres são policial, devem agir 
sempre dentro das normas regulamentares e dos pr in
cípios. de humanidade e de ética profissional; 

k) - não divulgar, por qualquer meio, as ordens 
de serviço que receberam e nem dar conhecimento a 
estranhos das investigações policiais que estiverem pro
cedendo; 

1) - não conduzir qualquer viatura sem carta Je 
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habilitação e sem ordem super ~or; 
m) - é terminantemente proibido tocar nos apa

relhos de rádio ou de telefone da:c:, viaturas, bem co
mo em outras .instalações das mesmas; 

n) - comunicar, em parte especial , qualquer ava
ria que notarem nas viaturas e nos aparelhos de co
municação; 

o) - redigir as ocorrências, part~s, brevei,., rela
tórios, etc., que se refiram ao serviço de poLciamen
to que executarem, de maneira simples e ·dentro dos 
princípios regulamentares usando terminologia adequa
da em suas confecções . 

19 - MODO DE AÇAO DO POLICIAL-MILITAR 
QUANDO SUtB-DESTACADO 

Noi,, Municípios, serão encontrados os Destaca
mentos Policiais de nossa Fôrça, fornecidos pelas Uni
dades sed;adas no Interior ou na Capital , conforme o 
caso . NOS DISTRITOS, encontraremos os SUB-DES
T ACAMENTOS fornec ;dos pelos Destacamentoi, .. 

Podemos definir SUB-DESTACAMENTOS como 
sendo «os contingentes destinados a fazerem o Policia
mento elos Distritos, sob a orientação clin2ta do Sub
Delegado de Polícia e cujos efetivos são fornecidos 
pelo Destacamento Policial do resp 2ctivo Município». 

A ação do policial-Militar nos Sub-Destacamentos 
é mais complexa à vista da multiplicidade de missões 
atribuídas e mesmo porque, ei,.ta ação, se faz sentir 
mais acentuadamente. 

l!J, também , muito importante que estas ações se- _ 
jam pautadas estritamente nos princípios de JUSTI
ÇA. A influência do Policial-Militar estará na razão 
direta da sua maneira de agir como mantenedor da 
ordem e da segurança pública interiorana. 

Surge, então, a necessidade do Polic.ial-M'.litar 
Sub-Destacado pautar sua conduta dentro de certas 
normas, algumas das quais selecionamos abaixo por 
julgarmo-nas importantes para um bom desempenho 
destas árduas missões . 
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O Policial-Militar quando Sub-Destacado deve: 
1) - manter estreita ligação e colaboração ·com 

o :· Sub-Delegado _ de Polícia, com o qual estudárá em 
conjunto os planos de ação para o serviço policial do 
Distr:to; 

2) .~ .procurar entrosamento com as pessqas de 
influência na vida do Distrito, como: -comerciante s 
mais fortes, vigário, agências do Correio , médicos; den
tistas e outros; 

3) - ser cortês e demonstrar ótima educação no 
trato com os habitantes do Distrito; 

. 4) - procurar a harmonia com as autoridades 
do Distrito e as vizinhas; 

5) - selecionar as suas amizades ; 
... 6) .-,-- evitar os lugares suspeitos e incompatíveis 

càm a sua dignidade de Policial, neles entrando, . so
mente , por motivo de serviço; 

7) - ser um interessado pelo aprimoramento de 
s_ua instrução Policial-Militar, freqüentando à instru
ção do Sub-Destacamento e lendo obras que tratem 
àô assunto; ' 

8) - _estar sempre enquadrado dentro das orden s 
emanadas de seu comandante de Sub-Destacamento; 

9) - _ primar por uma ótima apresentação em -tõ
das as ocas-iões, para isto e entre outras coisas: -
andar · bem : uniformizado, cabelos e .. bigodes aparados , 
barba raspada, calçados lustrados, busto ·aprumado e 
gestos estudados; 

10) - cuidar da higierie ·do alojamento e do qu e 
'lhe pertériêer; 

- - 11) · - ter um cuidado especial pelo armamento 
e __ equip~mento pôs-to em sua carga; 
" 1.2) ~ não se afastar da séde do Sub-Destaca

mento, _ sem a devida autoriz aç ão de seu superior hi e-
rárquico; _ 

13) - procurar Lgação com os Sub-Destacamen 
tos vizinhos e · com a sede do Destacamento; 

14) - ·éomunicar ao seu Cmt de Sub-Destacamen
to tõdas as ocorrências que intervierem ou de que te
nha tido conhecimento; 

15) - estar bem ao par das instruções dada s e 
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as atribuições referentes a serviços próprios de um 
Sub-Destacamento; 

16) - compenetrar-se que, mesip.o de folga, de
ve pree.tar assistência ao povo e intervir em ocorrên
cias policiais; 

1 7) - não abusar do conceito e confiança de que, 
normalmente, gozam os elementos fardados e sub-des
tacados; 

18) - procurar ligações com pessoas de influên
cia na vida social do Distrito; 

19) - lembrar-ee, por fim , que representa a Bri
gada Militar com seus oficiais e tropa, naquela lo 
calidade onde está sub-destacado. 

20 - MODO DE AÇÃO DO POLICIAL-MILITAR 
NO POLICIAMENTO DE ESTAÇõES DA V.F.R.G .S. 

- RODOVIARIAS - AEROPORTOS E CAIS 

Nestes loca\s, o policiamento deve ser repartido 
em duas partes: Um elemento por fora (na parte ex
terna) e outro por dentro (na parte interna). 

Aos elementos encarregados do policiamento na 
parte EXTERNA , cabe: 

1) - controlar o t r ân e,ito nas imediações; 
2) - regular a saida dos passageiroe-, mormen

te, daqueles que desejam automóveis de aluguel; 
3) - evitar o congestionamento do tráfego, no3 

momentos de embarque e desembarque; 
4) - prestar informações, principalmente, sôbre 

ponto de parada de coletivoi;:,, hotéis mais próximos, 
etc . ; 

5) - auxiliar, aos que necess itarem, a embarcar 
na condução; 

6) - controlar o es ta cion amento tant o dos car
ros parti culares como de a luguel; • 

7) - estar sempre em lugar onde seja mais so
licitado ou que seja mais visto por todoe-. 

Aos elementos encarregados do Policiamento na 
parte INTERNA, cabe: 

1) - controlar a fila · na bilheteria ; 
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2) - estar atento contra as ações dos oportunis
tas; 

3) - evitar de entrar nos restaurantes exiE.ten
tes nestes locais; 

4) - ligar-se com as autor:dades responsáveis pe
la Estação onde efetuam o Policiamento, a fim de en
trosarem os serviços; 

5) - caso haja muitos passageiros desembarca
dos e pouca condução, organizar a fila, para não haver 
prejuízo e atropelias na saída; 

6) - ~uxiliar a quem necessitar, a- tomar o seu 
trem, avião, ônibus ou navio; , 

7) - estar em condições de prestar informações 
sôbre as repartições ou dependências internas da Es
tação que policía; 

8) - estar em estreita ligação com , os policiais 
civis de serviço, nestes locai:,,. 

Tanto ao Policial-Militar encarregado do Policia
mento no INTERIOR ou na parte EXTERNA dêstes 
locais, cabe: 

1) - ter cuidado especial com os ébrios, aleija
dos, anciãos, crianças, senhoras E-em companhia, etc.; 

2) providenciar sôbre os doentes desembarca-
dos; 

3) encaminhar os desembarcados sem destino 
certo; 

4) - auxiliar os demais funcionários policiais na
quilo que fôr necessário; 

5) - auxil'ar às escoltas que embarquem ou de
sembarquem, no que fôr possível; 

6) - estar atento a qualquer movimento suspeito; 
7) - apresentar-se aos seus superiores hierárqui

cos que estiverem no local, embarcando, desembar
cando, assistindo à partida ou esperando a chegada 
de alguém; 

8) - ir ao encontro dêstes superiores e não eE,pe
rar que êles venham ao ·policial; 

9) - vigiar os suspeitos, agindo contra êles, ca
so seja necessário; 

10) - fiscalizar todos os elementos da Corpora
ção que embarquem e desembarquem; 
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11) - prestar todo o auxílio soliéitado pelos Che
fes de Estação ou Cais; 

12) - agir contra aquêle que impedir ou tentar 
impedir, qualquer empregado da emprêsa, de cumprir 
seus deveres; 

13) -- evitar que estranhos entrem nas dependên
cia:;:. das Estações, sem prévia autorização dos respec
tivos chefes; 

14) - regular, com os chefes de estação, as ati
vidades dos carregadores de volumes (malas) e fis
calizá-los; 

15) - entrosar o Pol!ciamento Militar com o Es
pecial, efetuado pelai::, estradas de ferro, quando fôr o 
caso; . 

16) - lembrar-se que os empregados das Estra
das (Emprêsas), não podem ser compelidos a abando
nar o serviço, para acompanhar alguém prêso em fla
grante , como testemunhas da infração. 

Para o perfeito policiamento das estações de em
barque e desembarque , bem como em suas dependên
cias, necessário se torna que todo o Policial-Militar, 
se encontre inteiramente senhor das ordens e disposi
tivos regulamentares que a respeito existam, dai a ne
cessidade dêstes policiais se interessarem junto às che
fias respectivas. em conseguir os regulamentos que . 
citem atribuições policiais . 

Quando existir mais de um policiamento militar 
(como o caso de se encontrar Polícia da Aeronáutica, 
Polícia do Exército, etc .), deve haver prévio entendi
mento dos respectivos Chefes, para um perfeito en
trosamento do :::-erviço. 

21 - MODO DE AÇAO DO 
QUANDO NA GUARDA DO 

POLICIAL-MILITAR 
ACANTONAMENTO 

Há que se distinguir os Destacamentos maiores ·e 
melhores instalados, que posuem Corpo de Guarda pa
ra a sua Guarda de Acantonamento, de outros que não 
os pos::uem . As normas abaixo relacionadas devem 
ser apl'cadas conforme o caso em referência. 
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No Destacamento Policial, a Guarda do Acanto
namento está subordinada diretamente ao . Sargento 
Plantão à Delegacia de Polícia e é comandada, nor
malmente por um CABO ou por um soldado antigo, 
tendo tantos plantões quantos forem necessários pa
ra o cumprimento da:;:, atribuições desta Guarda. 

O serviço da Guarda do Acantonamento fica res
trito ao alojamento e demais dependências do Desta
camento. Nos Destacamentos desprov1dos de Presí
dios, esta Guarda poderá ser reforçada por mais ele
mentos destnados à Guarda dos xadreses da D. P. -
Se dispuser de presídio, compete ao Destacamento for
necer uma outra Guarda comandada por Satgento, es
pecia1mente para a Guarnição dêstes Presídios. 

A GUARDA DO ACANTONAMENTO tem por fi-
nalidade: - · 

1) - Manter a segurança das dependên?ias do 
Acantonamento; 
_ 2) -- Impedir a saída de praças desuniformiza-
das, mal fardadas ou desasseadas; 

3) - Impedir a entrada de bebidas alcoólicas; 
4) - Reconhecer civis que desejem entrar no 

Acantonamento: 
5) - Levar à- presença do Cmt do Dest. ou ao 

··sgt 0 de Plantão, nas horas- fora de expediente, as pra
,;as estranh~,.s :,_o Destacamento; 

6) - Pc-rmitir _::>, entrada de civis funcionários da 
D. P., depois de reconhecidos e identificados como tal; 

7) --- Manter a ordem, disciplina e asseio rio alo-
jamento e demais dependências; · 

8) - Vigiar a:;:. praça s detidas no alojamento; 
9) - Não consentir jogos de azar, disputas ou al

gazarras; 
10) - Não permitir a saída de objetos sem n 

autorização dos respectivos donos ou responsáveis; 
11) - Cumprir e fazer cumprir tôdas, as deter

minações do Cmt do Destacamento. 
AO COMANDANTE DA GUARDA DO ACAN

TONAMENTO cabe: 
. 1) - Apresentar-se ao Comandante do De staca-
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mento, ao Sargenteante e ao Sargento de Plantão, 
quando assumir ou entregar o serviço, cumprindo, ain
da o que dispõe o Regulamento de Continências; 

2) - Fiscalizar e orientar o serviço de Guarda; 
3) -- Cumprir e fazer cumprir tôdas as ordens 

gerais (NGA) e particulares diferentes ao serviço; 
4) - Manter a ordem, o asseio e a disciplina do 

Acantonamento; 
5) - Velar para que os praças detidos se man

tenham nos lugares determinados; 
6) - Verificar a limpeza e os cuidados com os 

animais, prestados pelos elementos que tenham cava
los em sua carga; 

7) - Inspecionar freqüentemente as cavalariças, 
corrigindo as irregularidades que encontrar ou tomar 
as providências necessárias; 

8) - Proibir que qualquer animal seja retirado 
das baias sem a devida autorização; 

9) - Velar para que os Plantões se mantenham 
alertas e cumpram fielmente tôdas as ordens que re
ceberem; 

10) - Render os plantões nas horas dos quartos 
e<;tabelecidos; 

ll) - Ao receber o i;:.erviço, com o seu antecessor, 
verificar :-se tôdas as dependências estão em ordem e 
limpa3 e se os praças detidos encontram-se nos devidos 
lugares; 

12) - Transm '.tir aos Plantões as ordens gerais 
e pa~ticulares relàtivas ao serviço e velar pelo fiel 
cumprimente,; 

13) - Dirigir a limpeza das dependências; 
14) - Providenciar para que tôdas as praças do 

Destacamento entrem ràpidamente em forma para tô
das as formaturas normais e extraordinárias do mei;:
mo; 

15) - Participar ao Sargenteante do Destaca
mento tôdas as irregularidades ocorridas e as provi
dências tomadas; 

16) - Apresentar-se a todo o oficial que entrar 
no alojamento; 

17) - Zelar para que tôdas as camas permane-
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çam arrumadas pelos seus responsáveis e os armários 
fechados; 

18) - Não consentir a presença de civis no aloja
mento, a não ser que e:::.tejam devidamente autoriza
dos; 

19) - Providenciar para que as praças de servi
ço externo, sejam acordadas a tempo de entrarem no 
serviço. 

AOS PLANTÕES DE HORA cabe: 
1) - Compenetrar-se que é o sentinela do Acan

tonamento e como tal está investido de tôdas as prer
rogativas do Pôsto que exerce; 

2) - Estar atento a tudo que ocorrer na depen
dência de que está responsável e nas imediações da 
mesma; 

3) - Avisar a entrada de qualquer oficial no alo
jamento, apresentando-se ao mesmo, caso não esteja 
o Cmt da Guarda do Acantonamento; 

4) - Não permitir que as praças detidas se afas
tem do recinto sem licença; 

5) - Não consentir que seja prejudicado o as
seio do alojamento e das dependências que lhe caiba 
guardar; 

6) - Não permitir a entrada de civis na depen
dência, salvo se devidamente autor;zado ou acompa
nhado; 

7) - Examinar todos os volumes que tenham de 
sair da dependência; 

8) - Impedir a :::aída de objetos sem a devida 
permissão do respectivo dqno; 

9) - Permanecer à entrada da dependência; 
10) - Proceder a limpeza da dependência a seu 

cargo; 
11) Não se afastar do seu pôsto; 
12) Não fumar durante o seu quarto de hora; 
13) Guardar sigilo sôbre as ordens recebidas; 
14) Sõmente permitir a saída de praças devi

damente uniform;zadas e limpas; 
15) - Prestar as continências regulamentares; 
16) - Manter-se uniformizado durante todo o ser-
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viço; 
17) - Estar sempre pronto para atender qual

quer eventualiãade; 
18) -- Manter atitude militar, permanecendo na 

posição de descamiar; 
19) -,- Lembrar-se que como sentinela que é, sua 

autoridade deve ser respeitada e inviolável, «sendo por 
lei punido com severidade quem atentar contra ela». 

22 - GUARDA DAS CADEIAS CIVIS 

A Guarda da Cade ;a Civil é um pequeno elem,e11-
to de Tropa fornecido pelo Destacamento Policial, pa
ra a guarda dos presos a ela recolhidos. 

ATRIBUIÇõES DO COMANDANTE DA GUAR
DA DE CADEIA CIVIL (Reg Serv Pol): 

Ao Comandante da Guarda de Cadeia Civil, quan
d 1 se tratar F1',mente de guarda EXTERNA, compete: 

1) - Apr<'Fentar-se ao Administrador e receber 
E·Ucts instn.ções 1 eferentes ao serviço; 

2) - Distribuir as praças pelos diversos post9 s 
de v.igilância, localizando as sentnelas de acôrdo com 
as in:c:,ruções do Administrador, e de forma a a~-segu
rar uma vigilância completa; 

3) - Fazer cumprir os dispositivos legais e o Re
gulamer:to das Cadeias; 

4) ~ Exigir que as praças de hora mantenham 
permanente v1g;Jãncia; 

5) - Levar ao conhecimento do Administrador 
qualquer anormalidade que notar , sugerindo medida s, 
de segurança; 

6) - Por solicitação do Administrador, auxiliá 
ln a reprimir os atos de rebeldia dós detentos; 

7) - Apoiar e garantir, sempre que necessário , 
a. guarda ;ntt>rna; 

8) - Manter a higiene e a limpeza do Corpo da 
Gu.:irda ; 

9) - Não permitir: 
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- Que as · praças se desuniformizem; --
--- Que a>'.-praças de serviço se afastem do Esta-

belecimento; 
- Que as praças mantenham palestras coin os 

presos; 
- Que as praças recebam ou entreguem pacotes 

ou objetos ~aos presos; 
-'- A entrada de bebidas alcoólicas na Cadeia; 
- Ajuntamento nas proximidades da Cadeia ou 

em -outro lugar onde isto fôr proibido; 
10) - Rondar e fazer rondar constantemente a,; 

senLnélas; 
11) - Por ocasião da entrada do serviço, confec- : 

cionar a parte da Guarda, com res'pectivo Roteiro, di
rigida ao Comandante do Destacamento, registrando 
a mesma no livro competente da Cadeia Civil. · · 

Ao Comandante da Guarda da Cadeia Civil, quan
do nela não houver GUARDA INTERNA ou CARCE
REIRO, compete o seguinte: 

1) - Ao '.l:eceber o Serviço: 
a) - receber as- chaves do seu antecessor e con

servá-las sempre consigo; 
b) - contar os presos, confer;ndo pelo «Livro Re

gistro de Entrada e Saída de Presos», revistando-os 
quando julgar necessário e contá~los novamente nà hó
ra da Revil;:-ta; 

c) - Revistar os Xadreses, para verificar se há 
sinal de tentativa de arrombamento ou se existem 
armas ou instrumentos, que possam servir para fins 
crim;nosos; ' 

d) -~ - instruir suas praças sôbre a maneira de 
tratar os presos e sôbre o Regulamento da Cadeia 
Civil; 

2) - Exigir dos presos compostura · compatível 
com o fim moral da prisão, não lhes permitindo df..'. 
versões coletivas ou individuais ruidosas, a não ser 
quando d:tas diversões sejam organizadas ou ,diri
gidas pela Administração da Cadeia; · 

3) - Fazer observar o regime carcerário esta
belecido no Regulamento da Cadeia Civil .; 

-4} ~ -Velar pela limpéza dos .Xadreses, . bem com o 
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pela conservação dos utem:.mos existentes; 
5) - Receber presos confiados à sua Guarda, por 

ordem do administrador; ou por ordem escrita da au
toridade competente; 

6) - Antes de recolher os presos ao xadrez, 
passar rigorosa revista neles e nos seus objetos apre
endendo armas, objetos e instrumentos que possam ser 
utilizados para fins criminosos, entregando-os ao Admi
nistrador, mediante recibo; 

7) - A retirada de presos recolhidos à Cadeia só 
poderá ser feita mediante ordem escrita do Adminis
trador ou, na sua ausência, por ordem escrita d,a au
toridade a cuja disposição estejam os mesmos presos; 

8) - Entregar, peswalmente, pacotes e objetos, 
examinando-os previamente, observando as instruções 
do Administrador; 

9) - Manter sob ativa vigilância os presos inco
municáveis, não permitindo que de forma alguma seja 
quebrada a sua incomunicabilidade; 

10) - Por ocasião da entrega do e.erviço, encer
rar o «Livro Registro de Entrada e Saída de Presos», 
submetendo-o ao «VISTO» do Administrador. Neste 
livro deverá constar o nome dos presos a autoridade a 
cuja disposição estiverem - crime imputado - dia 
de entrada, dia de !!aída, dia de retôrno e o motivo da 
saida. 

DO SOLDADO INTEGRANTE DA GUARDA DE 
CADEIA CIVIL: 

Ao soldado quan,do no serviço de Guarda de Ca
deia Civil COMPE'fE: 

1) - Executar, rigorosamente o serviço que lhe 
fôr determinado; 

2) - Quando de Sentinela: 
a) - Exercer vigilância constante e rigorosa, sem 

fumar, se·m encostar-se ou deitar-se, sem conversar, a 
não ser para prestar rápidae. informações solicitadas; 

b) - Permanecer em seu pôsto, dele não se afas-
tando, salvo por motivo de fôrça maior, providenciada 
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a sua prévia substituição; 
, c) - Manter-se sempre armado e municiado, não 

descu:dando de suas armas sob pretexto algum; 
3) - Permanecer atento ao serviço, mesmo quan

do não estiver de hora; 
4) - Abster-se de palestra ou relações com pre

sos; 
5) - Conservar-se no Corpo da Guarda, dele 

afastando-Ee somente com permissão expressa do Co
mandante da Guarda, quando não estiver de hora, den
tro do Estabelecimento; 

6) - Tratar os presos com paciência e delicadeza, 
quando em razão do serviço, com êles for obrigado a 
entender-se; 

7) - Conceder o Regulamento Interno das Cadeias 
Civis, a fim de não violar, por ignorância, as normas 
nele estabelecidas; 

8) - Não entregar, nem permitir que :,ejam entre
gues, pacotes, objetos etc. etc., aos presos, o que sõ
mente poderá ser fe:to por intermédio do Comandante 
da Guarda da Cadeia; 

9) - Conservar-se uniformizado; 
10) - Conhecer exatamente os aparelhos de alar

me, não fazendo uso indevido dos mesmos; 
11) - Zelar pela higiene do Pôsto, do Corpo da 

Guarda e suas dependências; 
12) - Impedir que pessoas suspeitas se aproxi

mem ou permaneçam m•,s imediações da Cadeia, de
vendo, em caso de de1:-0bediência, detê-las e apresentá
las ao Comandante da Guarda . 

)))::((( 

28 - COMO EFETUAR A BUSCA PESSOAL (RE
VISTA EM PRESOS) 

Os Destacamentos Policiais fornecem os elemen
tos para as Guardas Internas dos Presidios, no In
ter:or do Estado. Entre as atribuições dêstes elemen
tos está a revista que periódicamente é passada nos 
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presos e em suas celas. Também, o Policial de Rua é 
oJ:>rigado a revistar o indivíduo prêso por êle. Por isto 
damos abaixo as instruções sôbre êste assunto e que 
são ministradas aos Policiais Norte-Americanos, como 
o fruto da experiência comprovada. 

«BUSCA MURAL - No ato da prisão o preso 
deve ser submetido á uma busca corporal preliminar, 
a fim de serem reavidas possíveis, armas que traga 
consigo . Procede-se a. uma BUSCA MAIS COMPLETA 
quando o preso fôr levado ao lugar de encerramento. 
Esta Busca Preliminar será feita no próprio lugar da 
prisão, de preferência em presença de testemunhas. 

A BUSCA MURAL é comumente o método maif; 
eficiente e s.eguro para se levar a efeito uma BUSCA 
PRELIMINAR. Consiste em colocar o prêso numa 
posição insegura e ;nstável, em que terá dificuldade 
em atacar o revistador e. é particularmente útil , quan
do um ou dois homens devem cuidar de vários presos. 

O preso virado para a parede (muro, automó
vel, etc.) se inclinará para esta, apoiando nela seus 
braços largamente afastados. Seu corpo, assim incli
nado, forma um ângulo com a parede; seus pés, bas
tante apartados e tão recuados quanto possa mantê
los sem cair. A cabeça pode ficar abaixada. O Agente 
que faz a revista NÃO TOCARÃ no preso enquanto 
êste não tomar a posição correta. Não havendo pare
de, veículo, rampa ou qualquer superfíc;e vertical di s
ponível, far-se-á o preso AJOELHAR-SE AO SOLO 
com as mãos para o alto. 

As pessoas incumbidas da BUSCA iniciarão en
tão, a tarefa de pesquisar as armas ocultas. 

