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RESUMO 

 

 

NETO, Wilmar Tabaiares da Silva. Monografia apresentada como pré-requisito para obtenção 

do título de especialista em Segurança Pública na PMMG. 

Na monografia, almejou-se obter e discutir informações que pudessem contribuir para 

a melhoria dos processos e procedimentos adotados no tratamento do policial quando acusado 

de transgressão disciplinar na Polícia Militar do Amazonas. Os pontos realçados são o 

controle social formal e informal internos na instituição policial e a busca do fortalecimento 

da hierarquia e disciplina nos moldes das Forças Armadas, em detrimento do tratamento e 

garantias constitucionais que são negadas aos policiais, em especial aqueles que têm sua 

liberdade cerceada, sem obediência aos ritos processuais legais. Considerou-se que os Direitos 

Humanos são as ressalvas feitas ao poder estatal, para garantir o pleno desenvolvimento do 

indivíduo na sociedade, e a Polícia Militar não pode dar aos seus integrantes tratamento 

diferente daquele que se pretende dar a população.  

 

Palavras-chave: Polícia Militar. Direitos Humanos. Abuso de Poder. 
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ABSTRACT 

 

 

NETO, Wilmar Tabaiares da Silva. Monograph  presented as a pre-requisite for get the title of 

expert studies of Public Safety confirmed by the police of Minas Gerais (PMMG). 

 

The monograph look for to verify if occur abuse of power occurs when the 

application of disciplinary punishment in the Amazon Military Police, longed to get 

information that could contribute to improving the processes and procedures adopted to treat 

the policeman when accused of disciplinary offense. The points highlighted are the formal 

and informal social control in domestic police agency and the pursuit of strengthening 

hierarchy and discipline in the manner of Armed Forces over the treatment and constitutional 

guarantees that are denied to the policeman, especially those who have their freedom curtailed 

without obedience to the rites procedural legal. Considering that Human Hights are the 

reservations made to the state power to ensure the full development of individuals in society 

and the Military Police can´t give its members other than the treatment is intended to give the 

population in the general way. 

 

Key words: Military Police. Human Rights. Abuse of Power. 
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INTRODUÇÃO 

Esta monografia tem, como tema, uma contribuição ao estudo do Direito 

Disciplinar no âmbito da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), abordando julgamentos de 

transgressões administrativas. A escolha incide na provável existência de práticas 

remanescentes da época da Ditadura Militar, como o cerceamento da liberdade sem um 

processo legal ou ainda castigos físicos, que vai contra os direitos e garantias individuais de 

todo cidadão, constantes na Constituição do Brasil em plena era do Estado Democrático de 

Direito. 

A base teórica é sustentada por doutrinadores que se reportam ao uso da violência 

legítima pelo Estado, pelo que se fez uma seleção de autores contemporâneos que travam uma 

discussão atual sobre o assunto, com foco voltado para aqueles que se reportam aos Direitos 

Humanos e as normas constitucionais no Estado Democrático, com aplicação para a atividade 

policial-militar.  

Os Direitos Humanos são preexistentes ao Estado e, por isso, devem ser parte 

integrante de toda sociedade como fator de dignidade humana, inclusive aos policiais, pois 

antes de serem agentes da lei, são pessoas (Herkenhoff, 1994).  

Assim, embora a polícia esteja presente em todas as formas de organizações 

sociais, desde os tempos antigos, detentora da violência legitimada (Monjadert, 2002), ela não 

pode se afastar dos marcos legais em suas ações nas quais lhe são impostos limites, inclusive 

na vida da caserna onde o poder disciplinar é mais incisivo.  

Quanto ao Poder Disciplinar Meirelles (2007, p. 124), afirma que “é uma 

supremacia especial que o Estado exerce sobre todos aqueles que se vinculam à 

Administração por relações de qualquer natureza, subordinando-se às normas de 

funcionamento do serviço [...]”, incluindo-se aí as autoridades a quem cabe coibir as infrações 

atribuídas aos policiais. 
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O marco teórico desta pesquisa é a obra de Martins (2008) intitulada “Lei 

Disciplinar da Polícia Militar do Estado de São Paulo: inconstitucionalidade e Atecnias”, a 

qual trata do processo disciplinar sob o enfoque do princípio da dignidade da pessoa humana, 

discorrendo sobre as relações dentro da Polícia Militar e faz uma análise crítica da forma 

como são processadas as punições disciplinares na caserna em detrimento aos direitos e 

garantias fundamentais previstos na Constituição Federal Brasileira. 

O Plano Nacional de Segurança Pública (2003) prevê uma polícia cidadã, que 

tenha a dignidade da pessoa humana como centro e finalidade de sua atividade, mas o foco da 

atenção é dado, quase sempre, para a prestação do serviço policial e não contempla o 

tratamento interna corporis quando da aplicação de punição disciplinar, motivo porque deixa 

um vácuo para o abuso de poder por parte dos comandantes. 

Na monografia, não se questiona o fato de que os infratores devam ser 

sancionados para se evitar o sentimento de impunidade, mas o exercício do direito de punir 

deve ocorrer de acordo com os mandamentos constitucionais. O policial, comprovadamente 

infrator, deve ser punido pela Administração Pública, mas isso não autoriza a realização de 

julgamentos que tenham o caráter meramente subjetivo ou que visem a atender o “clamor 

público” imediato, o que é incompatível com as garantias constitucionais vigentes no Brasil
2
. 

Nesse sentido, a punição deve ser aplicada conforme satisfaça o fim social, 

educativo, e reprima a falta cometida. Porém, não é lícito ao superior hierárquico punir 

arbitrariamente ou com rigor excessivo, ou, ainda, sem se ater a critérios judiciais. A 

“Administração pode e deve, atendo-se aos princípios gerais do Direito e às normas 

administrativas específicas do serviço, conceituar a falta cometida, escolher e graduar a pena 

disciplinar, em face dos dados concretos apurados pelos meios regulares” (MEIRELLES, 

2007, p. 126), tudo isso de acordo com o ordenamento legal. 

O estudo do tema se revela de grande importância em virtude da forte assimilação 

da cultura organizacional e do ethos militar pelos policiais ao longo do tempo, e é, por isso, 

um obstáculo às mudanças necessárias para uma nova realidade a ser vivida na PMAM.  

                                                      
2 Em especial a ampla defesa e contraditório, previstos no Art. 5° incisos LIV e LV,  cujo objeto de discussão mais 

profunda não faz parte deste trabalho, mas  de grande importância,  merecedor de um estudo à parte. 
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Os pontos realçados são o controle social formal na Instituição Policial Militar do 

Amazonas e a busca do fortalecimento da hierarquia e disciplina em detrimento ao tratamento 

e garantias constitucionais.  

Ênfase especial é dada para aqueles casos em que o militar tem sua liberdade 

cerceada sem obediência aos ritos processuais, pois, do mesmo modo como a polícia é 

considerada uma ferramenta de controle social formal em relação à criminalidade e violência, 

ela também é alvo de controle interno e externo.  

A Diretoria de Justiça e Disciplina (DJD), Corregedoria e Ouvidoria são 

mecanismos de controle formal que atuam para que a probabilidade de ocorrência de desvio 

de conduta de seus membros seja reduzida, mas esses órgãos não podem se afastar do marco 

legal e do respeito aos Direitos Humanos.  

A pesquisa pretende contribuir com um novo olhar sobre o abuso de poder nas 

instituições policiais, de tal forma que futuros estudos possam ser feitos, considerada a vida 

interna corporis como fator importante na análise da violência, em especial aquela praticada 

pelo e contra o policial militar. 

A monografia teve, como objetivo geral, analisar as formas de tratamento e 

julgamento dispensados aos policiais militares nas organizações, em especial a Polícia Militar 

do Amazonas, quando acusados do cometimento de infração disciplinar, e a existência do 

abuso de poder na aplicação da sanção imposta. 

Quanto aos objetivos específicos, limitaram-se a: 

a) discorrer sobre a origem da punição disciplinar questionando seus requisitos 

necessários, assim como também seus pressupostos legais de cabimento; 

b) identificar ocorrências envolvendo policiais pela prática de abuso de poder, 

como por exemplo, o 2° Batalhão de Choque (ROCAM), que é uma tropa altamente treinada, 

sendo considerada tropa especializada, e é quem mais é denunciada por abuso de poder; 

c) examinar casos de punição disciplinar aplicados de forma diferenciada e sem os 

requisitos de ampla defesa, contraditório e devido processo legal previstos na Constituição 

Federal do Brasil. 
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A hipótese básica partiu da premissa de que a cultura organizacional e o caráter 

subjetivo na aplicação de punição disciplinar favorecem o abuso de poder por parte de 

superior hierárquico na Polícia Militar, em especial no Estado do Amazonas. 

A metodologia utilizada quanto ao modelo conceitual operativo é bibliográfica e 

documental, pois se baseou na legislação específica da PMAM, na Constituição Federal do 

Brasil em relatórios de pesquisa da SENASP (2009), em processos, relatórios e publicações 

da Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública do Amazonas e da Polícia Militar, 

bem como apresenta uma base teórica com referencial em Meireles (2007), Herkenhoff 

(1997) e Pietro (2002),  para melhor se entender o princípio da dignidade da pessoa humana, 

princípios fundamentais da Constituição Federal, e as normas do Direito Administrativo que 

norteiam a Administração Pública para os casos em estudo. 

A parte prática desenvolveu-se com o uso de documentação indireta realizada por 

meio de pesquisa documental (fontes primárias) em relatórios e publicação de atos 

administrativos da Polícia Militar do Amazonas. A pesquisa documental limitou-se ao banco 

de dados da Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública e da Polícia Militar do 

Amazonas. 

As infrações estudadas na pesquisa tratam exclusivamente das condutas de “falta 

ou atraso ao serviço”, pois é um tipo de infração que pode ser cometida por qualquer 

trabalhador, militar ou não, pois diversos são os motivos que podem levar uma pessoa a não 

chegar no horário marcado para início de sua jornada: é uma transgressão que, embora mereça 

uma reprimenda administrativa, não chega a se tornar tão aviltante ao ponto de macular a 

imagem da Corporação. 

Foram escolhidos, no estudo de caso, atos administrativos em um intervalo de 

tempo pequeno, todos publicados nos meses de setembro, outubro e novembro de 2010, de tal 

forma que a autoridade que praticou o ato é a mesma, bem como em virtude desse menor 

intervalo de tempo, ela não deve ter sofrido mudanças de comportamento e alterado 

drasticamente o seu modo de agir e pensar quando do julgamento subjetivo do militar acusado 

de transgressão disciplinar.  

A amostragem utilizada para a escolha dos casos estudados nas publicações em 

Boletim Geral da Polícia Militar do Amazonas (BG) foi do tipo não aleatória por escolha, ou 
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seja, embora não represente a população como um todo, serve para identificar aspectos 

relevantes e ideias centrais do objeto de estudo.  

A monografia divide-se em cinco seções: a primeira destinada à introdução da 

discussão, com vistas em dar ao leitor uma visão clara do assunto a ser tratado.  

Na segunda seção, é feita uma abordagem teórica sobre aspectos históricos da 

Polícia Militar, em especial a PMAM, bem como um breve estudo da atividade policial e seus 

fundamentos essenciais: hierarquia e disciplina. 

Na terceira seção, aborda-se a questão da cultura organizacional com ênfase aos 

aspectos éticos na PMAM, pois são fatores intrínsecos a qualquer organização e que, de 

maneira direta ou indireta, influenciam no comportamento do policial transgressor ou da 

autoridade coatora responsável pelo controle social formal. Discorre-se sobre os conceitos de 

poder disciplinar, poder discricionário e princípios da Administração Pública voltados para o 

tema. 

Na quarta seção, discute-se o controle social formal na PMAM, em especial nos 

aspectos relativos aos Direitos Humanos e à percepção do abuso de poder nas instituições 

policial-militares. 

A quinta seção cuida do tratamento dos dados do sistema de controle da Polícia 

Militar e Corregedoria, com ênfase especial ao julgamento de transgressões disciplinares com 

abuso de poder, por meio de uma análise comparativa do caráter subjetivo das punições. 

Para melhor ilustração da pesquisa constam cinco anexos: 

Anexo I: conjunto de seis tabelas nas quais são mostrados, em números, a 

percepção do abuso de poder pelo policial no Brasil, o principal procedimento usado para 

punir na PMAM, comparação de punições entre oficiais e praças pela DJD / Corregedoria e os 

tipos de crimes com maior incidência de denuncias na Corregedoria Geral. 

Anexo II: é composto de duas figuras nas quais são relatados abuso de poder 

durante o processo de formação de praças, ocorrido há mais de trinta anos, e o mesmo 

tratamento flagrado em 2010, na PMAM durante um curso de formação de soldados. 
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Anexo III: nesse anexo, são apresentadas diversas portarias de exclusão de praças, 

todas datadas de 07/10/2010, nas quais os encarregados dos processos concluíram pela 

permanência dos policiais e o Comandante Geral discordou e expulsou-os da Corporação. 

Constam, ainda, diversos processos das chamadas Razões de Defesa (RD), em que os 

policiais são punidos de formas distintas, pela mesma transgressão disciplinar, baseada 

exclusivamente no caráter subjetivo da autoridade. 

