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LEI N.º 3.363, DE 07 DE JANEIRO DE 2000. (publicado no D.O. n.º 7, de 11/01/00) 
 

Autoriza Alistamento na PMERJ E NO CBMERJ de Ado-

lescentes entre 16 e 18 anos incompletos e dá outras 

providências. 

O Governador do Estado do Rio de Janeiro,  

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a promover o alistamento na Po-
lícia Militar  - PMERJ e no Corpo de Bombeiros – CBMERJ aos adolescentes com idade compre-
endida entre 16 (dezesseis) e 18 (dezoito) anos incompletos, para ambos os sexos. 

Parágrafo Único – Aos adolescentes entre 16 (dezesseis) e 18 (dezoito) anos in-
completos, sua formação será por um período mínimo de 01 (um) ano e a prestação de seus servi-
ços na instituição somente se dará em atividades de serviço interno – lotados em quadro especial – 
onde se permitirá uso, manuseio ou porte de armamento e trabalho noturno, perigoso e insalubre.  

Art. 2º - A lotação do adolescente nas unidades da PMERJ – Polícia Militar do Esta-
do do Rio de Janeiro, se dará sempre o mais próximo à sua residência ou escola que seja matricu-
lado. 

Art. 3º - O adolescente na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, após a sua formação, corresponderá os direitos de 
soldado de 2ª classe para fins de percebimento de seus vencimentos 

Art. 4º - Ao adolescente que atingir a idade de 18 (dezoito) anos, será aplicada uma 
formação complementar para fins de habilitá-lo ao ingresso na carreira de servidor militar 
estadual. 

Art. 5º - Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a promover o alistamento na Po-
lícia Militar – PMERJ e no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro – CBMERJ a 
brasileiros com idade compreendida entre 16 (dezesseis) E 30 (trinta) anos, para ambos os sexos. 

Art. 6º - Fica autorizado o Poder Executivo Estadual a promover dotações referentes 
a presente Lei e dispor em Decretos para sua Regulamentação. 

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposi-
ções em contrário. 

Rio de Janeiro, em 07 de janeiro de 2000. 
 

ANTHONY GAROTINHO 

Governador 
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