Enquanto se processa a BUSCA, não se deve con
sentir que o preso SE VOLTE PARA O REVISTA
DOR. 

Havendo mais de um prêso, todos devem se colo
car na POSIÇÃO MURAL até que todos sejam revi s
tados, enquanto outro Policial se encarrega da cober
tura de todos. 

Nunca deve um: Policial só examinar mais de dois 
pacientes, caso em que terá de pedir auxilio. 

Para a busca num grupo de presos, êstes devem 
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alinhar-se na pos.çao descrita e o Policial deve prin
cipiar pelo último homem alinhado contra a parede. 
Ao completar a primeira busca, o preso é de:;:.Jocado 
para o comêço da linha, para se prosseguir com o 
segundo, de moào a evitar que o revistador se po
nha entre os pre:;:.os ou entre um prêso e a linha de 
fôgo do coleg11 que faz a cobertura. O revistador re
cua, enquanto o preso muda de posição. Ao fazê-lo 
êste terá de manter os braços levantados, enquanto os 
demais permanecerão na posição de busca. 

O investigador deve iniciar a busca à dir .eita da 
linha, enquanto o da cobertura mantém-se à distân
cia e à esquerda do revistador, para que êste não se 
coloque rnb sua Unha de fogo. Ao pesquisar o lado 
direito do prêso, o revistador coloca sua perna direita 
sob a do preso e vice-versa (lado esquerdo, perna es 
querda). 

Esta posição das pernas, tem a vantagem de per
mit'r que o revistador derrube o preso à menor tenta
tiva de resistência da parte dêste. 

O revistador deve segurar sua arma com a mão 
esquerda próxima aos quadris, enquanto com a mão 
direita processa a busca do lado direito do prêso. Pas
sando ao lado esquerdo do prêso, a mão esquerda pa:;:
sa a segurar a arma, deixando livre a direita para 
dar a busca. . 

Ao efetuar a «BUSCA MURAL» recomenda-se o 
seguinte procedimento: 

1) - Remova-se e examine-se o chapéu do preso; 
2) - Apalpe-se entre suas e:;:páduas, até a cin

tura e subindo às · axilas; 
3) - Apalpe-se o braço d:reito até o pulso, den-

tro e fora das roupas; 
4) - Apalpe-se garganta, peito e cintura; 
5) ·- Examine os bolsos, esva:;:.iando-os; 
6) - Esvasie a algibeira (carte ira); 
7) Examine se enconfra bolsos falsos e saliên-

cias; 
8) 
9) 

lateral 

Examine a gravata e os bolsos do paletó; 
Examine os bolsos da calça do lado direito, 

e cintura; 
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19) - Examine cuidadosamente as proximidades 
da v:rilha; 

11) - Examine a parte posterior da perna até os 
tornozelos. Examine os botões da calça, meias e den
tro dos sapatos; 

12) - Examine a parte anterior da perna direita; 
13) - Repita a operação do lado esquerdo. 
Não dê busca com PALMADAS. Os objetos acha

tados escapariam a ela. A mão deve PERCORRER 
todo o corpo do paeiente. Deve ter em mente que uma 
arma pode ser oculta em qualquer lugar». 

BUSCA COMPLETA 

«Esta ocorre quando o preso se encontra na pri
são. Há necessidade de uma sala fechada, um umco 
preso, presentes dois Policiais, um revistador e outro 
guardião. 

Deve-se fazer o prêso TIRAR 'l1ôDA A ROUPA 
e colocá-la numa mesa. O corpo do preso deve então 
ser RIGOROSAMENTE exam'.nado. Quando necessá
rio, deve-se examinar tôdas as partes (cavidades) ex
ternas do corpo, à procura de objetos ocultos. Após 
a busca corporal, entrega-se ao preso um roupão e 
chinelos». 

Nas presas, êste tipo de busca deve s,er feito por 
Policiais Femininas ou por outra mulher, credenciada 
para tal fim. 

As roupas e haveres do preso são, então, cuidado
samente pesquisadas. Cumpre prestar especial atenção 
para o seguinte: 

1) __:_ Os objetos que possam ser usados contra 
o revistador ou para efeito de fuga (armas . de fogo, 
canivetes, explosivos, chaves de tôda a espécie ou qual
quer dispositivo estranho) ; 

2) - Produtos que podem ser usados pelo prêso 
para cometer suicídio (venenos,, narc9ticos, lâminas de 
barbear, vidro) · 

3) - Objetos que constituem produto do crime 
( coisas furtadas de qualquer tipo) ; 
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4) - Instrumentos usados na prática do crime; 
5) - Elementos de prova que podem interessar à 

sua ·acusação (papéi~:., mapas, desenhos documentos, 
nomes e enderêços, bagagem, cheques, etc.); 

6) - Objetos relacionados com qualquer outra 
atividade cr iminosa do prêso . 

A roupa do crimnoso deve ser examinada como 
se segue: 

CHAPli:U: - fita externa, carneira e fita; 
BOINA : - fôrro e ponta; 
SOBRETUDO: - Gola, lapela, bolsos falws , pala 

de bolw, costuras, fôrro, botões grandes e quaisquer 
enfeites; 

P ALETô - Gola, lapela , palas de bolsos, falsos 
bolsos , costuras, botões e forros; 

sos; 

COLETE: - Fôrro, costura, presilhas e botões; 
CINTOS: - falsos bolsos, interiores, fivela; 
CAMISA: - Colarinho, punho, bolsos e falsos bol-

GRAVATA: - Fôrro e nó; 
CALÇAS: - costuras, falsos bolsos e bainha; 
SAPATOS: - sola (sob a sola), salto ôco, interior 

da presilha, fôrro da lingüeta. 
Tôda a m;scelânea de peças deve ser examinada 

completamente . Porta-notas , latas de fumo, caixas de 
fósforos, maços de cigarros, devem ser abertos e esva
siados. Canetas -, lápis, cigarros, anéis e relógios, tam
bém , devem ser examinado s» . 

NOTA: - Não é necessário que se proceda a es
tas duas buscas em todos os prês-0s e detidos . Sõmente 
se justifica quando fôr necessária; todavia , havendo 
qualquer dúvida e, especialmente, na prisão de pessoas 
contra as quais pesam sérias acusações estas busca!! 
se impõem ». 

))) : :((( 

2ii - LIGAÇõES COM AS ESTAÇõES DE BOM
BEIROS E COM A POLICIA RURAL 

Na grande maioria, os Municip ios já dispõem de 
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Estações de Bombeiros, as quais são verdadeiros des.
tacamentos do Corpo de Bombeiros sediado em Pôrto 
Alegre. 

Tôda a vez que houver incêndio , lá estarão reu
nidos: BOMBEIROS e POLICIAIS-MILITARES . Os 
primeiros para cumprirem sua árdua mis são contra 
o fogo e os outros, para auxiliarem com suas, me
didas policiais, isolando o local sin;strado, controlan
do o povo curioso, cuidando dos móveis e utensílios de
positados fora do prédio incendiado, tratando do socôr
ro às vítimas e facilitando a tarefa dos soldados do 
fogo. 

Nada mais interessante do que um entrosamen
to de instruções entre o Dest 0 • PoEcial e a Estação de 
Bombeiros, para estudarem em conjunto as normas de 
colaboração de ambos, nestas ocasiões de serviço. 

Não só estarão irmanados por serem Brigadianos, 
mas, por que labutam juntos na hora do :;:,inistro. 

E, os polic iais-militares ainda continuam no ser
viço depois de extinto o fogo, pois que têm de guardar 
o préd;o sinistrado. 

Durante o período de instrução podem ser previstas 
várias visitas entre Dest. 9 Policial e Estação de Bom
beiros e nestas oportunidades o visitado apresentaria 
um programa de demonstrações peculiares à sua ati
vidade, ressaltando o seu valor e aproveitando para 
treinamento de seus, componentes. 

Quanto à Polícia Rural Montada, podem ser obser
vadas as mesmas normas de entrosamento . 

Pelo interior do Estado, encontra :m-se espalhado s 
os Es,quadrões de Pelotões, os Grupos e os Postos Po
liciais Rurais. São irmãos dos Policias-Militares com 
missão específica e definida, pertencente à uma mesma 
Corporação: a Brigada Militar do Estado. 

Haverá ocasiões em que as três, entidades: Bom
beiros, Policial-Militar e Policial Rural estarão atuan
do juntamente, colaborando e cooperando entre si, pa
ra um mesmo fim. Daí a necessidade de um planeja
mente referente à instrução, de mane :ra a entrosar 
perfeitamente êstes praças, cada um · especializado na 
sua missão. 
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Os chefes e a tropa trabalhando em comum acór
_do e de forma entrelaçada, também na instrução, os 
resultados serão superiores, porque os homens já esta 
rão acostumados às ações conjuntas, pois foram trei
nados .para isto e no ambiente que iriam atuar futu
ramente. 

) ) ) : : ( ( ( 

25 - POLICIAMENTO EM ZONAS DE MERE
TRíCIO 

Nos destacamentos Policiais êste tipo de poliei,i ,
mente é feito d ' àriamente e consome um efetivo va
riável com a extensão da zona e os dias de maiàr ôu 
menor movimento, :li: comumente chamado de «Pà
trulha». 

Este Policiamento deve i::,er feito por elementos 
experimentados e possuidores de comprovadà e eleva
da ·moral, para não se deixar levar pelas artimanhas 
.. que · sofrerão por parte das frequentadóras destas zo
nas. «Elas» procuram fazer-se «amigas» o Cmt da 
,<Patrulha» ou de seus componehtes para · daí tiràrern. 
proveito e mesmo para intimidá-los na hora precisa . 

O Polic;al-Militar deve encarar êste serviço como 
um dos mais sutis, porque bastará um dei::Jise sómente 
para cair na tentação e o serviço ser afetado coin a 
ôesmoralização. 

De · tôdas estas situações deve sair alteroso e ver 
iõmente o seu compromisso, a sua honra de Policial
Militar, o seu decôro e a necessidade de ser superior a 
tudo isto, para o bem ela própria Sociedade, para o 
hem da Corporação que representa e para si própr:o . 

o · Cmt dêste Policiamento distribuirá um oti doi s 
elementos na s imediações de cada «bailante» existente 
e -deixará algum, outros junto ~, si para acompanhá-lo 
na f'scalização do eerviço. 

Deve ser procedido o desarmamento de todo o fre
qüentador <lestas casas, cujas armas serão entregue s 
na saída, se estiverem devidamente regular;zadaE -. 

O Cmt do Policiamento deve prever ll.q ligaçõ es 
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entre os seus diversos elementos e a ligação sua com 
o Destacamento ou Delegacia de Polícia, conforme o 
caso. 

Se houver policiamento de outras corporações. de
ve ligar-se com os respectivos Cmtes para trabalharem 
em estreita colaboração. 

Caso tenha que ser conduzido algum detido ou 
prêso, pode ser requisitado um auto de aluguel, ca
so a Delegacia de Políc ia ou Destacamento não pos
sua condução especifica. 

O contrôle do horário para o fechamento diário 
destas casas pode ser entregue a êste Policiamento, 
para evitar que ultrapassem a hora estabelecida. 

A manutenção da ordem, o contrôle dos demais 
elementos do Destacamento, o trânsito por estas zo
nas , o tráfego de veículos, estará a cargo dêste Po
liciamento . 

Antes de sair do Destacamento, o Cmt do Policia
mento deve planejar tudo, instruir e alertar seus ho
mens, bem como fazer um croquis da zona onde irão 
atuar, prevendo as ligações, as possíveis ocorrências, a 
missão de cada um dos componentes, revisar o arma
mento, as lanternas elétricas que devem levar, o cas
se-tête, verificar se todos os homens estão com os Ta
lões de Multa, Talões de Ocorrências, Lista dos Te 
lefones de Urgêncta aliás estas providências são Nor
mas Gerais de Ação para tôdas as espécies de Policia
mento . 

As at itudes, o porte e a postura dos homens de
vem ser exigidos . neste serviço mais do que nos de
mais, para se conseguir uma disciplina e para que se
ja impôsto o respeito . Os homens serão postados ou 
percorrerão o setor em DUPLAS em passo marcial, 
em silêncio mãos cruzadas atrás, cabeça ereta, sem
pre atentos e vigilantes para os mínimos aconteci
mentos. 

Nestas zonas devem ser evitados: 
- os grupamentos de pessoal nas calçadas ou no 

meio da via pública; todos os presentes devem cami
nhar; 

- a.s algazarras e tropelias; 
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- os colóquios amorosos e outras atitudes aten
tatórias das rr. ulhéres freqüentadoras na via pública; 

- o trânsito de tais mulheres pelas- ruas da zo
na e mesmo é proibido que elas permaneçam pelas 
calçadas; devem estar pelo lado de dentro dos pré
dh,;; e não nas janelas pois, proporcionarão os ajun
t"l.mentos de homens. 

Mesmo que não haja novidade, o Cmt dêste Poli
ciamento deve entrar em ligação com o Destacamento 
ou Delegacia de Polícia, por diversas vêzes durante o 
serviço e quando fôr recolher o Policiamento. 

O Cmt do Desto. terá a preocupação de faz,er um 
rodizio nos elementos que fazem tal Policiamento, pa
ra evitar o demasiado conhecimento dos mesmos en
tre os freqüentadores e freqüentadoras de tais zonas . 

Cabe, também, ao Cmt Dest., para contrôle seu, 
fazer um cadastro de todos os proprietários ou arren
datários dêstes «Dancings» e casas de tavolagem, etc. 

)) ) : : ( ( ( 

26 - POLICIAMENTO EM PRAIAS DE VERANEIO 

:mste tipo de Policiamento apresenta certos aspec
tos diversos dos dema ' s. São aspectos específicos para 
as zonas de praias. 

Nas praias de mar e em algumas praias de água 
doce, existem: homens em constante vigilância e que 
são os que prestam o socôrro aos afogados, indo salvá
los. Entretanto, quando as circunstâncias permitirem 
os próprios elementos do Dest.• poderão desempenhar 
tais- funções, uma vez que preencham os necessários 
atributos. Não deixa de ser uma forma de policiamento . 
Mas, nos referimos mais, ao policiamento que diz res
peito à manutenção da ordem e à preservação dos 
bons costumes nestes centros de veraneio . 

Os homens empregados neste serviço policial de
vem ter fardamento especial, - dado o calor, - mas 
que sejam fàcilmente identificados como policiais mili
tares . Na tropa aínda não está previsto tal uniforme, 
mas, já foi apresentada proposta para que s-eja: tipo 
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Lnho, com calças curtas, camisa de mangas curtas e 
gola aberta, casquete tipo «Bico de Pato», como dis
tintivos no têrço médio da manga. Tal fardamento foi 
põsto em experiência nas praias do Atlântico, com óti
mos resultados. Uma vez aprovado poderá ser usado 
pelos elementos destacados e empregados em tal poli
ciamento . Foi previsto tamb ém um tipo es.pecial de 
calçado que se assemelha à sandália. 

O modo de ação dêstes elementos será: 
1) manter-se- em ligação com o Põsto de Sc-

côrro; · 
2) policiar em «Duplas»; 
3) - dividir a praia em setores que serão percor

ridos durante o serviço; 
4) - primar para que os banhistas não atentem 

contra à mor al, apresentando os faltosos ao Põsto Po 
licial, instalado nas imedia ções da praia; 

5) - alertar do perigo aquêles que se mostrarem 
afoitos com as ondas; 

6) vig'.ar. de preferência, os jogos de bola efe-
tuados na praia; 

7) - fazer o policiamento dos jogos oficiais exe
cutados nas praias; 

8) - manter-se em constan _te ligação com a a uto
ridade policial no Põsto Policial; 

9) - estar em condiçõe s de bem informar os ba
nhistas quanto a Hotéis, Armazéns, Bares, Resturan
tes, Postos de Socorros, Médicos, etc.; 

10) - auxUiar os «Homens Salva Vidas» nos _ pri-
meiros socorros aos afogados; · 

11) - ter cuidado especial com as atitudes ; para 
não relachá-las o que seria muito fácil dado ao farda
mento usado e o ambiente mais liberal das praia s ; 

12) - pr imar sempre pela delicadeza, pela ~ten
ção , pelo interêsse, solicitude e firmeza 11.0 pre star in
formações ou atender ocorrências; 

13) - não tomar banho durante o seu quarto de 
hora. · 

Êste poLciamento poderá ser efetuado -durante o 
dia e tão sõmente nos horários julgados mais ne ces
sário s. 
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Os homens ue folga poderão banhar-se, mas em 
trajes comuns de banhista: - calções de banho e ja
mai:;:. com o fardamento de serviço . 

O Policial-Militar terá dois cuidados especiais: 
1.•) - com os «mocinhos engraçados» que cons

trangem as senhoritas ou senhoras, .com palavras ina
dequadas (neste ca:;:-0 advertir pr;meiramente); 

2•) - com a identidade dos banhistas, pois que 
dificilmente um trará a sua carteira, no banho. 

27 - INSTRUÇõES PARA A CONFECÇÃO DE UM 
PLANO DE POLICIAMENTO 

1) - PARA O POLICIAMENTO URBANO 

OBJETIVOS A ATINGIR: 

· - Pontos a serem policiados; 
- Horários de Policiamentos dos Pontos; 
- Quantidade de Duplas em cada Ponto; e 
---- Esfôrço principal de cada Ponto. 

PARA isto , o Cmt De:;:t deve: 

1.•) - Percorrertôda a zona URBANA da cidade 
anotando os Ponto:;:, sensíveis como PRAÇAS, PAR
QUES, COLl!JGIOS, ARMAZENS, CINEMAS, TRIBU
NAIS DE JUSTIÇA, QUARTl!JIS, ESTAÇõES DE 
EMBARQUE e DESEMBARQUE, PRADOS, AVENI
DAS, RUAS CENTRAIS e PRINCIPAIS, MERCADOS 
PúBLICOS, SUPER MERCADOS , FEIRAS, BANCOS, 
ZONA COMERCIAL, ZONA DE MERETRtCIO, PRE
FEITURA MUNICIPAL, DELEGACIA DE POLfCIA, 
PRESIDIO, CAMPO DE AVIAÇÃO, UNIVERSIDA
DES, FACULDADES, INDUSTRIAS, FABRICAS , AS
SOCIA:ÇÃO RURAL, ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, LI
NHAS DE TRANSPORTES COLETIVOS, PONTES DO 
PERtMETRO URBANO, IGREJAS, BAIRROS, CIR
COS, CAMPOS DE FUTEBOL, SEDES DE PARTI
DOS POLITICOS, GINASIOS ATLl!JTICOS, etc . . . . 
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2.•) ~ CONSIDERAR: 
- A produção da cidade; 
- As horas de maior movimentação; 
- Os pontos de maior índice de acidentes; 
- O número de habitantes da cidade; 
- A origem genealógica da população; . 

O grau de religiosidade; 
As águas que banham a _cidade; . 

- O sistema de ACORDAR ,' de ADORMECER e 
de se DIVERTIR da população; 

- As zonas de malocas (se exi s tir); 
As zonas mais a_propriadas para o Policiamertto 
a cavàlo; · 

- O índice de criminalidade. 

3.• ) - VISITAR o Pr efe it o Municip al, o Vigário 
o President e da Câmara de Vereadores, a Associação 
Rural e Comercial , os Gerentes de Bancos, os Comer
ciantes mais influentes , o Tipo Popt4ar da cidade, os 
Diretores de Hospitais, . os Ju izes, os Diretores de Es
tabelecimentos Estudantis, o mais · velho habitante da 
cidade, a Associa ção de Am igos da Cidade, . Gerente ,la 
VFRGS e da Estação Rodoviária, a mais alta autori
dade militar, as Rádios Emissoras ; etc . . . . 

. - 4 .•) - CONFECCIONA R um CROQUIS da ,ÇIDA
DE onde con ste os PONTOS DE POLICIAMENTO . 

Dêste estudo surgirão os PONTOS a serem Poli 
ciados ·na cidade. O Cmt Dest. sentirá quais os HORA
RIOS màis necessários, qual a QUANTJDADE "de DU
PLAS · e qual o ESF_ORÇO ~RINCIPAL . de cada PON · 
TO. Estará, ent ã o, em condições de_· preencJ:ier o seu 
PLANO DE POLICIAMENTO na parte «POLICIA
MENTO URBANO ». 

2) - PARA O POLICIAMENTO RURAL 

OBJETIVOS A ATINGIR : 

- Estradas , Zonas ou Pontos à políciar; 
- Horários de ·Policiamento ; 
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- Quantidade de Duplas e Esfôrço Pr;ncipal de 
Cada Ponto, Zona ou Estrada. 

PARA ISTO o . Cmt Dest deve: 

V) - PERCORRER tod os os Distritos, (de seu 
Municipio), por suas eEtrada s é fazendas, anotando os 
Pontos Sensíveis como: - PONTES , ENCRUZILHA
DAS, ARMAZENS , INDúSTRIAS, CAPELAS, ESTRA
DAS PRINCIPAIS , «CORREDORES », CANCHAS DE 
CARREIRAS, GRUPAMENTO DE CASAS, POVOA
DOS, VILAS, BALSAS, FAZENDAS IMPORTANTES, 
ESCOLAS INTERIORANAS, etc . . . . 

2.9) - CONSIDERAR: 
- A produ ção do mun ic ípi o ; 
- As estradas por onde trafegam transportes co-

letivos; 
Como se comporta a região com sêcas e com 
enchentes; 

- O costume doE- habitantes de càda região dis-
trital; 

- A· vida dos «posteiros »; 
- O ind;ce de criminalidade da zona rural. 

3.0) - VISITAR os F aze nd eir os, os H a bi t ant es 
das ZonaE- Rurais Distritais, os Sub Delegados de Po
lícia, os Com ·erciantes, _alguns «posteiros », tropeiros, o 
Tipo Popular de cada zona, As Professoras de Escolas 
do Interior Distrital as Inspetorias Veterinárias etc . . .. 

4•) - CONFECCIONAR um CROQUIS dos PON
TOS, ESTRADAS ou ZONA onde conste o P olici a mento 
efetu a do. 

Dê st e es tudo surgir ão os PONTOS, ESTRADAS 
ou ZONAS a serem polic iados nos Distritos. O Cmt 
Dest sentirá quais os HORARIOS, qual a QUANTI
DADE de elementos e qual o ESFiâR:ÇO PRINCIPAL 
de cada estrada ou ponto. Estará ·em condiçõe s então, 
de preen cher o seu PLANO DE POLICIAMENTO , na 
parte referent e ao «POLICIAMENTO RURAL ». 
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3) - PARA O POLICIAMENTO DE PRESlDIOS 

OBJETIVOS A ATINGIR: 

- POSTOS de Guarda dos Presídios; 
- QUANTIDADE de elemento:a; e 
- HORARIO da Guarda. 

PARA TANTO o Cmt Dest deve: 

1.0) - VISITAR o Administrador do Presídio e o 
Juiz de Dire:to do Município; 

2.o) - CONSIDERAR 
- a localização do Presídio; 
- distância da séde do Dest; 
- número de Presidiários; 
- grau de segurança o,ferecido pelo prédio, etc .... 
3. 0 )- Percorrer todas as Instalações e Dependên

cias do Presídio; 
4°) - TER um CROQUIS do Presídio onde com,

te os POSTOS DE GUARDA, Corpo da Guárda, etc .... 
. Feito isto, poderá, então, preencher seu PLANO , DE 

POLICIAMENTO, na parte referente a «POLICIA
MENTO DE PREStDIOS». 

4) - PARA OS POLICIAMENTOS ESPECIAIS 

OBJETIVOS A ATINGIR: 

- POSTOS a serem instalados; 
- SERVIÇO de Trânsito do Local; 
- QUANTIDADE de elementos necessários e 
- HORARIO e ES!ílôRÇO PRINCIPAL. 

PARA ISTO o Cmt Dest deve: 

19 ) - PERCORRER o local onde será fe:to o Po
liciamento anotando os PONTOS que considerar sensí
veis. 

2.9 ) - Entrar em ligação com os responsáveis pelo 
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local ou pelo que vai se desenrolar, visando um perfeito 
conhecimento do que vai acontecer ou de que está pro
gramado. 

3.0 ) - FAZER um CROQUIS do local, onde cons
te os POSTOS DE POLICIAMENTO. 

Dêi,te estudo surgirão os POSTOS DE POLICIA
MENTO, o HORARIO, a QUANTIDADE de elemen
tos necessários. O Cmt Dest estará em condições de 
preencher o PLANO DE POLICIAMENTO na parte 
referente a -iPOLICIAMENTOS ESPECIAIS» . 

