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A IMPORTÂNCIA DO TREINAMENTO DE ATUALIZAÇÃO 

PARA OS POLICIAIS MILITARES 

 

 

Nilton Andrade da Silvas 

 

RESUMO- Este trabalho tem como objetivo demonstrar a importância do treinamento de atualização 
para os policiais militares, assim eles executem seu trabalho com eficiência. O artigo em questão vai 
demonstrar que é muito importante o treinamento de atualização para os policiais militares, pois eles 
aposentam em média com 30 anos de trabalho na Corporação e o treinamento de atualização que hoje 
é novidade amanhã poderá estar ultrapassado e sem utilidade para o trabalho policial militar no 
atendimento das ocorrências policiais. O treinamento de atualização fará com que o policial militar não 
cometa erros durante o atendimento da ocorrência policial e sem falhas sem procedimento contra a 
ação do policial militar e as críticas por parte da mídia e da sociedade não existirão. O treinamento de 
atualização para os policiais militares deixa eles preparados para agirem a qualquer momento durante 
o serviço ou em suas folgas, é importante ressaltar que as vidas dos policiais militares também pode 
depender do treinamento de atualização. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Atualização. Policiais. Militares. Treinamento. PMPR. 
  

 

ABSTRACT- This work aims to demonstrate the importance of updating training for military police, so 
they perform their work efficiently. The article in question will demonstrate that upgrading training for 
military police is very important because they retire on average with 30 years of work in the Corporation 
and the refresher training that is new today may be outdated and of no use to work military police in 
attending police events. The update training will ensure that the military police does not make mistakes 
during the attendance of the police incident and without fail without procedure against the action of the 
military police and criticism by the media and society will not exist. Upgrade training for military police 
leaves them prepared to act at any time during service or on their breaks, it is important to note that the 
lives of military police may also depend on refresher training. 
 
KEYWORDS: Update. Cops. Military. Training. PMPR. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como objetivo demonstrar a importância do treinamento de 

atualização para os policiais militares, para que ele execute seu trabalho com 

eficiência. O artigo em questão vai demonstrar que é muito importante o treinamento 

de atualização para os policiais militares, pois a atualização fara com que os policiais 

militares estejam preparados para agir durante o serviço ou em suas folgas, é 

importante ressaltar que vida do policial militar também pode depender do treinamento 

de atualização. 

De acordo com o Dicionário Priberam da Língua Portuguesa (2008-2013) 

treinamento significa praticar uma determinada ação.  

Segundo o Dicionário Priberam da Língua Portuguesa (2008-2013) atualizar 

significa obter conhecimento novo a respeito de uma atividade ou de um assunto.  

Segundo Pinc (2011) o treinamento de atualização para os policiais militares é 

muito importância para o bom desempenho do trabalho policial militar, pois 

constantemente há mudanças nas leis jurídicas de nosso pais, o próprio sistema de 

trabalho policial recebe atualizações constantemente e assim é muito importante que 

o policial militar conheça essas atualizações, de um ano para outro muitas mudanças 

podem ocorrer na vida da sociedade brasileira e mundial, e a criminalidade também 

pode modificar seus atos criminosos, no intuito de enganar a Segurança Pública, e 

para que isto não aconteça é necessário que os policiais militares recebam o 

treinamento de atualização, o policial militar é um servidor público e trabalha com a 

população em geral, que vai desde as crianças até os idosos e suas ações tem que 

ser pautadas dentro da lei, o policial militar não pode cometer erros, haja vista que 

trabalha com pessoas e uma falha pode comprometer todo a Corporação e o sistema 

de Segurança Pública.  

Os policias militares realizam o serviço policial militar dentro das normas 

operacionais segundo o que determina a lei. Os modos operantes possuem poder 

para definir os padrões corretos no exercício discricionário do trabalho policial militar 

e quanto maior for esse poder discricionário, mais chances tem o policial militar de 

cometer o abuso de autoridade. (PINC, 2011). 

 



 
 

 METODOLOGIA 

  

Este trabalho é uma pesquisa bibliográfica que tem a intensão de mostrar a 

importância do treinamento de atualização para os policiais militares, o policial militar 

estando bem preparado terá melhores condições de servir a sociedade. 

O trabalho realizado pelo policial militar possui caracterizas próprias, o policial 

militar exerce uma série de atividades especificas, para o cumprimento do seu trabalho 

diário e através deste trabalho será possível verificar a importância do treinamento de 

atualização para os policiais militares realizarem o serviço policial militar sem falhas e 

com isso sem procedimento e críticas da sociedade em geral. 

 

   

 DESENVOLVIMENTO 

 

 Segundo a Constituição Federal (1988) no artigo 144. A segurança pública, 

dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação 

da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos 

seguintes órgãos: 

 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de 

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

das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: (EC no 19/98 e 

EC no 82/2014). 