Anexo IV: trata-se dos gráficos de denúncias registradas na Corregedoria Geral 

contra policiais militares e os quartéis que apresentam maior incidência, com especial 

destaque para o 2° Batalhão de Choque (ROCAM) por ser a unidade com maior número de 

denúncias contra policiais nos anos de 2009 e 2010. 

Anexo V: se refere a decisões judiciais nas quais a Polícia Militar do Amazonas 

foi condenada a anular portarias de exclusão de soldados, por se encontrarem eivadas de 

vício. 

Como ponto inicial dos fundamentos teóricos, é imprescindível uma visão sobre a 

Polícia, em especial a Polícia Militar, com seus pilares básicos, que são a hierarquia e a 

disciplina, conforme será apresentado na próxima seção. 

 



18 
 

2.  A POLÍCIA MILITAR 

Embora o ensino no âmbito das instituições militares tenha se voltado para a 

capacitação técnica de policiais e seu emprego de acordo com os direitos humanos, algumas 

características militares existentes na época da ditadura ainda permanecessem patentes nos 

quartéis. O valor policial-militar, segundo Duarte (1995), ainda inclui uma postura ética a 

qual deve ser espelhada no amor à verdade, no respeito à dignidade da pessoa humana, na 

ação justa e imparcial para com os outros. 

Uma força policial se diferencia das forças armadas bem claramente no campo 

operacional, pois é onde o emprego de técnicas e táticas com uso da força e persuasão é 

utilizado de acordo com o treinamento a que são submetidos. No caso concreto, a polícia 

enfrenta cidadãos infratores e não inimigos, daí a importância de estudar o processo histórico 

e de formação e tratamento cotidiano do policial, em especial quando da acusação do 

cometimento de conduta tipificada como transgressão disciplinar, o que será apresentado 

nesta seção.  

  

2.1  Polícia: Aspectos históricos. 

Segundo Bayley (2006)
3
, a polícia é uma instituição presente em todas as formas 

de organização social, desde os primórdios da evolução humana até os dias atuais. Como 

definição preliminar, a polícia profissional, na forma como se conhece hoje, surgiu no séc. 

XVIII, com as instituições criadas pelo Estado para se manter a ordem social e garantir as 

liberdades, tanto pública quanto individual, com respeito às normas sociais existentes. 

Etimologicamente, a concepção do termo polícia advém do vocábulo politia, 

derivado do latim, que, por sua vez, procede do grego politeía. Polícia tem o mesmo sentido 

de organização política, de sistema de governo e até mesmo de governo. 

O Dicionário Michaelis (1998) define a polícia como sendo: 

1. Conjunto de leis e disposições que servem de garantia à segurança da 

coletividade. 

                                                      
3 Cita o trabalho de Richard Schwartz e James Miller (1964), afirmando ser a única pesquisa sistemática das 

instituições policiais nas sociedades primitivas, sendo que um dos primeiros casos documentados se deu em 

Roma, começando no ano de 27 a.c, com a criação do cargo de praefectus vigiliun (chefe de polícia). 
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2. Órgão auxiliar da justiça cuja atividade consiste em prevenir, assegurar, 

manter ou restaurar a ordem, a tranquilidade, a segurança e a liberdade 

pública e individual; proteger a propriedade e zelar pela moralidade dos 

costumes averiguando, reprimindo ou apontando as causas que perturbem 

a sinergia social.  

3. Corporação governamental incumbida de manter a ordem pública, 

prevenir e descobrir crimes e fazer respeitar e cumprir as leis. 

Já para Monjadert (2002), a polícia é uma força física destinada a evitar o uso da 

violência ou mantê-la em nível aceitável pela sociedade. 

[...] força física suscetível, por sua superioridade, de impedir a qualquer outra pessoa 

o recurso a violência, ou de contê-lo nos quadros (nível, formas, objeto) que o 

próprio Estado autoriza. Essa força pública é comumente denominada polícia. 

(MONJADERT, 2002, p.13) 

O autor traz à tona a questão da violência legitimada, e a polícia usou esse recurso 

ao longo dos tempos, baseada, sobretudo na legalidade de suas ações. Dessa forma, a polícia 

surge como um meio de o Estado mostrar que detém o uso da violência física legítima a ser 

utilizada em todos os lugares, salvo exceções a que estão impostos limites.  

No Brasil as polícias militares têm sua origem nas Forças Policiais ou Força 

Pública, criadas durante o período em que o Brasil era Império e que foram extintas no golpe 

militar de 1964, com o objetivo de estabelecer rígido controle sobre as corporações policiais 

armadas (forças estaduais). Assim, o governo militar (1964 – 1985) extinguiu as guardas civis 

e regulamentou as normas fiscalizadoras do Exército sobre as polícias militares, inclusive, 

nomeando oficiais do exército para comandá-las em quase todos os estados brasileiros
4
. 

Quanto a sua estrutura organizacional, as polícias militares encontram-se 

organizadas em postos (relativos aos oficiais) e graduações (relativas às praças), à semelhança 

do exército brasileiro. De acordo com Manoel (2004), as polícias militares brasileiras são as 

instituições policiais mais antigas a manter esse formato.  

A partir de 1969, com o Decreto 667, de 02 de julho, elas passaram a ter outra 

organização. Houve uma unificação de doutrina e de forma de atuação, o que obrigou muitos 

                                                      
4 Veja Dec. 667 de 02 de julho de 1969: “reorganiza as polícias e bombeiros militares”. 
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Estados a abandonarem suas tradições, exceto a Brigada Militar do Rio Grande do Sul, que 

permaneceu com o mesmo nome. A partir desse marco, as Polícias Militares passaram a 

realizar as atividades de manutenção da ordem pública com exclusividade, denominada de 

Policiamento Ostensivo na forma como conhecemos hoje. A partir de 1988, com a nova 

Constituição Federal do Brasil, no artigo 144
5
, o termo manutenção foi substituído por 

preservação da ordem pública. 

Hoje, as polícias militares ainda são organizadas como instituições militares. 

Todos os seus integrantes são constitucionalmente conceituados como "militares dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Territórios" (Constituição Federal, Art. 42
6
). As PMs têm a missão 

constitucional de realizar a polícia ostensiva, com a finalidade de preservação da ordem 

pública. Sua atuação principal deve estar voltada para as atividades de policiamento 

preventivo, para tentar evitar o acontecimento de crimes e de contravenções penais. São ações 

eminentemente proativas e não repressivas. 

No Estado do Amazonas, a Polícia Militar (PMAM) teve origem a partir da 

Guarda Policial, criada em 04 de abril de 1837 para combater um movimento contrário a 

Coroa Portuguesa, chamada Cabanagem, no Estado do Pará. 

A atual denominação ocorreu em 1938, mas somente em 1967 passou a executar o 

policiamento ostensivo fardado nos moldes de como hoje acontece. 

A sua Lei de Organização Básica (LOB) atual foi editada pela Lei n° 3.514, de 08 

de junho de 2010, a qual dispõe sobre a estrutura organizacional cujo modelo segue o 

                                                      
5
 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:  

I - polícia federal; 

II - polícia rodoviária federal; 

III - polícia ferroviária federal; 

IV - polícias civis; 

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares. 

 
6
 Art. 42. Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas 

com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios 

(Redação dada ao artigo pela Emenda Constitucional n. 18, de 5.2.1998). 
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estabelecido pelo Dec. 667, de 02 de julho de 1969, uma burocracia com característica militar: 

altamente formal, com princípio da unidade comando, comunicação verticalizada, com 

departamentalização e especialização, cujo objetivo é a verticalização das ordens pela da 

cadeia de comando. 

No Amazonas, assim como em todo o território nacional, a Polícia Militar é 

organizada sob os pilares da hierarquia e disciplina, onde se exigem rigorosos procedimentos 

comportamentais, os quais são expressos em normas e diretrizes internas que buscam uma 

padronização de comportamentos e condutas dos seus integrantes com objetivo de fazer com 

que o policial militar venha a agir sem deixar transparecer suas emoções ou sentimentos, para 

que seja sempre eficiente nas demandas, tanto internas, quanto externas à Instituição, 

“deixando transparecer que o policial militar é imune aos conflitos, problemas e emoções 

humanas” (MOSCI apud Tavares, 2004, p. 36). No entanto, pelo próprio caráter de pessoa 

humana, tal situação é impossível de acontecer, pois se tratam de homens, e não máquinas. 

 

2.2  Atividade policial-militar: Hierarquia e disciplina da tropa 

De acordo com Ludwig (1992), a partir de 1969, a Polícia Militar foi se 

especializando com treinamento direcionado para a manutenção da ordem pública, embora 

sempre atuasse sob a perspectiva de uma instituição voltada para a segurança nacional e 

emprego em operações de guerra ou movimentos subversivos, o que não encontra mais 

respaldo em face da nova ordem vigente no Brasil.  

Uma força policial se diferencia das forças armadas bem claramente no campo 

operacional, pois é onde o emprego de técnicas e táticas com uso da força e persuasão é 

utilizado de acordo com o treinamento a que são submetidos. No caso concreto, a polícia 

enfrenta cidadãos infratores e não inimigos, daí a importância em se estudar o processo de 

formação e tratamento cotidiano do policial, em especial quando da acusação do cometimento 

de conduta tipificada como transgressão disciplinar. 

Embora o ensino policial, muito mais nos dias atuais, tenha se voltado para a 

capacitação técnica de policiais e seu emprego de acordo com os direitos humanos, algumas 

características militares ainda permanecem visível nos quartéis, em especial aqueles ditos 



22 
 

“especializados”, onde o homem deve ser “superior ao tempo”
7
. O valor militar, segundo 

Duarte (1995), ainda inclui uma postura ética a qual deve ser espelhada no amor à verdade, no 

respeito à dignidade da pessoa humana, na ação justa e imparcial para com os outros. 

Na vida da caserna, a convivência diária dos policiais militares está calcada em 

dois pilares básicos: hierarquia e disciplina. Nesse sentido, Lazzarini apud Valla (2000) 

entende que tais princípios são uma garantia de aperfeiçoamento da Administração Pública.  

A hierarquia Policial Militar é a ordenação da autoridade em níveis diferentes na 

estrutura organizacional da Instituição. A ordenação vertical se faz por postos (oficiais) ou 

graduações (praças), daí o respeito à hierarquia ser consubstanciado no acatamento a 

sequencia de autoridade. 

A Disciplina se traduz pelo rigoroso acatamento às leis, regulamentos, normas e 

disposições que fundamentam a organização policial-militar e coordenam o seu 

funcionamento regular e harmônico, traduzido pelo cumprimento do dever por parte de todos 

os seus componentes. Mas é primordial destacar que os fundamentos ou ethos militar não 

podem nunca se sobrepor aos preceitos constitucionais. 

Na Polícia Militar do Amazonas, tais princípios estão contidos no seu Estatuto
8
, 

Lei n° 1.154, de 09 de dezembro de 1975, e no Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do 

Amazonas (RDPM)
 9

, Decreto n° 4.131 de 13 de janeiro de 1978, o qual estabelece que, 

                                                      
7
 Significa que o militar é superior a tudo, polivalente, não importando como ou onde vai ser empregado.  

8 Art. 12 - A hierarquia e a disciplina são a base institucional da Polícia Militar.[...] 

§ 1º - A hierarquia policial-militar é a ordenação da autoridade em níveis diferentes, dentro da estrutura da Polícia 

Militar. A ordenação se faz por postos ou graduações; dentro de um mesmo posto ou de uma mesma graduação 

se faz pela antiguidade no posto ou na graduação. O respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de 

acatamento à sequência de autoridade. 

§ 2º - Disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições 

que fundamentam o organismo policial-militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico 

traduzindo-o pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse 

organismo. 
9 Art. 6º. A disciplina policial-militar é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, 

normas e disposições, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos 

componentes do organismo policial-militar. 

§ 1º. São manifestações essenciais de disciplina: 

1)  a correção de atitudes; 

2)  a obediência pronta às ordens dos superiores hierárquicos; [...] 

Art. 7º. As ordens devem ser prontamente obedecidas. 

[...] § 3º. Quando a ordem importar em responsabilidade criminal para o executante, poderá o mesmo solicitar 

sua confirmação por escrito, cumprindo à autoridade que a emitiu, atender à solicitação. 

Art. 21. A punição disciplinar objetiva o fortalecimento da disciplina. (g.n) 

Parag. único. A punição deve ter em vista o benefício educativo ao punido e à coletividade a que ele pertence. 
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quando uma ordem for dada por um superior hierárquico, mesmo que importe no 

cometimento de crime ou lesão aos Direitos Humanos, a este somente lhe é autorizado pedir 

tal ordem “por escrito”, mas não permite o seu descumprimento sob pena de cometimento de 

transgressão da disciplina; pode, no entanto, ser causa de justificação. 

A hierarquia e a disciplina se constituem em pedra basilar nas Polícias Militares 

que vêm a permitir a materialização da obediência e da disposição dos seus integrantes em 

cumprir seu dever. No entanto, querer relacionar esses princípios como uma forma de manter 

dependência e subordinação de seus profissionais e leva-los a uma condição de servidão é 

uma relação que se faz por desconhecimento das especificidades do trabalho policial-militar 

(Gonçalves, 2008).  

É importante frisar que a hierarquia e a disciplina estão expressamente declaradas 

no Art. 42 da Constituição Federal do Brasil: “Os membros das polícias militares e corpos de 

bombeiros, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”. 

