
MANIFESTO CONTRA O PL 4363/2001
Projeto de lei orgânica das Polícias Militares

e Bombeiros Militares Estaduais
UM ATAQUE DIRETO A TODA SOCIEDADE CIVIL

O Movimento Pró Bombeiros Civis, alerta e pede socorro e providências a toda sociedade
contra este PL, que sob a luz de análise consciente se mostra um ataque à sociedade civil.

Em resumo, este projeto de lei federal descontinua qualquer mecanismo de controle
sobre as corporações militares estaduais que passam a ter suas associações privadas
como órgãos federais próprios e plena autonomia para criar suas próprias leis, regras e
normas sobre si e sobre a sociedade civil, incluindo poderes de fiscalizar e aplicar punições
por conta própria, exercer controle sobre outras profissões civis, serviços, indústria e
comércio em quaisquer áreas que julgarem de seu interesse ou como de competência
exclusiva das instituições militares com base em julgamento próprio, poderão adentrar em
locais públicos ou privados e criminalizar pessoas, grupos em reunião, e ainda exercer
poder de controle sobre a liberação do uso e ocupação de solo.

O PL impede que os mais de 5 mil municípios no País que não tem serviço públicos
de Bombeiros possam criar seus próprios Bombeiros Civis Municipais ou celebrar convênios
com Associações de Ajuda Humanitária para conveniar Bombeiros Voluntários, criminaliza
as profissões e serviços públicos e privados que já existem ou venham a existir, eles
poderão assumir o controle e sequestrar as bases de Bombeiros Voluntários e de
Bombeiros Municipais, além de extinguir a profissão de Bombeiro Civil no Brasil.

Pelo PL, estas corporações terão toda autonomia e poderes inclusive sobre a
nomeação dos comandantes, os governadores somente poderão escolher entre lista
apresentada por eles ou substituir o comando após “justificar”, cria novos super cargos de
de generais e passam a ter controle também sobre os planos e metas da corporação, eles
vão dizer o que querem ou não fazer e como ou quando, sem qualquer controle direto dos
governadores ou de outros órgãos de governo e da própria sociedade civil, e cria condições
para isentar de responsabilidade agentes que usem de violência e execuções em serviço.

O projeto de Lei orgânica, como está, não pode ser aprovado sem amplas
discussões, e esse risco acontece agora mesmo na Câmara dos Deputados.

Saiba mais e participe da resistência no

Movimento Pró Bombeiros Civis
probombeiros.com.br

#contrapl4363
BRASIL - 12/12/2022
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CONTRA O PL 4363/2001
Projeto de lei orgânica das Polícias Militares e Bombeiros Militares,

È UMA MANOBRA CONTRA A SOCIEDADE E NÃO PODE CONTINUAR

Mais informações:

Este PL que tentam aprovar, sem que seja percebido e melhor discutido pela
sociedade, contém elementos que colocam as liberdades civis em risco, transformando as
polícias e bombeiros militares estaduais em instituições sem controle e com plenos poderes
sobre a sociedade e com autonomia plena para legislarem, criarem normas e controles de
fiscalização e punição por contra própria sobre pessoas, profissões, serviços, comércio,
indústria e produtos.

O PL atribui a estas corporações competências e poderes sobre a produção de
conhecimentos técnicos e científicos próprios sobre qualquer área que julguem de seu
interesse, remove quaisquer poderes dos governos estaduais sobre os comandos e sobre a
atuação e controle destas polícias e bombeiros, deixando os governadores e a população
ainda reféns da plena autonomia e auto controle destas tropas sobre si mesmas e sobre a
sociedade.

O PL cria mais super cargos acima dos de generais para polícia e bombeiros
militares, inflando ainda mais os salários dos coronéis que, tendo chegado ao último nível
de suas carreiras, poderão ter mais promoções, onerando ainda mais os cofres públicos e
sem a contrapartida da melhoria do serviço, lhes dá ainda poderes de “Polícia Judiciária
Militar” e blinda seus agentes legitimando impunidade ao uso de violência e execuções em
serviço.

