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LEGISLAÇÃO 
PERTINENTE AO CBMPA

LEI Nº 5.251, DE 1985 COM 
ALTERAÇÕES DAS LEIS Nº 6.049, DE 11 
DE JUNHO DE 1997; LEI Nº 6.230, DE 12 
DE JULHO DE 1999; LEI Nº 6.626, DE 03 
DE FEVEREIRO DE 2004; LEI Nº 6.721, DE 
26 DE JANEIRO DE 2005; LEI N° 8.388, 
DE 22 DE SETEMBRO DE 2016; LEI N° 
8.407, DE 25 DE OUTUBRO DE 2016; LEI 
N° 8.974, DE 13 DE JANEIRO DE 2020 E 
LEI Nº 9.387, DE 16 DEZ 2021) 

NOÇÕES GERAIS DE AGENTES PÚBLICOS

Para ser aprovado em um concurso público para 
o cargo de agente militar estadual, é imprescindível 
conhecer a legislação que instaura o seu regime jurí-
dico. Porém, antes de adentrar a essa matéria, con-
vém fazer algumas ponderações iniciais sobre o que 
são os agentes militares e como eles se comparam com 
os demais agentes públicos do Estado. É certo que os 
militares estão inseridos dentro de um grupo maior 
de pessoas que integram a estrutura da Administra-
ção Pública. A esse grupo, dá-se o nome de agentes 
públicos.

A definição de agente público é de natureza doutri-
nária, muito embora haja algumas normas jurídicas 
que costumam trazer um conceito próprio de agente 
público. Para fins didáticos, utilizaremos as lições de 
Celso Antônio Bandeira de Mello para exemplificar: 
são agentes públicos as pessoas que exercem uma 
função pública, ainda que em caráter temporário ou 
sem remuneração. Pela definição do renomado juris-
ta, percebe-se que o termo é utilizado de uma forma 
ampla e geral, uma vez que engloba todos aqueles 
que, dentro da organização da Administração Pública, 
exercem determinada função pública.

Assim, podemos dizer que agente público é gêne-
ro, o qual comporta diversas espécies, como os agen-
tes políticos, os servidores públicos estatutários, os 
empregados públicos, os agentes militares, entre 
outros.

Os agentes políticos possuem como característica 
principal o fato de exercerem uma função pública de 
alta direção do Estado. Seu ingresso é feito mediante 
eleições, e atuam em mandatos fixos, os quais têm o 
condão de extinguir a relação destes com o Estado de 
modo automático pelo simples decurso do tempo. Per-
cebe-se, dessa forma, que a sua vinculação com o Esta-
do não é profissional, mas institucional. São agentes 
políticos os parlamentares, o Presidente da República, 
os prefeitos, os governadores, bem como seus respec-
tivos vices, ministros de Estado e secretários.

Os servidores públicos são os agentes contratados 
pela Administração Pública, direta ou indireta, sob o 
regime estatutário, sendo selecionados mediante con-
curso público para ocupar cargos públicos e possuin-
do vinculação com o Estado de natureza estatutária e 
não-contratual.

O regime dos cargos públicos é disciplinado pela 
Lei Federal nº 8.112, de 1990, também conhecida 
como Estatuto do Servidores Públicos Civis da União. 
A ideia que você deve ter do servidor público é que ele 
é o “profissional da Administração Pública”, deven-
do prestar os seus serviços com alta excelência e 
eficiência.

Por outro lado, os empregados públicos são contra-
tados mediante regime celetista, isto é, com aplicação 
das regras previstas na Consolidação das Leis do Tra-
balho (CLT). Trata-se de uma vinculação contratual. 
A contratação desse grupo de funcionários se dá, em 
regra, pelas pessoas jurídicas de direito privado inte-
grantes da Administração Indireta (são as empresas 
públicas, as sociedades de economia mista, os consór-
cios etc.). Além disso, o ingresso de tais pessoas tam-
bém depende da sua aprovação em concurso público.

Sobre os agentes militares, eles constituem uma 
categoria à parte dos demais agentes, uma vez que 
as instituições militares possuem fortes bases funda-
mentadas na hierarquia e na disciplina. Apesar de 
também apresentarem vinculação estatutária, seu 
regime jurídico é disciplinado por legislação especial, 
e não por aquela aplicável aos servidores civis. 

Daremos um maior enfoque nas diferenças exis-
tentes entre os agentes militares para os demais agen-
tes públicos ao decorrer do material. Mas, por hora, 
é importante você guardar que a principal diferença 
entre os militares para com os demais agentes públi-
cos é que o seu regime disciplinar é muito mais rigoro-
so, e há algumas vedações que somente são aplicáveis 
aos militares, como vedação ao exercício do direito de 
greve, por exemplo. 