Assim, a disciplina e a hierarquia são inerentes a própria razão de ser das Polícias 

Militares. Silva (2004), ao tratar da Polícia de Minas Gerais, afirma que, tanto nas forças 

armadas, quanto na Polícia Militar, de início, a disciplina militar era exercida pela da 

dominação.  

A princípio, os indivíduos eram influenciados com ameaças de sanções por 

demais severas, inclusive castigos físicos para que mantivessem a disciplina da tropa. O 

exemplo mais clássico de revolta dos praças por conta do excesso de abuso de poder no Brasil 

foi a revolta da chibata.
10

 

Assis, apud Silva (2004), em estudo da Polícia de Minas Gerais, cita que a 

exigência cada vez maior da sociedade pela qualificação do policial causou mudanças 

significativas na polícia, iniciadas pelos praças com um processo de “politização”. Isso 

causou um enorme processo de divergência entre dominantes e dominados, pois muitos 

                                                      
10 Os motivos principais da Revolta eram simples: o descontentamento com os baixos soldos, a alimentação de má 

qualidade e, principalmente, os humilhantes castigos corporais impostos aos praças. Estes haviam sido abolidos no começo 

do século, acompanhando o final da escravidão, sendo depois reativados pela Marinha como forma de manter a disciplina a 

bordo, quando então em um ato arbitrário um marinheiro negro foi punido com mais de 250 chibatadas, o quê revoltou o 

restante da tropa. Ao final do movimento quase todos foram mortos, pois o governo, que afirmava ter feito um acordo de 

anistia, não o cumpriu. 
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comandantes ainda se serviam de um regulamento totalmente distante da realidade para impor 

a disciplina, e, na PMAM o mesmo regulamento ainda permanece em vigor. Assim, 

questionamentos que regiam as relações interpessoais do tipo: “manda quem pode, obedece 

quem tem juízo”, exemplificam lógicas institucionais interrogadas por oficiais e contestadas 

publicamente, pois saíram dos quartéis e tomaram as ruas de Minas Gerais em junho de 1997. 

Ainda sob o argumento inicial de um aumento diferenciado aos oficiais, praças se rebelaram 

contra o comando da Polícia Militar. Para Assis (2000) a disciplina e a hierarquia são 

abandonadas e o abismo existente entre oficiais e praças é visível a partir de então.  

Dentre as reivindicações dos grevistas, uma chama a atenção: revisão do 

regulamento disciplinar. Terminada a greve, novos valores foram concebidos, dentre eles os 

conceitos de hierarquia e disciplina, os quais, apesar de permanecerem presentes, foram 

modificados, pois até então eram eminentemente autoritários e tiveram que ceder lugar a uma 

disciplina, em tese, “mais natural, mais democrática, mais aceitável” (SILVA, 2004, p. 22). 

Ainda citando a polícia mineira como exemplo, Assis (2000) afirma que, no 

ambiente interno da Polícia Militar, o processo de formação disciplinar se faz por 

identificação, notadamente pelo exemplo. Não bastam mais “estrelas” e um regulamento 

disciplinar, é preciso competência técnica e tratamento igual para todos, mas acima de tudo 

justo. A mudança no tratamento dado aos policiais não prejudicou a eficiência da atividade-

fim da Polícia Militar mineira, a qual goza de lugar de destaque no sistema de segurança 

pública nacional, em razão dos objetivos alcançados quanto à diminuição dos índices de 

criminalidade, em que pese ainda ser uma burocracia rígida, mas que, aos poucos, devido a 

novas políticas implantadas aos longo dos últimos anos, vem se flexibilizando com a 

finalidade de otimizar os recursos disponíveis. 

Robert Merton (1967), em estudo sobre a burocracia, constata que, para ser eficaz, 

uma burocracia exige devoção aos regulamentos, mas estes não podem ser rígidos e devem se 

adequar aos objetivos a que se propõem, pois, quando tomados como absolutos, produzem 

ineficiência em casos específicos. No caso da Polícia Militar do Amazonas, a ineficiência 

surge quando a hierarquia e disciplina são tomadas como pilares rígidos que, ao restringir o 

espaço para o exercício da autonomia do policial, “acabam por abrir caminhos para válvulas 

de escape, como, por exemplo, alcoolismo, suicídio, excesso de transgressões” (SILVA, 2004, 

p. 27). 
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Os aspectos formadores de qualquer instituição são fundamentais para a 

compreensão de sua estrutura formal burocrática. No caso a Polícia Militar tem uma estrutura 

rígida, vertical e centralizada com previsão em seus regulamentos, mas toda e qualquer 

organização não é composta apenas de uma estrutura formal: ela é objeto da cultura 

organizacional, pois é dela que decorrem as ações e modo de agir e proceder. Na próxima 

seção, será discutida a questão dos aspectos intrínsecos na Polícia Militar, que podem levar ao 

abuso de poder. 
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3.  CULTURA ORGANIZACIONAL E ÉTICA 

Para refletir sobre as questões que envolvem o tema proposto, faz-se necessária 

uma discussão sobre cultura organizacional e princípios da Administração Pública na 

expectativa de compreender o papel da identidade cultural da organização na vida do policial 

militar. 

Tal abordagem revela-se importante em face da forte assimilação da cultura 

militar ao longo do tempo, o que pode se transformar em um obstáculo às mudanças 

necessárias para uma nova realidade a ser vivida. 

Pretende-se discutir os motivos pelos quais decorridos 32 anos da entrada em 

vigor do Regulamento Disciplinar da PMAM (1978) e 23 anos da promulgação da 

Constituição Federal do Brasil de 1988, não se discute a possibilidade de repensar as formas 

de punição ali contidas, em especial aquelas medidas cerceadoras de liberdade, conforme se 

verá. 

 

3.1  Fatores que influenciam no desvio de comportamento do policial militar. 

A cultura existente em determinada organização é importante, pois ela exerce 

papel fundamental no agir e pensar das pessoas integrantes daquela sociedade. Assim, 

Hofstede (2008) define cultura como: 

[...] formas padronizadas de pensamento, sentimentos e reações, adquiridas e 

transmitidas principalmente por símbolos, constituindo realizações distintivas de 

grupos humanos, incluindo suas personificações em artefatos; o núcleo essencial da 

cultura consiste nas ideias tradicionais e especialmente em seus valores subjacentes 

(HOFSTEDE, 1980, p.21). 

Assim, é possível dizer que cultura vem a ser toda junção de ideias, 

comportamentos e abstrações de um grupo social assimilado ao longo do tempo.  

Outra definição importante se refere à cultura organizacional, a qual, segundo 

Martins (2006), é um fenômeno composto por valores comuns e característicos de uma 

organização, percebida a partir da manifestação coletiva dos comportamentos individuais. 

Dessa forma, o conjunto de costumes e hábitos existentes e que orientam as ações no dia-a-dia 
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consolidam um perfil ou uma identidade coletiva que refletem a mentalidade predominante na 

organização. 

Os primeiros estudos a esse tema tiveram início na década de 1950, com a 

internacionalização de empresas, as quais necessitavam operar em países com culturas 

diferentes, o que não raramente gerava conflitos. Assim, nos anos 1970, a expressão “cultura 

organizacional” passou a ser utilizada pelas empresas multinacionais como um instrumento 

capaz de interpretar a vida e o comportamento organizacional. 

Tais conceitos são importantes para entender a cultura da Polícia Militar, 

porquanto, embora após a Constituição Federal de 1988 tenha buscado se adequar às novas 

exigências do Estado Democrático e dos Direitos Humanos nos tratos com o público externo, 

não modificou os seus regulamentos e estatutos quando no trato efetivo ao policial militar 

acusado de transgressão militar. 

Conforme citado anteriormente, toda comunidade, pessoa e organização têm 

características comuns consolidadas ao longo do tempo e que constituem a sua identidade 

própria, o que torna único o seu ethos
11

 e  representa a cultura ou espírito organizacional. Na 

caserna, Castro (1990) afirma que o ethos militar, apesar de ter algumas características 

próprias em cada local, guarda semelhanças comuns em qualquer país, e no Brasil a Polícia 

Militar tem duas funções antagônicas
12

, como agente da paz social e reserva do Exército em 

caso de guerra. 

Toda pessoa, ao ingressar na carreira policial-militar, torna-se membro de um 

grupo (Silva, 2004), o qual é identificado pela farda, e passa a viver exclusivamente em 

função do seu trabalho; aos poucos, distancia-se e internaliza a cultura militar. Outro fator 

observado por Resende e Cavazza, apud Silva (2004), que leva o policial ao desvio de 

comportamento, seriam as frustrações, as desilusões e as contrariedades sofridas no meio 

militar. Isso decorre quando o relacionamento interpessoal não é pautado pelo respeito e 

cordialidade entre superiores e subordinados, ou até mesmo entre pares, e o convívio é 

marcado por inveja, desconsideração e abuso de poder. Tal situação proporciona o 

aparecimento de desconfiança, vingança, conflitos e facções na instituição. 

                                                      
11 Ethos é uma palavra de origem grega, que significa costumes, caráter, a maneira de compreender e organizar a 

conduta (SARAIVA, 2000). 
12 Isso se prende ao fato de o policial militar exercer um papel duplo de reserva do exército, que se prepara para 

combater o inimigo da pátria e de agente da paz quando do exercício da atividade-fim de policiamento, na qual  

não existem inimigos, mas sim cidadãos infratores. 
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Ainda no mesmo estudo, Resende e Cavazza, apud Silva (2004), concluem que, 

com o decorrer do tempo, os policiais militares percebem que, na instituição, apenas uns 

planejam, e outros ouvem e executam. Também experimentam a indiferença da sociedade, e 

finalmente percebem que não são imunes à violência social, ou seja, o policial é cidadão 

comum e não pode ser tratado como culpado antes de um processo justo e legal, mesmo sob o 

argumento de possuir característica própria de militar. 

Sobre a vida na caserna, Gonçalves (2008) afirma que o policial militar deve ser 

dotado de capacidade de atuar em consonância com os princípios éticos e valores morais, e 

suas decisões devem ser pautadas não só pelo que é legal e justo, mas também pelo que é 

honesto. Assim, a ética, moral e bons costumes deveriam permear a vida do policial em toda 

sua jornada, seja internamente, seja em sua vida extraquartel. 

Importante destacar uma distinção entre ética e moral. Ética vem do grego ethos, 

que quer dizer modo de ser, ou caráter, enquanto maneira de vida que o homem adquire ou 

conquista ou, objetivamente, é um conjunto sistemático de conhecimentos racionais e 

objetivos a respeito do comportamento humano e moral, conforme Gonçalves (2008). Daí, 

muitas vezes se confundir ética e moral, mas é importante sua diferenciação. Para tanto, 

Claudio Reis (1996)
13

, ao tratar da ética no serviço público, afirma que a moral se reporta aos 

costumes, deveres e modo de proceder dos homens nas relações com seus semelhantes, 

segundo a justiça e a equidade natural, ou seja, é um conjunto de regras de conduta ou hábitos 

julgados válidos para qualquer tempo ou lugar, para grupo, ou pessoa determinada; a moral 

tem caráter normativo. 

No campo profissional da Policia Militar, a ética deveria vir com os direitos 

humanos ao se colocarem esses fatos pelo lado da seriedade, da polidez, sobretudo de um 

superior consciente das necessidades de fazer cumprir os princípios da dignidade da pessoa 

humana e da liberdade a seus subordinados. 

Na PMAM, os valores da ética estão presentes no artigo 27 do estatuto
14

 da 

PMAM, a qual impõe a cada um de seus integrantes conduta moral e profissional com 

                                                      
13 Disponível em:http://www.enap.gov.br/downloads/ec43ea4fetica_serv_public.pdf, acesso em 12 de julho de 

2011. Trabalho sobre Ética no Serviço Público da ENAP (Escola Nacional do Serviço Público). 
14 DA ÉTICA POLICIAL-MILITAR 

Art. 27. O sentimento do dever o pundonor policial-militar e o decoro da classe impõe, a cada um dos integrantes 

da Polícia Militar conduta moral e profissional irrepreensível com observância dos seguintes preceitos 

da ética policial-militar: 



29 
 

respeito à dignidade da pessoa humana e ao tratamento justo e imparcial nos julgamentos, 

observando os preceitos legais normativos. 

Assim, “se percebe que existe uma relação entre valores éticos e dever” 

(GONÇALVES, 2008, p.55). As relações com base no esquema de liderança e poder se 

caracterizam pela dominação legal com uso de estatutos e regulamentos impostos sob o 

argumento de manter a disciplina e a hierarquia. Para Martins (2006), cabe aos oficiais a 

instrução e o direcionamento ideológico
15

 da tropa, na condição de líderes natos, como se 

carismáticos o fossem, contudo, se legitimam pela força e pela severidade do Regulamento 

Militar, e aos subordinados cabe apenas obedecer e se submeter ao rigor da disciplina, sob a 

vigilância dos superiores e o risco da punição e da perda do mérito. 

 

3.2  Discricionariedade e abuso de poder. 

Todo agente público tem a sua disposição diversos princípios, os quais 

determinam sua forma de conduta com vistas em resguardar valores básicos inerentes à 

sociedade. Isso permite a efetivação da justiça e a flexibilização de alguns dogmas para 

relativizar a aplicação de normas tidas como verdades absolutas, como o RDPM. Nesse 

contexto, torna-se necessário discorrer sobre os princípios da Razoabilidade e da 

Proporcionalidade ante a Administração Pública. 