I – polícia federal; 

II – polícia rodoviária federal; 

III – polícia ferroviária federal; 

IV – polícias civis; 

V – polícias militares e corpos de bombeiros militares. 

§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem 

pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas 

em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. 



 
 

 O trabalho da Policia Militar é realizado de forma ostensivo e preventivo, com 

as viaturas e policiais militares caracterizados. Havendo falha no sistema de 

policiamento ostensivo e preventivo, os crimes se tornaram mais corriqueiros. 

 De acordo com Pinc (2011) os policiais militares recebem o treinamento durante 

o curso de formação, mas com o passar dos anos as mudanças acontecem nas leis e 

nos atos criminosos, assim o policial militar necessita passar por treinamento de 

atualização constantemente e assim o policial militar vai realizar seu serviço dentro do 

que a lei determina. 

 Conforme a Lei 1943 de 23 de Junho de (1954), a Súmula do Código da Polícia 

Militar do Estado no artigo 157 é transferido para a reserva remunerada 

facultativamente, a pedido o militar que trabalham 30 anos a mais terá o direito de ir 

para reserva remunerada e durante este anos de trabalho é necessário exista curso 

de treinamento de atualização para os policiais militares constantemente. 

 

PARTE II 

Da Reserva Remunerada 

Art. 157. É transferido para a reserva remunerada: 

I - FACULTATIVAMENTE, a pedido o militar: 

b) que contar mais de trinta anos de serviço, transferência que se operará 

com os vencimentos e vantagens correspondentes ao posto ou graduação 

que ocupar; 

 

Grande parte da população brasileira acredita que o policial militar recebe o 

mesmo treinamento que os integrantes do Exército brasileiro, e por esta razão os 

policiais militares não sabem trabalhar como policiais, isto é um equívoco, pois na 

verdade o policial militar passa por vários tipos de treinamento durante o curso de 

formação. Todo os policiais militares frequentam o curso de formação, onde 

receberem os treinamentos específicos para realizarem o trabalho policial militar 

dentro da lei, recebem aulas sobre Direito; Administração Pública; Preparação Física; 

Defesa Pessoal; Primeiros Socorros; manejo de Armas e Equipamentos; 

conhecimento sobre a hierarquia militar; Ética Profissional, portanto o policial militar 



 
 

tem condições de atender a população em geral seja qual for sua cultura local. 

(LAZZARINI,1991).  

Conforme Basílio (2007) a natureza do trabalho policial é complexa, pois a 

sociedade é democrática e o policial militar deve estar atualizado para a buscar 

resolver o problema das ocorrências, e por esta razão o treinamento de atualização 

do policial militar abrange várias matérias de conhecimento de ordem jurídica, social 

e psicológica.  

 Para Araújo (2008) a Polícia Militar tem a função de manter a ordem pública, 

realizando o trabalho ostensivo e preventivo, mas também precisa realizar o trabalho 

repressivo quando se depara com uma ocorrência policial de delito, este trabalho é 

realizado contra os infratores da lei, e o treinamento de atualização do policial militar 

vai proporcionar conhecimento para que o policial militar trabalhe contra a pratica dos 

atos criminoso que constituem crime perante a lei. 

 O policial militar quando realiza uma abordagem policial deve ter em mente que 

ela vai implica na invasão da intimidade e da privacidade de uma pessoa e algumas 

pessoas não gostam e se sentem importunadas, muitas das vezes estas pessoas vão 

criar situações constrangedoras, elas podem inclusive partirem para violência física e 

emocional contra os policiais militares, e por este motivo o curso de treinamento de 

atualização para os policiais militares, é muito importante, pois o policial militar com 

técnicas atualizadas terá melhores condições de conduzir a ocorrência policial dentro 

dos princípios legais. (ARAÚJO, 2008). 

Durante os anos de trabalho o policial militar verifica que uma ocorrência policial 

nunca vai ser igual a outra, mesmo que ela seja da mesma natureza, ela vai possuir 

suas peculiaridades próprias, sendo assim, e o treinamento de atualização para os 

policiais militares, proporciona novos conhecimentos e assim o atendimento do policial 

militar ao público será melhor e com menor chances de falhas.  (FRAGA, 2006). 

O treinamento de atualização para os policiais militares tem que acompanhar a 

modernização constante da sociedade brasileira e mundial. Com o passar dos anos a 

Polícia Militar necessita substituir alguns tipos de treinamento e implementar novos 

treinamentos atualizados para que os policiais militares aprimorem seus 

conhecimentos e executem seu trabalho de acordo com o que a sociedade exige e 

necessita. (PINC, 2011). 