LEI Nº 5.251 DE 31 DE JULHO DE 1985 — ESTATUTO 
DOS POLICIAIS-MILITARES DA POLÍCIA MILITAR 
DO ESTADO DO PARÁ 

Parte dos agentes públicos é regido por um regime 
estatutário, o que significa que há uma lei específica 
que instaura o seu regime jurídico. Isso vale, também, 
para os agentes militares do Estado do Pará.

Os membros da Polícia Militar do Pará (ou apenas 
PM-PA) apresentam um Estatuto próprio, o qual não 
se confunde com o Estatuto dos demais agentes públi-
cos. Esse Estatuto é a Lei nº 5.251, de 31 de julho de 
1985. É uma das leis que consta no seu edital e, por 
isso, essa lei será cobrada em questões de prova.

A análise dos dispositivos do referido Estatuto será 
feita levando em consideração as atualizações já pro-
movidas até a Lei n° 8.974, de 13 de janeiro de 2020 
(última modificação).

Generalidades sobre a Polícia Militar

Preliminarmente, o Estatuto inicia-se dispondo 
qual o conteúdo principal que tal legislação contém. 
Observe o texto do seu art. 1º:

Art. 1º O presente Estatuto regula a situação, 
obrigações, deveres, direitos e prerrogativas 
dos Policiais-Militares do Pará.
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Assim, o art. 1º já apresenta quais são as principais 
matérias contidas dentro do Estatuto da PM-PA, e 
serão os assuntos que veremos com maior ênfase. 
São: a situação policial militar, a depender se ele está 
na ativa ou inativo; os deveres e obrigações ineren-
tes ao regime jurídico militar, disciplinando todas as 
condutas que o agente deve fazer e também aquelas 
condutas que ele deve se abster de praticar, e os direi-
tos e prerrogativas dos policiais militares, influindo 
sobre o quanto o policial militar ganha, ou então uma 
vantagem que não apresente natureza econômica, 
como a concessão de férias e de licenças no serviço.

Dica
Um mnemônico para facilitar a memorização do 
conteúdo do art. 1º: o Estatuto dispõe “SÓ DDP” 
dos agentes militares estaduais.
Situação
Obrigações
Deveres
Direitos
Prerrogativas

Em seguida, o art. 2º explicita o que é a Polícia 
Militar do Pará. Observe atentamente a definição dis-
posta no referido dispositivo:

Art. 2º A polícia Militar do Pará, instituída para 
a manutenção da ordem pública e segu-
rança interna do Estado, considerada Força 
Auxiliar Reserva do Exército é Instituição perma-
nente, organizada com base na hierarquia e 
disciplina.  
Parágrafo único. A Polícia Militar vincula-se ope-
racionalmente à Secretaria de Estado de Seguran-
ça Pública e subordina-se administrativamente ao 
Governador do Estado.

Pela definição do art. 2º, vemos que a Polícia 
Militar do Pará é uma instituição permanente, liga-
da à Secretaria de Estado e Segurança Pública. Sig-
nifica, de modo geral, que a PM-PA faz parte do Estado 
(Governo), e nele se integra não como uma entidade 
com personalidade jurídica própria, mas como um 
órgão público. Existem outras instituições permanen-
tes as quais também fazem parte do Estado, tais como 
o Ministério Público, a Defensoria Pública, as Polícias 
Civis etc.

Outro ponto importante: a PM-PA é também uma 
Instituição Militar Estadual, uma força auxiliar do 
Exército Nacional, exercendo as mesmas funções e 
atribuições que este, com a diferença de que ela exer-
ce essas atribuições somente dentro do Estado de 
Goiás.

As Instituições Militares Estaduais (ou IMEs) 
são órgãos auxiliares do Exército Nacional, sendo 
encarregadas de promover a segurança pública 
dentro do seu respectivo Estado. As IMEs são institutos 
bem antigos, possuem mais de 200 anos desde a sua 
inauguração, e são compostas:

 z Pela Polícia Militar;
 z Pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Essa expressão “IME” aparece com bastante fre-
quência na legislação militar, e também pode apare-
cer na sua prova.

Cabe à Polícia Militar o exercício das seguintes 
atividades: exercer a polícia ostensiva, preservar a 
ordem pública, proteger a incolumidade da pessoa e 
do patrimônio e garantir os Poderes constituídos no 
regular desempenho de suas competências, cumprin-
do as requisições emanadas de qualquer destes, bem 
como exercer a atividade de polícia judiciária militar 
estadual, relativa aos crimes militares definidos em 
lei, inerentes a seus integrantes.