Rocha (1994) define o princípio da razoabilidade como aquele que proíbe o 

excesso, para encontrar a compatibilidade entre os meios e os fins, de tal forma a não permitir 

por parte da Administração Pública práticas abusivas com lesão aos direitos fundamentais 

previstos na Constituição Federal. Quanto ao princípio da proporcionalidade, trata-se do 

índice que permite equiparar e valorar princípios constitucionais para que seja feita a justiça. 

Os dois princípios se identificam em três elementos: 

a. Adequação: o ato administrativo deve se adequar aos objetivos previstos; 

                                                                                                                                                                      
I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento da dignidade pessoal; 

III - respeitar a dignidade da pessoa humana; 

V - ser justo e imparcial no julgamento dos atos e na apreciação do mérito dos subordinados; 

XII - cumprir os seus deveres de cidadão; 
15 É aquele direcionamento capaz de influenciar comportamento, ditando regras de conduta e até de valores morais. 
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b. Necessidade: o ato deve ser de todos os meios possíveis o menos restritivo aos 

direitos e garantias individuais; 

c. Proporcionalidade: deve haver uma proporção entre meios e objetivos, 

proibidos os excessos. Tal elemento é importante quando da aplicação de 

punição disciplinar, pois a sanção deve ser equivalente à gravidade da 

infração, de acordo com sua natureza. 

Outro princípio que atua diretamente ligado ato discricionário é o da motivação 

dos atos administrativos. É um princípio constitucional que impõe à Administração Pública 

que demonstre suas razões quando da tomada de qualquer ato administrativo, o que permite 

mais transparência e clareza nos fundamentos de fato e de direito que embasaram a tomada de 

decisão. 

Pietro (2002), ao se referir a tais princípios, reputa-os como mais uma tentativa de 

impor limitações à discricionariedade administrativa, o que permite ampliar a apreciação do 

ato administrativo, já que o administrador não pode atuar segundo seus valores pessoais, com 

medidas segundo seu exclusivo entendimento, motivo pelo qual deve levar em consideração 

valores comum à sociedade para reduzir os excessos e abusos e combater os arbítrios. 

O poder discricionário é aquele em que a autoridade pode escolher, de acordo com 

a conveniência e oportunidade, qual a melhor forma de agir para a tomada de uma decisão 

diante de um caso concreto. Corroborada a afirmativa e o pressuposto de que o policial militar 

é um agente da lei, a discricionariedade se caracteriza por uma faculdade do policial para 

escolher, dentre uma pluralidade de meios, também possibilitados pela lei, o alcance do fim 

que direciona o interesse da ordem pública e da paz social (Bittner, 1972).  

No entanto, boa parte das ações dos policiais é eminentemente social, ou seja, não 

relacionadas ao crime
16

. Logo, a partir desse ponto de vista, o poder discricionário pode ser 

visto como o meio, não necessariamente previsto em lei, mas que, regido por ordem moral e 

ética, possibilita ao policial escolher uma alternativa dentre várias possíveis para resolver um 

problema social que ameace ou ponha em risco a integridade de um bem jurídico tutelado. 

                                                      
16 A esse respeito, BAYLEI (2006, p. 138) enumera 10 situações em que existem atendimentos policiais, dos quais 

4 itens (emergência não-criminal, cuidados com pessoas incapacitadas, aconselhamentos e investigação não-

criminal) são atípicos ao serviço, ou seja, é atendimento social, estão presente em todo o mundo. 
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De acordo com Costa (2004), a polícia usa métodos formais e informais para fazer 

o seu trabalho, portanto a aplicação da lei é apenas um método dentre vários possíveis. Isso se 

explica em face da complexidade de suas atividades ao que a sociedade, naquele momento 

imediato, espera da polícia, com o fim de evitar a violência e a manter a ordem pública, 

mesmo quando é evidente o cometimento de crime. Por exemplo, quando o policial precisa 

tomar uma decisão imediata em casos de desordem em via pública, que, não necessariamente, 

vai importar em prisão dos acusados, os quais podem, perfeitamente, sair do local mediante 

ordem ou pedido, se os ânimos forem apaziguados, muito embora a lei determine a condução 

a uma delegacia.  

[...] ser policial significa estar autorizado, e ser exigido, a agir de modo coercivo 

quando a coerção for necessária, segundo o determinado pela avaliação do próprio 

policial das condições do local e do momento (BITNNER apud COSTA, 2004, p. 

123 ).
17 

Importante frisar que, embora o poder discricionário do policial seja amplamente 

reconhecido em face da complexidade das ações policiais, deve-se buscar padronizar e 

normatizar as ações, ainda que nem todos os casos permitam agir conforme o regulamento, 

em face da dinâmica social.  O poder discricionário, mais que uma necessidade social, é 

intrínseco à atividade policial, pois é orientado pelo conhecimento prático, saber e técnica dos 

policiais na atividade cotidiana, o que vai fomentar procedimentos, decisões e regras mais 

oportunas para cada local e acontecimento, de acordo com a dinâmica envolvida, mas sem se 

afastar dos marcos legais, sob pena de agir com abuso de poder. 

Dessa forma, a discricionariedade da autoridade coatora ao decidir aplicar uma 

penalidade ao policial infrator, sem observar os limites da lei, de forma a ferir princípios 

constitucionais, mormente os da proporcionalidade, razoabilidade e motivação dos atos 

administrativos, mesmo sob o argumento da urgência da punição, não se justifica, pois deixa 

de ser um ato discricionário para ser um ato arbitrário, conforme já explicado. Ademais, frisa-

se: a discricionariedade possui limites e balizas. Como nos ensina Bandeira de Mello (2001), 

nem devia ser “poder discricionário” e sim “dever-poder” discricionário. 

                                                      
17 Apud  Costa,  Arthur T.M; “Reformas institucionais  e as relações entre polícia e sociedade”; Revista Sociedade 

e Estado, 2004, V.19, número 01, pg. 123. Consulta no site: www.scielo.br. Acesso em 13 de julho de 2011. 

http://www.scielo.br/
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O poder discricionário é importante para este estudo, pois é por meio dele que 

muitos superiores justificam suas ações quando da aplicação de punições disciplinares. 

Assim, seu uso de forma inadequada e fora do prescrito em normas pode acarretar o abuso de 

poder, o qual, segundo MEIRELLES (2007, p.106), ocorre quando “a autoridade, embora 

competente para praticar o ato, ultrapassa os limites de suas atribuições ou se desvia das 

finalidades administrativas”, conceito que é adotado na presente monografia.  

O abuso do poder, como todo ilícito, reveste as formas mais diversas. Ora se 

apresenta ostensivo como a truculência, às vezes dissimulado como o estelionato, e 

não raro encoberto na aparência ilusória dos atos legais. Em qualquer desses 

aspectos – flagrante ou disfarçado – o abuso do poder é sempre uma ilegalidade 

invalidadora do ato que o contém
18

 (MEIRELLES, 2007, p.107). 

Pietro (2002) vincula o abuso de poder ao seu uso com excesso, ou com desvio ao 

se praticar o ato com finalidade diversa daquela prevista em lei ou regulamento. 

Vício do ato administrativo que ocorre quando o agente exorbita de suas atribuições 

(excesso de poder), ou pratica ato com finalidade diversa da que decorre, explicita  

ou implicitamente, da lei (desvio de poder) [...]  (PIETRO, 2002, p. 222). 

Assim, o abuso de poder é caracterizado pelo seu uso ilegal ou coercitivo sem 

obediência aos preceitos legais normatizados, conforme deixa claro o Código de Processo 

Penal Militar
19

. 

Segundo Freitas (2001), o abuso do poder, de forma repetida e sistematizada, no 

local de trabalho, durante um período longo de tempo, constitui a principal característica do 

assédio moral. Importante frisar que, nesse tipo de assédio, o abuso de poder não se dá de 

                                                      
18  Idem p. 107 
19 Art. 467 - Haverá ilegalidade ou abuso de poder: 

a. quando o cerceamento da liberdade for ordenado por quem não tinha competência para tal; 

b. quando ordenado ou efetuado sem as formalidades legais; 

c.  quando não houver justa causa para a coação ou constrangimento; 

d. quando a liberdade de ir e vir for cerceada fora dos casos previstos em lei; 

e.  quando cessado o motivo que autorizava o cerceamento; 

f. quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; 

g.  quando alguém estiver processado por fato que não constitua crime em tese; 

h.  quando estiver extinta a punibilidade; 

i. quando o processo estiver evidentemente nulo. 
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forma explícita, pois, quando isso ocorre, dá-se o abuso de autoridade. Mas ambas as formas 

constituem abuso de poder. 

Importante observar que, no abuso de poder, dificilmente haverá conflito aberto
20

: 

normalmente ocorre de forma discreta, observável a partir de certo momento apenas pela 

vítima, depois pelos seus pares. Mas pode acontecer também de forma clara, com gritos, 

gestos e ofensas morais, contudo, é menos comum conforme Martins (2006).  

A pretexto de manter o bom andamento da organização, tudo se justifica: horários 

prolongados, que não se podem sequer negociar, sobrecarga de trabalho dito urgente, 

exigências descabidas conforme Freitas (2001). Tal situação se aplica perfeitamente na 

PMAM, onde, em alguns quartéis do interior do Estado, os policiais trabalham em regime de 

24 x 24 (vinte e quatro horas trabalhadas por outro de folga), ou seja, 360 horas/mês, e outros 

serviços “extras” sob o pretexto de serem extraordinários, mas que fazem parte do cotidiano 

da polícia, ou ainda quando policiais passam anos sem gozar suas férias por necessidade do 

serviço e a administração depois afirma que o militar as “perdeu”, sem direito a qualquer 

indenização pelo Estado. A agressão, no caso, é clara: um superior hierárquico que coage seus 

subordinados com seu poder. 

Quanto ao assédio moral, Hirigoyen (2001) caracteriza como toda e qualquer 

conduta abusiva, que se manifesta sobretudo por comportamentos, palavras, atos, gestos e 

escritos que possam trazer dano à personalidade, à dignidade ou à integridade física ou 

psíquica de uma pessoa, de forma a pôr  em perigo seu emprego ou degradar o ambiente do 

trabalho. Portanto, trata-se de uma conduta abusiva de natureza psicológica, a qual 

normalmente é de natureza repetitiva e prolongada e expõe o trabalhador a situações 

humilhantes e constrangedoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
20 Entende-se como sendo aquele conflito existente entre as partes de forma ostensiva e pública. 
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3.3  Poder disciplinar 

É o poder que tem a administração pública para apurar as infrações funcionais dos 

servidores públicos e demais pessoas submetidas à disciplina administrativa, bem como no 

poder de aplicar as medidas coercitivas previstas em normas vigentes. 

Costa (1981) afirma que o poder disciplinar tem por objetivo condicionar e manter 

a normalidade do serviço público. Importante frisar que até a Constituição Federal de 1988 

qualquer servidor público poderia ter sua liberdade cerceada por transgressão de normas 

previstas em estatuto próprio, mas, infelizmente, a Polícia Militar permaneceu com a mesma 

estrutura arcaica de antes. Já Meirelles (2007) afirma que: 

[...] é uma supremacia especial que o Estado exerce sobre todos aqueles que se 

vinculam à Administração por relações de qualquer natureza, subordinando-se às 

normas de funcionamento do serviço ou do estabelecimento que passam a integrar 

definitiva ou transitoriamente (MEIRELLES, 2007, p. 124). 

Daí o poder disciplinar não poder ser confundido com as medidas punitivas 

decorrentes do poder de polícia administrativa e com o poder punitivo do Estado, pois têm 

finalidade social que se materializa por meio de uma aplicação genérica sobre toda a 

sociedade, enquanto o poder disciplinar só abrange as infrações relacionadas à atividade 

interna corporis,ou seja, a um grupo específico de agentes do Estado.  

Se o funcionário infringe algum dos seus deveres, será responsabilizado 

disciplinarmente, e sofrerá uma punição cuja natureza depende da gravidade da falta 

cometida. As penas disciplinares de acordo com o regulamento disciplinar
21

 da PMAM, são a 

advertência, repreensão, detenção, prisão e prisão em separado ou isolamento. 

                                                      

21 Art. 22. As punições disciplinares a que estão sujeitos os policiais militares, segundo a classificação resultante do 

julgamento da transgressão, são as seguintes em ordem de gravidade crescente: 

1)  advertência; 

2)  repreensão; 

3)  detenção; 

4)  prisão e prisão em separado; 

5)  licenciamento e exclusão a bem da disciplina. 

Parágrafo Único. As punições disciplinares de detenção e prisão não podem ultrapassar de trinta dias. 
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A advertência é a forma mais branda de punir. Consiste numa admoestação feita 

verbalmente ao transgressor, e pode ser em caráter particular ou ostensivamente.  Quando 

ostensivamente, poderá ser na presença de superiores, no círculo de seus pares ou na presença 

de toda ou parte da tropa. 

A repreensão é a punição que, publicada em boletim, não priva o punido da 

liberdade, mas consta em sua ficha disciplinar.  

A detenção consiste no cerceamento da liberdade do punido, o qual deve 

permanecer no local que lhe for determinado, normalmente o quartel, sem que fique, no 

entanto, confinado.  