 
 

O atendimento de uma ocorrência policial inicia se, com o atendimento via o 

telefonista do 190 que colhe o máximo possível de informações sobre o fato que está 

acontecendo, para repassar ao rádio operador que vai despachar a equipe policial 

militar para atender a ocorrência, assim os policiais militares de posse das 

informações repassadas vão planejar de imediato como será o atendimento da 

ocorrência dentro do treinamento policial militar que recebeu nos cursos, e assim 

quanto mais quanto mais treinamento de atualização para o policial militar menos 

chances de falhas haverá na execução do serviço realizado, pois em primeiro lugar a 

segurança da equipe, e em seguida das vítimas e terceiros, e posteriormente a do 

autor. (BRILHANTE, 2012). 

 Segundo Dutra (2002) um grande problema enfrentado pelos policiais militares 

e a rotina, que é um inimigo invisível, o policial militar deve estar atento a todo 

momento, para não ser surpreendido, pois um único instante de descuido pode ser 

fatal durante uma ocorrência policial, e para que isso não ocorra o policial militar deve 

estar sempre em alerta e seguir as normas de segurança dos treinamentos realizados 

nos cursos de formação ou nos cursos de treinamento de atualização para os policiais 

militares, lembrando que em todas as ocorrências o policial militar deve ter sempre a 

mesma cautela e profissionalismo. 

O policial militar não pode agir de forma errada durante o atendimento de uma 

ocorrência policial, pois se isso ocorrer a mídia vai culpar a Corporação da Policia 

Militar e o policial militar, temos como exemplo o fato ocorrido no dia 12 de junho de 

2000, no Jardim Botânico, Rio de Janeiro onde na ocorrência policial militar que 

envolvia os reféns do ônibus 174, foi quando um policial militar que estava na equipe 

da policial militar à frente das negociações, ao realizar a ação de efetuar o disparo de 

sua arma de fogo contra o tomador de refém errou o alvo e veio a acertar a refém de 

raspão, foi neste momento que o tomador de refém realizou disparos contra a vítima 

que entrou em óbito, a imprensa culpou a Corporação da Polícia Militar do Rio de 

Janeiro e o policial militar dizendo que era falta preparo policial. (DUTRA, 2002). 

 Segundo Lazzarini (1991) existe um comentário utilizado pela sociedade 

brasileira, afirmando que a polícia prende e a Justiça solta, está é uma afirmação é 

injusta, pois na verdade a justiça solta por vários motivos entre eles se houve a 

extinção da punibilidade, a prescrição, a falta de provas, a ilegalidade na construção 



 
 

das provas, e falhas na fase do processo policial que desrespeitam os direitos do 

acusado, assim o autor terá que ser posto em liberdade, é por este motivo que o 

policial militar precisar do treinamento de atualização constantemente para não 

cometer erros durante a realização do trabalho policial militar. 

Grande parte dos policiais militares e da população tem uma opinião errada 

sobre os Tribunais de Justiça, pensam que os Tribunais de Justiça não agem com 

rigor contra os criminosos, quando na verdade os Tribunais de Justiça agem conforme 

a lei determina, os criminosos vendo que a pena aplicada é pequena para determinado 

tipo de delito criminal continuam praticando o crime, desrespeitando a sociedade em 

geral, e para uma parte da sociedade e dos policiais militares isso é inaceitável e para 

que o criminosos não pratique mais o crime é necessário que ele passe por uma boa 

surra para não cometer mais crimes, e o policial militar que passa pelo treinamento de 

atualização constantemente vai saber o que é certo e o que é errado. (MINAYO; et al. 

2008). 

Segundo Dutra (2002) os policiais militares precisam realizar o treinamento de 

atualização constantemente para adquirirem novos conhecimentos que são de 

extrema importância, para que o resultado do trabalho policial militar será positivo, 

sabemos que o serviço administrativo dentro da Policia Militar é muito importante para 

a Corporação, mas não precisa ser realizado em tempo hábil, pode ser dividido e 

repensado várias vezes, já o trabalho policial militar operacional necessita que o 

policial militar tome decisões em questões de segundos, estas decisões podem mudar 

a vida de todos os envolvidos na ocorrência policial. 

O treinamento de atualização para os policiais militares tem a intenção de 

melhorar o atendimento nas ocorrências policiais e para que a sociedade brasileira se 

sinta bem servida e só assim a população vai ter uma visão diferente da atuação da 

Polícia Militar, deixando para traz o pensamento do policial militar grosseiro, estupido, 

ignorante e violento, e agora vendo o policial militar como um profissional com 

conhecimento para atuar na área da segurança pública. (PONCIONI, 2005).  

De acordo com Brilhante (2012) o treinamento de atualização dos policiais 

militares deve ser desenvolvido para que o atendimento do policial militar seja melhor 

e com menos erros na execução do trabalho policial militar, isso vai também fazer com 

que os procedimentos contra os policiais militares diminuam. 