. NOTA: 
NORMAS GERAIS DE AÇÃO PARA A EXECUÇÃO 
DE UM PLANO DE POLICIAMENTO: 

a) - Manter os elementos permanentemente im:
truidos sôbre a missão policial; 

b) - Dar conhecimento prévio aos executantes do 
policiamento que irão realizar, exibindo o CROQUIS; 

c) - Definir claramente a missão de cada Dupla 
do Policiamento, identificando-a no CROQUIS; 

d) - Certificar-se de que cada Dupla sabe sua 
missão e como desempenhá-la; 

e) - Treinar OE· elementos no próprio local onde 
vai ser feito o Policiamento, horas antes ou um dia 
antes da realização do mesmo; 

f) - Cuidar da apresentação de cada Dupla; 
g) - Manter os elementos sempre lembrados das 

Relações Humanas; da missão a desempenhar e da im
portância do i,.erviço que vão realizar; 

h) - Tratar das ligações durante o serviço e do 
PONTO DE REUNIÃO APúS o término do mesmo; 

i) - Manter ligação constante, durante o serviço, 
com os responsáveis do acontecimento. 

OBSERVAÇõES: 

1) - ltste PLANO denomina-se PLANO IDEAL 
e nele se leva em conta o efetivo; 

2) - O PLANO EXEQUlVEL será êste mesmo 
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PLANO IDEAL com:tando, em destaque, os PONTOS 
de, Policiamento executados pelos homens do _Destaca
mento onde, naturalmente, leva-se em conta o efetivo. 

3) - O Cmt Dest organizará uma ORDEM DE 
PRIORIDADE dos Pontos de Pol:ciamento para o caso 
de completamento do 'efetivo. - · 

4) - O PLANO DE POLICIAMENTO deve ser 
feito com as dimensões nunca _ menores de lm por lm 
e deve ser afixado em lugar bem visível - nó Gabinete 
do Cmt do Destacamento. 

5) - Remeter uma Cópia do PLANO DE POLI
CIAMENTO para ó ESTADO MAIOR GERAL da FôR
ÇA, além de outras remessas previstas no Regulamento 
de Policiamento. (Dec. 7755, de 10 ABRIL 1957). 

6) - Pelo artigo 14°, alínea 1, do Regulamento de 
Policiamento da Brigada Militar (Dec 7755/57), cabe 
aos Cmts de Dest a elaboração do PLANO DE POLI-
CIAMENTO. -

7) - O modêlo de um PLANO DE POLICIAMEN
TO consta em anexo às presentes INSTRUÇõES. 

28 - POLICIAMENTO EM MESAS ELEITORAIS 

Numa mesa eleitoral cabe ao Presidente respecti
vo, a polícia dos trabalhos da mesma, segundo a Lei 
Feâeral n•. 1.164, de 24 de Julho de 1950, que regula a 
matéria. 

O contingente policial que for designado para o 
Policiamento em mesas eleitorais, terá um cuidado to
do -especial referente a êste tipo de serviço. 

As normas a serem seguidas são: 
1.0 ) - A fôrça polic ial deve permanecer aléní dum 

raio de cem metros da mesa eleitoral; 
2•) - A intervenção dentro dêste raio de ação e 

no recinto da mesa só !,,erá feita por solicitação do Pre
sidente da mesma; 

3.•) - A autoridade superior dentro deste recinto 
é o Presidente da Mesa Eleitoral respectiva; 

4•) - A esta autoridade cabe fazer retirar do 
recinto quem não guardar a ordem e a devida compos
tura, , ou que esteja prat'.cando qualquer ato atentató-



231 -

rio à liberdade eleitoral; 

5•.) -- O Cmt da ,F'.ôrça Policial apresentar-se-á 
ao · Presidente da ·mesa e após permanecerá -fora ·_ do" 
raio de cem metros, tendo, ;3-ntes, acertado os meios de , 
comunicação entre os dois _para o C'l.SO de necessidade; 

6.9) - Os demais componentes da fôrça policial 
permanecerão em atitude militar, discretamente dis
postos; 

7.9) - Esta Fôrça não poderá aprox:mar-se do hí- 
gar da votação ou nele penetrar, sem ordem do Pre
ic:.idente da Mesa . 

Tais normas estão previstas nos artigos 81, 82. e 
83, da Lei 1164, retrocitada. 

Os Cmts Dest devem ter bem presente que o poli
ciamento em mesa eleitoral só é feito mediante ordem ' 
recebida do seu respectivo Comandante de Unidade, 
dada a importãncia do serviço. 

Deve lembrar-se, também, que a lei eleitoral proí
be a prisão ou a detenção de qualquer eleitor, cinco 
dias antes e até 48 horas depois do encerramento da 
eleição, salvo em Flagrante Delito ou em virtude de 
sentença criminal condenatória por Crime Inafiançável. 

29 - POLICIAMENTO EM CAMARAS MUNICIPAIS 

Êste policiamento não e frequente, mas, ás vêzes, 
é solicitado e para ser executado deve obedecer certas 
normas. 

A autor;dade máxima na Câmara Municipal é o 
seu Presidente a quem o Cmt do Policiamento apresen
tar-se-á para acertar as normas de execução do ser
viço. 

Normalmente, já existe um serviço policial á ci
vil. O policiamento ostensivo sõmente é efetuado por 
solicitação do Presidente da Câmara. 

Todas as normas prender-se-ão àic: orientações do 
Presidente . 
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Muitas vezes , no interior do Estado, acontece que 
o Presidente determina que ninguém compareça arma
do (portando revólver) no recinto da Câmara. Nesta 
oportunidade, o serviço policial ostensivo alertará a 
todos da determinação do Presidente e organizará um 
serviço dii:.creto de desarmamento, se fôr o caso . 

Todos os casos omissos devem ser resolvidos com 
o Presidente da Câmara. Dentro do recinto o serviço 
policial fica submetido ás suas normas . 

Outras vezes o serviço policial ostensivo tem ape
nai:, a finalidade de apresentação , então, caberá ao 
cmt do policiamento organizar as duplas de maneira a 
atingir tal objetivo, por exemplo , uma dupla perma
necerá na Porta pr;ncipal e outras em lugares à vista 
de todo s. 

Em: caso de ação policial repressiva, as partes de
vem sempre ser apresentadas, primeiro, ao Presidente 
da Mesa para depois serem retiradas do local. 
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TERCEIRA PARTE 

LEGISLAÇÃO APLICAVEL A FUNÇÃO 
DA BRIGADA MILITAR 

DECRETO N. 9 7755 DE 10 ,DE ABRIL DE 1957 

APROVA O REGULAMENTO DE POLICIAMENTO 
DA BRIGADA MILITAR 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRAN 
DE DO SUL, no uso das atribuições que lhe confere o 
Art. 87, inciso II, da Constituição do Estado: 

D E CRETA: 

Art . 1. 9 - J!: aprovado o Regulamento do Serviço 
de Policiamento da Brigada MiLtar, as Einado pelo Se
cretário do Interior e Justi ça , que fica fazendo parte 
integrante dêste. 

Art. 2• - 11:ste Decreto entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em con
trário. 

PALACIO PIRATINI, em Pôrto Alegre, 10 de abril 
de 1957. 

ILDO MENEGHETTI - Governador do Estado 
ARIOSTO JAEGER - Secretáirio do IJllterior e Justiça 

REGULAMENTO DO SERVIÇO DE POLICIAMENTO 

( R S P) 

TITULO I 

' 
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A BRIGADA MILITAR E O SERVIÇO DE 
POLICIAMENTO 

CAPITULO I 

Gene1·alidades 

Art. i.v - A Brigada Militar do Estado do Rio 
Gran e do Sul, instituída para a segurança interna e 
manutenção da ordem no Estado e organizada com ba
ses na hierarquia e disciplina é considerada .Fôrça Au
xiliar. Reserva do Exército Nacional, nos têrmos da 
Constituição Federal e Estadual (Art. 221 da Consti
tuição . do Estado). 

Art. 29 - Como Corporação Policial-Militar, em 
face dos dispositivos conEtitucíonais, no que concerne à 
ordem e à segurança no Estado, comp ete à Brigada 
Militar: 

1) - Garantir o cumprimento da Lei, a segurança 
das Instituições e o exercício dos Poderes Constitucio
nais; 

2) - Exercer a função de vigilância e garantia 
da ordem: pública, executando o serviço de policiamen
to ostensivo-preventivo em todo o território do Estado; 

3) - Tomar as providências de caráter repressi
vo, em caso de perturbação da ordem pública; 

4) - Atender às requisições de autoridades da Po
licia Judiciária; 

5) - Atender às requisições dos Tribunais e Juí
zes para execução de suas decisões. 

Art . 3.0 - No exercício das atribuições mencio
nadas no artigo anterior , a Brigada Militar empregará 
o efetivo necessário, bem como os meios materiais de 
que dispu Eer, a juízo do Govêrno e na conformidade da 
legislação vigente. 

Art. 4.º - Os elementos da Brigada Militar são 
considerados permanentemente em serviço policial. 

§ único - Para efeito de percepção de diária de 
policiamento, só serão assim: considerados os elemen
tos que realmente, estiverem exercendo missões po
liciais. 
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CAPITULO II 

Da competência e Atribuições do Comandante Geral 
e do Estado Maior 

Art. 5.• - Ao Comandante Geral da Brigada Mi
litar compete supervisionar, pessoalmente, ou por in
termédio dos órgãos de Comando, os serviços policiais, 
confiados à Corporação. 

Art. 6• - Ã Chefia do Estado Maior Geral (EMG), 
além de :;:ecundar a ação do Comandante Geral, com
pete coordenar, distribuir, orientar e fiscalizar, pes
soalmente, ou por intermédio das Secções e outros ór
gãos os serviços policiais atribuídos à Brigada Militar. 

Art. 7.9 - A Chefia da 1. • Secção (E/1) é respon
sável perante a Chefia do EMG pela coordenação dos 
a:;:suntos relativos a: 

a) - pessoal destacado efetivos, mapas, relatórios, 
recompletamento; 

b) - estado moral da Tropa destacada; 
c) - estatística dos serviços polic :ais prestados 

pela Fôrça; 
d) - expedição de ordens referentes a requisições 

de serviços; 
e) - correspondência com autoridades civis, no 

que concerne aos Destacamentos. 
Art. 8.• - A Chefia da 2.• Secção (E/2) é respon

sável perante a Chefia do EMG pela coordenação dos 
assuntos relativos a: 

a) - organização e atualização do arquivo e fi
chário dos informes. e informações que interessem à 
segurança interna e manutenção da ordem; 

b) - busca de informes; 
e) - sindicâncias sôbre informes; 
d) - análise e interpretação de informes; 
e) - difusão de .informações e informes ordenada 

pelo Chefe do EMG. 
Art. 9.• - A Chefia da S.• Secção (E/3) é respon

sável perante a Chefia do EMG pela coordenação dos 
a:;:suntos relativos a: 

a) - elaboração das diretrizes de instruções para 
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os Destacamentos; 
b) - diretrizes dos Cursos Técnicos de policia; 
c) - verificaçií,o da instrução; 
d) - atualização dos efetivos necessários aos Des

tacamentos policiais, de acôrdo com a extensão territo
rial, situação geográfica, dens:dade e índole da popu
lação de cada Município ( em coordenação com a E,/1 J ; 

e) - elaboração de instruções sôbre os serviços de 
policiamento; 

f) - organização dos planos de ação para even
tuais perturbações da ordem pública no Estado ( em 
coordenação com a E/1 e E/2); 

g) - ordem de operações em: caso <le alteração da 
ordem pública ou para manutenção da segurança in
terna. 

CAPíTULO III 

Da Competência e das Atribuições dos Comandantes 
de Unidade 

A - Dos Comandantes de Unidade 

Art . 10• - Aos Comandantes de Unidade, além 
das funções previstas em: Leis e Regulamentos, · com
pete : 

1) - Estar perfeitamente informado de todos os 
serviços policiais afetos à sua Unidade; 

2) - Manter os Destacamentos fornecidos pel>.l 
Unidade com os efetivos completos dotando-os sõmente 
de elementos instruídos e <le bom com·portamento; 

3) Recolher à sede da Unidade, pelo espaço de 
tempo necessário à reeducação, too.o o comandado re 
colhido no interêsse da discipliná, destacando-o nova
mente quando recuperado, ou excluindo-o caso haja im
possibilidade de recuperação em prazo razoável; 

4) - Recolher à sede da Unidade as praças. des
tacadas, cuja conduta o exigir, fazendo-lhes carga <las 
despesas decorrentes; 

2) - Orientar , pessoalmente, ou por intermédio 
dos órgãos competentes, os Comandantes de Destaca-
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mentos sôbre a conduta que devem manter para o bom 
êxito do Serviço Policial; 

6) - Tomar medidas úteis a fim _de que os servi
ços policiais não sofram solução de continuidade e não 
sejam prejudicados por insuficiência de meios; 

7) ~ Solicitar, quando se fizer necessário, novas 
dotações do armamento, munição e outro material, a 
fim de que a Unidade atenda com eficiência os servi
ços que lhe forem confiado:, .; 

8) - Inspecionar e fazer inspecionar os Destaca
mentos, cujos efetivos sejam fornecidos pela Unidade; 

9) - Cooperar com as autoridades judiciárias. 
policiais e militares das localidades cujos Destacamen
tos estejam providos por elementos de sua Unidade; 

10) - Atender, no âmbito de :,uas atribuições e 
possibilidades, às requisições de Tropa, ou de qualquer 
serviço de policiamento, feitas por autoridades compe
tentes; 

11) - Comunicar-se com o EMG, no menor prazo 
possível, no caso de não poder atender às requisiçõe::::. 
a fim de não prejudicar o serviço policial; 

12) - Orientar a instrução de oficiais e praças, 
para que os mesmos se capacitem a exercer perfeita
mente qualquer função policial que lhes possa ser atri
buída. 

iB - Do Subcomandante 

Art. 11.• - Além das funções previstas em Leis e 
Regulamentos, incumbe ao Subcomandante mais o se
guinte: 

1) - Secundar o Comandante em tôdas as atr;
buições, respondendo perante o mesmo pela boa exe
cução do serviço policial confiado a elementos dos Des
tacamentos da Unidade; 

2) - Estar perfeitamente informado de todo · o ser
viço policial afeto à Unidade; 

3) - Elaborar o Plano de Ação para eventuais 
perturbações da ordem na zona cujo policiamento es
teja a cargo da Unidade e submetê-los à consideração 
do Comandante; 
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4) - Propôr ao Comandante da Unidade medidas 
que lhes pareçam necessár;as para aprimorar os ser
viços policiais da Unidade; 

5) - Inspecionar, periódicamente, os Destacamen
tos Policiais; 

6) - Orientar os Comandantes de Destacamentos 
na disciplina, instrução e serviços policiais do Desta
camento. 

C - Do Fiscal Administrativo 

Art. 12. • - Ao Fiscal Administrativo, responsável, 
perante o Comandante da Unidade, pelo material, sub
sistência e fundos dos Destacamentos Policiais in
cumbe: 

1) - Inspecionar, periódicamente, os Destacamen
tos Policiais da Unidade; 

2) - Estar perfeitamente ao par das instalações, 
fardamento, equipamento, armamento e vencimentos 
dos Destacamentos Policiais da Unidade; 

3) - Providenciar para que não faltem os me;os 
aos Destacamentos, para a boa execução dos serviços 
policiais; 

4) - Propôr, ao Comandante, medidas para · solu
cionar as eventuais faltas de meios nos Destacamentos; 

5) - Zelar pela conservação do material e arma
mento dos Destacamentos, providenciando sôbre repa 
rações e substituições necessárias; 

6) - Orientar os Comandantes de Destacamentoi; 
quanto à Administração dos Destacamentos. 

CAP1TULO IV 

Dos Assessores lwgiionais 

Art. 13. • - Aos Assessores Regionais, além das 
atribuições, que lhes são conferidas pelo Departamen
to de Polícia Civil (DPC), compete: 

1) - Orientar os Comandantes de Destacamentos 
em conformidade com as diretrizes do EMG e do Co
mandante da Unidade; 

2) - Orientar os Comandantes de Destacament os 
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no sentido de prevenir desentendimentoE , com autorida
des c;vis; 

3) - Em caso de desentendimento entre OE· Co
mandantes de Destacamentos e autoridades civis , ag ir 
como mediador para harmonizar ambos, em beneficio 
do serviço policial, recorrendo a autoridades superiores 
quando isso não fôr possível; · 

4) - Realizar visitaçõe1< nos Destacamentos , con
forme instruções do EMG; 

5) - Remeter, por cópia, aos respectvos Coman
dantes de Unidade, as observações lançadas no «LIVRO 
REGISTRO DE INFORMAÇÕES » e referente s aos Co
mandantes de Destacamentos de sua Região . 

TITULO II 

DOS COMANDANTES DE DESTACAMENTOS 

Art . 14• - Ao Comandante do Destacamento, res
ponsável pelo serviço polic ial, pela disciplina, adminis
tração e instrução do Destacamento , além do estabele
cido em outros Regulamentos compete mais o seguinte: 

A - Serviço Policial 

1) - Elaborar o «Plan o de Polic '.amento » do M u
nicípio, no que diz respeito ao seu Destacamento, di.3-
pondo os integrantes do Destacamento de mane ira n 
prevenir, realmente, perturbações de ordem fazendo 
prévio entendimento com o Delegado de Polícia; 

2) - Cumprir o Plano de Policiamento; 
3) - Remeter uma cópia do Plano de Policiament Cl 

ao Assessor Regional, ao Delegado de Políc:a, ao Co
mandante da Unidade e à Divisão de Policiamento Mi
litar; 

4) - Ligar-se, freqüentemente , com o Delegado de 
Polícia sôbre o serviço policial; 

5) - Atender com ::,, máxima brevidade , as solici
tações e requisições escr;tas ou verbais, do Delegado de 
Polícia, de praças para a execução do serviço de polí
cia repressiv ~; 
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6) - Fazer executar, de acôrdo com as instruções 
emanadas da autoridade competente, os serviços poli
ciais não previ::,tos no Plano de Policiamento; 

7) - Escalar as praças para Escoltas e Diligên
cias, designando as que tenham apt '.dões requeridas 
para cada caso, dando-lhes instruções pormenorizadas 
com referência ao serviço; 

8) - Determinar medidas policiais repressivas de 
necessidade imediata, quando não fôr possivel entendi
mento prévio com a autoridade polic '.al , dando-lhe ciên
cia tão logo seja possível, dessas medidas; 

9) - Autorizar, em carns de serviços especiais, 
praças de seu Destacamento trajarem · civil, mediante 
ordem escrita conduzida pela praça e na qual conste 
a missão e a duração da mesma, submetendo essa me
dida à consideração do Comandante da Unidade ; 

10) - Fis.cal\zar o serviço atribuido aos elementos 
do Destacamento, fazendo a ronda em horas indeter
minadas do dia e da noite, independente da ronda nor-
mal executada pelos graduados; • 

1-1) - Velar para que seus comandados não sejam 
desviados do serviço policial, procedendo, em casos a
firmativos, contra a autor idade que os tenha desviado; 

12) - Observar, pe ssoalmente, a atitude, a corre
ção e a educação dos seus subordinados na execução 
do serv iço; 

13) - Ter sempre em vista que o polic :al-militar 
se impõe pela apresentação e pelo garbo e que a unifor
midade e o desembaraço a par da educação e da fineza 
do trato, são fatores importantíssimos . para que o pú
blico lhe vote o acatamento imprescindível ao exercíc'.o 
de sua missão; 

14) - Evitar o uso de violência pelos elemento s 
do Destacamento, seja ao efetuar prisões e detenções, 
seja na execu ção de outros serv iços polic :ais; 

15) - Dar assistênc ia moral aos seus comanda
dos, principalmente na execução do serviço; 

16) - Velar pela harmonia e boa compreensão en
tre os seus comandados e as autoridades e func :onários 
civis, particularmente durante a execução do serviço; 

17) - Não permitir a interferência de estranhos 

• 
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no serviço do Destacamento; 
18) - Informar, ao Assessor Reg:onal, das defi

ciências, desinteligências ou irregularidades surgidas 
com autoridades civís - e que não tenham tido solução 
satisfatória. 

B - Administração 

ll - Organizar o horário dos trabalhos do Desta
camento (alvorada, instrução, expediente, fax:nas e si
lêncio) de modo que o expediente do Destacamento 
coincida com o da Delegacia de Polícia; 

2) - Remeter, mensalmente, até o dia cinco (5) 
de cada mês, à Primeira Secção do EMG (E/1) e à 
Divisão de Policiamento Militar, os mapas de efetivos 
e Diligências e Ajudància Geral (AG), o mapa de re
quisição d.e passagens; 

3) - Enviar, à Subunidade, até a data fixada, a 
relação de alterações e diárias pagas a praças que te
nham viajado a serviço; 

4) - Comunicar ao órgão provedor o recebimento 
de qualquer material ou numerário; 

5) - Efetuar o pagamento dos vencimentos rece
bidos aos . seus comandados aos inativos; 

6) - Efetuar , aos fornecedores, os pagamentos de 
importâncias descontadas em .Fôlha e das contas or
çamentár'.as, podendo êsse pagamento ser feito por 
cheque; 

7) - Relativamente às despesas feitas pelos pra
ças, no comércio local, deve o Comandante do Destaca
mento observar e fazer observar, sempre, as seguintes 
recomendações , tendo em vista o crédito e o bom nome 
da Fôrça e do Destacamento: 

a) - não permitir que as p1'aças façam despesas 
superiores aos seus vencimentos e promover a punição 
das que contrairem déb:to sem autorização e que não 
os tenham saldado em tempo oportuno; 

b) - examinar assiduamente o caderno de com
pras de suas praças e ensiná-las a economizar assidua
mente, fazendo-lhes sentir que só deviam adquirir o es-
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tritamente necessário e no limite de suas possibilidades 
econômicas; 

c) - autorizar os fornecimentos de gêneros, me
dicamentos e outraE utilidades às suas praças, de for
ma que, sempre que possível, recebam elas líquido de 
venci'mentos; 

8) - Remeter ao órgão dez (10) dias após o rece
bimento do numerário, · o balancete demonstrat:vo dos 
pagamentos efetuados, acompanhado de uma via de Fô
lha de Pagamento; 

9) - Depositar no Banco os vencimentos que, por 
qualquer circunstânciaE-, não tenham sido procurados, 
fazendo constar tais depósitos no respectivo balancete; 

10) - Os depósitos serão efetuados no Banco do 
Rio Grande do Sul S/ A com o nome e função do Co
mandante do Destacamento, na mesma modalidade exiE-
tente neste Banco para os adiantamentoE , do Tesouro 
do Estado; 

11) - Pagar, por cheque nominal, os vencimentos 
depositados no Banco, comunicando ao órgão provedor 
em parte especial; 

12) - Organizar, com as economias lícitas, a «Cai
xa de Economias do Destacamento», escriturando-as 
em livro especial e remetendo, menEalmente, o respec
tivo balancete à Unidade, até (10) dias após o recebido 
dos vencimentos; 

13) - A «Caixa de Economias do Destacamento ,,, 
servirá para atender os adiantamentos e d'.árias aos 
seus comandados, em caso de viagem a EerviGO, ou a
diantamento em caso de doença; 

14) - As despesas por conta da «Caixa de Econo
mias do Destacamento», e em benefício do próprio Des
tacamento, deverão ser prêviamente aprovadas pelo 
Comandante da Unidade; 

15) - Fazer, pessoalmente, a eEcrituração do Des
tacamento, ou fiscalizá-la de forma que se mantenha 
em dia e em condições de ser examinada por autorida
des superiores a qualquer momento; 

16) - Inspec'.onar, mensalmente, o material da 
carga do Destacamento tornando efetiva a responsabi-
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!idade de seus detentores pelas faltas ou irregularida
des encontradas; 

17) - Tomar as providências que julgar mais a
certadas, para impedir desvios de objetos pertencentes 
à carga do Destacamento ou aos seus comandados; 

18) - Zelar pela comervação -do material e ar
mamento distribuído ao seu Destacamento e providen
ciar sôbre as substituições e reparações necessár:as; 

19) - Mandar relacionar todo o armamento dis
tribuído às praças, com designação da marca, númer0 
e caracteríEticas de cada arma. Cada um de seus co
mandados deve assinar uma «cautela » do que receber 
em carga; 

20) - As passagens e transportes para bagagens 
de oficiais e praças só serão requisitadas pelo Coman
dante do Destacamento, quando se tratar de viagem 
a serviço da Fôrça , e em razão do mesmo, não poden
do entretanto serem requis:tadas passagens de volta 
quando o oficial ou praça se deEtinar à Capital ou à 
sede do respectivo Corpo, no interior , casos em que 
compete a 4,-judância Geral ou ao Comandante do mes
mo Corpo }equisitar. 