A prisão consiste no confinamento do punido em local próprio e designado para 

tal.  São lugares de prisão: 

- Para Oficial: determinado pelo Comandante no aquartelamento; 

- Para Subtenente e Sargento: compartimento denominado “Prisão”; 

- Para as demais praças: compartimento fechado denominado “Xadrez”. 

Em casos especiais, a prisão pode ser agravada para “Prisão em separado”, e o 

punido deve permanecer confinado e isolado e fazer suas refeições no local da prisão. 

Importante frisar que nem mesmo durante o Estado de Sítio a Constituição Federal
22

 permite a 

prisão na qual o acusado fique preso e isolado, mais ainda, limita o tempo de duração em até 

10 dias. 

Todavia, na aplicação da punição ao subordinado a classificação da transgressão 

disciplinar, de acordo com a gravidade da pena, não vincula o superior à obrigação de 

começar pela mais branda até atingir a mais rigorosa, pois a aplicação de uma dessas medidas 

                                                      
22 Art. 136. ...  

§ 3º Na vigência do estado de defesa: 

I - a prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida, será por este comunicada 

imediatamente ao juiz competente, que a relaxará, se não for legal, facultado ao preso requerer exame de 

corpo de delito à autoridade policial;  

II - a comunicação será acompanhada de declaração, pela autoridade, do estado físico e mental do detido no 

momento de sua autuação; 

III - a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a dez dias, salvo quando autorizada 

pelo Poder Judiciário; 

IV - é vedada a incomunicabilidade do preso.  
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depende da natureza e da gravidade da falta cometida, de acordo com o julgamento subjetivo 

da autoridade. Dessa forma, a punição deverá ser escolhida conforme satisfaça o interesse 

público (reeducação) e reprima a falta. Porém, isso não significa que o superior hierárquico 

possa punir arbitrariamente, ou sem se ater a critérios judiciais:  

[...] a Administração pode e deve, atendo-se aos princípios gerais do direito e às 

normas administrativas específicas do serviço, conceituar a falta cometida, escolher 

e graduar a pena disciplinar, em face dos dados concretos apurados pelos meios 

regulares – processos administrativos ou meios sumários -, conforme a maior ou 

menor gravidade da falta, ou a natureza da pena a ser aplicada (MEIRELLES, 2007, 

p. 126). 

Nesse sentido, o artigo 5°, incisos LV e LIV, da Constituição Federal, assegura “o 

processo administrativo com contraditório, ampla defesa com os meios e recursos a ela 

inerentes para todos os litigantes e acusados em geral”, e estatui que o processo legal seja 

necessário para a privação da liberdade ou de seus bens. 

Os princípios da ampla defesa e contraditório são elementares a todo processo, 

conforme preceitua a Magna Carta brasileira. Assim, a ampla defesa é uma consequência do 

contraditório, pois é a partir do conhecimento pelo interessado de todos os atos do processo e 

sua participação em efetuar alegações e produzir provas que determina a obediência a tais 

princípios. Dessa forma, pode-se afirmar que o contraditório é muito mais abrangente que a 

simples notificação das acusações ao interessado e a possibilidade de contrariar os atos 

processuais, sendo necessário a fundamentação por parte da autoridade coatora em todos os 

atos processuais, sob pena de incidir em vícios. 

Os mecanismos de controle social interno devem caminhar lado a lado com os 

Direitos Humanos. Para tanto, na próxima seção, será discutida essa questão, com abordagem 

de aspectos legais e doutrinários sobre o assunto, com destaque especial para uma pesquisa 

realizada pelo Ministério da Justiça em 2009, em parceria com a SENASP, onde é avaliada a 

percepção do abuso de poder praticado contra policiais no Brasil. 
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4.  CONTROLE SOCIAL INTERNO E DIREITOS HUMANOS 

A Polícia Militar tem uma estrutura dentro da corporação cujo objetivo é fiscalizar 

as atividades funcionais e a conduta dos seus membros, no caso, as seções de justiça e 

disciplina de cada quartel, que são subordinadas à Diretoria de Justiça e Disciplina, pois do 

mesmo modo como a polícia é considerada uma forma de controle social formal em relação à 

criminalidade e violência, ela também é alvo de controle interno e externo, no entanto, no 

presente estudo, a ênfase é dada exclusivamente ao controle formal interno, pois é dele que 

decorre ou não o abuso de poder, daí a necessidade de uma discussão sobre o assunto e sua 

relação com os Direitos humanos. 

A questão dos Direitos Humanos é objeto de discussão e polêmica em todos os 

níveis da sociedade, em especial quando se relaciona à Segurança Pública, visto que aqueles 

são direitos e garantias direcionados a dignidade da pessoa humana, e aí se deve incluir 

também o policial militar, para que possa desenvolver-se plenamente dentro da sociedade.  

 

4.1  Controle social na polícia 

Para Gibbs (1982), o controle social é uma ação intencional com objetivo de 

manipular o comportamento de um ou mais indivíduos por meio de uma de terceira parte. Daí 

se afirmar que o controle social é a capacidade que uma organização social tem de se 

autorregular, bem como os meios que ela utiliza para fomentar os seus membros à submissão 

de padrões estabelecidos. 

É certo que instituições policiais militares têm órgãos específicos para fiscalizar a 

atividade policial e para coibir os desvios de conduta. De acordo com Oliveira (2008), no 

Brasil, esses órgãos recebem o nome de corregedorias, as quais têm simultaneamente 

competências para corrigir e orientar as práticas policiais, de forma a torná-las mais eficientes, 

e, por outro lado, competências para investigar e punir condutas irregulares. A investigação 

abrange tanto a esfera administrativa quanto judicial, enquanto a punição está restringida, 

naturalmente, à área administrativa, e a criminal é exclusiva do poder judiciário. 

Em consequência, a corregedoria tem o duplo mandato de fiscalizar a qualidade 

do trabalho e, ao mesmo tempo, de encarnar o papel de “polícia da polícia”.  
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Segundo Oliveira (2008), na prática, as corregedorias brasileiras mal conseguem 

dar conta de missão tão abrangente. A sua atuação tende a ser reativa, mais do que proativa, e 

costuma estar mais centrada na investigação e castigo dos abusos do que na implementação de 

um controle de qualidade.  

Os mecanismos de controles sociais informais são os usos e costumes, os amigos, 

a mídia, a igreja. Oliveira (2008) afirma que o controle interno informal na polícia militar é 

fundamental para inibir desvios, pois uma subcultura rigorosa com os abusos é o controle 

mais eficaz na atividade policial. Isso é relevante à medida que esse tipo de subcultura deve se 

sobrepor à outras subculturas tolerantes ou, inclusive, incentivadoras dos desvios de conduta, 

da violência e da arbitrariedade policial.  

Existe ainda o controle social externo, como o Ministério Público, mas, o presente 

estudo, reportar-se-á apenas ao controle social interno, pois é de onde resulta o abuso de 

poder. 

De um modo geral, todas as instituições públicas necessitam de controle social 

para garantir o cumprimento de suas funções de forma satisfatória. No caso da polícia, que é 

depositária do monopólio estatal da violência legítima, essa necessidade é ainda mais patente, 

pois um desvio de conduta põe em cheque toda a Administração. Entretanto, é natural que as 

instituições resistam em alguma medida a esse controle, pelo menos inicialmente, por 

considerá-lo como uma interferência na sua autonomia.  

No Brasil, a noção de controle da atividade policial costuma ser entendida como a 

capacidade de coibir abusos cometidos pela polícia, por meio da prevenção ou da repressão 

desses desvios. No entanto, o controle depende em boa medida da transparência institucional, 

pois não é possível que se controle uma organização que desconhece o respeito aos direitos e 

garantias natas de todo ser humano, em especial de fornecer ao policial todos os dados 

disponíveis para que possa defender-se amplamente e contradizer os seus acusadores. Assim, 

a transparência é condição fundamental e necessária para o controle. 

Conforme afirma Oliveira (2008), em geral, o tratamento outorgado pelos 

sistemas de controle interno no Brasil é focalizado quase exclusivamente na punição dos 

policiais que cometem crimes, ao invés de privilegiar a prevenção. Inclusive, há setores 

sociais que demandam uma abordagem preventiva e abrangente da criminalidade em geral, 

mas voltam para o paradigma meramente punitivo quando se trata de abusos policiais. 
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Entende-se que, para diminuir o crime cometido por policiais, como qualquer tipo de crime, é 

mais barato e eficiente pensar em termos de prevenção. Dada a frequência com que 

acontecem casos de desvio de conduta policial no País, deve-se reagir com uma abordagem 

sistêmica, repensar os critérios de formação, seleção e fiscalização, bem como a cultura 

profissional.  

Um elemento importante quando se trata de instituição policial é o 

corporativismo, o qual não é um elemento próprio das corregedorias, mas da instituição 

policial. Ele tem um lado positivo, como reforço da identidade profissional, mas apresenta 

efeitos muito negativos quando interpretado no sentido de lealdade na transgressão, isto é, 

como uma tendência a não denunciar os colegas que transgridam a lei (SENASP, 2009). 

Assim, existem policiais de boa fé os quais ainda acreditam que quem mancha a 

imagem da corporação não é tanto o autor de irregularidades, mas aquele que as expõe 

publicamente. Isso poderia levar ao aprofundamento da desconfiança da sociedade perante a 

polícia.  

 

4.2  Controle social interno na PMAM. 

No Estado do Amazonas, a constatação de que o problema do desvio de conduta 

policial existe é feita principalmente por meio de denúncias protocoladas na Corregedoria 

Geral do Sistema, nas Unidades de Polícia (quartéis) e também pela Diretoria de Justiça e 

Disciplina da Polícia Militar a qual também tem a função de analisar os procedimentos e 

processos realizados nas seções de justiça de todos os quartéis da PM. 

Os agentes de controles sociais formais na PMAM são as autoridades previstas no 

regulamento disciplinar, Dec. 4131/78
23

, normalmente os comandantes ou chefes. 

                                                      
23 Art. 9º. A competência para aplicar as prescrições contidas neste Regulamento é conferida ao cargo e não ao grau 

hierárquico. 

São competentes para aplicá-las: 

1)  O Governador do Estado, a todos os integrantes da Polícia Militar. 

2)  O Cmt Geral, aos que estiverem sob o seu comando. 

3)  O Chefe da Casa Militar, aos que estiverem sob a sua chefia. 

4)  O Ch do EM Geral (Sub Cmt da PMAM), aos que servirem sob suas ordens. 

5)  Comandante do Policiamento da Capital, Comandante do Policiamento do Interior, Comandante do 

Corpo de Bombeiros, Comandante de Policiamento de Área, Diretores aos que servirem sob suas 

ordens. 
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No âmbito do sistema de segurança pública no Amazonas, de acordo com a lei 

3.204/07
24

 tem-se a Corregedoria Geral e a Ouvidoria, esta, posta como órgão de apoio 

interno da estrutura da Corregedoria Geral, as quais funcionam no mesmo local e têm por fim 

a defesa dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, da legalidade, 

impessoalidade, eficiência, moralidade e publicidade. E ainda a finalidade de exercer a 

fiscalização, disciplina e orientação administrativa da Polícia Militar do Amazonas. 

A Ouvidoria de Polícia é um órgão do governo do Estado que tem como 

atribuições ouvir, encaminhar e acompanhar denúncias, reclamações e elogios feitos pela 

população sobre a atuação policial. Esse órgão não investiga as denúncias recebidas, mas as 

encaminha para a Corregedoria e acompanha a apuração, para que ela seja rigorosa e 

imparcial, motivo pelo qual é um órgão de apoio no sistema do Amazonas. 

A Polícia Militar tem, em sua estrutura, mecanismos cujo objetivo é fiscalizar as 

atividades funcionais e a conduta dos seus membros, no caso, as seções de justiça e disciplina 

de cada quartel, que são subordinadas à Diretoria de Justiça e Disciplina, a qual foi criada pela 

Lei 3.514
25

 de 08 de junho de 2010.  

Embora a Diretoria de Justiça e Disciplina da PMAM seja recente, o trabalho de 

controle interno já existia na da estrutura organizacional, mas carecia de uma organização 

                                                                                                                                                                      
6)  Ajudante Geral, Comandante e Subcomandantes de OPM, Chefes de Seção, Serviço, Assessorias, 

Comandante de Subunidades, aos que servirem sob suas ordens. 

7)  Comandantes de Pelotões e Destacados, aos que servirem sob suas ordens. 

(Regulamento Disciplinar PMAM, Art. 9o) 

 
24 Art. 2.º A Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública do Estado do Amazonas tem como finalidades: 

I - a defesa dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, da legalidade, legitimidade, 

impessoalidade, moralidade, eficiência, economicidade e publicidade, bem como dos direitos e 

interesses individuais e coletivos, no âmbito do Sistema Estadual de Segurança Pública; 

II - o exercício das funções de fiscalização, disciplina e orientação administrativa das atividades 

desenvolvidas pelas Polícias Civil e Militar, pelo Corpo de Bombeiros Militar e pelo Departamento 

Estadual de Trânsito do Amazonas.  ( Cria Corregedoria Geral) 

 
25 Art. 30. A Diretoria de Justiça e Disciplina (DJD) é o órgão de Direção Setorial responsável pelo controle da 

disciplina na Corporação, subordinada diretamente ao Subcomandante Geral e tem a seu cargo a execução das 

atividades de Polícia Judiciária Militar e dos Procedimentos Administrativos- Disciplinares da Corporação. 