 
 

Todo treinamento de atualização para os policiais militares deve ter um método 

de fácil compreensão; destinado a perfeição; comprometido com a segurança de 

todos e utilizando sempre a energia na execução das ações, pois para realizar uma 

boa abordagem policial militar com segurança é necessário que se utilize o 

treinamento de atualização que foi ensinado no curso realizado e para isso ocorrer é 

preciso que a equipe policial militar inicie o planejamento com antecedência e escolha 

a melhor forma de agir no terreno e ambiente onde se desenrola a ocorrência policial, 

para que haja êxito no trabalho realizado pelos policiais militares. (DUTRA, 2002). 

 É muito importante o treinamento de atualização para os policiais militares, 

pois o policial militar pode ser acionado a qualquer instante para intervir em algum tipo 

de ilícito que esteja acontecendo ou para prestar socorro há alguma vítima, o policial 

militar deve ter em mente que sua profissão vai interagir na sua vida social e pessoal, 

estando de folga ou de serviço, o policial militar precisa ficar atento a todo momento, 

onde quer que ele esteja, porque também corre alguns riscos por ser policial militar. 

(MINAYO; et al. 2008). 

 

 

 RESULTADOS 

  

 Encontramos neste trabalho os resultados que demonstram que o treinamento 

de atualização para os policiais militares é de extrema importância para o atendimento 

de uma ocorrência policial. 

 Foi identificado que o trabalho policial militar tem suas peculiaridades e que o 

treinamento de atualização para os policiais militares proporciona um melhor 

atendimento a sociedade e com isso o êxito no cumprimento do atendimento das 

ocorrências policiais e com menos falhas durante o atendimento das ocorrências 

policiais e os procedimentos contra as ações dos policiais militares diminuíram, 

fazendo com que a mídia e a sociedade não tenham argumentos contra o trabalho 

realizado pela Polícia Militar e sim pelo contrário terão que elogiar o trabalho realizado 

pela Policia Militar. 

Fora verificado que as ocorrências policiais militares possuem são de diversas 

naturezas e o policial militar necessita ter um vasto conhecimento para atender estas 



 
 

situações e com o treinamento de atualização para os policiais militares isso os 

qualifica em condições para realizar o trabalho policial militar. 

Foi observado que o fator tempo de serviço na Policia Militar sem treinamento 

de atualização pode prejudicar o desempenho do trabalho policial militar nas 

ocorrências policiais, isto ocorre porque o policial militar trabalha em média na 

Corporação 30 anos e assim adquire os direitos para ir para reserva remunerada, isto 

significa o direito de se aposentar e durante estes anos de trabalho na Polícia Militar 

é necessário que ele passe por diversos cursos de treinamento de atualização para 

os policiais militares, pois o que hoje é novidade amanhã poderão estar ultrapassado 

e sem utilidade para o trabalho policial militar no atendimento das ocorrências policiais. 

Contatou que é muito importante o treinamento de atualização para os policiais 

militares, pois o policial militar pode ser acionado a qualquer instante para intervir em 

algum ato criminoso que esteja acontecendo ou para prestar socorro há alguma 

vítima, o policial militar deve ter em mente que sua profissão vai interagir na sua vida 

social e pessoal, estando ele de folga ou de serviço, o policial militar necessita estar 

atento a todo momento em qualquer local que ele se encontre, porque ele também 

corre alguns riscos por ser policial militar. 

 

    

CONCLUSÃO 

 

 Foi concluído que o treinamento de atualização para os policiais militares é de 

extrema importância para o atendimento da ocorrência policial, pois o trabalho policial 

militar tem suas peculiaridades e o treinamento de atualização proporciona maiores 

chances de obter êxito no atendimento das ocorrências policiais, as falhas durante o 

atendimento das ocorrências policiais serão menores e com isso os procedimento 

contra as ações dos policiais militares diminuirão, a mídia e a sociedade terão que 

elogia o trabalho realizado pela Policia Militar. 

Também foi verificado que o tempo de trabalho sem treinamento de atualização 

para os policiais militares atrapalha seu desempenho nas ocorrências policiais, o que 

hoje é novidade no treinamento de atualização amanhã poderá estar ultrapassado e 

não terá utilidade no trabalho policial militar. O policial militar necessita do treinamento 



 
 

de atualização porque há a qualquer momento pode ter que agir contra algum tipo de 

ato criminoso que esteja ocorrendo, o policial militar precisa ter em mente que sua 

profissão vai interagir com sua vida social e pessoal, estando de folga ou de serviço, 

o policial militar precisa ficar atento em os lugares que ele esteja, pois também corre 

alguns riscos por ser policial militar. 
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