21) ~ - As passagens para ofieiais e praças que 
viajarem a serviço do DPC ou da Justiça, serão re
quisitadas pelas autoridades correspondentes, a ssim· co
mo para o:;c: que viajarem a serviço da Prefeitura; 

22) - O transporte de oficiais e praças no inte
rior do Municíp'.o, para atender o serviço de policia
mento ou em razão do mesmo, será requisitado pelo 
Delegado de Polícia, sendo que, nos deslocamentos pa
ra os subdestacamentos dos DiEtritos rurais, bem · co
mo no retôrno à sede do Município, as praças tem direi
to a bagagem regulamentar; 

23) - No caso de recolhimento a passagem e 
transporte de bagagem devem ser requisitados não só 
para o oficial ou praçaE, corno também para as respec
tivas famíLas devendo ser observado o seguinte: 

I - Em Estrada de Ferro 

a) - Para oficiais, aspirantes a oficial e suas fa-
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milias; 
passagem de l'' classe com direito a leito ou 

cabina; 
- pêso de 1.000 kg, por passagem inteira até 

dÚas; e 500 kg pelas -demais, pelas meias passagens, 
250 kg; 

b) - Para subtenente, sargentos e suas respecti
vas famílias; 

- passagem de 1• classe; 
- pêso de 500 kg, por passagem ;nteira, até duas: 

250 kg pelos demais e 125 kg por meias passagens; 
e) - Para cabos, soldados e suas respectivas. fa

milias; 
- passagem de 2. • classe; 
- com direito ao pêso de 150 kg por pessoa. 

II - Em Companhia de Navegação 

a) - Para oficia;s, aspirantes a oficial e suas res
pectivas famílias: 

- passagem de 1. • classe; 
- com direito a três (3) metros cúbicos por pas-

sagem inteira até duas e dois (2) metros, cúbicos pelas 
demais: um (1) metro cúbico por meias passagens; 

b) - Para subtenentes, sargentos e suas respecti
vas familias: 

- passagens de 2. • classe ( quando não houver de 
2.• deve ser de l.• classe); 

- com direito a dois (2) metros cúbicos por pas
sagem inteira, até duas e um (1) metro cúbico pelas 
demais; meio (1/2) metro cúbico por meias passagens; 

c) - Para cabos, soldados e suas respectivas fa
milias: 

- passagem de 3. • classe; 
direito a um (1) metro cúbico por passag·em. 

III - Em Empresas Rodoviárias 

Serão observadas as mesmas normas estabelecidas 
por Via Férrea. 
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IV - PESSOAS DA FAMILIA 

Serão consideradas pessoas da família, tôdas a
quelas estipuladas no Art. 85, Título VIII, Capítulo I, 
do CVV. 

e - Disciplina 

1) - Zelar pela boa apresentação de seus coman
dados e pela correção dos uniformes, e punindo qual
quer alteração do Plano em vigor; 

2) - Esforçar-se para que os graduados do Des
tacamento sirvam de exemplo às outras praças, quer 
na educação e diE.ciplina, como na instrução e no ser
v;ço; 

3) - Ter perfeito conhec imento das habilitaçõe~ , 
defeitos e virtudes de cada um de seus comandados, 
ficando em condições de prestar qualquer informação; 

4) - Procurar conhecer, CO'm segurança, a perso
nalidade, inteligência e preparo profissional de seus 
comandados, para melhor orientar-Ee no exercicio do 
comando, ex'gindo esforços compatíveis com as possi
bilidades de cada um; 

5) - Constituir um exemplo para seus comanda
dos, na compostura e decôro militar, na severidade para 
consigo mesmo e como fiel e com:dencioso cumpridor 
de seus deveres; 

6) - Imprimir a todos os seus atos a máxima 
correção pontualidade e justiça; 

7) - Averiguar, cu;dadosamente, as faltas de seus 
comandados trazidas ao seu conhecimento, antes de to
mar qualquer deliberação; 

8) - Exercer sôbre seus comandados vigilante 
ação disciplinar, especialmente , por meio de conselhos, 
advertências e constante as sistência no sentido de pr e
vení-los da s. transgressões da disciplina , sem contudo, 
descuidar de seu dever de punir; 

9) - Punir seus comandados, de acôrdo com o 
Regulamento Geral. 

DO SERVIÇO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO 
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Generalidades 

Art. 17. • - O soldado da Brigada Militar no ser
v.iço policial, é o homem do povo - FARDADO para 
que seja fàcilmente reconhecido e encontrado - que 
representa a segurança e manutenção da ordem. 

Art. 18• - O soldado, por sua autoridade, inicia
tiva, vigilância, educação e tato, tem a missão de evi
tar a prática de crime e contravenções e, em razão do 
CONHECIMENTO MINUCIOSO DA FUNÇÃO e como 
«Agente da autoridade », deve tomar a iniciativa das 
primeiras providências , quando eventualmente se con
sumar o delito. 

Art. 19. • - Deve ter o maior cuidado e capricho 
com sua apresentação pessoal em público (uniforme 
limpo abotoado, calçado lustrado, cabelos aparados e 
barba escanhoada, desempenado e garboso), para que 
sua autoridade seja acatada por todos, por que o povo 
admira e confia em homens que se submetem voluntà
riamente, a uma disciplina pe ssoal. 

Art. 20• - Deve manter impecável a conduta ci
vil e militar (não frequentar bares, botequins ou loca is 
de má fama ou incompatíveis com o decôro militar, pa
ra não desprestigiar a Brigada Militar, e manter a 
«autoridade moral ». 

Art. 21.• - Deve interessar-se permanentemente 
pelo aprimoramento de sua instrução policial-militar. 

Art. 22. • - O soldado no serviço de policiamento 
está permanentemente de serviço. M;esmo de folga, na 
rua ou em sua residência, tem o dever, ao tomar co
nhecimento de qualquer alteração da ordem, de agir 
em conformidade com ai;:. normas de serviço. 

Art. 23.• - Quando, no cumprimento de sua mis
são, tiver de dirigir-se a alguém, deve fazer a conti
nência regulamentar, cumprimentar e, a seguir, dizer 
o motivo sem constrangimento e sem rispidez, 'a todos 
dando o tratamento de «senhor» ou outros títulos a qu8 
tenham direito, não empregando têrmos de gíria. 

Art. 24. • - Não se deve deixar envolver em dis
cussões, advertindo cortêsmente que sua função não é 
soluc;onar o caso, e sim cumprir as ordens da autori-
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dade competente a quem cabe decidir. 
Art. 25 9 - Nunca perder a compostura, mesmo 

que as pessoas com quem tratar o façam. 
Art. 26. 0 - Empregar suas armas com moderação , 

sõmente em LEGíTIMA DE ,FESA, repelindo injusta a
greesão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, 
não se esquecendo que o excesso no emprêgo de meios, 
constitui infração da Lei Penal, pela qual terá que 
responder. 

Do Policiamenteo Urbano 

Art. 27.0 - Ao soldado, quando no serviço de poli
ciamento nas cidades, além do que estabelecem os de
mais regulamentos, compete: 

1) - Percorrer a zona que lhe fôr designada a 
passo vagaroso e, quando parado, tomar a posição cor
reta de descançar, conservando-se atento durante as 
horas de serviço; 

. 2) - Ao assumir o serviço, localizar os telefone:, 
públicos situados no seu perímetro ou nas circunvizi
nhançae., assim como a localização de postos de Assis
tência Médica, Farmãc'.as, Consultórios e -residências 
de Médicos e Parteiras, para poder servir ao público 
com presteza; 

3) - Localizar, também na ocasião citada no item 
anterior as casas de tavolagem, bares, e outros lugares 
onde a ordem pública poEsa mais fàcilmente ser per
turbada, a fim de que possa atender qualquer ocorrên
cia com segurança e oportunidade; 

4) - A noite, observar, em seu perímetro, se 
existem portas ou janelas abertas de pav:mentos tér
reos dos prédios, chamando, em caso positivo a atenção 
dos moradores ou, não havendo pessoa alguma que o 
atenda , comunicar à autoridade competente (plantão 
policial), permanecendo em vigilância nas imedia _ções, 
até a chegada dessa autoridade; 

5) - Informar ao seu Comandante ou ao Ronda, 
a fim de ser substituído, quando fôr acometido de qual
quer enferm'.dade que o impossibilite de permanec er 
no pôsto; 
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6) - Auxiliar prontamente os moradores de su :i 
zona, em casos de urgência, com socon-o médico; 

7) - Dar, às pessoas que pedirem, informações 
sôbre a cidade, prestando-lhes quaisquer outros escla 
recimentos que estejam ao seu alcance; 

8) - Recolher e entregar, a quem de direito, 
quaisquer objetos ou dinheiro que encontre no decorrer 
do serviço; 

9) - Em caso .de incêndio em algum prédio, av;
sar imediatamente o Corpo de Bombeiros, quando hou
ver, indicando o local e as proporções do sini:;:.tro e, 
após, avisar os moradores vizinhos; 

10) - Permanecer no seu pôsto durante as horqs 
de serviço , não o abandonando , a não ser nos caso s 
seguintes: 

a) - para conduzir, à Delegacia , quando se fizer 
necessár· o, indivíduos que devem ser apresentados à 
autoridade policial, comunicando às Rondas o seu afas
tamento, se possível , ante:;:. de deixar o pôsto; 

b) - para atender a pedido de socorro; 
c) - para comunicar-se pessoalmente com a De

legacia quando isso fôr indispensável e não dispuser de 
telefone; 

d) - para perseguir criminosos. 
11) - Não entrar em ca:;:a alheia , sem licença do 

seu dono; salvo nos casos seguintes : 

A Noite 

a) - incêndio 
b) - iminente ruína ; 
c) - inundação ; 
d) - pedido de socorro; 
c) - crime ou violência contra alguém . 

Da Dia, 

a) - incêndio; 
b) - iminente ruína; 
c) - inundação; 
d) - pedido de socorro; 
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e) crime ou violênc :a contra alguém; 
f) - perseguição de delinqüente surpreendido em 

flagrante; 
g) - em cumprimento a mandado judiciário. , 
12) - Levar ao conhecimento da autoridade poli

cial o encontro de cadáver, impedindo que lhe toquem 
antes da chegada daquela autoridade; 

13) - Guardar os locais de crime, não tocando, 
nem permitindo que outros o façam, em qualquer obje
to e vigiando cuidadosamente todos os vestígios exis
tentes no local; 

14) - Impedir que os delinqüentes ou populares 
lancem fora ou destruam os objetos e instrumentos uti
lizados na prática de delitos ou contravenções; 

15) - Identificar, com assistênci.a de testemunhas. 
os objetos ou instrumentos referidos no ítem anterior; 

· 16) - Auxiliar prontamente, quando solicitado, os 
funcionários federais, estaduais e municipais, no exer
cício de suas. funções; 

17) - Prender as pessoas que se encontram co
metendo delitos, apresentando-as, sem demora à auto
ridade competente; 

18) - Deter as pessoas que se encontrem contra
riando ordens ou determinações legais, apresentando
as imediatamente às autoridades competentes; 

19) - Deter as pessoas que se encontrarem em 
atitudes suspeitas conduzindo volumes cuja procedên
cia não possam explicar satisfatõriamente, apresen
tando-as imediatamente às autoridades competentes; 

20) - Não ofender de modo algum às pessoas 
cuja prisão ou detenção efetuar, nem consentir qu~ 
outros o façam, lembrando-se sempre de que é o res
ponsável pela integridade do detido ou prêso; 

21) - Revistar as pessoas cuja prisão ou deten
ção efetuar, apreeDdendo as armas que portarem, en
caminhando-as à autoridade competente; 

22) - Fazer observar ;:,,s regras de trâns:to, e a~ 
posturas- municipais; 

23) -- Tomar providências junto às autoridade s 
competentes, quando, em sua zona de serviço: 

a) - encontrar animais mortos ou imundícies; 
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b) - funcionar irregularmente a iluminação pú
blica; 

c) - existirem condutores de água, esgôto ou de 
gás arrebentados ; 

d) - encontrar veículos abandonado1, . na via pú
blica; 

e) - houver ajuntamento ,ilícito ou sociedade sus
peita; 

f) - suspeitar, fundadamente, da possibilidade de 
desordem ou tumulto; 

g) - houver irregularidades que devam 1,er comu
nicadas ao Departamento Estadual de Saúde; 

h) - existirem pessoas 1,uspeitas ; 
i) - encontrar doente, ferido ou espancado, em 

abandono na via pública providenc ' ando, imediatamen
te, na prestação de socorro e não permitindo que curio
sos 1,,e aglomerem em tôrno . 

24) - Não estando presente ou não havendo agen
te de trânsito: 

a) - dirigir o trânsito em caso de congestiona
mento de ruaE ou de iminente congestionamento; 

b) - em caso de ac:dente, com dano pessoal, pro
videnciar em socorro méd~co, chamar a autoridade 
competente e arro4l,r testemunhas ; 

c) - em caso de acidente, sõmente com dano ma
terial, chamar a autorid ade competente, arrolar teste
munhas e, em caso de interrupção do trânsito, fazer o 
levantamento do local e desimpedí-lo para desconges
tionar o trânsito; 

d) - na 1,ua wna, intimar a comparecer perante 
a autoridade competente proprietários que contrariem 
o Código Nacional de Trânsito. 

25) - Não penetrar no Ed :fício em que funcionar 
a mesa receptora, durante o ato eleitoral, ou em suas 
imediações, num raio de cem metros, salvo por solici
tação do Presidente da mesa; 

26) - Traz,er em seu poder: lápis - borracha -
bloco para anotar ocorrências e um talão de intimação 
do trânsito; 

27) - Saber de memória os números dos telefo
nes das autoridades policiais, Estação de Bombeiros e 
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Socorros Médicos. 
§ ún '.co - Para o serviço de policiamento «em du

plas » (Pedro e Paulo), serão observadas as prescri
ções contidas neste · Artigo . 

TiTULO IV 

Do Serviço de Policiamento no &egimento de Polícia 
Rural Montada 

CAPITULO I 

Generalidades 

Art. 28• - O Regimento de Polícia Rural Monta
da (RPRMont) criada pela Lei n• 2740, de 29 de no
vembro de 1955, tem por missão: 

I - A vigilância preventiva e as prime'.ras pro
vidências de caráter repressivo no interior dos Muni
cípios em colaboração com autor.idade policial; 

II - Exercer atividade educativa, advertindo e 
orientando no sentido do cumprimento dos Códigos e 
outros dispositivos legais; 

III - Visitar periõdicamente os lugares remotos 
para a entrega da corre spond ência e prestação de ou
tros serviços assistenciais; 

IV - Auxiliar, em caso de acidente ou moléstia, 
às pessoas que habitem regiões isoladas; 

V - Transmitir pedidos de médicos ou de medi
camentos pelo rádio ou outros , meios de comunicação; 

VI - Conduzir médicos, enfermeiros, parteiras, ve
terinários ou medicamentos para regiões de d'.fícil 
acesso em caso de necessidade; 

VII - Em caso de epidemia, avisar as autorida
des i;:anitárias, colaborando com elas, quando requisi
tado; 

VIII - Em caso de epizootia, avisar as autorida
des do Min: stério ou da Secretaria de Agricultura, co
laborando com elas quando requisitado; 

IX - Em caso de calamidade pública , dar tôda 
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a assistência e auxílio à população fl!lgelada; 
X - Tomar medidas preventivas contra o fogo e 

combater os incêndios na:,, matas; 
XI - Colaborar com o Serviço de Caça e Pesca; 
XII - Colaborar com o Serviço Florestal; 
XIII - Colaborar com o Serviço de Estatística; 
XIV - Prestar auxílio ao Serviço de Proteção aos 

índ ios; 
XV - Quando requisitado, ou, ainda, em conse

qüência do Convênio cooperar com os outros departa
mentos do Govêrno Federal, Estadual ou Municipal. 

Art. 29• - No Exercício das atribuições mencio
nadas no artigo anterior o Regimento de Polícia Ru
ral Montada empregará o efetivo necessário bem como 
os meios que lhe forem dotados, a ju;zo do Govêrno 
e na conformidade da leg.islação vigente. 

Art. 30• - Aos elementos do Regimento de Po
licia Rural Montada aplicam-se as disposições do Ar
tigo 4• e seu parágrafo único, dêEte Regulamento . 

CAPtTULO II 

Da competência e das atribuições dos componentes do 
RPRMont 

A - Do Comandante do Regimento 

Art. 31 • - Ao Comandante do Regimento , além 
das funções previstas em Leis e Regulamentos em v;
gência na Fôrça, compete: 

1) - Estar permanentemente informado de to
dos os serviços policiai:, , rurais afetos à sua Unidade; 

2) - Manter os Esquadrões com os efetivos com
pletos, dotando-os somente de elementos instruídos 
convenientemente e de bom comportamento; 

3) - Recolher à sede a:,. praças destacadas cuja 
conduta o exigir; 

4) - Manter na sede, pelo espaço de tempo ne
cessário, todo comandado recolhido no interêsse da d:s
ciplina destacando-o novamente quando recuperado, 



- 255 -

ou excluindo-o do efetivo do Regimento, caso haja im
possibilidade de recuperação em prazo razoável; 

5) - Orientar, pessoalmente ou por intermédio dos 
órgãos competente:::, os Comandantes de Esquadrões 
sôbre a conduta que devem manter para o bom êxito 
do serviço normal, bem como de situações extraord:
nárias; 

6) - Tomar medidas úteis a fim de que o ser
viço não sofra solução de continuidade e não seja pre
judicado por insuficiência de mejos ; 

7) - Solicitar, quando se fizerem necessárias, no
vas dotações de armamento, munição , equipamento e 
outro material, a fim de que o Regimento atenda com 
~ficiência os serviços que lhe foram confiados; 

8) - Inspecionar e fazer inspecionar os Esqua
drões, Pelotões, Grupos e Posto:::. Policia;s do Regi
mento; 

9) - Cooperar com as autoridades judiciárias, po
liciais e militares das zonas sob sua jurisdição; 

10) - Atender no âmbito de suas atribuiçõe::: e 
possibiLdades, às solicitações feitas pelas autoridades 
competentes; 

11) - Orientar a instrução dos oficiais e praças 
para que 01:. mesmos se capacitem a exercer perfei
tamente qualquer missão policial rural que lhes possa 
ser atribuída . 

B - Do Subcomandante 

Art. 32• - Além das funções previstas em Lei s 
e Regulamentos em vigência na Fôrça, compete ao 
subcomandante mais o segu inte: 

1) - Secundar o Comandante em tôdas a:: sua s 
atribuiçõ es, respondendo perante o mesmo pela boR 
marcha do serviço policial rural confiado ao Regímen-
to; 

2) - Estar perfeitamente informado de todo o 
serviço policial rural afeto ao Regimento; 

3) - Propor, ao Comandante do Regimento, me
didas que lhe pareçam necessárias para aprimorar o 
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serviço policial rural do Regimento; 
4) - Inspecionar, periódicamente, os Esquadrões, 

Pelotões, Grupos e Postos Policiais, quando determi
nado; 

5) - Orientar e dirigir a instrução dos oficiais do 
Regimento; 

6) - Orientar os Comandantes de Esquadrões 
quanto à disc'.plina, instrução e serviço policial afeto 
ao Regimento. 

C - Do S/4 

Art. 33. 0 - O S/4, responsável, perante o Coman
dante do Regimento, pelo material, subsistência e fun
dos das subunidades, tem por .incumbência: 

1) - Inspec'.onar, periódicamente, as Subunidades, 
quando determinado; 

2) - Estar perfeitamente ao par das instalações, 
fardamento, equipamento, armamento e vencimentoa 
dos Esquadrões, Pelotões, Grupos e Postos Policiais; 

3) - Providenciar para que não faltem meios às 
Subunidades, para a boa execução do serviço, propon
do ao Comandante do Corpo medidas para suprir tais 
faltas; 

4) - Zelar pela boa cons-ervação do armamento " 
do material do Regimento, providenc:ando sôbre repa
rações e substituições necessárias; 

5) - Orientar os Comandantes de Subunidades 
quanto à administração dos PelotõeE, Grupos e Postoa 
Policiais; 

6) - Orientar ?. Quarta Secção n::i. parte referente 
aos assuntos logísticos relativos a suprimento, eva
cuação, hospitalização , transporte, serviços e outras 
atividadeE - correlatas. 

D - Da Primeira Secc:..ão 

Art. 34° - A esta Secção, além de outras atri
buições que lhe forem cometidas pela autoridade com
petente , cabe redigir e expedir as instruções e orden s 
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do Comandante e do Subcomandante que disserem re,-:
peito a efetivos, recrutamento, exclusões, mobilização, 
escalas de serviço, serviços de guarnições, etc. 

Art. 35• - Ao Chefe da 1• Secção (S/1) compete: 
1) - Verificar as alterações ocorridas com o pes

wal em serviço diário ou permanente, apresentando-se 
ao Subcomandante do Regimento, com os mapas sema
nais do Corpo devidamente apurados, a fim de serem 
feitas as devidas anotações, devendo estar sempre ha
bilitado a prestar qualquer informações a êsse respeito; 

2) - Guardar no arquivo próprio as partes, ma
pas diários, roteiros e outros documentos enviados pe
los Esquadrões; 

3) - ,Fazer organizar os mapas -, relações e quais
quer outros papéis determinados pelo Subcomandante 
do Regimento; 

4) - Reunir , os documentos recebidos ria Secção 
submetendo-os, depois devidamente estudados e infor
mados, a despacho do Subcomandante do Regimento; 

5) - Organizar os processos de inclusão dos vo
luntários destinados ao Regimento; 

6) - Expedir as ordens e instruções para inclu
são de voluntários no Corpo; 

7) - Encaminhar à Junta Médica do HBM-SM. 
nos dias e ·horas fixados acompanhados dos documen
tos correspondentes, os- oficiais , praças e civis cuj_a ins
peção de saúde fôr determinada em boletim ou ordena
da verbalmente por quem de direito; 

8) - Manter em dia um fichário de todos os ofi
ciais. praças e funcionários civis em serviço ativo; 

9) - Colaborar com i:>.s outras Secções, tendo em 
vista que a estreita cooperação entre os órgãos d<1 
Estado Ma ior facilita as decisões do Comando; 

10) - Manter uma relação nominal por ordem 
alfabética de tôdas as praças excluídas, ou expulsas 
com declaração das datas e motivos; 

11) - Superintender o Elemento Associado nas 
questões administrativas e disciplinares, para satisfa
ção dos respectivos encargos; 

12) - Manter em dia um registro de ordens e 
instruções gerais ; 
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13) - Comandar "· Parada Diária, de acôrdo · com 
o que prescreve o Regulamento Geral; 

14) - Propor as praças para aprendizes de cla
rim; 

15) - Ter a seu cargo a sala de recepções do 
Regimento; 

16) - Vigiar com atenção tudo o que ocorrer no 
Quartel e providenciar para corrig.ir as irregularida
des que notar, recorrendo à autoridade superior quan
do não fôr de sua alçada a solução; 

17) - Fiscalizar o asseio, compostura e uniformi
dade de tôdas as praças do Regimento; 

18) - Não permitir que os clarins alterem os to
ques estabelecidos na Ordenança. 