Parágrafo Único. A Diretoria de Justiça e Disciplina está assim organizada: 

I - Diretor; 

II - Subdiretor; 

III - Seção de Transgressões Disciplinares (DJD/1); 

IV - Seção de Ilícitos Penais (DJD/2); 

V - Seção de Recursos Disciplinares (DJD/3); 

VI - Seção de Expediente (DJD/4).                              (Lei de Organização Básica da PMAM, Art. 30) 
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adequada à sua importância na instituição, visto que as atribuições ficavam a cargo da 

Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública. Tal controle era realizado por uma 

seção de Justiça e Disciplina
26

. 

 

 

4.3   Direitos humanos e atividade policial-militar. 

Conforme já enunciado, o tema Direitos Humanos é fator de discussão e 

polêmica, em especial quando se relaciona a Segurança Pública, pois são direitos e garantias 

direcionados a pessoa humana, e aí se deve incluir também o policial militar, para que possa 

desenvolver-se plenamente dentro da sociedade, para identificar-se e ser identificado como 

portador e garantidor dos direitos fundamentais da pessoa humana. 

A respeito do tema Herkenhoff, entende que os Direitos Humanos aqueles 

existentes pela própria razão de natureza humana, sendo uma obrigação do Estado a sua 

garantia e proteção. 

[...] por direitos humanos ou direitos do homem são, modernamente, entendidos 

aqueles direitos fundamentais que o homem possui pelo fato de ser homem, por sua 

própria natureza humana, pela dignidade que a ela é inerente. São direitos que não 

resultam de uma concessão da sociedade política. Pelo contrário, são direitos que a 

sociedade política tem o dever de consagrar e garantir (HERKENHOFF, 1994, p. 

30). 

Assim, os Direitos Humanos não são concedidos pelo Estado para a sociedade: 

são inerentes ao homem pelo fato de possuir natureza própria e uma dignidade intrínseca a 

ela, por isso a sociedade política tem o dever de consagrar e garantir a todos indistintamente. 

                                                      
26 Art. 1º - O Sistema de Justiça e Disciplina da Polícia Militar (SisJD), será composto pelos órgãos diretamente 

envolvidos na Coordenação e execução das atividades de Polícia Judiciária Militar, procedimentos 

apuratórios administrativos e disciplinares, subordinado diretamente ao Subcomandante Geral, e tem como 

objetivo: 

I - permitir melhor supervisão e correição da atividade policial, nas áreas de disciplina e Polícia Judiciária 

Militar; 

II - possibilitar o assessoramento dos Comandantes, Diretores e Chefes de OPM, nas áreas de disciplina e 

Polícia Judiciária Militar; 

III - permitir a realização do adequado atendimento ao público, nos casos afetos à disciplina e à Polícia 

Judiciária Militar; 

IV – padronizar a execução dos procedimentos de Polícia Judiciária Militar e os Processos Administrativos-

Disciplinares previstos em lei; 

V – atender as demandas procedentes da Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública do Estado do 

Amazonas, órgãos do Poder Judiciário e Ministério Público. 

(Resolução no 9 do Comandante Geral PMAM) 
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O Estado passa a encontrar nos direitos do homem o limite ao seu poder. Mais do 

que isso, o Estado moderno incumbiu-se da tarefa de garantir esses direitos, que passam a 

compor o fundamento de sua legitimidade, por meio também, dos órgãos que promovem a 

segurança pública no País, em especial as polícias, pelo seu caráter diuturno de protetora e 

garantidora dos direitos dos cidadãos. 

Diante de fatos negativos que acontecem cotidianamente em desrespeito aos 

direitos humanos, faz-se necessária a adoção de medidas ou reformas importantes para que a 

polícia cumpra seu dever constitucional, com mudanças que não podem simplesmente se ater 

à tarefa de dizer ao policial militar como deve agir, mas principalmente no tratamento 

dispensado a ele, pois a rigidez dos tratamentos nos quartéis repercute na vida social do 

policial militar, o qual, apesar de sua característica peculiar, não se difere de outros 

trabalhadores, quando se fala da questão biológica, que é inerente a todo ser humano.  

Por anos, as instituições policiais foram alvo de denúncias, amplamente 

divulgadas pela mídia, como responsáveis por graves violações dos Direitos Humanos, mas, 

poucas vezes, questionou-se a forma como os policiais, em nome da disciplina, são tratados 

na vida na caserna. Isso guarda relevância à medida que os atos existentes interna corporis 

podem vir a prejudicar a vida em sociedade do policial vítima de abuso de poder.  

Segundo Martins (2008)
27

, a Polícia Militar de São Paulo, com advento da Lei 

Complementar n
o
 893, de 9 de março de 2001 −Regulamento Disciplinar da PMESP − 

adquiriu um instrumento posto a serviço do anti-humanismo e com tendência a relegar a 

pessoa do policial militar a segundo plano na Instituição. Para o autor, tal fenômeno se 

compreende sob o império de duas causas: medo e desprezo. Medo da espiral da violência que 

poderia justificar toda a sorte de normas, ainda que atropelados os princípios e valores 

democráticos. Desprezo pelas coisas do âmbito militar, já que as instituições e os servidores 

militares são vistos como estranhos passíveis de regência por normas espúrias.  

Tais normas, sob o pretexto de manter a hierarquia e disciplina, criam um abismo 

no âmbito interno, dividem a Polícia Militar em duas classes antagônicas: os oficiais 

detentores do poder e os praças responsáveis diretos pela execução do serviço policial. Diante 

desse dilema, por muito tempo, os praças não se achavam respeitados pela classe dos oficiais. 

Isso acarretou grande descontentamento institucional, fato observado na greve de 1997 na 

                                                      
27 Martins é oficial da PM paulista, Doutor e especialista em direito público e administrativo, autor de várias obras 

sobre direito militar. 
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PMMG que é considerada um marco na mudança de paradigma de respeito aos direitos dos 

policiais, pois, a partir de então, novas formas de punição foram adotadas e aquelas que 

cerceavam a liberdade e o caráter subjetivo das punições foram quase que totalmente 

abolidas, mas, nem por isso, a PMMG deixou de ser um referencial no Brasil ou teve sua 

hierarquia e disciplina acabadas, conforme Mazzuoli (2005). 

Assim, é preciso que ocorra a reconstrução da polícia militar assegurando o bom 

relacionamento interno exigindo-se mudanças estruturais e comportamentais que visem 

garantir um processo disciplinar justo e imparcial em virtude das características únicas de 

cada ocorrência policial. 

Outro fator a se considerar é a expressão “dignidade da pessoa humana”.  Moraes 

(2003) a trata da seguinte forma: 

A dignidade é um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta 

singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria e que traz 

consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, constituindo-se um 

mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que, 

somente excepcionalmente, possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos 

fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem todas 

as pessoas enquanto seres humanos (MORAES, 2003, p.50). 

A dignidade é parte integrante do ser humano quando este é reconhecido como tal 

por ele próprio e pela sociedade na qual esta está inserida. Também reconhece que toda ordem 

jurídica deve assegurar essa dignidade e os freios limitadores ao exercício dos direitos 

fundamentais são exceções, e não regras. 

A inserção no artigo 1º da Constituição Federal de 1988 pode ser justificada com 

a opinião de Moraes (2003): 

A dignidade da pessoa humana concede unidade aos direitos e garantias 

fundamentais, sendo inerente às personalidades humanas. Esse fundamento afasta a 

ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em 

detrimento da liberdade individual (Idem ). 

Daí se poder afirmar que o Estado Democrático de Direito tem na dignidade da 

pessoa humana um de seus fundamentos, conforme previsão do Art. 1°, inciso III da Lei 
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Magna Federal de 1988
28

, a qual dá sustentação aos direitos e garantias elencados no art. 5º da 

mesma Carta. 

O princípio da dignidade da pessoa humana é de grande relevância, pois é base e  

fundamento do sistema constitucional e da nossa organização como Estado Democrático de 

Direito, destinado a assegurar o exercício pleno dos direitos sociais e individuais, a liberdade, 

a segurança, o bem-estar, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade 

fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na paz e harmonia social e comprometida, na 

ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias como  se observa no 

preâmbulo da Constituição Federal de 1988
29

, que explicita os anseios da sociedade em dar a 

pessoa humana dignidade em todos os momentos de sua vida nesta e nas futuras gerações, o 

que ainda carece de melhor entendimento por parte de grande parcela da sociedade, inclusive 

os policiais. 

Para Silva (2004), quando a expressão “Direitos humanos é só para proteger 

bandido” é proferida por policiais, ou mesmo pela sociedade em geral, ela geralmente expressa 

a revolta e a mágoa contra aqueles que militam na defesa e promoção dos direitos humanos. 

Isso se torna um paradoxo, pois esse tema, tão importante para a paz social, é encarado, de 

forma distorcida e preconceituosa, por aqueles profissionais que, em primeiro lugar, deveriam 

ter fundado no respeito aos Direitos Humanos seu objetivo maior de servir e proteger a 

sociedade. 

Mas tal postura é fruto dos reflexos deixados pela história recente de repressão 

ocorrida durante o Regime Ditatorial no Brasil quando os Policiais Militares foram usados para 

                                                      
28

 Dos Princípios Fundamentais 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios 

e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

[...] 

III - a dignidade da pessoa humana;  

[...] 

 
29

 PREÂMBULO 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir 

um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a 

liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores 

supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e 

comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, 

promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL. 
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combater o inimigo interno do Estado, não fazendo distinção entre criminosos comuns e 

inimigos subversivos e perigosos para a “segurança nacional”. Isso ainda causa certa confusão 

na mente de policiais treinados na época da ditadura que ainda atuam no cotidiano da 

Segurança Pública. 

Gonçalves (2008), em um estudo sobre o estresse em policiais lotados em uma 

companhia de operações especiais da PMAM, corrobora essa afirmação e afirma que, embora 

o policial se reconheça como pessoa portadora de direitos humanos, ele percebe que é excluído 

como policial militar dessa situação. 

[...]  ainda que o entrevistado se reconheça como sujeito de direitos, percebe-se que 

este em certas ocasiões, sente que ele próprio e seus pares são excluídos de uma 

relação de igualdade de direitos, contrariando os princípios dos direitos humanos 

como sendo direito de todos, pois ainda que ele – o policial militar – desempenhe um 

papel fundamental em sua proteção, não se pode perder de vista que ele também é 

possuidor desses direitos (GONÇALVES, 2008, p. 51). 

Para Balestreri (2003), esse processo nas polícias militares não ocorrerá do dia 

para a noite.  Grande parte disso decorre da preocupação excessiva dos simpatizantes dos 

direitos humanos nas mudanças das leis, que condenam excessos e priorizam políticas 

econômicas e sociais, sem se preocupar com os aspectos institucionais da polícia, pelo 

pensamento de que ela se adequaria sozinha a essa nova ordem.  

Ao se reconhecer o papel exercido pela polícia na proteção aos direitos, tais quais 

estabelecidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na Convenção Internacional 

sobre os Direitos Civis e Políticos, e outros instrumentos internacionais para os Direitos 

Humanos, o policial, em especial o superior no trato para com seus subordinados, deve agir 

com ética, moral e legalidade, encorajado a observar os padrões humanitários, os quais devem 

nortear suas atividades e seu comportamento, pois é justamente no processo real da atividade 

básica de policiamento que os Direitos Humanos são respeitados ou violados. 

Conforme Balestreri (2003, p. 104), “para não se deixar influenciar pela massa e 

exercer o seu papel de defensor de direitos, o policial precisa ser e atuar como um especialista 

em segurança pública”. Diante disso, a sua conduta deve ser pautada em normas e princípios 

legais, morais, éticos e técnicos profissionais, bem como com respeito aos direitos individuais 

de todos e, como não poderia deixar de ser, dos próprios policiais. 
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Balestreri (2003) diz ainda que o respeito aos superiores deve, sim, existir, mas 

não pode ser conquistado com a humilhação e o medo, nem gerar nos subordinados, muitas 

vezes, um sentimento de revolta, o que, não raramente, acaba refletindo no tratamento para 

com a sociedade. “Não podemos respeitar aquele a quem se odeia”. A hierarquia tem como 

fundamento próprio a lei; com isso, deve se ver livre de abusos de poder. “A verdadeira 

hierarquia só pode ser exercida com base na lei e na lógica, longe, portanto, do personalismo e 

autoritarismo doentios” (idem, p. 34). 

 

4.4  Percepção de abuso de poder sofrido pelos policiais do Brasil. 

A Revista Época
30

, de 08 novembro de 2009, trouxe uma matéria com o título 

“Nossos policiais estão sofrendo”. A publicação discutiu os dados de uma pesquisa feita com 

policiais brasileiros pelo Ministério da Justiça em parceria com o Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)
31

.  

O trabalho foi realizado pelos pesquisadores Marcos Rolim, Silvia Ramos e Luiz 

Eduardo Soares, que reconhecem: “A pesquisa demonstra que há um sofrimento psicológico 

muito intenso. Essa experiência de vida acaba deformando esses policiais, que tendem a 

despejar sobre o público essa violência” (SOARES, apud Revista época, novembro, 2009).  