Transforma as associações privadas de comandantes de polícias militares e de
bombeiros militares em órgãos federais com poderes sobre quaisquer ações que julguem
de sua competência em esferas federal, estadual e municipal, além de cadeiras cativas com
poder de deliberação em ministérios, podendo agir contrariando os anseios da sociedade
civil (sem qualquer tipo de punição), bem como por cima dos governos estaduais e de
quaisquer outras entidades públicas.

O PL chega ao extremo de condicionar o uso de solo no país a aprovação prévias
destas corporações militares estaduais, e legitíma serviços de "informação", além de
controle destas corporações militares sobre as pessoas que passam a ser condicionadas a
comunicar previamente a estas corporações caso venham a realizarem reuniões.

O PL atribui poderes para que as corporações militares estaduais possam criar suas
próprias leis, normas e regras e as impor de forma compulsória sobre a sociedade civil,
incluindo a eles competências para fiscalizar o comprimento de seus dispositivos e aplicar
sanções. Garante um sistema próprio de justiça mais blindado, o que, na prática, irá
dificultar ainda mais o combate a violência e corrupção destas corporações contra a
sociedade civil.

Movimento Pró Bombeiros Civis do Brasil    - probombeiros.com.br - Tel e Whats.  11 3522-5660
Manifesto CONTRA PL 4336-2001 Lei Orgânica das Polícias e Bombeiros Militares - Pág 2 de 3



Proíbe quaisquer serviços públicos ou privados civis de Bombeiros, sejam
bombeiros voluntários, Bombeiros Florestais, Bombeiros de aeródromo… e outros
bombeiros no país, o nome Bombeiro passa a ser exclusivo às corporações militares
estaduais. Com o PL aprovado as corporações poderão sequestrar qualquer base de
bombeiros voluntários ou de bombeiros municipais, e pode criminalizar quaisquer serviços
públicos ou privados de Bombeiros Civis e perseguir ainda mais as pessoas da profissão.

Os governadores não poderão mais nomear comandantes, senão entre a lista
tríplice que o próprio comando permita, também não poderão mais criar ou exigir planos de
trabalho e metas destas corporações que serão as responsáveis por elas mesmas
apresentarem aos governos seu plano de trabalho e metas, ou seja, dirão o que querem ou
não fazer, e de qual modo e quando executaram seus planejamentos, ainda se um
governador pretender exonerar algum comandante de polícia ou bombeiro militar, necessita
antes “justificar” aos oficiais generais da respectiva corporação.
Os governadores e governos estaduais, passam a ser figurativos e as corporações militares
com a plena autonomia e controle institucional sobre a sociedade

Também permite que escolas militares e "cívico militares” se apropriem dos
orçamentos para educação pública, incluindo das verbas já escassas para as universidades
federais, além das instituições militares receber atribuição de produção científica própria,
de forma que podem ignorar disposições da ANVISA, INMETRO, ABNT e outras.

Os bombeiros militares terão a tutela, controle, fiscalização e credenciamento de
quaisquer profissionais de quaisquer áreas serviços e empresas privadas que julguem atuar
em atividades de competência dos bombeiros militares, onde poderemos incluir engenharia
de segurança e saúdo de trabalho, APH, Bombeiros Civis, Brigadas de Incêndio Florestas
(sejam serviços privados ou públicas de nível federal, estadual ou municipal), as profissões
e serviços das áreas de prevenção e resposta às emergências, as entidades de classe e o
próprio mercado de trabalho serão cerceados de sua autonomia sobre ao exercício das
profissões, estas corporações terão poder comercial sobre a sociedade e as pessoas.

Neste neste PL estão as condições para o cerceamento das liberdades de
expressão, as reunião de grupos, manifestações e quaisquer movimentos sociais, sindicais
ou populares, poderão ser reprimidos a qualquer tempo, estarão sujeitas aos critérios
subjetivos dos comandantes que por conta própria poderão agir, com base em critérios
abstratos e subjetivos do comando, inclusive se eximindo de responsabilidade por uso de
violência e execuções de seus agentes em serviço.

Estaremos publicando mais informações e vídeos explicando cada ponto do PL e
seu potencial de dano à sociedade, o enorme retrocesso que significa ao nosso país como
civilização e justificando todos os esforços para que não siga como está.

Saiba mais e participe da resistência

Movimento Pró Bombeiros Civis

probombeiros.com.br
#contrapl4363
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