E - Da Segunda Secção 

Art . 36. • - Esta Secção incumbe-se, além das fun
ções previstas em Leis e Regulamentos-, dos assuntos 
reservados e secretos, cifrados, informações, relações 
com autoridades e repartições estranhas à Fôrça, cor
respondência oficial do Corpo, recebimento e distribui
ções de regulamentos, instruções de caráter sigiloso, 
cartas e levantamentos em geral, além de outros en
cargos que lhe forem cometidos pela autoridade com
petente; 

Art. 37° - Ao Chefe da 2• Secção (S/2), com
pete: 

1) - Reunir os documentos recebidos pela Secção 
e submetê-los a despacho do Comandante, depois dP. 
devidamente estudados e convenientemente informados; 

2) - Informar os documentos que lhe forem dis
tribuídos, citando a Lei ou Regulamento referente 
ao caso e emitindo seu parecer; 

3) - Organizar e manter em dia o registro tle 
ordens e recomendações gerais especiais; 

4) - Manter organizada e em dia a coletânea de 
Leis, Recomendações e Instruções, etc., em vigor na 
Fôrça; 

5) - Receber e distribuir os regulamentos, ins-
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truções, quadros etc., de caráter sigiloso, mantendo em 
dia um registro de distribuição; 

6) - Organizar a mapoteca com cartas e mapas 
dos Municipios do Estado; 

7) - Fazer levantamentos em geral; 
8) - Ter a seu cargo os apontamentos necessários 

à organização do relatório anual; 
9) - Subscrever certidões e papéis análogos que 

devam ser assinados pelo Comandante; 
10) - Reunir e entregar diretamente ao Coman

dante a correspondência oficial externa, depois de de
vidamente protocolada e posta em dia ; 

11) - Trazer em dia o livro especial destinado ao 
registro Histórico do Corpo; 

12) - Manter o arquivo da Secção na mais per
feita ordem; 

13) - Organizar os- têrmos de deserção das pra
ças excluídas por terem cometido êste delito, devendo 
arquivá-los junto com a parte acusatória e demais do 
cumentos, depois de assinados pelo Comandante e de
mais Testemunhas; 

§ único - O cargo S/2, será exercido por um ofi
cial subalterno nomeado pelo Comandante. 

F - Da Terceira Secção 

Art. 38• - A 3• Secção, além de outras atribui
ções que lhe forem cometidas em Leis e Regulamentos 
incumbe os assuntos de instrução (programas, diretri
zes, notas e fiscalização), formação de quadros, para
das, cerimônias civis e militares, operações em geral 
(emprêgo do Regimento Policial Rural). 

Art. 39.• - Ao Chef e da 3.• Secção (S / 3) , com 
pete: 

1) - Elaborar os programas, calcados nas dire
trizes de instrução da Fôrça, Notas de instrução e fis
calizar a execução dos mesmos, consoante ordens do 
Comando; 

2) - Confeccionar os mapas -de organização do 
Regimento e distribuição de efetivo de acôrdo com as 
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instruções do Subcomandante; 
3) - Preparar todos os elementos para a decisão 

do Comando, nos assuntos pert;nentes à Secção; 
4) - Idealizar os assuntos técnico-policiais e mi

litares que forem - determinados pelo Subcomandante; 
5) - Sugerir as medidas que se fizerem necessá

rias ao maior rendimento da instrução e do serviço; 
6) - Informar constantemente o Subcomandante 

sôbre a marcha da instrução; 
7) - Organ:zar os Relatórios e os Gráficos de 

Instrução; 
8) - Organizar a Biblioteca dos assuntos técnico

pol:ciais e militares. 

G - Tesouraria - Secretaria - Almo ·xa-rifa-00 
A provisionadoria 

Art. 40• - A Tesouraria, Secretaria, Almoxari
fado e Aprovisionadoria do Regimento reger-se-ão pelo 
Regulamento Geral da Brigada Militar. 

H - Manut:mção Mecânica 

Art . 41.• - Ao oficial encarregado da Manutenção 
Mecânica, como membro do Estado Maior Especial da 
Unidade e na qualidade de conselhe :ro especializado 
para as operações de manutenção e socórro, incumbe: 

1) - Dirigir, auxiliar e fiscalizar o trabalho dos 
ofic\ais de manutenção das Sub-unidades; 

2) - Inspecionar e orientar a manutenção das 
viaturas ào Corpo; 

3) - Chef:ar a Secção de Manutenção Mecânica 
do Regimento, sendo responsável pela sua disciplina, 
instrução e administração; 

4) - Ser o responsável direto, perante o Comai:
dante pela manutenção de tôdas as viaturas. 

I - Da -Formação Sanitária . e do Núcleo de 
Mobilização 

Art. 42.'1 -- A Formação Sanitária regular-se-á pe-
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lo Regulamento Geral da Brigada Mil:tar e pelo Regu
lamento do Serviço de Saúde e Veterinária; o Núcleo 
de Mobilização, pelas instruções já em vigor e sob a 
supervisão da Secção adida à Brigada Militar. 

J - Dos Comandantes oo Sub-mi,idade 

.Art. 43• - Aos Comandantes de Sub-unidades, 
além dos encargos que lhes são particularmente atri
bu~dos nos regulamentos em vigor na Fôrça, incumbe: 

1) - Elaborar o «Plano de Policiamento Rural» 
nas zonas e subzonas da respectiva jurisdição e sub
metê-los à prévia aprovação do Comando; 

2) - Ligar-se freqüente e constantemente com 
os Pelotões, Grupos e Postos Policiais sôbre o Ser
viço de Policiamento Rural; 

3) _ - Fazer executar, de acôrdo com as instruções 
emanadas da autoridade competente os serviços poli
ciais não previstos no «Plano de Policiamento Rural»; 

4) - Determinar medidas policiajs repressivas de 
necessidade imediata, quando não fôr possível entendi
mento prévio com a autoridade policial, dando-lhe ciên
cia, logo que seja possível, dessas medidas; 

5) - Fiscalizar, freqüentemente, o serviço atri
buído aos elementos do Esquadrão; 

6) - Velar para que os seus comandados não se
jam distraídos do serviço policial rural, recolhendo a
quêles que o forem e procedendo contra a autoridade 
que os tenha desviado; 

7) - Dar especial e contínua assistência moral 
aos seus comandados; 

8) - Velar pela harmonia e compreensão entre 
seus comandados e as autoridades e funcionários ci
vis, particularmente durante a execução do serv:ço; 

9) - Informar ao Comandante sôbre as deficiên
cias. desinteligências, irregularidades surgidas com as 
autoridades civis e que não tenham tido soluçãó sa
tisfatória; 

10 - Confeccionar os mapas de organização do 
Esquadrão e distr:buição dos efetivos, de acôrdo com 
as instruções do Comandante do Corpo ; 

__ _______J 
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11) - Fazer com que os Pelotões, Grupos e Pos
tos Policiais cumpram o que determina o Art. 28.•, 
dêste Título; 

12) - Manter os Pelotões, Grupos e Postos Poli
ciais com os seus efetivos . completos; 

13 - Inspecionar, periõdicamente, os Pelotões, 
Grupos e Postos Policiais; 

14) - Orientar os seus subordinados na instrução, 
disciplina e serviço policial rural; 

15) - Tomar medidas úteis a fim de que o ser
viço não sofra solução de continuidade e não seja pre
judicado por insuficiênc'.a de meios; 

16) - Estar perfeitamente ao par das instalações, 
farclamento, equipamento, armamento e vencimentos 
de seus comandados; 

17) - Orientar os Comandantes de Pelotões, Gru
pos e Postos Policiais no que se refere à administrRdí.o. 

K - Dos Comandantes de Pelotão 

Art. 44• - Aos. Comandantes de Pelotão, além 
dos encargos que lhes são particularmente atribuídos 
nos Regulamentos em vigor na Fôrça, ;ncumbe: 

1) - Dentro da esfera de suas atribuições, os 
mesmos deveres dos Comandantes de Subunidades; 

2) - Estar em condições de informar aos seus 
comandantes e autoridades civís, sôbre o estado sani
tário da população, rebanhos, recursos locais, etc.; 

3) - Percorrer as regiões dos seus Postos Poli
ciais, de conformidade com as ordens emanadas da 
autoridade superior; 

4) - Velar pela d;sciplina de seus subordinados; 
5) - Trazer o seu Comandante de Esquadrão 

sempre bem informado do serviço policial rural; 
6) - Manter em livro especial o registro das ocor

rências diárias; 
7) - Propor ao seu Comandante de Esquadrão o 

recolhimento de praças que não venham corresponden
do ao serviço, fazendo um relatório minucioso do ocor
rido , a fim de que o seu Comandante tome as medidas 
cabíveis; 
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8) - Manter o efetivo completo na subzona de 
policiamento rural afeta ao Pelotão . 

L - Dos Comandante s dos Grupos Policiais 

Art. 45.0 - Os Grupos Policiais dividem-se em 
GRUPOS POLICIAIS FIXOS e GRUPOS POLICIAIS 
VOLANTES, desdobrando-se , ainda, em Postos Po
liciais. 

Art . 46.9 - Ao setor rural .será atribuído um Gru
po Polic :al de acôrdo com as necessidades do serviço, 
send ·o o seu efetivo variável, segundo estas neces sidades . 

Art . 47.o - Os Grupos Policiais Volantes, cujas 
sedes corresponderão às dos Pelotões, terão por mis
são percorrer a.s subzonas, com a finalidade de com
pletar o policiamento feito pelos Grupos Policiais Fi
xos, além da missão educativa e assistencial que lhes 
caberá . 

Art. 48.o - O ·Põsto Policial, célula do Regimento, 
terá o seu efetivo variável , de acôrdo com a área ter
ritor ial e a importância dos interêsses a proteger, nun
ca sendo inferior a dois homens. 

Art. 49.o - Os Comandantes de Grupos Policiais 
que forem nomeados, por fôrça de Lei, Subdelegados 
de Políc ia, terão , também, em virtude de Lei, definidos 
os respectivos Distritos. 

Art. 50.0 - Aos Comandantes de Grupos Policia i..; 
que forem nomeados . Subdelegados de Polícia, além 
das atribuições que lhe forem cometidas como Coman
dantes de Grupo, compete: 

1) - Dentro de sua jurisdição, terão, no que lhes 
fôr aplicável, as mesmas atribuições dos Delegados de 
Policia, excluídas aquelas que, por dii,.pos '.tivos legal ou 
por natureza, devam ser privativas dêste; 

2) - Prestar colaboração às autoridades; 
3) - Solicitar ao Delegado de Polícia do Municí

pio, auxílio e providências nas diligências a que estiver 
procedendo; 

4) - Comun :car, mensalmente à Delegacia de Po
lícia, tudo quanto ocorrer em matéria de sua compe
tência ou na execução das Leis; 
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5) - Commltar ao Delegado de Polícia sôbre qual
quer dúvida em assunto de sua alçada ou na execução 
das Leis, Regulamentos, Instruções ou Ordens de Ser
viço; 

6) - Instaurar Inquéritos Policiais , nos têrmo.s d:t 
legislação penal; 

7) - Providenciar, de acôrdo com a Lei, relativa
mente à prevenção de delitos, contravenções, s'.nistros, 
riscos e perigos comuns; 

8) - D'rigir e fiscalizar o serviço da Subdelegacia 
a seu cargo e dos Postos Policiais sob sua jurisdição; 

9) - Propor ao Delegado de Policia, para encami
nhamento ao Chefe de Polícia, a instalação de Postos 
Policiais, recomendados pela necessidade do serviço; 

10) - Proceder a. sindicâncias, com as formalida
des processuais ou não, em casos que não se apresen
tem, desde logo, com as características necessárias à 
instauração de inquérito; 

11) - Prestar a mais, ampla colaboração aos di
ferentes órgãos pol'.ciais técnicos e especializados do 
Departamento de Polícia Civil; 

12) - Comunicar ao Oficial do Registro Civil os 
nomes das pe:-:,soas que forem encontradas mortas na 
via pública ou que morrerem sem assistência médica , 
fornecendo as necessárias informações sõbre as ocor
rências; 

· 13 J - Comunicar ao Delegado de Políc;a, para 
que êste participe ao Juiz competente, o óbito das pes
soas que deixarem bens, com herdeiros ou sucessores 
ausentes ou desconhecidos, acautelando-os até o com
parecimento de quem tenha qualidade para arrecadá
los; 

14) - Resguardar os bens das pessoas desapare
cidas, até a intervenção da autoridade judiciária com
petente, a quem comunicará o fato por intermédio do 
Delegado de Polícia; 

15) - Proceder relativamente aos bens achados, 
de acôrdo com · o que dispõe o Código de Processo 
CJvil; 

16) - Dirig.il' e orientar as investigações e captu
ras ou fazê-las pessoalmente; 
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17) - Expeõir· instruções aos Postos Policiais de 
sua jurisd ição; 

18) - Comparecer, sempre que possível e con
veniente, aos locais de crime, logo após a sua ocorrên
cia, providenciando para que êsses locais sejam inter
ditados ao público até a realização da perícia; 

19) - Ter sob sua f'.scalização o arquivo, coleção 
de leis, regulamentos, boletins, circulares, e portarias, 
bem como material e bens de repartições em que esti
ver servindo; 

20) - Comunicar por escrito, às autoridades com
petentes, quando assumir ou reassumir o exercício do 
cargo ou função; 

21) - Manter permanentemente informada a De
legacia de Polícia sôbre a situação econômico-finan
ceira do Distrito ; 

22) - Comunicar à Delegacia de Polícia as infra
ções praticadas pelos condutores de veículos; 

23) - Prender criminosos ou contraventores, na 
forma da Lei; 

24) - Mandar lavrar , também nos têrmos da Lei , 
as fianças a serem prestadas pelos .interessados e co
brar o respectivo sêlo pen :tenciário; 

25) - Dar ciência, por intermédio do Delegado 
de Polícia, à autoridade do Ministério do Trabalho, In
dústria e Comércio, da falta de comunicação, no pra:zo 
legal, dos acidentes no trabalho, nos têrmos da legis
lação em vigor; 

26) - Providenciar , em caso de incêndio , para 
que sejam acautelados os salvados., facilitando a atua
c:ão dos representantes legais do Instituto de Ressegu
ros do Brasil; 

27) - Promover, em caso de incêndio, a apreensão 
dos livros comerciais e de tudo quanto possa contribuir 
para esclarecimento do fato, solicitando ao Delegado 
de Políc ia seja procedido exame nos es,combros; 

28) - Autenticar o material colhido para exame, 
remetendo-o ao Delegado de Polícia, para que êste pro
videncie no seu encaminhamento ao órgão técnico 
competente; 

29) - Ter sob sua vigilância o meretrício, os me-
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nores transviados , os vadiios e falsos mendigos , pro 
videnciando, em cada caso, de acôrdo com a leg :sla
ção em vigor e as instruçõe s emanadas do Delegado 
de Polícia; 

30) - Providenciar para que tenham conveniente 
destino os loucos e enfermos encontrados em abandono 
na via pública; 

31) - Representar ao i:eu superior imediato sô
bre a conveniência de instauração de processos admi
n '.strativos e apuração de responsabilidade penal, em 
crimes praticados por funcionários que lhe sejam su
bordinados; 

32) - Não se afai:tar de sua sede ou zona de 
jurisdição sem prévia autorização da autoridade su
perior; 

33) - Organizar escalas de serviço; 
34) - Comunicar , imediatamente , ao Delegado de 

Polícia , qualquer fato de relevante gravidade que ocor
rer em sua jur :sdição; 

35) - Deixar regularizados todos os serviços de 
Subdelegacia quando transferido ou em férias; 

36) - Rei:idir no Distrito onde exerça a jurisdição . 
§ único - Aos Comandantes de Grupos Policia.is, 

quando Subdelegados de Polícia, compete, ainda, nos 
casos de hom;cídio , roubo , furto, falsificação ou outras 
infrações, a observância dá s normas estabelecidas no 
artigo 132 (cento e trinta e dois), do Regulamento Ge
ral do Departamento de Polícia! Civil. 

Art. 51. • - Aos Sargentos Comandantes de Gru
pos Policiais, além das atribuições constantes de Leis 
e Regulamentos, compete: 

1) - Imprimir em todos os seus atos, como exem
plo a máxima correção, pontualidade e justiça; 

2) - Estar perfeitamente ao par do serviço poli
cial do seu Grupo, procurando atualizar sempre os 
seus conhecimentos técnicos policiais; 

3) - Executar, fazer executar e fiscalizar os ser
viços policiais do seu Grupo. 

4) - Ei:tar sempre em condições de prestar qual
quer informação 'l. respeito do serviço policial do seu 
Grupo; 
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5) - Velar pelo estado de saúde e condições hi
giênicas dos seus comandados e esforçar-se para que 
tenham hábitos, salutares de higiêne física e moral; 

6) - Comunicar imediatamente, pelo rádio ou ou
tro meio de comunicação, qualquer fato grave oco;:
rido na região do seu Grupo; 

7) - Zelar pelo Material pertencente à cargo do 
seu Grupo, promovendo revistas mensais de fardamen
to, armamento, equipamento, arreiamento, documenta
ção, cavalos e viaturas; 

8) - Fazer uma recomendação diária, antes da 
saida dos elementos, em sede, para o serviço, visando 
manter viva a instrução policial, geral, moral recebida 
e aproveitar os casos interessantes ocorridos para crí
tica e exemplo; 

9) - Zelar pela harmonia entre os seus coman
dados e as . autoridades civis; 

10) - Manter em livro especial o registro das 
ocorrências verificadas durante cada jornada. 

M - Do Pollciam:mto Rural 

Art. 52. 9 - Ao soldado quando no Serviço de Po
liciamento Rural, além do que estabelecem os demais 
regulamentos, compete: 

1) - Ao assumir as funções no seu Pôs.to Policial , 
tomar conhecimento além das particularidades topo
gráf:cas, da localização de médicos, farmácias, partei
ras, casas comerciais, telefones, telégrafos, estações 
rádiotransmissoras de amadores, etc.; 

2) - Localizar, conforme estabelece o item ante
rior, casas onde existam canchas de bochas , carreiras , 
bailante ou outros estabelecimentos onde a ordem pú
bl'.ca possa vir a ser perturbada, a fim de exercer um 
eficiente policiamento preventivo e, no caso de pertur
bação da ordem, tomar as providências necessárias 
com segurança e oportunidade . 

3) - Estar em permanente vigilância, para que 
possa atender a qualquer ocorrência, devendo, para is
so, estar sempre com a sua montada, arreiamento e 
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armamento em perfeitas condições de utilização; 
4) - Tomar conhecimento de todos os fatos qu, 

ocorram na região atribuída ao seu Põsto Policial; 
5) - Estar em condições de informar aos seus co

mandantes e àutoridades civís, sõbre: 
a) - trânsito de pessoas estranhas, veículos, ani

mais ou tropas, embarcações, etc.; 
b) - --estado sanitário dos rebanhos; 
c) - estado de conservação de estradas, ponteR, 

vaus (pas:ws), barcas, etc; 
d) - recursos locais (combustíveis. lubrificantes , 

forragens, hotéis, pensões, estalagens), etc.; 
e) -=--efeitos de sêcai;:, enchentes, incêndios de cam

pos e matas, invasão de gafanhotos, etc.; 
6) - Percorrer a região do seu Pôsto PoLcial, de 

conformidade com as ordens e instruções em vigor, a 
fim de cumprir os ítens anteriores e para condução e 
entrega de correspondência em lugarei;:. isolados, dis
tantes ou de difícil acesso; 

7) - Tratar tõdas as pessoas com atenção e deii
cadeza, procurando prestar-lhes assistência; 

8) - Em caso de acidente ou moléstia com pei;:
soas que habitem lugares '.solados, prestar-lhes auxílio; 

9) - Transmitir pedidos de médicos, enfermd
ros, parteiras, veterinários ou de medicamentos; 

10) - .Em cai;:o de necessidade, conduzir ràpida
mente, para lugares isolados e distantes, médicos, en
fermeiros, parteiras, veter:nários ou medicamentos; · 

11) - Não penetrar em casa alheia, sem licença 
do seu dono, salvo nos seguintei;: casos: 

A Noite 

a) - incêndio; 
b) - iminente ruína; 
c) inundação; 
d) pedido de socorro; 
e) crime ou violência contra alguém. 
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De Dia 

a) - incêndio; 
b) - iminente ruína; 
c) - inundação; 
d) - pedido de socorro; 
e) - crime ou violência contra alguém; 
f) - perseguição de delinqüente surpreendido em 

flagrante; 
g) -· cumprimento de mandado judicial. 

12) - Levar ao conhecimento da autoridade po
licial o encontro de cadáver, impedindo que o toquem 
antes da chegada da mesma; 

13) - Prender as pessoas que encontrar com-3-
tendo delito s, apre:::entando-a ::: imediatamente, à auto
ridade competente; 

14) - Deter as pessoas que encontrar contra
riando ordens ou determinações legais apresentando
as imdiatamente, à autoridade competente; 

15) - Em lugares distantes, fazer um esbôço do 
local do crime ou acidente, protegendo-o até a chegada 
da autoridade policial; 

16) - Recolher e entregar à autoridade policial 
qualqu er objeto ou dinheiro que encontre; 

17) - Obs ervada :, as pr escrições do Arti go 292, 
do Código Penal , não ofender às pessoas cuja prisão 
ou detenção efetuar, nem consentir que outros o fa
çam, lembrando-se de que é responsável pela integri

·dade do detido ou prêso; 
18) - Revistar as pessoa::: cuja prisão ou deten

ção efetuar , apresentando-as à autor idade policial, a
companhada s das arm as apr eendidas ; 

19) - Tomar provid ência s · junto à aut oridad e 
compet ent e. quando : 

a) - suspe;tar , fundadam ente, da possibilidade de 
desordem ou tumulto; 

b) - exii,tirem pessoas su.speitas ; 
c) - constatar irregularidades que devam ser co

municadas ao Departamento Estadual de Saúde; 
20) - Sempre que solicitado, prestar auxilio ao s 
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funcionários da Fiscalização da Caça e Pesca, quando 
no exercício das suas funções, são equiparados, aos 
agentes da autoridade; 

21) - Na falta de funcionários da Fiscalização 
da Caça e Pesca, não permitir caçar: 

a) - com visgos, atiradeiras, fundas, bodoques , 
veneno, incêndio, armadilhas que sacrifiquem a caça; 

b) - com arma de repetição à bala, de calibre su
perior a 22 mm, a uma distância infer'.or a três quilô
metros de via férrea ou rodovia pública; 

c) - nos povoados, distritos populosos ou estân
cias hidrominerais ; 

d) - nos açudes de domínio público, bem como 
nos terrenos adjacentes e numa faixa anualmente fixa
da pelo Serviço de Caça; 

e) - nos Jardins Zoológicos e nos Parques e Jar
dins Públicos; 

f) - animais úteis à agricultura , pombos-correio, 
pássaros e aves ornamentais de pequeno porte; 

g) - animais , em época e lugares proibidos. pela 
Portaria do Serviço de Caça, publicada anualmente; 

22) - Aconselhar os habitantes de sua zona a re 
gistrarem as suas armas, orientando-os quando fôr o 
caso, na real ;z,ação dêste objetivo e na obtenção do 
porte legal; 

23) - Não permitir: 
a) - que se cortem árvores nos parques estaduais , 

federais ou municipais; 
b) - que, sem licença da autoridade florestal, e 

sem o aviso prévio aos lindeiros, com a antecedência 
de vinte e quatro horas, seja pôsto fogo em campo 
ou mato; 

c ) - a derrubada de mato ainda existente à mar
gem do rio ou estrada, para transformação em lenh a 
ou carvão; 

d) - preparar carvão ou acender fogo dentro das 
matas, sem as precauções ,necessár;as; 

e) - abater árvores que ho.;;pedem colméias de 
abelhas silvestres; 

f) - sem prévia licença da autoridade florestal, 
cortar árvores em matas protetoras ou remanescentes, 
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mesmo em formação; 
g) - que os proprietários de terras cobertas de 

matas, abatam mais de três quartas partes da vegeta
ção. Não se compreendem neste caso os bosques plan
tados pelo proprietário. 

24) - Apresentar às autoridades policiais os in
fratores de quaisquer dos dispositivos contidos no nú
mero anterior; 

25) - Apresentar à autoridade policial o estran
geiro que aparecer em sua zona, nos seguintes casos: 

a) - sem passaporte ou com passaporte cujo pra
zo de permanência esteja vencido; 

b) - sem carteira de identidade fornecida por 
autoridade de país vizinho, quando se tratar de Mu
nicípio fronteiriço, onde são dispensados passaportes: 

c) - sem certidão de registro de estrangeiro ou 
carteira modêlo dezenove, quando se tratar de estran
geiro antigo residente no Brasil; 

26) - Encaminhar à autoridade policial, para ob
tenção do registro de estrangeiro ou carteira modêlo 
dezenove, os estrangeiros que residam na sua zona e 
não tenham regularizada a sua s;tuação; 

27) - Orientar os jovens residentes na sua zona 
no sentido de se apresentarem à Junta de Alistamento 
ou Circunscrição de Recrutamento respectivas, a fim 
d,e se alistarem quando completarem dezessete anos 
de idade; 

28) - Não permitir a pesquisa do solo à procura 
de substâncias mineirais, em terras públicas ou parti
culares, salvo com autorização do Ministério da Agri
cultura; 

29) - Não permitir a lavra (entende-se por lavra 
o conjunto de operações necessárias à extração de su
tâncias minerais ou fósseis de jazidas, industrial
mente), sem autorização (Decreto Federal). São livres 
os trabalhos do gênero de faiscação de ouro e garim
pagem de diamantes, praticados sômente com aparê
lhos e máquinas simples e portáteis; 

30) - Manter, em livro especial, no Pôsto P01l
ctal, o registro sucinto das ocorrências diárias. 
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N - Funções Diversas 

ATt. 53. • - As demais funções não especificada;, 
neste Regulamento, reger-se-ão pelos Regulamentos em 
vigor na Fôrça no que lhes fôr aplicável. 