Diz a reportagem que a situação vivida é desalentadora: “um, em cada três 

policiais, afirma que não entraria para a polícia caso pudesse voltar no tempo. Para muitos 

deles, a vida de policial traz mais lembranças ruins do que histórias de glória e heroísmo” 

(REVISTA ÉPOCA, 08 de novembro de 2009). O motivo pelo qual as pessoas optam em 

trabalhar na Polícia Militar normalmente se atém a critérios financeiros e não vocacionais, e 

tal percepção de sofrimento na profissão aumenta à medida que os anos passam e nada muda 

para o policial, com reflexos na sociedade que recebe a prestação de um serviço de má 

qualidade. 

Como exemplo de pessoas que sofreram com as humilhações na caserna, a 

reportagem traz o relato do policial militar aposentado Wanderley Ribeiro, de 60 anos, 

presidente da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Como 

                                                      
30  Publicada na semana de 08 de novembro de 2009, chamou a atenção e foi propulsora na realização deste 

trabalho. A consulta foi realizada no site: www.revistepoca.globo.com, em 21 agosto de 2010 
31  A pesquisa encontra-se no site www.portal.mj.gov.br do Ministério da Justiça. 

http://www.revistepoca.globo.com/
http://www.portal.mj.gov.br/
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ele, 20% dos policiais afirmaram terem sido torturados durante o treinamento de formação 

policial, o que poderia retratar o momento em que ele ainda era jovem e possivelmente ainda 

vivia no período da Ditadura. Na mesma reportagem, mostra-se situação semelhante vivida 

em 2009 no Amazonas durante o curso de formação da Polícia Militar, ou seja, decorridos 

mais de vinte anos da promulgação da nova Constituição brasileira a forma de treinamento é 

semelhante. 

Ressalta-se, ainda, no depoimento do policial Ribeiro em entrevista à Revista 

época (2009), que, durante o seu curso de formação, ele foi levado a uma sala escura com 

outros recrutas onde os instrutores jogaram bombas de gás lacrimogêneo e trancaram a porta. 

Do lado de dentro, os recrutas gritavam desesperados e imploravam para sair. Muitos 

desmaiaram. “Quando eles abriram a porta, nós já saímos levando socos e chutes e sendo 

xingados”. E qual é a razão desse tipo de “treinamento”? “Eles tratam o policial como um 

animal, dizem que o PM tem de ser um animal adestrado. Depois, soltam esse animal em cima 

da sociedade”
32

. Esse depoimento, apresentado no Anexo 2, figura 01,  explicita o abuso de 

poder no processo de formação,  mostra a percepção de um policial aposentado sobre os 

malefícios causados à sociedade quando um policial é maltreinado ou quando tem sua 

formação voltada para a violência. 

A respeito da violência, Rolim
33

 (2009) afirma que a pesquisa demonstra que 

haver um sofrimento psicológico muito intenso, o que acaba por deformar esses policiais, os 

quais tendem a despejar sobre a sociedade  a violência aprendida nos quartéis. O autor, mais 

adiante,  afirma:  “Passamos os anos da ditadura encarando os policiais como repressores e 

defendemos os direitos humanos, mas nos esquecemos dos direitos humanos dos próprios 

policiais.”  

A reportagem ainda trata da questão da tortura, do assédio moral e das 

humilhações: em Manaus, um oficial conta que foi impedido de sair do serviço no dia das 

mães. “Eu estava saindo e me perguntaram se eu tinha servido água no jarro do instrutor. Eu 

tinha esquecido”, diz. “Eles me fizeram passar o dia enchendo um bebedouro de 300 litros 

com uma tigela onde só cabiam 300 mililitros”, afirma o PM, que publicou num blog
34

 

                                                      
32 Veja figura 01 – reprodução de depoimento no anexo II. 
33 Apud revista época em 08 de setembro de 2009. 
34  Durante o presente trabalho procurou-se acessar o blog, mas ele foi retirado no início deste ano. O blog cujo 

autor é desconhecido, publicava matérias polêmicas que envolvia escândalos na PMAM. O nome do blog é 

BARECOP. 
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imagens de alunos fazendo flexões
35

 com a cara virada para um meio-fio imundo. Observa-se 

que quem está punindo os alunos com a “flexão” é um oficial (veja figura 02, no anexo II, que 

mostra punição de aluno soldado no Amazonas). 

A pesquisa mostra, de forma quantitativa e qualitativa, não só quanto o policial 

militar do Brasil é mal preparado, mas também o quanto é humilhado por seus superiores,  

torturado nas corporações e discriminado pela sociedade brasileira. Revela ainda que 73,3% 

dos policiais da Polícia Militar consideraram que “a hierarquia de sua instituição provoca 

desrespeito e injustiças profissionais”. Exatamente as questões que afetam a segurança 

pública são tratadas com menos interesse e até certa desídia não necessários a uma formação 

profissional esperada pela sociedade brasileira.  

A tabela 01 (PM humilhado / desrespeitado por superior), constante no anexo I, 

mostra que o percentual de oficiais que se dizem humilhados por superior é maior entre os 

oficiais que entre os praças. Isso demonstra que os abusos são praticados não apenas por 

oficiais contra praças, mas sim por qualquer policial que tenha uma ascensão hierárquica 

sobre o outro, o que parece ser fruto da cultura organizacional distorcida, mas que ainda é 

patente nas Polícias Militares. Aparentemente, o fato de as humilhações praticadas por 

superiores hierárquicos serem mais comuns entre policiais militares sugere que as concepções 

mais rígidas de disciplina vigentes nas Polícias Militares abrem mais frequentemente espaço 

para a desconsideração do outro (SENASP, 2009). Com efeito, a percepção de policiais sobre 

o abuso, segundo a pesquisa, é maior entre os oficiais, com 61,9%, que entre os praças, com 

57,7%.  

Após a discussão do controle social na Polícia Militar e a prática de abuso de 

poder levadas a conhecimento público, em nível nacional, torna-se necessária uma discussão 

mais pontual sobre o assunto.  

Na próxima seção, a abordagem é voltada para alguns casos em que a mesma 

autoridade, pela mesma transgressão, ao usar de seu poder disciplinar, pune subordinados de 

forma aleatória, sem observar critérios legais. Também será discutida a questão das punições 

disciplinares e os meios empregados para fazê-lo, e, finalmente, uma comparação entre 

oficiais e praças para saber quem é mais punido e quem é mais denunciado. 

                                                      
35 Flexão é um tipo de punição física na qual o militar realiza movimentos apoiado nos braços de subida e descida, 

com a parte da frente do corpo voltado para o chão. 
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5  ANÁLISE E DISCUSSÃO.  

 

Para a pesquisa monográfica, optou-se por analisar um único tipo de transgressão 

disciplinar (falta ou atraso ao serviço). A autoridade que puniu, de forma discricionária, é a 

mesma em todos os casos, com isso pretende-se diminuir outras interferências subjetivas. O 

período de tempo é relativamente curto, o que diminui a possibilidade de mudança 

comportamental da autoridade. 

Nos casos em estudo nesta seção, reforça-se o argumento de que o caráter 

subjetivo da autoridade coatora, ao aplicar punições disciplinares, acaba por provocar 

distorções, ferindo a razoabilidade conferida ao poder discricionário. Por esse motivo, é 

passível de revisão pelo poder judiciário que pode anular o ato administrativo, por vício 

insanável, com efeitos retroativos a data inicial, causando danos ao erário público e a imagem 

da corporação, que pode vir a ser tida como arbitrária em face da contínua incidência nas 

práticas abusivas, conforme será discutido a seguir.  

 

5.1 Abuso de poder no julgamento de transgressão da disciplina. 

No Estado do Amazonas, a partir da análise documental dos dados constantes na 

Diretoria de Justiça e Disciplina e nos informativos internos (conforme anexo I e III, onde são 

apresentados dados relativos aos meios de punição), percebe-se que a concentração do poder 

disciplinar nas mãos de quem tem o cunho decisório da aplicação da punição, na maioria das 

vezes, desconsidera os pareceres dos conselhos de disciplina e presidência dos Processos 

Administrativos-Disciplinares, quando estes opinam pela improcedência das acusações 

atribuídas aos militares. 

Primeiramente, o estudo recai sobre o fato de que, em apenas um dia, todos os 

encarregados do processo administrativo opinaram pela permanência dos policiais na fileira 

da Polícia Militar, mas o corregedor auxiliar da PM discordou e opinou pela exclusão. 

Conforme se pode perceber na transcrição de um único Boletim Geral (B.G)
36

, publicado na 

mesma data, 21 de outubro de 2010. 

                                                      
36  Boletim Geral (B.G) é o meio utilizado para dar publicidade aos atos administrativos da PMAM, da mesma 

forma que existe o Diário Oficial do Estado. 
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O primeiro caso se refere à Portaria n° 079/DPA-5/2010, datada de 07 de outubro 

de 2010 (vide anexo III): nela, o policial é excluído pelo Comandante Geral, mesmo com 

parecer favorável a sua permanência na Polícia Militar.  O policial foi submetido a um 

processo administrativo chamado “sindicância disciplinar”, cuja finalidade é verificar se ele 

reúne condições de permanecer na PMAM. Para tanto, é nomeado um oficial como 

encarregado, o qual, por meio de depoimentos de outros oficiais, praças e civis, bem como 

com base nos fatos apurados, conclui pela permanência ou não do policial e se existe 

comprovação das acusações imputadas a ele. O encarregado concluiu pela permanência do 

soldado, mas o Corregedor, sem fundamentar a sua decisão, o que fere o princípio da 

motivação, discordou do parecer e opinou pela exclusão do militar, sendo acatado pelo 

Comandante Geral. 

Tanto quanto no caso anterior, nas portarias 081, 082, 083 e 084 de 07 de outubro 

de 2010 (anexo III), com diferentes oficiais,  realizou-se  processo Administrativo-Disciplinar 

com a finalidade de verificar se o soldado tinha condições de permanecer na PMAM. 

Novamente, o encarregado concluiu pela permanência do militar nas fileiras da corporação e  

o corregedor discordou, sem fundamentar sua decisão, e sugeriu ao Comandante Geral da 

PMAM a exclusão do praça. 

Observa-se que as portarias são do mesmo dia que a anterior (07 de outubro). 

Outro ponto se refere ao fato de que o corregedor se baseou em critérios meramente 

subjetivos para a tomada de sua decisão, ou seja, “não reunir condições ético-morais”, mas 

não cita quais foram essas condições. 

Em todos os casos, pode ser observado que a motivação é meramente subjetiva, e 

não fica clara qual norma específica foi infringida, pois o ato administrativo deve, 

necessariamente, ser objetivo, mesmo que discricionário, sob pena de ser um ato arbitrário.  

Não se duvida que o comandante tenha o poder discricionário para discordar e 

excluir o militar, mas, por qual motivo em todos os casos publicados no mesmo Boletim 

Geral da Corporação os encarregados foram favoráveis à permanência? Essa pergunta guarda 

relevância à medida que fica claro um distanciamento entre os juízos de valor entre os oficiais 

que comandam a instituição policial militar do Amazonas e aqueles que são comandados. 

Para um melhor entendimento, é necessário se perceber que, nos processos 

disciplinares da PMAM, o encarregado é um oficial e seu escrivão um graduado 
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(normalmente sargento), portanto pessoas diferentes e de patente diversas para todos os casos, 

mas que concluíram pela permanência do soldado na PMAM, e o corregedor, por critérios 

subjetivos, já que não motivou a sua decisão, discorda, o que culmina no licenciamento
37

 dos 

praças. Percebe-se a falta de técnica e equidade, pois as decisões não são motivadas e, quando 

o são, baseiam-se em critérios subjetivos que atrofiam os princípios básicos de justiça comum 

a qualquer cidadão brasileiro, conforme relata Martins (2008): 

[...] os policiais militares, sobretudo os praças, vêm sofrendo verdadeiro genocídio 

funcional de ordem disciplinar, pois desapareceram a noção de reeducação funcional 

e dosimetria das penas a serem aplicadas, de tal sorte que fundamentado em normas 

de caráter subjetivo e indeterminado, transgressões não especificadas e decisões 

tomadas em sede de discricionariedade subjetiva, toda a sorte de sansões são 

aplicadas, sem nenhuma técnica, ciência ou justiça (MARTINS, 2008, p. 20). 

Assim, o policial é trabalha em condições precárias, expõe-se a condições 

extremas e estressantes, não goza do justo reconhecimento pelos sacrifícios que seu trabalho 

exige e ainda se vê submetido a uma disciplina excessivamente rígida e abusiva. Tal situação 

favorece aqueles que, pela política ou pelo mérito, ocupam a carreira em gabinetes no 

exercício de funções privilegiadas, sem correr o risco de se ver envolvido em ocorrências 

complexas, mas que são distorcidas pela mídia ou pela versão da parte contrária. Isso pode 

servir de alicerce para a prática de punições cujo condão não é o de educar ou corrigir 

comportamentos, mas tão somente dar uma resposta imediata, o que pode causar absenteísmo 

pelo policial militar: “Nunca se viu, na Polícia Militar paulista, ainda que proporcionalmente, 

níveis tão elevados de suicídio, doenças mentais e psiquiátricas, afastamentos médicos, 

divórcios e separações, dependência química e desvios de toda ordem” (MARTINS, 2008, 

p.21).  

As políticas de Governo voltadas para a segurança pública são imediatistas e 

efêmeras, além de não levar consideração o elemento principal, que é o ser humano, o qual é 

imprescindível no processo de implementação de novas culturas e doutrinas de policiamento. 