Já o Corpo de Bombeiros Militar cumpre o exer-
cício das seguintes atribuições: a proteção da pessoa 
e do patrimônio, visando à incolumidade em situa-
ções de risco, infortúnio ou calamidade, a execução 
de atividades de defesa civil, devendo cumprimento 
às requisições emanadas dos Poderes estaduais, bem 
como exercer a atividade de polícia judiciária militar 
estadual, relativa aos crimes militares definidos em 
lei, inerentes a seus integrantes.

É muito comum haver uma pegadinha quanto 
ao conceito legal da PM-PA disposto no referido art. 
2º, dispondo que a Polícia Militar é “subordinada 
administrativamente”, ou definindo a mesma como 
uma “entidade permanente”, como se fosse uma pes-
soa jurídica, ou ainda dizendo que a PM-PA é força 
“auxiliar das Forças Armadas”. Por isso, atente-se 
bem ao conceito legal: a PM-PA é subordinada ope-
racionalmente à Secretaria de Segurança Pública, e 
é considerada uma instituição permanente, não é 
uma entidade personalizada. É, também, uma institui-
ção auxiliar do Exército Nacional, e não das Forças 
Armadas.

O art. 3º, do Estatuto, é outro que apresenta um 
conteúdo muito importante, pois ele dispõe de um 
dos assuntos tratados pelo art. 1º. Primeiro, observe o 
texto legal do caput e de seus parágrafos:

Art. 3º Os integrantes da Polícia Militar, em razão 
da destinação constitucional da Corporação e em 
decorrência das Leis vigentes, constituem uma 
categoria especial de servidores públicos estaduais, 
sendo denominados Policiais-Militares.
§ 1º Os Policiais-Militares encontram-se em uma 
das seguintes situações:  
I - Na Ativa:
a) os Policiais-Militares de Carreira;
b) os incluídos na Polícia Militar, voluntariamente, 
durante os prazos que se obrigam a servir;
c) os componentes da reserva remunerada da Polí-
cia Militar, quando convocados para o serviço 
ativo;
d) os alunos de órgão de formação de Policiais-Mi-
litares da ativa.  
II - Na Inatividade:
a) na reserva remunerada, quando pertencem à 
Reserva da Corporação e percebem remuneração 
do Estado, estando sujeitos, ainda, à prestação de 
serviços na atividade, mediante convocação;
b) os reformados, quando, tendo passado por uma 
das situações anteriores, estiverem dispensados 
definitivamente da prestação de serviço na ativa, 
continuando, entretanto, a perceber remuneração 
do Estado.
§ 2º Os Policiais-Militares de carreira são os que 
no desempenho voluntário e permanente do servi-
ço Policial-Militar tem vitaliciedade assegurada ou 
presumida.   
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O caput apenas reforça a ideia que já menciona-
mos anteriormente: os Policiais Militares são uma 
categoria especial de servidores públicos estaduais, 
possuindo estatuto próprio, com direitos, deveres, e 
responsabilidades os quais não se confundem com os 
demais servidores públicos civis.

E o § 1º apresenta a situação na qual o policial 
militar pode se encontrar dentro da PM-PA. Pode-se 
afirmar que o militar se encontra em duas situações: 
na ativa ou inativo.

O militar ativo é aquele que ocupa um cargo mili-
tar e o está exercendo no momento, cumprindo com 
todas as atribuições que lhe foram incumbidas. Há 
várias hipóteses de policial militar na ativa, conforme 
dispõe o próprio § 1º, do art. 3º.

O art. 7º dispõe sobre os militares na ativa, apresentando 
um conteúdo importante sobre nomenclatura. Observe:

Art. 7º São equivalentes às expressões na ativa, 
da ativa, em serviço ativo, em serviço na ativa, em 
serviço, em atividade e em atividade Policial  Militar, 
conferidas aos Policiais-Militares no desempenho de 
cargo, comissão, encargo, incumbência ou missão, 
serviço ou atividade Policial-Militar ou considerada 
de natureza Policial-Militar, nas Organizações 
Policiais-Militares da Polícia Militar, bem como em 
outros órgãos do Governo do Estado ou da União, 
quando previstos em Lei ou Regulamento.

Quis o Estatuto que a expressão “militar na ati-
va” fosse mais abrangente possível, não importando 
se em legislação posterior esteja disposto como “em 
atividade”, “em serviço” ou, ainda, “em atividade 
policial-militar”. Todas essas expressões devem ser 
interpretadas como sinônimos, todas elas significam 
a mesma coisa.