T1TULO V 

Dos Serviços de Guarnições e Escoltas 

CAPITULO I 

DA ESCOLTA 

A - Ganeraltdades 

Art. 54. • - A Escolta Policial é um pequeno ele
mento de tropa, destinado a custodiar prêsos e demen
tes, ou ainda, em casos especiais. à guarda de animais 
ou material, em trânsito. 

§ 1.9 - As Escoltas para condução de prêsos co
muns, serão fornecidas pelos Destacamentos Policiais , 
salvo se circunstâncias especiais exigirem outra solu
ção, decidida pelo Delegado ou por ordem superior. 

§ 2.9 - Nos casos de réus ou prêsos comuns, o 
efetivo deve corresponder, normalmente, ao dôbro da
queles. 

Em casos especiais, as Escoltas poderão ser cons
tituídas d;ferentemente por solicitação do Delegado de 
Policia. 

B - Das Atribuições do Comándante da Escolta 

Art. 55. 0 - Ao Comandante de Escolta compete : 
1) - Cumprir as ordens e instruções dos superio-

res hierárquicos, empenhando seus esforços na perfeita 
execução do serviço; 

2) - O Comandante da Escolta é responsável pela 
integridade física do escoltado; 

3) - Ao assumir o Comando respectivo, verif:car 
o estado de higiêne do pessoal e dos. uniformes dos 
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seus componentes, bem como o estado de conservação 
do armamento e munição; 

4) - Providenciar para que lhe sejam adiantadas 
diárias, para si, seus comandados e para alimentação 
dos prêrns ou dementes; 

5) - Escalar a vigifânda, aos : prêsos ou insanos 
menta:s, entre todos os componentes da Escolta . Tal 
vigilância deve ser severa e permanente; · 

6) - Providenciar em transporte para a Escolta, 
em caEos necessários; · 

7) - Pa,ssar recibo ao receber e exigi-lo ao· en
tregar presos ou insanos mentais, ·no respectivo des
tino; 

8) - Apresentar-se com a Escolta às autoridades 
interessada i:, e às da Corporação, de conformidade com 
o Regulamento Geral da Brigada Mi!aar; 

9) - Conduzir alg emas e sómente utilizá-las me
diante ordem e dentro dos preceitos reguladores do 
seu uso; 

10) - Comunicar, em parte especial, _ao seu Co
mandante de Destacamento, qualquer · ocorrência anor
mal no decurs ,o da viagem. 

C - Do Solda.do Integra,qte ela Escolta 

Art . 56.9 - Ao soldad o integrante . de E scolta 
compete: 

1) - Cw;nprir rigorosamente as ordens oo respe ~
tivo Comandante; 

2) - Manter-se sempre uniformizado; 
3) - Manter -se alerta dur ante o seu quarto de 

v.:gilância; 
4 ) - Corno re_spon sá vel pe la integridad e do prê s.o 

e sua custódia, sugerir ao r espec tivo Comandante me
d tdas acaút eladora s; 

5) - Ter o máximo cu :dado com o seu arma 
mento; 

6) -- Nunca equecer que sómente poderá fazer 
uso de sua s armas , de conformidade com · a Lei e as 
instruções recebida s ; 

7) - Manter sempre uma atitude discreta e corn-
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pativel com a sua missão, lembrando-se de que tem a 
responsabilidade de representar a Brigada Militar. 

CAPITULO II 

DAS DILIG~NCIAS 

A - Generalidades 

Art. 57° - A Diligência é um pequeno elemento 
de Tropa destinada a acompanhar a autoridiade poli
cial para a captura de delinqüentes, a preservação da 
ordem ou seu restabelecimento, fora da sede. 

§ único - A diligência, após- a captura, transfor-
ma-se em Escôlta do Destacamento. 

B - Das Atribuições do Comandante de Dillgência 

Art. 589 - Ao Comandante da Diligência compete: 
1) - Receber e transmitir aos seus comandados 

instruções minuciosas sôbre o serviço a ser ex~cutado; 
2) - Ao assumir o respectivo Comando, verifi

car o estado de saúde de seus componentes, bem co
mo se estão providos de uniformes armamento e mu
nição compatíveis com a missão ; 

3) - Providenciar para que sejam adiantadas diá
rias para si e para seus comandados; 

4) - Providenciar em transporte para a Diligên
cia, quando necessário; 

5) - Empregar seus conhecimentos militares em 
beneficio do bom êxito da missão; 

6) - Agir com a máxima prudência, para evitar 
acidentes e uma possível reação do réu; 

7) - Evitar alarmes desnecessários e prejudiciais 
à missão e não permitir sejam cometidos excessos. 

e - Do Soldado Integrante de Diligência 

Art. 599 - Ao Soldado integrante de Deligência 
compete: 

1) - Cumprir rigorosamente as ordens do res-
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pectivo Comandante; 
2) - Manter-se sempre uniformizado; 
3) - Ter o máximo cuidado com o seu armamen

to; 
4) - Manter uma atitude discreta, compatfvel 

com a sua missão e re:;:ponsabilidade; 
5) - Evitar alarmes desnecessários e prejudiciais 

à missão e não cometer excessos. 

CAPITULO III 

DA GUARDA DE ACANTONAMENTO 

A - Generalidades ,e Atribuições do Comandante da 
Guarda 

Art. 60• - São extensivas à Guarda do Acantona
mento as disposições dos Artigos 272 a 282 e 293 a 300 
do Regulamento Geral da Brigada Militar, no que fôr 
aplicável. 

8 - Do Solda.do na Guarda de Acantonamento 

Art. 61• - Ao Soldado quando na Guarda de Acan
tonamento compete observar o que prescrevem os Ar
tigos 283 a 294 e 298 a 301, do Regulamento Geral 
da Brigada Militar, no que fôr aplicável. 

CAPITULO IV 

DA PATRULHA POLICIAL 

A - Goaneralldades 

Art. 62• - A Patrulha Policial é um pequeno ele
mento de Tropa, móvel, destinado a executar, por tem
po limitado, o serviço policial preventivo ou repres
eivo, numa determinada zona ou local. 

B - Das Atribuições do Comandante de Patrulha 
Policial 
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Art. 63° - Ao Comandante da PatruUía, re::,'}Jon
sável pela direção · da mesma na ~exectu;ãO:: de serviço 
de polic'.amento, -compete: 

1) - Receber e transmitir aos seus comandados 
instruçõos minuciosas sôbre o :::erviço -a. ser . execútado ; 

2) - Ao assumir ~o: Comando respect:v.o; :.veriticar 
-o. estado ·de saúde. de seus componentes ; da ·:hi-gi.-eI).e pes
soal e dos uniformeE;- bem como ·se ··estão pro'VidQs; de 
armamento e munição compatíveis com a missão; 

3) - Providenciar em transporte para a Patrulha , 
quando necessário; 

4) ·.,...:: Condüzi~la na formação - mais conveniente 
(pelo Jeito da rua se o efetivo fôr superior a quatro 
homens), ··cumprirido as · normas regulamentares · para ·o 
caso; · • 

5) - Para execução do Eerviço, d'.spôr os compo
nentes da Patrulha de maneira ·' a:. PREVENIR ,'• real
ri1ente, ' a perturbação da · ordem, agirido dentro :,da!r trts-
tniç-ões recebidas. V ••• , ~ 

Deve ter em conta que uma boa disposição -da I>a
tt'ulha, em conformidade com o local, é um fator pre
pond.erante ·para o 0bom · êxito e deve, : se_mpre que ,-,pos
sível. utilizar o sistema de duplas; 

6 )· '-"' ·Na execução do serviço ·, que - as ; ;praças te
nham a· devida correção e compo12tura ; usan~lo· de, ,ur
banidade · e têrmos suasórios e cortese s ,·· mas ·c:om , fir -
meza nas decisões. _ .e ,. ·· ., e: ~' · 

C - Do Soldado Integrante -de Patrulha Policial 

Art. 64" - Ao Soldado" ihteg'i·a:rite ·ãe Patrulha Po
licial compete receber de seu Comandante de Patru -
lha e executar fielmente as . Instruções relativa s à exe
cução do serviço, não esquecendo que na sua compus
túr á. ·a:titnq e .. e ações : está fi gurada a BFig·ãda · Militar. 

· .ÇAPITULO . V . · 

DA GUARDA DAS CADEIAS CIVIS 

A - Generalidades 
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Art. 65• - A Guarda da Cadeia Civil é um pe
queno elemento de Tropa , fornecido pelo Destacamen
to Policial, . para a guarda dos presos a ela recolh;dos. 

B - Das ·Atribuições ·do Oomandante ela Guarda dP-
Cadeia Ch·il 

Art. 66'-' - Ao Comandante de Guarda de Cadeia 
Civil, quando se tratar sómente de guarda EXTERNA , 
compete; 

1) - Apresentar-se ao Administrador e receber 
f!uas instruções referentes ao serviço; 

2) . - Dis tribuir as pra ças pelos diversos pontos 
de vigilância, localizando as sentinelas de acõrdo .com 
as instruções do Administrador. e de forma a assegu
rar uma v igilância completa; 

3) ~ -Fazer cumprir Of! dispositivos , legais e o 
Regulamento das Cadeia s ; 

4) - Exigir que a s pr aç a s de hora mantenham 
permanente vigilância; 

5) ,-- Levar ao conhecimento do Adm ;nistrador 
qualquer . anorma]idade que notar, sugerindo medida s 
de segurança; 

6) - Por solicitação do Administrador, auxiliá-!, 
a· reprimir .os atos de rebeldia de detentos; 

7Í - Apoiar e garantir . sempre que necessário, a 
guarda interna; 

·8) - Manter a h'giene e a Lmpeza do Corpo da 
Guarda; 

9) Não permitir: 
a) - que af! praças se desuniformizem; 
b) - que as praças de serviço se afa stem do Es

tabelecimento; 
c) . - que as praças mantenham pale s tra com os 

pre$os; 
d) ---:-que as praças recebam ou entreguem pacó~ 

tes ou objetos ao:, presos; 
e) - a entrada de bebidas alcoólicas na Cadeia; 
f ) - ajuntamentos nas proximidades da Cade' a 

ou __ em _ outro lugar onde isto fôr proibido; 
, 1.0) .e- :Rondar e fazer rondar constantemente . .a» 
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sentinelas; 
11) - Por ocas;ao da entrega do serviço, confec

cionar a parte da Guarda, com respectivo Roteiro, di
rigida ao Comandante do Destacamento, registrando a 
mesma no Livro competente da Cadeia Civil. 

Art. 67• - Ao Comandante da Guarda da Cadeia 
Civil, quando nela não houver GUARDA INTERNA ou 
CARCEREIRO, compete mais o seguinte: 

1) - Ao receber o serviço: 
a) - receber as chaves do seu antecessor e con

servá-las ilempre consigo; 
b) - contar os presos, conferindo pelo «L:vro Re

gistro de Entrada e Saida de Presos », revistando-os 
quando julgar necessário e contá-los novamente na ho
ra da Revista; 

c) - revistar os xadrezes, para verificar ae há 
sinal de tentativa de arrombamento ou se existem ar
mas ou instrumentos, que possam servir para fins cri
minosos; 

d) - instruir suas praças sôbre a mane:ra de tra
tar os presos e sôbre o Regulamento da Cadeia Civil; 

2) - Exigir dos presos compostura compativel com 
o fim moral da prisão, não lhes permitindo diversões 
coletivas ou individuais ruidosas, a não ser quando di
tas d;versõe s sejam organizadas ou dirigidas pela Ad
ministração da Cadeia; 

3) - Fazer observar o regime carcerário estabe
lecido no Regulamento da Cadeia Civil; 

4) - Velar pela limpeza dos xadrezes, bem como 
pela conservação dos utensilios existentes; 

5) - Receber presos confiados à sua guarda, por 
ordem do Administrador, ou por ordem escrita da au
toridade competente; 

6) - Antes de recolher os presos ao xadrez, pas
sar rigorosa revista neles, nos seus objetos, apreenden
do armas, objetos e ;nstrumentos que possam ser uti
lizados para fins criminosos, entregando-os ao Admi
nistrador, mediante recibo; 

7) - A retirada de presos recolhidos à Cadeia só 
poderá ser feita mediante ordem escrita do Adminis
trador ou, na sua ausência, por ordem escrita da au-
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toridade a cuja d;sposição estejam os mesmos pre~os; 
8) - Entregar, pessoalmente, pacotes e objetos, 

examinando-os previamente, observando as instruções 
do Administrador; 

9) - Manter sob ativa vigilância os pNsos inco
municáveis, não permitindo que de forma alguma seja 
quebrada a sua incomunicabilidade; 

10) - Por ocas '.ão da entrega do serviçv, encer
rar o «Livro Registro de Entrada e Saida de Presos», 
submetendo-o ao «VISTO» do Administrador. 

Neste Livro deverá constar o nome um, presos, 
a autoridade a cuja disposição estivere;n -- crime im
putado - dia de entrada - dia de salda - dia de 
retôrno e o motivo da saída. 

C - Do Soldado Integrante da Guarda da Cadeia Civil 

Art. 689 - Ao Soldado quando no serviço de Guar
da de Cade'a Civil , compete: 

1) - Executar, rigorosamente, o serviço que lhe 
fôr determinado; 

2) - Quando de sentinela: 
a) - exercer vigilância constante e rigorosa, sem 

fumar, sem encostar-se ou di:;;trair-se com afazeres es
tranhos , sem conversar, a não ser para prestar rápi
das informações solicitadas; 

b) - permanecer em seu pôsto, dêle não se afas
tando, salvo por motivo de fôrça maior, providencia
da a sua prévia substtuição; 

e) - manter-se sempre armado e municiado, não 
,lescuidando de: suas armas sob pretexto algum; 

-'.!) -- permanecer atento ao serviço, mesmo quan
do núo estiver de hora ; 

4) - Abster-se de palestra :;; ou relações com os 
presos; 

5) - Con servar-se no Corpo da Guarda, dêle afas
tancto-se sômente com permissão expressa do Coman
cto.nte da Guarda, quando não estiver de hora, dentro 
do Estabelecime:nto; 

Não permanecer, também , nos portões e pátios da 
Cadeia, salvo err. serviço; 
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6) - Tratar os presos com paciência e delicadeza 
quando, em razão do serviço, com êles fôr obrigado a 
entendersse; 

7) - - Conhecer o Regulamento Interno . das Ca
deias Civ'.s, a . fim de não violar, por ignorância, as 
normas nêle estabelecidas; 

8) - Não entregar, nem permitir que sejam en
tregues, pacotes, objetos, etc., aos presos, o que sõ
mente poderá ser feito por interméd io dó Comandante 
da Guarda da Cade ia; 

9) - · Conservar-se sempre uniformizado; 
10). - Conhecer exatamente os aparelhos de alar

me não fazendo uso indevido dos mesmos; 
11) - Zelar pela higiene do Pôsto, do Corpo da 

Guarda e suas dependênc ia; 
12) - Impedir que _pe ssoas suspe :tas 1;3e aproxi

mem ou permane çam nas imediações da Cadeia, deven
do, em caso de desobediência, detê-las e apresentá-las 
ao Comandante da Guarda. 

CAPíTULO VI 

DO SERVIÇO DE ORDEM NAS DELEGACIAS 

. A - Generalidades 

. Art. 69• - Quando solicitado pelo Delegado de 
Policia, será escalado, diàriamente, um soldado, a fim 
de executar o serviço de ordem na Delegacia. 

§ único - O Serviço de Ordens será de escala, 
e a êle deverão concorrer todos os soldados julgado<; 
com aptidão pelo Comandante do Destacamento, con
forme item 4, da letra «C». do Capítulo I. Título II . 
do presente Regulamento. 

B - ·nas Atribuições do Soldado de Orclens na 
Delegacia 

Art. 70• - - Ao Soldado de Ordens na Delegacia , 
além das funções de policiamento, compete: 

1) - Executar o serviço de ordens determinado 
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pelo Del egado de Polícia; 
2) - Fazer as intima ções e executar os manda

t os determ inado s p elo Del egado de Polícia. 

CAPiTULO VII 

Art . 71 • - Ao Soldado de policiamento, quando 
escalado pa ra Motorista de veículo do Serviço Policial, 
compete: 

1) - Ao assumir - a direção do veículo, verif;car 
o es tado de funcion a mento e conservação , equipamen
to obrigatório e ace ss órios; 

2) - Comunicar , imediatamente, ao responsável, 
qualquer irre gular'dade ver ifica da no funcionamento. 
equipamento ou acessórios; 

3) - Manter o veículo em perfeito estado de l;m
peza e higiene; 

4) - Efetuar a manutenção per iódica de óleo e 
lubrifica ção, de conform idade com as instruçõei:: rece
bidas; 

5) - Observar r igoro samente os preceitos do Có
digo Nacional de Trânsito; 

6) - Quando houver s \r en a no veículo, utilizá-la 
sómente em ca so de urg ênci a, determ ' nada pelo ser
Yiço policial: 

7) - Curr:prir r •goro sa mente as ordens e instru
çõei:: recebida s ; 

8) - Em caso de ocorrênc ia policial, proceder co
mo agente da autoridade que é; 

9) - Ao motorista é pro ibido: 
a) acelerar o mot or do veículo quando aind a 

frio; 
b) sair com o veículo sem veriLcar se está 

abastecido de ga solina, óleo e água suficientes, bem 
como , se os pneumáticos possuem presi::ão regular, os 
freios estão regulados, se funcionam as luzes, os faróis 
e limpador dos parabrism :; · 

c) - divulgar ordens recebidas ou aquilo que ti
ver conhecimento em razão de suas funções; 

d) - abandonar a viatura sem ordem superior; 
e ) - entr egar a d:reção . da v:atura a pessoa não 
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habilitada ou não autorizada; 
f) - aproveitar-se do veículo para efetuar ser

viço particular, seu ou de outrem . 

TITULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 72• - Os Comandantes de Esquadrão, Pelo
tão, Grupos e Postos Policiais do Regimento de Poli
cia Rural Montaéía, no que diz respeito a requisição de 
passagens e tran sportes para bagagens de oficial e 
praças, observarãc, as prescrições contidas nos núme
ros 20, 21, 22 <' 23 , da letra «B», do Art :go 14•, dêste 
Regulamento, nu que lhes fôr aplicável. 

Art. · 73• - Os elementos dos Destacamentos Po
liciais, quando empregados no serviço de Policiamen
to Rural, reger-se-ão pelas normas contidas no Título 
IV, dêste Regulamento, no que lhes fôr aplicável. 

2) - DECRETO N• 12.280, de 21 de Abril de 1961 

Dispõe sôbre a reorganização 
da Brigada Militar do Estado, 
e dá outras providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRAN 
DE DO SUL , usando das atribuições que lhe são con
fer :das pelo art lgo 87, inciso II, da Constituição do 
Estado, e nos têrmos do § único do artigo 7• da Lei 
3.602, de 1• de dezembro de 1958 . 

DECRETA : 

TITULO I 

Disposições Gerais 

Art. 1• - A Brigada Militar, instituída para a 
~egurança interna. e manutenção da ordem no Estado, 
é organizada com bases na hierarquia e na disciplina 
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militar é considerada Fôrça Auxiliar e Reserva do) 
Exército Nacioual, nos têrmos da Constituição Fede
ral (artigo 22:;., aa Constituição do Estado). 

Art. 29 - Em face dos dispositivos constitucio
mlis, no que concerne à ordem e à segurança do Es
tado, compete à Brigada Militar: 

1 - Garantir o cumprimento da Le:, a segurança 
das Instituições e o exercicio dos poderes constituidos; 

2 - Colaborar na preparação e execução dos ser
viços de policiamento, em todo o território do Estado; 

3 - Exercei· ns funções de combate ao fogo e pre
venção de incêndio mediante convênios entre o Govêr
no do Estado e os Municípios e socorros públicos; 

4 - Exercer outros encargos cond ;gnos que lhe 
forem atribuídos. 

TtTULO II 

CAPITULO I 

Da Organlza~ão da Brigada Militar 

Art. 39 - A Brigada Militar passa a ter a seguin-
te constituição: 

A - Comandante Geral 
B - õrgãos de Direção 
C - órgãos Auxiliares 
D - órgãos de Execução 
§ 1 • - Os órgãos de Direção são formados pelos: 
Estado Maior Geral (EMG) 
Diretoria de Policiamento (DP) 
Diretoria de Bombeiros (D Bomb) 
Diretoria t!í:: Administração (D Adm) 
Diretoria de Haúde (DS) 
Diretoria de Pr-odução e Patrimônio (DPP) 
§ 2• - Os órgãos Auxiliares são formados pelos: 
Conselho de Economia e Finanças (CEF) 
Ajudâ.nc:a Geral (Aj G) 
Gabinete do Comando Geral ( GCG) 
Comissão de Promoções de Oficiais (CPO) 
Comissão de Promoções de Graduados (CPG) 
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[ 3" Os ,ôrgãqs dê Execução são forrnado 's: .:·, 
a) - de· Unidades dê Infantaria: 
19 Batalhão Policial . (1 9 BP) 

-..:_ ·2.,,. Batàlhão Policial (29 BP) 
-:: ··· :fó~ Bálãfhão ·Policíal _(30 B:P) e: 

4• Batalhão Policial { 4• BP) :, 
_ 1°: :eatalhão d_ê Guardas (lo -BG ) 

:. - ·.29:Bà talhão àe ·auardas (2 • BG) 
3.• Bàtalhão de : Güar-das ( 3• BG l 

· b) - de Un :dades de Ca\ralar :a: 
1° Regim~mto de Polícia Rural Montada (1 9 RPR 

Mont) -
2• -Régirnênto :de Polícia Rural Montada . (2 9 RPR 

Mont) 
3• Regimento de Polícia Ru r al Montad â (3" RPR 

Mont) 
c) - de Unidade~ -especiais: 
Regimento Bento Gonçalves (RBG) 
Centro de Instrução ·Militar (CIM) 
Corpo de Bombeiros de Pôrto Alegre (CB PA ) 
1" Compánhia Independente de Bo.~beiros (1• Cia 

Ind BombJ 
· · 2• Ct>mpanhia ' Independente de Bombeiro s . '.( 2•. C · a 

Ind Bomb) 
3• Comp a nhia Independ ~nt e de Bo1nbe fros -·(3 .. Cia 

Ind Bomb) 
4• Companhia Independente de Bombeiros ·-( M Cia 

Ind Bomb) 
,: 5• Companhia Independente de Bombeiros (5• Cia 

Ind Bomb) · 

T) 

d ) - de Serviços : 
Serviço de Fundos (Sv : F) 
Serviço de -Intendencia (Sv Int ) 
Ser viço de Subsist ência ( Sv S ) 

r.··.:: .... 

Ser viçó de Materi a l Bél ico (Sv M B) 
· Servi ço 'de Rádio Comuni ca ções (Sv R Corri) · 
Serviço de Engenharia (Sv Eng) · 
Companhia de Manutenção e Transporte ·.:(Cia,'-,Mnt 

Companhia de Manutenção de Bomb . (Ciâ ~ Mnt 
Bomb) · 
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- e) ~ de Estabelecimentos: 
Hoepital da Brigada Militar de Pórtó Alegro . 

(HBMPA) 
Hospital da Brigada Militar de Santa Mar :a 

(HBMSM) _ . . . 
Laboratório Industrial de Pôrto Alegr'.e (Lab PA) 
Laboratório de Prótese Dentária de Pôrto Alegre 

-(Làb Prf Uen -PA) . 
Laboratório · de -Próte se Uénlária de ·santa Maria 

(Làb Prt ' Deri SM) 

CAPITULO II -. 