Já o militar inativo é aquele que não está não está 
exercendo as funções inerentes a esse cargo. Há ape-
nas duas hipóteses em que o militar se encontra em 
inatividade: pela reserva, ou pela reforma.

Militar na reserva significa que o agente militar 
está em inatividade: ele não está ocupando mais um 
cargo, e não está mais exercendo as atribuições que 
lhe foram atribuídas. Porém, ele ainda continua rece-
bendo seus proventos. Essa hipótese é inclusive deno-
minada de reserva remunerada.

Pode-se afirmar que a transferência para a reser-
va remunerada é uma forma de “afastamento do 
militar”, pois ele deixa de trabalhar, mas continua 
ganhando sua “remuneração” (a utilização do termo 
remuneração não é totalmente correta, pois ele não 
efetivamente trabalha).

Mas o que é mais característico da reserva é o fato 
de que, a qualquer tempo, o agente militar da reserva 
pode ser convocado (mediante aceitação voluntária) 
de forma extraordinária para o serviço ativo, em cará-
ter transitório, para atender a uma necessidade de 
serviço temporária. É esse, inclusive, o tema do art. 6º:

Art. 6º Os Policiais-Militares da reserva remunera-
da poderão, mediante aceitação voluntária, ser 
designados para o serviço ativo, em caráter transi-
tório, por proposta do Comandante Geral e ato do 
Governador do Estado.

Um exemplo de militar que passou para a reserva 
é o Vice-Presidente, o General Antônio Hamilton Mou-
rão. No fim de seu mandato, ele pode retornar aos 

quadros militares, ficando de prontidão para retor-
nar à ativa nas hipóteses previstas em lei. A passagem 
do militar para a reserva remunerada é feita após o 
agente completar alguns anos na ativa. 

E o militar reformado, por último, é o agente 
desobrigado do serviço. É aquele que se encontra apo-
sentado ou afastado de forma permanente do serviço 
militar. As suas chances de retorno ao serviço ativo 
são ínfimas, praticamente nulas, pois trata-se de situa-
ção em que o militar ou passou um grande período de 
tempo na reserva remunerada, ou ainda sofreu algu-
ma incapacidade física permanente que o impossibili-
te de cumprir com as funções militares. Um exemplo 
de militar reformado é o Presidente da República, Jair 
Bolsonaro. Uma vez encerrado seu mandato, ele não 
volta a ingressar nos quadros militares. 

Veremos mais sobre esses requisitos da transfe-
rência para a reserva e para a reforma em momen-
to posterior. Por ora, é importante o candidato saber 
diferenciar a reserva da reforma, uma vez que o art. 
9º dispõe sobre as pessoas às quais se aplica o regi-
me jurídico disposto no presente Estatuto, de forma 
secundária, isto é, apenas em hipóteses cabíveis. 
Vamos ler o referido dispositivo:

Art. 9º O disposto neste Estatuto aplica-se, no que 
couber, aos Policiais-Militares reformados e aos da 
reserva remunerada. 

A expressão “no que couber” demonstra que exis-
tem alguns institutos que, dada a sua natureza, não 
teria lógica de serem aplicáveis aos militares dispos-
tos no referido artigo. Por exemplo: não há como 
aplicar a concessão de férias, um direito que apare-
ce no referido Estatuto, para os militares da reserva 
remunerada. 

Do Ingresso na Polícia Militar

 z Da Carreira Policial-Militar: Hierarquia e 
Disciplina

Vamos agora dispor sobre a matéria referente ao 
acesso às carreiras militares. Primeiro, é importante 
definir o que é uma carreira policial militar.

Carreira policial militar pode ser definida como 
o conjunto de atribuições, prerrogativas, deveres e 
responsabilidades conferidos aos agentes militares 
estaduais, cujas finalidades são condizentes com as 
próprias finalidades da PM-PA. Umas das principais 
finalidades da PM-PA é a promoção da segurança e da 
ordem pública dentro do referido Estado. 

Complementando o assunto, temos o texto do art. 
5º. Sua leitura é importante, pois muitas questões 
costumam apresentar o texto desse dispositivo de 
modo a levar os candidatos a caírem em “pegadinhas”:

Art. 5º A carreira Policial-Militar é caracteriza-
da pela atividade continuada e inteiramente 
devotada às finalidades precípuas da Polícia 
Militar, denominada atividade Policial-Militar.   
§ 1º A carreira de Policial-Militar é privativa 
do pessoal da ativa. Inicia-se com o ingresso 
na Polícia Militar e obedece a sequência de graus 
hierárquicos.
§ 2º É privativo de brasileiro nato a carreira de Ofi-
cial da Polícia Militar
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