Constituição dos órgãos de Direção . 
Art. 4• - O Estado Maior terá a seguinte cons

tituição: 
Chefia 

- Sub-chefia 
- Secções 
Art . 5• - As Diretorias terão a :,;eguinte consti-

tuição: 
Chefia 
Sub-chefia 
Divisôee 

CAPITULO III 

Constituição <los órgãos Aux\liai·es 

- Ait . 6'' - A Ajudância Geral terá a seguinte con s
tituição: 

Chefia 
-- Sub-chef ia 
- - Secções 
Art. 7• - O Gabinete do Comandante Geral terii 

a seguinte const:tuição: 
- Chefia 

- · - Divisõee 
Art. 8• - O Conselho de Economia e .Finança"' 

será constituído, àos Chefes do Estado Ma'or Gera~ . 
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dos Serviços e das Diretorias, sob a Presidência do 
Comandante Geral. 

CAPITULO IV 

Constituição dos õrgãos de Execução 

Art. 9• - As Unidades de que trata o § 3• do 
Art. 3• serão estruturadas à semelhança das suas con
gêneres do Exército Nacional, com a adaptação neces
sá.ria ao cumprimento de suas missões. 

Art. 10• - Os Serviços serão constituidos de: 
Chefia 
Sub-chefia 
Secções 

TI TU LO III 

Das Atribuições Gerais 

CAPITULO I 

Estado Maior Geral 

Art. 11 • - O Estado Maior Geral é o principal 
órgão assessor do Comandante Geral, sendo responsá
vel pela preparação Policial-Militar; cabendo-he tôdas 
as questões básicas da organização, adestramento e 
emprêgo da Brigada Militar. Elaborar os planos de 
instrução, diretrizes, regulamentos e manuais neces
sários à orientação das atividades correspondentes. 
Organiza os programas decorrentes, cuja execução coor
dena e fiscaliza. 

CAPITULO II 

Diretoria oo Policiamento 

Art. 12• - A Diretoria de Policiamento dirige e 
fiscaliza as atividades referentes à administração, efe
tivos e disciplina dos destacamentos policiais. Elabo-



- 287 -

ra os planos de conjunto que lhe cabem, de acôrdo 
com as diretrizes do Estado Maior Geral, organiza os 
planos e diretrizes conseqüentes, destinados aos órgãos 
executores, cujas atividades orienta , coordena e con
trola. 

CAPITULO III 

Diretoria de Bombeiros 

Art. 13° - A Diretoria de Bombeiros dirige e fis
caliza as atividades decorrentes das missões que são 
afetas às Unidades de Bombe iros. Promove os supri
mentos e a manutenção dos materiais pecul'.ares a es
sas unidades. Elabora os planos de conjunto que lhe 
cabem, de acôrdo com as diretrizes do Estado Maior 
Geral; organiza os planos e diretrizes conseqüente:;:, 
destinados aos órgãos executantes cujas atividade., 
orienta, coorden a e controla . 

CAPITULO IV 

Diretoria de Administração 

Art. · 14° - A Diretoria de Administração dirige 
e fiscaliza as atividades referente:;: a Fundos e Supri
mentos de tôda a ordem , necessários à manutenção da 
Brigada Militar . Elabora os planos de conjunto que 
lhe cabem, de acôrdo com as diretrizes do Estado 
Maior Geral; elabora o plano orçamentário geral, sub
metendo-o à consideração do Conselho de Economia 
e Finanças, distribuindo, após aprovado, as diretrizes 
para a sua execução, cujas atividades correspondente .<; 
orienta , coordena e controla . 

CAPITULO V 

Diretoria de Saúd,:i 

Art. 15° - A Diretoria de Saúde dirige e fiscali
za as atividades referentes à saúde do pessoal e do1, 
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animai::o, tendo em vista a vida corrente da Brigada Mi
litar e :::eu emprêgo ordinário, e eventual. Promove 
o suprimento e a manutenção dos materiais peculia
r es aos seus órgãos executantes. Elabora os plano s 
de conjunto que lhe cabem de acôrdo com as diretri
zes do Estado Maior Geral , organiza os planos e di
retrizes conseqüentes, destin a dos ao s órgãos executan
tes , cujas ativ ;dades orienta, coordena e controla. 

CAPiTULO VI 

Diretoria de Produção e Patrimônio . 

Art. ·16• - A Diretoria de Produção e Patrimô
nio dirige, coordena e fiscal iza a explora ção de todo ;; 
os próprios pertencentes a s Unid a de s e Serviços, ten
do em vista o seu aproveitamento racional, como fon
te de suprimento e de renda; controla e fiscaliza a 
Carga Ger al. 

CAPITULO VII 

Conselho de Economia e Finanças 

Art . 17 '' - O Conselho de Economia e Finança s 
é um órgão consultivo, cab endo-lhe emitir parecer IJU 
8pre sentar sugestões no que se refere ae> plano orça
mentário, dirim indo tôdas as dúvidas referentes a '.as
,;tntos de natureza econôm ica e financeira. 

CA PiTULO VIII 

Ajudân cia Geral 

Art. 18Q - A Ajudância Geral é um órgão qu e 
t em a :::eu cargo o trato dos assuntos referentes à le
gis lação de interêsse da Brigada Militar, orientando a 
sua aplicação, incumbindo- se ai nda, da elaboração do 
boletim diário, das cerimôn ias militare s e da -regula
menta ção da s a t ividades esportiva s e re cr eat 'vas . 
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Gabinete do Comandante Geral 

Art. 19• - Ao Gabinete do Comandante Geral in
cumbe preparar à · síntese eú1 ash1ntos estudados e en
caminhados pelos órgãos competentes, e a firi1 de fa
cilitar a decisão do Chéfe; · elabora · tôda a torréspon
dênc:a externa; trata de,s . quesfões referentes às tela >
ções públicas. 

- GAPfTULO X 

Comissões de Promoçõ_es 

Art. 20• - A Comissão de Promoções de " Oficiais 
·incnmbe-se do trato da s qnestões referentés a promo
çõe s dos oficiais da Brigada Mil'tar, d·e acôrdo com a 
Lel especial. 

Art. 21 • - A Comissão de Promoções de Gradua
dos incumbe-se do trato das questões referentes a pro
moções de graduados da Brigada Militat, dé acôrdo com 
Lei especial. 

T t TU LO IV 

Do Pessoal da Bl'igãda Militar 

Art. 22" - Os oficiais e praças 'ct-a· Brigada Mili .
tar integram os seguintes Quadr _os : 

. ' a) ÜFÍCIA :IS: 
1 - De co·inbatentes; 

· · 2· ::_ Não · Comb"atenté s. 
bJ ];'RAÇAS: 

i Especiais; 
2 De fileira; 
3 Especialista s ; 
4. Artífices. 

§ ánico - Os oficiais que não estiverem no exer
cíc io de su as fun ções, nos ó1'gãos · constantes no ·Art. 
3", do pre se,1te De cre to , f' carão, vin culados ao Gabi-
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nete do Comandante Geral, constituindo o Quadro ElE
pecial do Gabinete. 

TITULO V 

Disposições Diversas 

Art. 23• - São desligados do Corpo deBombeiros 
as Estações de Bombeiros do interior do Estado, que 
passarão a integrar as 1•, 2•, 3•, 4• e 5• Companhia In
dependente de Bombeiros. 

Art. 24• - Fica transformada a Oficina do Corpo 
de Bombeiros, em Companh ' a de Manutenção de Bom
beiros . 

Art . 25• - ,Fica extinto o Serviço de Saúde e Ve
terinária. 

Art. 26• - Passam a pertencer à Diretoria de 
Saúde, todo o pessoal de saúde, bem como o elemento 
combatente que presta serviços nos Estabelecimentos 
citados na letra E). do § 3• do Art . 3•. 

Art. 27• - Fica transformada a 3• Secção do Ser
viço de Intendência, em Companhia de Manutenção e 
Transporte. : · · 

Art. 28• - São feitas as seguintes alterações de 
denominações: 

a) - O Reg :mento de Policia Rural Montada pas
sa a denominar-se 1• Regimento de Policial Rural Mon
tada; 

b) - O 2• Regimento de Cavalaria passa a deno
minar-se 2• Regimento de Polícia Rural Montada; 

c) - O 4• Batalhão de Caçadores passa a deno
minar-se 3• Regimento de Policia Rural Montada; 

d) - O Batalhão Policial passa a denominar-se 
10 Batalhão Policial; 

e) - O 3• Regimento de Cavalaria passa a deno
minar-se 2• Batalhão Pol :cial; 

f) - O 3• Batalhão de Caçadores passa a deno
minar-se 3• Batalhão Policial; 

g) - O 5• Batalhão de Caçadores pa:osa a deno
minar-se 4<> Batalhão Policial; 

h) - O 1• Batalhão de Caçadores passa a deno-
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minar-se 1' Batalhão de Guardas; 
i) - O 2• Batalhão de Caçadores passa a deno

minar-se 2• Batalhão de Guardas; 
j) - O Batalhão de Guardas pa ssa a denominar

se 3• Batalhão de Guardae; 
k) - O Departamento de Engenharia passa a de

nominar -se Serviço de Engenharia; 
1) - O Estabelecimento de Subsistência da Briga

da Militar pasea a denominar-se Serviço de Subsistên
cia. 

Art. 29• - O funcionamento dos diferentes órgãos 
constituti'{OE da Brigada Militar será objeto de Regu
lamento, Manuais e Instruções reguladoras a serem 
baixados gradualmente, num prazo máximo de noven 
ta dias (90), a contar da data de aprovação do pre
sente Decreto . 

Art. 30• - A organização porm enoriza e os efe
tivos da Brigada Militar , constam dos Quadros ane
xos. 

Art. 31 • - A organização prevista no presente De
creto, deve realizar-se progressivamente de acôrdo cr,m 
as necessidades e recursos orçamentários disponíveis. 

Art . 32• - l!:ste Decreto entra em vigor na data 
de sua publicação , revogada s ae disposi ções em contrá
rio. 

PALACIO PIRATINI, em Pôrto Alegre, 21 de 
abril de 1961. 
«ANO LANDELIANO » 

LEONEL BRIZOLA 
Governador do Estado 

Moa,cyr Aquistapace 
Secret ár io da Segurança 
Pública 

3) - LEI N • 2.740, de 29 de Nov embro d,e 1955 

Transforma o 1• Regimento de Cavala
ria da Brigada Militar (Reg :mento Cel Pi
lar) em Reg!mento de Polícia Rural Mon
tada (RPR Mont), define atribuições e dá 
outra s providências . 
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ILDO MENEGHETTI, Governador do Estado do 
Rio Grande do Sul. 

Faço saber em c:umprimento ao disposto no ar
tigo 7, inciso II e 88, inciso I , da Const:tuição do 
Estado, que a A:;:sembléia Legislativa decretou e ei ; 

sanciono e promulgo :?. LEI segu inte : 
Art . 1° - E' transformado, na Brig a da Militai ·, 

o 1• Regimento de Cavalaria (Reg Cel Pilar), em R e
gimento de Polícia Rural Montada, com sede na ci 
dade de Santa Maria e destinado fl. fazer o policia
mento no interior dos municípios do Estado. 

Art. 2° - Ao Regimento de Políc'a Rural Mon
tada compete: 

I - A vig;lância preventiva e a s primeiras pr o
vidência s de caráter repres sivo , no inter ;or dos muni
cípios, em colaboração com a autoridade policial; 

II - Exerc er atividade s educativas ; adv ertindo e 
orientando no sentido do cumprimento dos. cód'gos e 
outros dispositivos legais; 

III - Visitar , periodicamente, os lugares remotos 
para entrega de corre spondência e presta ção de ser
viços ass:stenciais; 

IV - Auxili ar, em ca so de acidente ou molésti a, 
à s pe ssoa s que habit am r egiões isoladas; 

V - T ra nsm itir p edid os de médi cos ou m edica
m ento s pe lo rá dio ou outr os me ios de comun icaç õe s; 

VI - Conduzir médicos, enfermeiros, parte ·ra;;. 
veterinários ou medicamentos para regiões de difícil 
acesso, em caso de necessidade; 

VII - Em caso de epidemia, avisar as autoridade s 
sanitár:as , colaborando com elas quando requisitado s ; 

VIII - Em caso de ep izootia s, av is.ar as autori 
dade s do Minist ér :o ou da Secr etari a da Agric ultu ra, 
colabor and o com elas qu and o requi sit a do; 

IX - E m ca rn de cal a mid a de públi ca , dar t ôd a 
a a ss;stên cia e auxílio a pop ul a ção fl ag ela da ; 

X - Tomar medidas preventivas contra o foge 
e combater incêndio::, em matas ; 

XI - Colaborar com o Serviço de Caça e Pesca ; 
XII - Colabor ar com o Serviço Florestal; 
XIII - Col aborar com o Serv ·ço de E st a tísti ca; 
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- XIV ,,- Prestar auxílio , ao :ioei;:viço cte Proteção 
aos índ :os; 

XV :_.,_ ,. Quando _requisitado!, _ ou em comeqüência de 
cqmrên io, .. · cooperar com 0 1, outros Departamentos do 
Govêrno Federal , Estadual oll MuhicipaL 

ArL 3• - O Regimento cte Polícia Rural Mo_ntad;i. 
ter~ o . efetivo de: ·_ . . . . 

. 1 ·coroneí ou Tenente Coronel 
_ .. . 2 M~jor-es 

. -7 Capitães . 
9 Primeiros Tenentes 

._.., . 25 Segundos Tenentes 
•• . . 5 Cn.pitães Médicos 

4 Prime'ros TenenteE: Dentistas· 
5 Prime :ros .Tenentes Veterinário _s 
7 Sub-Tenentes 
,8 Primeiros Sargentos 

161 Segundos Sargentos 
327 Terceiros Sargento s 
412 Cabos 

1429 Soidados · 
1 Primeiro Sargento Enfermeiro 
1 Primeiro Sargento Rãdiotelegrll,fista 
1 Prime iro Sargento Veterinário 
1 Pr:meiro Sargento Mecânico 
9 Segundos Sargentos EnfermeirOE 

30 Segundos Sargentos Rád iotelegrafistas 
8 Segundos Sargentos Veterinários 
7 Segundos sargentos Mecânicos 

26 Terceiros Sa'tgentos Enfermeiros 
27 Terceiros SargentoE: Rádiotelegrafistas 

--18 Terceiros Sargentos Veterinários 
30 Terceiros -Sargentos · Motoristas-Mecânicos 

2 Terceiros Sargentos Ferradores 
1 Terceiro Sargento Clar '.m 

11 Soldados Clarins. 
Art. 4<' - O aumento de efetivo aprovado pela 

presente Le; integrará o efetivo geral da Brigada Mi
litar. 

§ único - No aumento de efetivo para 1956, o 
RP-R Mont : será preenchido apenas em 40 % e , os re s -
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tantes 60% em partes iguais, nos anos de 1957 e 
1958. (•) 

Art . 5• - O pessoal - oficiais e praças do 1 • 
RC - passa a integrar o efetivo do Regimento cria
do por esta Lei. 

Art . 6• - O Regimento terá a organização cons
tante do anexo n• 1, que passa a fazer parte inte
grante desta Lei. 

Art. 7• - Aos Comandantes de Postos Policiais 
distritais , que forem nomeados por fôr~a desta Lei , 
serão atribuidas funções de Delegado de Policia . 

Art . 8• - O Poder Executivo, dentro de sessen
ta dias , a contar da data desta Lei, ba ixará a regu
lamentação dispondo sôbre o recrutamento e formação 
do pessoal, tipo de fardamento, armamento, emprêgo, 
atribuições e deveres de cada função , bem como os 
encargos e missões especiais que devem competir ao 
Regimento. 

Art. 9• - O orçamento para o exercicio de 1956 
consignará a dotação necessária ao atendimento das 
despesas decorrentes desta Lei. 

Art . 10• - Revogadas as disposições em contrá
rio esta Lei entrará em vigor na data de sua publi
cação. 

PALACIO PIRATINt em Pôrto Alegre, 29 de no
vembro de 1955. 

ILDO MENEGHETTI 
Governador do Estado 

Walter P. Barcelos 
Secretário do Interior e Justiça 

Alcides F1ôres Soares Junior 
Secretário da Fazenda 

t) - REORGANIZAÇÃO DO R B G - PROPOSTA 
APROVAÇÃO 

Brigada Militar do Estado 
Quartel General 
Estado Maior Geral - E/3 
APROVO - foi o despacho exarado pelo Exmo . 
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Sr. Governador do Estado, na «Proposta» abaixo trans
crita. 

Brigada Militar do Estado 
Regimento Bento Gonçalves 
Ao Sr. Comandante Geral da Brigada 
Proposta 
Considerando a necessidade, ditada pelas circuns

tâncias e corroboradas pela manifestação expressa por 
S. Excia. o Sr. Governador do Estado, de que esta 
Unidade possua: 

1 - Um elemento móvel, rápido e equipado, em 
condições de num tempo mínimo estar a postos, pro
porcionando um refôrço à Guarda do Palácio Pirati
ni, o que se constitue na missão precípua do Regi
mento; 

2 - Um outro elemento em condições de, dentro 
do cerimonial tradicionalista do nosso povo gaúcho, 
prestar guardas, escoltas e honras, assim como se fa
zer presente em formaturas, paradas e desfiles, con
servando a origem cavalariana da Unidade; 

Considerando que o congestionamento do tráfego 
e o calçamento das artérías que nos conduzem ao Pa
lácio Piratini, não mais nos permitem o deslocamento, 
num curto espaço de tempo, até aquele local, de uma 
tropa de natureza puramente hipo; 

Considerando que não nos será possível e não de
vemos descurar o setor administrativo indispensável 
a uma Unidade com múltiplas atribuições; 

Considerando que a maneira correta de atender
mos aqueles objetivos será a reorganização da Uni
dade, distribuindo os elementos em relação a suas ta
refas e missões. 

PROPONHO-VOS 

Passe o Regimento Bento Gonçalves a ter uma 
organização em seu efetivo, quadros e tropa, de ma
neira a atender as missões que lhe são atribuídas, pos
suindo então, esta Unidade, elementos de caraterísti
cas específicas, como sejam: 

- Um E'squadrão de Comando e Serviço 
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- 1Jm Esquadrão Hipo 
- Um Esquadrão Moto 
Quartel em Pôrto Alegre, 30 de julho de 1959. 

(Ass) Atilo Cavalheiro Escobar 
Maj Cmt Int • Reg. 

EM CONSEQÜÊNCIA: 
Adote-se em caráter precário, a transformação 

do Regimento Bento Gonçalves , o qual terá a seguin
te organização: 

(Boletim do Cmdo. Geral ela 8 M n9 54, de 8-3-1960) 

5) - DECRETO N 9 7,615, de 24 de Janeiro de 1957 

REGULAMENTA as atribuições dos Sub
Delegados de Polícia . 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRAN
DE DO SUL, usando das atribuições , que lhe confere 
o artigo 87, inciso II da Constituição do E stado: 

DECRETA : 

Art. 1• - Aos Sub-Delegados de Polícia investi
dos da função nos têrmos do artigo 7• da Lei 2740, 
de 29-11-1955 , além das atribuições genéricas constan
tes do artigo n• 35 do Regulamento Geral do Dep á r
tamento de Polícia Civil (Decreto n• 5634 de 8-11-1954 ) , 
compete: 

1 - instaurar Inquér ;tos Policiais, nos têrmos da 
Legislação Penal; 

2 - providenc iar, de acôrdo com a lei, relativa
mente à prevenção de delitos , contravenções , sin !stro s, 
riscos e perigos comuns; 

3 - dirigir e fiscalizar o serviço da Sub-Delega
cia a seu cargo e dos Postos Polic 'ais sob sua juri s 
dição; 

. 4 - propor ao Delegado de Polícia para encami
nhamento ao Chefe de Polícia , a instalação de Postos 
Policiais recomendados pela necessidade do serviço; 

5 - proceder a sindicâncias, com as formalida-
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des processuajs ou . nã_o, nos casos que não se apresen
tem, desde logo, . CO.I'n as . caracte_rísticas p!é!CUliares à 
:.nstauração de Inquéritm,; · 
,· ... tf ..__;__ sÕ!ic\tar · ao Delegado de Polícia auxílios e 
providências rias cíiÜgêncías a que estiver procedendo. 
inchu,ive os exames, perícias e investigações técnicas 
e. científica s', para - elu cidação e comprovação júd ;cial 
de· -cr liifes; · contrâveriçô ei, süicídios e acidentes; · . 

7 .- prestar a mais ampla colaboração aos d#e
rii'ntes .órgãos ,policiais ' técnicos é especializados do De-
parfairiérttci; . .. .. - . . . . .. . 
. . g··:__ éomun '.càr -ao· Oficial -do -·Registro Civil os 

p.omes. _das pessoas ·que forem encontrada ·s mortas nà 
via · 'j;Júblicà ·o·u · que .rrtorr;erem seni ·assistência médica , 
forriecéndó as necessárias informa ções sôbre a . ocor~ 
rênc:;;i.; . . . 
·, . 9" __ --e . ·coniunicar . à.o .. Dele ga do . de Políc ia, para que 
êste "pãrficípe ào ju iz ·competente, ô óbíto 'dâs pes soas 
que deixarem -bens, coru herdeiros ou sucessores au:Sen
t ~s · ou deséo'nh"ec)dõs, acautelando~os até o compareci
mento de . queni tenha qUalidade para arrecadá-los; · 
., íô _:: re sguárdar os bens das pesso~s desapáreci

dªs, _at~ a _interv~n ção da autoridade judic :ária compe
t~I)te, ,a · gu_en} _comun ' cará o fato por intermédio do 
Delegado de Polícia; .. . 
_ 11 - proceder re\ativ-am ent e aos ben s · achados de 
a_côrdo c9m o_ que _dispõ e o Código · de Processo Civil; 
" 1i - pre star . as_sistência e apô:o às autoridades 

f!!deraiª; · e_stadlJ.a :s e m_un'cip_ais, . no dese111penho · de 
suas atribuições; 

l.3 . - .d' rig ir e .. orientar as investigações e . cap
t4i·as . _o_u Ja~~ -las p,e_ssoalmente _; 
•. i, 11, __ --::-. prn mov_Ell' meios para .assistência imediat ,i_ 
a fe r idos em desastre s ou ac identes de qualquer na 
tur!iza; _ 

15 ...,- prest ar socorr os ~m c::i.so de calamidad e pú
bli cà; 

16 _ e-:- exped 'r _;_nstrUçê\es aos Postos Poliçiais de 
~ua . jurisdição; . 
. .. . 17 .,__ comparecer, sempre que possível ~. Gonve

niente , aoJ>, :ioca is . de c:rim!!, )ogo .. apói; ill!:;J. _o_co_rr~:p.c5a, 
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providenciando para que êsses locais sejam interdita
dos ao público até a realização da perícia; 

18 - preencher, mensalmente, os boletins do mo
vimento estatistico que serão remetidos à Delegacia 
de Policia; 

19 - comunicar, mensalmente, à Delegacia de Po
lícia, as providências tomadas em Inquéritos que bai
xarem em diligência; 

20 - ter sob sua fiscalização o arquivo, coleção 
de leis, regulamentos, boletins, circulares e portarias, 
bem como material e bens da repartição em que es
tiver servindo; 

21 - comunicar, por escrito, às autoridades com
petentes, quando assumir ou reassumir o exercício do 
cargo ou função; 

22 - manter permanentemente informada a De
legacia de Policia sôbre a situação econômico-social 
do distrito; 

23 - comunicar à Delegacia de Policia as infra
ções praticadas pelos condutores de veiculas; 

24 - prender criminosos e contraventores na for
ma da lei; 

25 - mandar lavrar, também nos têrmos da lei, 
as fianças a serem prestadas pelos interessados e co
brar o respectivo sêlo penitenciãr:o; 

26 - dar ciência, por intermédio do Delegado de 
Polícia, à autoridade do Ministério do Trabalho, Indús
tria e Comérc io, da , falta de comunicação, no prazo le
gal, dos acidentes . no trabalho, noa têrmos da legis
lação em vigor; 

27 - providenciar em caso de incêncio, para que 
sejam acautelados os salvados, facilitando a atuação 
dos representantes legais do Instituto de Resseguras 
do Brasil; 

28 - promover, em caso de incêndio, a apreen
são dos livros comerciais e tudo quando possa contri
buir para esclarecimento do fato, solicitando ao Dele
gado de Policia seja procedido exame nos escombros; 

29 - autenticar o mater·a1 colhido para exame, 
remetendo-o ao Delegado de Policia, para que êste pro
videncie no seu encaminhamento ao órgão técnico com-
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petente; 
30 - providenciar para que as normas estabeleci

das no Regulamento Geral do Departamento de Polí
cia Civil para os Institutos Médico Legal e de Policia 
Técnica, com referência aos locais de crime, sejam r;
gorosamente observadas; 

31 - ter rnb sua vigilância o meretrício, os meno
res transviados, os vadios e falsos mendigos, provi
denciando, em cada caso, de acôrdo com a legislação 
em vigor e as instruções emanadas do Delegado de 
Polícia; 

32 - providenciar para que tenham conven:ente 
destino os loucos e enfermos encontrados em abando
no na via pública; 

33 - representar ao seu super ior imediato, sôbre 
a conveniência de instauração <le processos adminis~ 
trativos e apuração de responsabilidade penal, em cri
mes praticados por funcionários que lhe sejam subor
dinados; 

34 - não se afastar de sua sede ou zona de ju
risdição sem prévia autorização da autoridade supe
rior; 

35 - organizar escalas de serviço; 
36 - comunicar, imediatamente, ao Delegado de 

Polícia, qualquer fato de relevante gravidade que ocor
rer em sua jurisdição; 

37 - deixar regularizados todos os s.erviços da 
sub<lelegacia quando transferido ou em férias; 

38 -- residir no distrito onde exerce a jurisdição. 
Art. 2• - Aos Sub-Delegados de Polícia compe

te, ainda, nos casos de homicídio, roubo, furto, falsi
ficação ou outras infrações, a observância das normas 
estabelecidas no Artigo n• 132 do Regulamento Geral 
do Departamento de Polícia Civil. 

Art. 3• - Revogadas as disposições, em contrário, 
êste Decreto entrará em vigor na data de sua publi
cação. 

Palácio Piratini, em Pôrto Alegre, 24 de janéiro 
de 1957. 

ILDO MENEGHETTI 
Governador do Estado 
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6) - DECRETO N'' 4820, de 31 de dezembro de 1953 

Dispõe sôbre normas adminü,trativas a se
rem observadas nas Cadeias Civis do Es
tado . 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRAN
DE DO SUL, usando das atribuiçõeE- que lhe confere 
o artigo 87, inciso II, VI e XV da Constituição do 
Estado. 

DECRETA: 

Art. 19 - As Cadeias CiviE do Estado serão diri
g·.das por Administradores, designados pelo Secretário 
do Interior e Justiça, por proposta do Diretor do ór
gão a que estão subordinados. 

Art. 29 - A função de Administrador será exer
cida por funcionário público estadual, civil ou militar, 
nos mun\cípios onde as CadeiaE , Civis se encontram ins
taladas em prédio próprio, devendo ser acumulada pelos 
Delegados de Polícia ou seus substitutos legais nos 
municípios onde as Cadeias são constituídaE por sim
ples xadrezes das respectivas Delegacias de Polícia. 

§ ún:co - Enquanto não forem designados .t\._dmi
nistradores, continuarão os titulares das Delegacias de 
Polícia a responder pela Admin;E.tração das Cadeias. 

Art . 3• - Aos administradores compete: receber 
os presos que lhe são apresentados com ordem eEcri
ta da autoridade competente, guardá-los e liberá-los 
por ordem legalmente emanada; transferir os senten
ciados para a Casa de Correção, mediante prévia au
torização do Diretor de Presídios; providenciar na ali
mentação, vestuário e alojamento; cuidar da vigilân
c'.a, ordem e diEciplina, cumprindo as disposições legais 
e regulamentares em vigor; custodiar temporàriamen
te alienados; assegurar a manutenção da Cadeia e a 
execução das determinações superiores; fornecer ates
tados, para fins de auxílios e subvenções, a entidades 
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que predem assi s tência gratuita aos presos pobres. 

Art. 4v - O Administrador terá sob sua direta 
respon sabilidade a manutenção em ordem de todos os 
registro s e arqu:vos, bem como a guarda e emprêgo 
dos materiais que lhe forem confiado s . 

· ·Art. 5• - Junto às Cadeias Civ1s funcionará um 
Conselho de Assistência Social aos Presidiários, como 
órgão colaborador da Administração , composto de cin
co membros, escolhidos entre pessoas de conceito so
cia.l e designados pelo Secretário do Interior e Justiça. 
O Conselho será formado pelo Adm in istrador e os de
mais conselheiros, indicados por êste, pelo Juiz de Di·
re:to ou Pretor, pelo Prefeito Muni cipal e pela dire
ção da Legião Brasileira de Assist ência. 

§ úni co - O exercíc :o da fun ção de con selheiro 
será gratu ita e considerada de relevância pública . 

Art. 69 - Compete aos Conselhos de Assistência 
$ocial aos Pre:,idiários: dar assistênc'a ao prêso e sua 
família, promovendo o seu bem estar; assistir à famí
lia da vítima dos crimes de hom :cídio ; promover a a s
sistência jur ídica , médica , hospitalar , odontológica e 
farmacêut ica ao s preso 1c pobres e a religiosa em ge
ral; estimular a recuperação do delinqüente, organizan
do, de a côrdo com _o Admini strador , progr amas de 
educação moral e cívic a , pr omovendo a manutenção 
dos . laços familiares , institu indo cur sos de alfabetiza
ção, . leitura e recreação, proporcionando ocupação in
telectual ou braçal e encaminhando os egressos e li
bera.d os a empr egos; colaborar com o .Administrador 
na manuten ção da Cadeia Civil inclusive nos serviços 
de con serv a çã o; or gani zar um fundo para atender à :; 
suas · despe sas, ·constitu ído pelo produto de auxilio :,, 
contribuições , subvençõe s, f es tiva is , angariações ou 
r end as qu e lhe sej a m atribuíd as . 

Art . 7• - Sempre que possível será dada ocupação 
diária aos presos , no interior da Cadeia, ou fora del n. 
quando autorizado p ela autor idade comp etente, estabe
lecendo-se, como fundamento da dis ciplina carcerária, 
um p,rogr ama de at ivida des n ormai s que incl1.1am, em 



- 302 -

horários aprazados, higiene pessoal , limpeza das ce
las e dependências, educação física e intelectual, cul
tivo de hortaliças, ajardinamento, serviço de conser
vação, etc. 

Art. 8• - Aos postos de higiene do Departamen
to Estadual de Saúde, incumbe assegurar a assistên
cia médica geral, dentária e farmacêutica, aos presos 
pobres, sempre que solicitadas pela Administração. 

Art. 9• - Os elementos da guarda das Cadeias 
Civis serão fornecidos pelos Destacamentos da Brigada 
Militar, passando os mesmos à subordinação do res
pectivo Administrá.dor. 

Art. 10• - As escoltas para transporte de presns 
a audiências criminais, para remoção ou prestação de 
serviço externo serão estranhas à guarda e forneci
das pelos respectivos Destacamentos da Brigada Mi
litar. 

Art. 11 • - Os inspetores de agentes penitenciá
rios e os agentes penitenciários poderão ser designa
dos para, servir em qualquer Cadeia Civil. 

Art . 12• - Nas Cadeias Civis , além dos presos e 
alienados recolhidos e o pessoal da guarda em servi 
ço, é expressamente proibido alojar ou albergar quais 
quer outras pessoas . 

Art. 13• - A despesa com a alimentação dos pre
sos e alienados deverá corresponder exatamente ao nú
mero de etapas por êles consumidas, não podendo ne
la ser incluida qualquer consumação estranha. 

Art . 14• - A direção geral dos estabelecimentos 
penais do Estado comunicará ao Comando da Briga
da Militar e ao Conselho Superior de Polícia as fal
tas funcionais em que incorrerem os Administradores, 
quando se tratar, respectivamente, de militares ou ser
vidores do Departamento de Policia Civil, a fim de se
rem apuradas s.egundo a legislação vigente. 

Art. 15• - O Secretário do Interior e Justiça, bai
xará regulamento para o cumprimento das normas aqui 
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expressas, contendo 8: disciplina carcerária a ser obe
decida. 

Art. 16• - Êste Decreto entrará em vigor na da
ta de sua publicação, revogadas as disposições em con
trário. 

Palácio do Govêrno, em Pôrto Alegre, 31 de de
zembro de 1953. 

ERNESTO DORNELLES 
Governador do Estado 

Theobaldo Neumann 
Secretário do Interior e Jm:tiça 

**** 



l 

BIBLIOGRAFIA 

MANUAL DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL - Corio-
lano N. Cobra. 

MANUAL DE LOCAIS DE CRIMJ!: - Carlos Kehdy 
POLíCIA JUDICIARIA - Ivan Morais de Andrade 
ACIDENTES NO TRAFEGO - Armindo Beux 
DO DIREITO POLICIAL - Antônio de Paula 
OóDIGO PENAL BRASILEIRO - Comentários -

Ribeiro Pontes 
CóDIGOS DO PROCESSO PENAL - Sady Gusmão 
PODER DE POLICIA - Alonso 
COMENT ÃRIOS A LEI DE CONTRA VENÇAO PE
NAL - Jos é Duarte 
OôDIGO NACIONAL DE TRANSITO 
LEI DE PROTIDÇAO AOS ANIMAIS - De c . L ei 

24.645, de 10-Jul-1934 
LEGISLAÇÃO FEDERAL SôBRE POL I CIA - J. Ni

canor Almeida 
NOQõES DE INSTRUÇÃO E EDUCAÇÃO - Padr e 

Ar iovaldo Luiz de Oliveira 
MANUAL BASICO - INSTRUÇÃO POLICIAL -

P. M. D . F. -
MANUAL PRATICO DO PO LI CIAL - Cap . T eodo 

ro Ni cola u Sa lga do 
NOVO MANUAL DO DELEGADO - Amintas V;dal 

Gomes 
MANUAL DE ORGANIZAÇÃO POLICIAL - Jo sé 

Cesar Pestana 
MANUAL DE DATILOSCOPIA - Alv a ro Placer es 

de Ar a ujo 
NOTAS DIVER SA S do Cur so ele T éc nica P oli cia l pa 

ra Ofic ia is. 
REGULAMENTO DO SERVI ÇO DE P OLICIAM E NTO 

da Br igad a Milit a r (D ec . L ei 7755) 



INDICE 

PRIMEIRA PARTE 

Conhecimento Básicos Sôbre Policiamento Militar 

1 - Como deve ser o Policial-Militar ..... . 

2 - Valor do Policial-Militar para a Socie 

3 - Qualidades que deve possuir o Polici 
litar ........................... . 

4 - Seleção dos amigos e dos ambier 
quenpar .................... . 

5 - A Conduta e a apresentaçã 
Militar em público ..... . 

6 - Ligações do Policial-Mili 
Civil ... . ........... . 

7 - Policia - Definiçã<' 
quanto às atribuiçõt 
locomoção e quant, 

8 Organização da Bri 6. 
ça Policial-Militar .... 

Pf 



9 - Organização da Polícia Civil no Rio Gran-
de do Sul .................. . .......... . 

10 - Conceituação e diferenciação de crime e 
contravenção 60 

11 - Prisão: Espécies - Prisão em flagrante 
delito e por mandado Judiciário . . . . . . . . 62 

12 - Modo de efetuar a Prisão na vi a Públi-
ca e em repartições Públicas . . . . . . . . . . . 67 

13 - Como agir o Policial-Militar em caso de 
desobediência, resistência, ~~sacato e agres-

14 

15 

são 

A quem o Policial-Militar deve .prender . . 

A quem o Policial-Mili _tar deve deter ... . 

Como conduzir e apresentar a Autoridade 

68 

72 

73 

os presos e detidos ....... .... . :-...... -• . 7 4 

17 - Como agir . em caso de fuga do delinqüente 76 

Como .arrolar testemunhas . . _ . . . .... . . .. ·. 77 

Modo de redigir uma ocorrência P,Olicial_ . . 78 

Modo de agir com O!> desordeiros e ·eom 
pessoas que praticam escândalos na v~à 
públiéa .... ; ... -.. ..... : . :; . . .. . .. .. ... . . ~ •- 82 

ação par'.1- com o~ infratores das 
Municipais . .... .. . . . . .... .. . , . 83 

receber uma que ixa . . . . . . . . : ... ·.: 84 

correto de presta~ informação 84 

agir _Elm ~ caso __ de _ açhad_? <;,a coisa -~ •• • ••• • • •• • • •• ••• ' · ' • • t ' ~ !.. • . • • .J 86 



25 Como conduz ir loucos ou ·menores ...... . 

26 Modo de ação do Policial-Militar em caso 

Págs. 

87 

de incêndio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 

27 - Ação do Policial-Militar em loca is indeter-
minados 94 

28 Entrada em casa alheia - E em habita-
ções coletivas e em casa :;:. comerciais . . . . . 96 

29 Imunidades diplomáticas . . . . . . . . . . . . . . . . 102 

30 Imunidades Parlamentares (de Deputados 
e Senadores) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 

31 Legítima defesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 

32 Auxilio aos demais funcionários , particular
mente , aos da Caça e Pesca e do Serviço 
Florestal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 

33 - Porte de arma.s - Modo de efetuar o de-
sarmamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 

34 Como efetuar a busca domiciliar . . . . . . . . 126 

35 Locais de crime: Definição e como podem 
ser 

36 - Atuação do Policial-Militar nos locais de 
crime 

37 - O que mais comument e pode ser encontra
do num local de crime - Manuseio do que 

130 

131 

fôr encontrado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 

38 Infrações do Trânsito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 

39 Dev ere s de todos os condutor es de veículos 141 



Págs. 

40 - Restrições do C. N. T. aos condutores de 
veículos ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 

41 Obrigações do condutor de automóvel de 
aluguel e de ônibus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 

42 - Orientação para o êxito de qualquer mis-
são Policial-Militar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 

SEGUNDA PARTE 

Instrução Policial Específica Para os Destacamentos 

1 Destacamentos Policiais . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 

2 Atribuições do Comandante do Destaca-
mento Policial 

3 - Atribuições do auxiliar imediato do CMT do 
Destacamento Policial 

4 - Normas gerais de Ação do Policial-Militar 
destacado 

5 - Modo de ação do Policial-Militar quando 

154 

164 

lõ6 

no : Policiamento de rua . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 

6 - Modo de ação do Policial-Militar quando 
no policiamento de divertimentos públicos 
(Cinemas, teatros, circos, parques com en
trada paga, etc.) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . 175 



7 - Modo de ação do Policial-Militar quando no 
policiamento de campos de Esporte. (Cam-

Págs. 

pos de Foot-Ball, Joc.key Club, canchas de 
Basquete e Volley-Ball) . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 

8 - Modo de ação do Policial-Militar quando 
no Polic.iamento de «Carreiras » . . . . . . . . . . 180 

9 - Modo de Ação do Policial-Militar no poli
ciamento de festividades públicas (Quer
messes, romarias, festas de igreja:;: ,) . . . . 182 

10 - Modo de ação do Policial-Militar quando 
no policiamento de Praças, praças de brin
quedo, jardins públicos etc. . . . . . . . . . . . . . 183 

11 - Modo de ação do Policial-Militar como 
componente da Patrulha Policial . . . . . . . . 185 

12 - Modo de ação do Policial-Militar quando 
integrando escoltas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 

13 - Modo de ação do Policial-Militar quando 
integrando diligências . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 

14 - Modo de ação do Policial-Militar quando 
no serviço de Plantão à Delegacia de Polícia 19 

15 - Modo de ação do Policial-Militar quando 
de serviço de ordem nas Delegac ias . . . . . 194 

16 - Modo de ação do Policial-Militar quando 
no serviço de motorista Policial . . . . . . . . 195 

17 Modo de ação do Policial-Militar quando 
no serviço de contrôle do Trânsito 

18 Modo de ação do Policial-Militar quando 
no serviço de Patrulhamento a cavalo ou 

196 

em viaturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 



Págs. 

19 - Modo de ação -do Policial-Militar quando 
Sub-Destacado ... .. ....... . .... . ...... _.. 204 

20 - Modo de ação do Policial-Militar no Poli
ciamento . de Estaçõês da V.F.R.G .S. - Ro-
doviárias - Aeroportos e Cais . : . . . . .. ·. . 206 

21 - Modo de ação do Policial-Militar quando 
na Guarda do acantonamento - .. . · . . . . . . . . 208 

22 - Guarda das Cadeias Civis . .. .... :. . . . . . . 212 

23 - Como efetuar a busca pessoal (Revista em 
presos) . . . . . . .. . ·.· . . . . ... · -· . . . . . ' ..... . 215 

·24 - Ligações com as Estações de Bombeiros e 
com a Policia Rural .. . .. , . . .. . . . . .... ,. . 219 

25 - Policiamento em Zonas de Meretricio 221 

26 - Policiamento em Praias . de ·Veraneio 

27 - Instruções para a confecção de um Plano 
de Polic iamento 

-

223 

225 

28 - Policiamento em Mesa s Eleitorais . . . . . . . 230 

29 - Policiamento _em Câmara Municipais 231 

TERCEIRA PARTE 

Legislação Aplicável à Função da Brigada Militar 

1 - DECRETO que aprova o Regulamento de 
Policiamento da BRIGADA MILITAR . . . 235 

/ 



2 - DECRETO que dispõe sôbre a reorganim
ção da Brigada Militar do Estado, e dá ou-
tras providências . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 

3 - LEI que transforma o 1• Regimento de 
Cavalaria da Brigada Militar (Regimento 
Cel Pillar) em Regimento de Polícia Rural 291 

4 - Reorganização do R B G . . . . . . . . . . . . . . . 294 

5 - DECRETO que regulamenta as atribuições 
dos Sub-Delegados de Polícia . . . . . . . . . . . . 296 

6 - DECRETO que dispõe sôbre normas admi
nistrativas a serem observadas nas Ca-
deias Civís do Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 





25 Como conduzir loucos ou ·menores . . .. . . . 

26 Modo de ação do Policial-Militar em caso 

Págs. 

87 

de incêndio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 

27 - Ação do Policial-Militar em locais indeter-
minados 94 

28 Entrada em casa alheia - E em habita-
ções coletivas e em casas - comerciais . . . . . 96 

29 Imunidades diplomáticas . . . . . . . . . . . . . . . . 102 

30 Imunidades Parlamentare s (de Deputados 
e Senadores) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 

31 Legítima defesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 

32 Auxílio aos demais, funcionários, particular
mente, aos da Caça e Pesca e do Serviço 
Florestal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 

33 - Porte de armas - Modo de efetuar o de-
sarmamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 

34 Como efetuar a busca domiciliar . . . . . . . . 126 

35 Locais de crime: Definição e como podem 
ser 

36 - Atuação do Policial-Militar nos locais de 
crime 

37 O que mais . comumente pode ser encontra
do num local de crime - Manuseio do que 

130 

131 

fôr encontrado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 

38 Infrações do Trânsito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 

39 Devere s de todos os condutore s de veícul os 141 



. ·~ .,. Págs . 

40 - Restrições do C. N . T. aos condutores de 
veículos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 

41 Obrigações do condutor de automóvel de 
aluguel e de ônibus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 

42 - Orientação para o êxito a.e qualquer mis-
são Policial-Militar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 

SEGUNDA PARTE 

Instrução Policial Específica Para os Destacam.entos 

1 - Destacamentos Policiais ..... . .......... . 

2 - Atribuições do Comandante do Destaca
mento Policial 

3 - Atribuições do auxiliar imediato do CMT do 
Destacamento Policial 

4 - Normas gerais , de Ação do Policial-Militar 

153 

154 

164 

· destacado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 

5 - Modo de ação do Policial-Militar quando 
no ·:policiamento de ru a : . . . . . . . . . . . . . . . . 169 

6 - Modo <le ação do Policial-Militar quando 
no policiamento de divertimentos públicos 
( Cinemas, teatros, circos , parques com en
tra.da paga, etc .) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 



7 - Modo de ação do Policial-Militar quando no 
policiamento de campos de Esporte. (Cam-

Págs. 

pos de Foot-Ball, Jockey Club, canchaE, de 
Basquete e Volley-Ball) . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 

8 - Modo de ação do Policial-Militar quando 
no Policiamento de «Carreiras» . . . . . . . . . . 180 

9 - Modo de Ação do Policial-Militar no poli
ciamento de festividades públicas (Quer
messes, romarias, festas de igrejaE ,) . . . . 182 

10 Modo de ação do Policial-Militar quando 
no policiamento de Praças, praças de brin
quedo, jaroins públicos etc. . . . . . . . . . . . . . 183 

11 - Modo de ação do Policial-Militar como 
componente da Patrulha Policial . . . . . . . . 185 

12 - Modo de ação do Policial-Militar quando 
integrando escoltas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 

13 - Modo de ação do Policial-Militar quando 
integrando diligênc.iaE, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 

14 Modo de ação do Policial-Militar quando 
no serviço de Plantã-o à Delegacia de Polícia 19 

15 Modo de ação oo Policial-Militar quando 
de serviço de ordem nas Delegacias . . . . . 194 

16 - Modo de ação do Policial-Militar quando 
no serviço de motorista Policial . . . . . . . . 195 

17 - Modo de ação do Policial-Militar quando 
no serviço de contrõle do Trànsito 

18 - Modo de ação do Policial-Militar quando 
no serviço de Patrulhamento a cavalo ou 

196 

em viaturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 

, 



19 - Modo de ação -do Policial-Militar quando 
Sub-Destacado 

20 - Modo de ação do Policial-Militar no Poli
ciamento , de Estações da V.F.R.G.S . - Ro-

Págs. 

204 

-doviárias - Aeroportos e Cais ... . .... ·.. 206 

21 - Modo de ação do Policial-Militar quando 
na Guarda do acantonamento - . . . . . . . . . . . 208 

22 - Guarda das Cadeias Civis . . . . . . . . . . . . . . 212 

23 - Como efetuar a busca pessoal _ (Revista em 
presos) •• • • . • •• • • • • • • • º ! • •• · -· •• •••••••••• 215 

24 - Ligações com as Estações de Bombeiros e 
com a Policia Rural . . . . . • . . . . . . . . . . . ... . 219 

25 - Policiamento em Zonas de -Meretricio 221 

26 - Policiamento em Praias _ de Veraneio 223 

27 - Instruções para a confecção de um Plano 
de Policiamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 

28 - Policiamento em Mesas Eleitorais . . . . . . . 230 

29 - Policiamento em. Câm _ara Municipais 231 

TERCEIRA P ARTE 

Legislação Aplicável à Função da Brigada Militar 

1 - DECRETO que aprova o Regulamento de 
Policiamento da BRIGADA MILITAR . . . 235 



tNDICE 

PRIMEIRA PARTE 

Conhecimento Bâsicos Sôbre Policiamento Militar 

1 - Como deve ser o Policial-Militar 

Págs. 

9 

2 - Valor do Policial-Militar para a Sociedade 15 

3 - Qualidades que deve possuir o Policial-Mi-
litar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 

4 - Seleção dos amigos e dos ambientes a fre-
quen~r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 

5 - A Conduta e a apresentação do Policial-
Militar em público . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

6 - Ligações do Policial-Militar com a Policia 
Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 

7 - Polícia - Definição - Como se divide 
quanto às atribuições, quanto aos meios de 
locomoção e quanto a qualidade dos agentei,. 35 

8 - Organização da Brigada Militar como Fôr-
ça Policial-Militar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 



Págs. 

9 - Organização da Polícia Civil no Rio Gran-
de do Sul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 

10 - Conceituação e diferenciação de crime e 
contravenção 

11 Prisão : Espécies - Prisão em flagrante 
delito e por mandado Judiciário ....... . 

12 Modo de efetuar a Prisão na vi a Públi-
ca e em repartições Públicas . ......... . 

13 - Como agir o Policial-Militar em caso de 
desobediência, resistência, <:I~sacato e agres-
são 

60 

62 

67 

68 

14 A .quem o Poli cial-Militar deve prender . . -72 

15 A quem o Policial-Mili~ar deve deter . . . . 73 

16 - Como conduzir e apresentar a Autoridade 
os presos e detidos . ......... . .. ~ . . .... . , . 7 4 

17 - Como agir em caso de fuga do delinqüente 76 

18 

19 

Como arrolar testemunhas . .. _ . ........ . . ·. 

Modo de redigir uma ocorrência policial . . 

20 - Modo de agir com os desordeiros e com 
pessoas que praticam esc~ndalos na v~â 

77 

78 

pública ... . ; .. . .. .. ... : . :;, . ......... • . ~ . 82 

21 - Modo de ação para com o~ infratores das 
posturas Municipais . .. .. . ... . . .. .. ... . , . 83 

22 

23 

24 

Como receber uma qu eixa . . . . . . .. : . . .. . 

Modo correto de presta: informação 

Como agir 1:m caso de açhado da coisa 
alheia .... . . .. ... . .. ... · .... ... ; . " · . .... -._. ··-· ,· 

84 

84 

86 