Na base desse fenômeno, está a desconsideração pela pessoa e o culto à 

instituição, posta como absolutamente superior ao ser humano individual que a integra. Tal 

situação da polícia paulista corrobora com as palavras ditas por um policial da COE –

Companhia de Operações Especiais− da PMAM:  

                                                      
37

 Na PMAM, praças são licenciados e oficiais são demitidos, mas o efeito é o mesmo. 



52 
 

Eu acredito que a instituição (PM) se preocupa muito em preservar o nome dela e se 

esquece um pouco o lado humanístico, da justiça, porque ela se preocupa em 

preservar a Instituição, nem que pra isso tenha que sacrificar o policial ... ele [o 

policial] é preso e o nome da instituição é que prevalece. Muitas vezes eu vi isso 

acontecer (GONÇALVES, 2008, p.51) 

Gonçalves (2008) afirma que o senso de justiça na análise de cada evento 

específico é de fundamental importância para que as ações a serem efetuadas pelo policial 

militar sejam feitas com segurança, disciplina e ética, até mesmo ao aguardar medidas 

restritivas de sua liberdade por parte de seus superiores.   

Em um artigo chamado “Direitos Humanos na Polícia”, Muniz (2008)
38

 retrata 

seu pensamento em relação à Policia Militar, em especial a do Rio de Janeiro e o 

Regulamento Disciplinar ali aplicado, o qual, em muito, se assemelha ao da Polícia Militar do 

Amazonas. Ela inicia o discurso afirmando que quem convive no dia-a-dia mais de perto com 

os policiais militares no Brasil já se acostumou a ouvir inúmeras e legítimas queixas quanto à 

fragilidade ou mesmo à inexistência de instrumentos que sustentem e protejam seus direitos. 

A impropriedade, a inadequação ou a inconsistência dos mecanismos disciplinares que 

regulam a conduta policial-militar são expressas frequentemente pela tropa por meio de 

sentimentos que anunciam uma preocupante desproporção em favor dos deveres, quando 

comparadas com seus direitos como cidadão.  

Assim, os policiais percebem sua realidade profissional pertencente a uma  

atmosfera constituída por esse mundo disciplinar, carregada por uma vontade de punir que se 

estende para além do universo profissional, de forma a invadir outras esferas da vida dos 

policiais, pois a punição, além de cercear a liberdade do punido, atinge a família, a qual fica à 

mercê da autoridade coatora em permitir ou não a visita familiar do punido, interferindo na 

vida íntima e privada  do servidor, o que não é justo e nem moral (Muniz, 2008). 

O Estatuto da PMAM, no art. 27, V, determina ao superior hierárquico ser justo e 

imparcial no julgamento dos atos e na apreciação do mérito dos subordinados. Mas, salvo 

exceções, a gravidade das faltas disciplinares, em sua maioria fatos não criminais, fica ao 

sabor e ao juízo do superior hierárquico, que, de acordo com sua conveniência, aplica a 

punição, não raras vezes de forma injusta e parcial, para as mesmas infrações em análise. 

                                                      
38 Apud Renato Sérgio de Lima e Liana de Paula (organizadores). Segurança Pública e Violência: O Estado está 

cumprindo o seu papel?. São Paulo: Contexto, 2008. P. 65 a 75. 
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Assim, a imensa liberdade decisória de sanções combina-se de tal forma a 

conceber ao superior hierárquico em posição de chefia um vasto poder de manobra aos 

recursos punitivos, quase sempre com abuso do caráter subjetivo da aplicação. Daí o emprego 

perverso desse poder chegar a manifestações como “manda quem pode, obedece quem tem 

juízo”, o quê possibilita procedimentos de avaliações questionáveis que vão desde sanções 

arbitrárias e com abuso de poder, desproporcionais e injustificáveis, até concessões de 

privilégios em troca de atendimento a interesses corporativos ou pessoais (Muniz, 2008).  

Outros casos
39

 que foram estudados dizem respeito a faltas ou atraso ao serviço, 

dos quais se pode perceber o caráter subjetivo e desproporcional das punições aplicadas, a 

falta de objetividade, equidade e justiça
40

, bem como a ilegalidade e abuso de poder. 

Nos casos, escolheram-se fatos de atraso ou falta ao serviço, quando a autoridade 

que aplica a punição e avalia os casos é a mesma em um curto intervalo de tempo. Assim, é 

possível ter uma melhor avaliação dos problemas que a falta de critérios objetivos pode causar 

aos policiais que cometem transgressão de mesma natureza, mas que são punidos de maneira 

diferente, sem nenhuma motivação. 

O primeiro caso se refere ao Processo n° 12.3.2/2010 – PADJD/PMAM constante 

no anexo III que trata das portarias de punição de PM, na qual todos os policiais que faltaram 

ao serviço são punidos com “repreensão” e a falta considerada “leve”. Demonstra o uso do 

mesmo critério para todos os acusados.  

No entanto, a mesma autoridade, apenas dois dias após ter punido os militares 

acima com repreensão, por terem faltado ao serviço agiu de maneira distorcida com outros 

policiais pela mesma transgressão ao aplicar punição de 2 dias de prisão ao policial que 

chegou atrasado ao serviço, sem qualquer motivação para a punição diferenciada (conforme 

anexo III, processo n° 19.9 / 2010/ DJD PMAM). Observa-se a falta de razoabilidade na 

aplicação da pena, pois, embora a falta e o atraso sejam transgressões disciplinares, parece ser 

obvio que quem chega atrasado prejudica menos o serviço e consequentemente a sociedade. 

Portanto, seria de esperar uma punição menos severa, o que não ocorreu, e nem foi objeto de 

motivação por parte da autoridade coatora, pois as circunstancias atenuantes e agravantes 

eram as mesmas. 

                                                      
39 Todos os casos foram copiados do Boletim Geral da corporação, o qual dá publicidade aos seus atos. 
40 Nesse sentido Justiça pode ser definida como virtude que consiste em dar a cada um, em conformidade com o 

direito, o que por direito lhe pertence. 
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Destaca-se, que o policial ao sofrer uma punição enquadrada como GRAVE, não 

pode receber o auxílio “Bolsa Formação” ou “Bolsa Copa” do governo federal
41

, o que 

demonstra que a punição ao ser aplicada não deve ser objeto de fórum íntimo ao bel prazer da 

autoridade coatora, pois as consequências vão além do cerceamento da liberdade do policial 

acusado. 

A punição de PRISÃO também comporta outras penalidades “invisíveis”, tais 

como: não poder gozar “licença especial” (L.E)
42

 pelo período mínimo de 9 (nove) anos, não 

poder receber comendas e ser excluído de processos seletivos para realizar  cursos de 

aprimoramento profissional na PMAM. 

O abuso de poder é mais patente quando a autoridade determina que o policial 

“preso” cumpra os atos de serviço interno e externo (conforme anexo III, Processo n° 19.9 / 

2010 /DJD PMAM), o que a Lei n° 3.278 no art. 15
43

, proíbe, de forma taxativa mas a 

autoridade coatora deixa de obedecer ao determinar que a punição de prisão seja cumprida 

sem prejuízo ao serviço. 

No presente, caso a autoridade não justificou qual a comprovada necessidade do 

emprego do policial em serviço interno, e determinou o emprego em serviço externo, o que é 

completamente vedado pela lei.  

Outro caso é o do soldado, J.R.B.S. ( anexo III, processo n° 19.9 e 19.20 / 2010 / 

DJD), que ao ser transferido do interior do Amazonas com objetivo de cuidar de seu filho 

doente ainda não estava adaptado à rotina da cidade chegou atrasado ao serviço, e foi punido 

agora com 4 (quatro) dias de prisão, e a falta considerada grave. Importante frisar que, embora 

as cidades do interior do Amazonas sejam pequenas (menos de 60.000 habitantes), as 

                                                      
41

 Tal requisito é exigido pela SENASP para premiar os policiais que não cometem falta grave. 
42  L.E é uma licença prêmio concedida ao funcionário público para se afastar do cargo sem perder a remuneração 

podendo ser de 6 (seis) meses a cada decênio, ou 3 (três) meses a cada quinquênio. 
43 Regime disciplinar aos servidores do sistema de segurança pública do Amazonas,  

Art. 14. Detenção disciplinar é o cerceamento da liberdade do punido disciplinarmente, o qual deve permanecer 

no alojamento da subunidade a que pertencer ou em local que lhe for determinado pela autoridade que 

aplicar a punição disciplinar. 

§ 2º O detido disciplinarmente comparecerá a todos os atos de instrução e serviço, exceto ao serviço de 

escala externa. 

Art. 15. Prisão disciplinar consiste na obrigação do apenado permanecer em local próprio e designado para tal. 

§ 5º A prisão disciplinar desobriga o preso de instrução e de serviços internos, salvo por comprovada 

necessidade do serviço (grifo nosso). 

(Lei 3.278, art.14 e 15). 
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distâncias até a capital são enormes e duram às vezes semanas. Por esse motivo, normalmente 

os policiais do interior não conseguem se adaptar à capital ou vice-versa, além de os policiais 

do interior terem sérios problemas de alcoolismo e cumprirem jornadas de trabalho de pelo 

menos 240 horas/mês, que não raramente chegam a 360 horas/ mês: isso causa enorme 

estresse, mas que não será objeto de discussão nesse trabalho. 

Como se pode perceber dos casos em anexo, existe uma desproporção em relação 

à punição aplicada a eles, pois, enquanto no primeiro, dois dias antes e pela mesma 

autoridade, os policiais militares faltaram ao serviço (teoricamente mais grave que chegar 

atrasado), foram punidos com repreensão, a publicação seguinte conferiu a pena de prisão ao 

militar que chegou atrasado, embora ele afirmasse que estava com problemas familiares (filho 

doente), mas o comandante foi insensível a justificativa e sequer determinou o 

encaminhamento ao setor de saúde, pois o militar, ao que parece, servia no interior do 

Amazonas. Enfim, se a punição guarda uma finalidade educativa, a conclusão que o segundo 

caso proporciona é que, na dúvida entre faltar ao serviço e chegar atrasado, deve-se opinar 

(usando um raciocínio lógico) pela falta. Isso decorre do caráter subjetivo aplicado na sanção 

e na falta de observância aos preceitos constitucionais relativos à dignidade da pessoa 

humana.  

Conforme citado anteriormente, nas punições estudadas se percebe que a 

autoridade sequer se preocupa com as consequências da forma de classificar a punição e a 

desproporcionalidade em cada caso, pois, além dos dias de liberdade que são cerceados do 

policial de forma aleatória, ele fica longe da família, e existem outras implicações em 

especial, quando a punição é classificada como “grave” ou “prisão”, conforme já exposto. 

Portanto, o rigor excessivo acaba por prejudicar ainda mais o policial e a sociedade que fica 

com um agente a menos nas ruas trabalhando. 

Outro caso se refere aos policiais que foram expulsos por terem faltado ou 

chegado atrasado durante o curso de formação de soldados, e, de maneira ilegal, eram 

empregados em policiamento ordinário, pois não tinham conhecimento básico de 

policiamento:  as supostas transgressões foram apuradas  meses após a conclusão do curso de 

formação quando já eram soldados. 

No primeiro caso, a policial SD PM M. P. S da S (vide o anexo III, processo n° 

45.06/ 2010 – SUB CMT /PMAM), na época dos fatos ainda era aluna do curso de formação 
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e, ao arrepio da lei, era empregada na atividade-fim do policiamento, sem armamento, até 

porque não tinha conhecimento sobre uso de arma de fogo. Não obstante, as medidas 

educativas, ou punição escolar, deveriam ter sido tomadas na primeira constatação, mas não o 

foram. Daí a pergunta: qual motivo? Será que de fato ocorreram todas as faltas imputadas à 

policial? Por qual motivo depois de formada e como policial militar não teve outras faltas? 

São perguntas que deveriam ter sido levantadas pela autoridade quando das 

punições, mas que subjetivamente foram relegadas a um segundo plano. Outro ponto mais 

uma vez observado é que, no julgamento das transgressões embora todas sejam de mesma 

natureza (falta ou atraso ao serviço),  foram classificadas como leve, média ou grave, bem 

como variaram de advertência, detenção e prisão, sem nenhuma motivação para a gradação da 

pena. Não obstante, a pena imposta à policial foi de quase 20 (vinte) dias presa no quartel, 

sem dar assistência aos seus filhos, pois os policiais, quando presos disciplinarmente, devem 

ficar confinados no quartel.  Ao final, ela foi submetida a uma sindicância e expulsa da 

Corporação. Conforme anexo V,  o poder judiciário mandou, após vários meses, anular o ato. 

Outro caso se refere ao SD PM M. de S. M (veja o anexo III, processo 

n°45.06/2010-SUB CMT / PMAM), o qual também reflete o mesmo problema citado 

anteriormente, relativo a aluno de curso de formação de soldado, que é empregado na 

atividade-fim da PMAM, sem conhecimento para atuar junto à sociedade. 

Dessa forma, a despeito das frequências com que os abusos de poder ou mau uso 

dos expedientes disciplinares disponíveis ao superior aconteçam na prática, a sua própria 

possibilidade é suficiente para ensejar um contexto de temor ampliado aos policiais, em 

especial aos praças. Pode-se dizer, quanto à incerteza ou não da aplicação do RDPM e da 

imprevisibilidade quanto aos seus desdobramentos, que os policiais militares experimentam 

um tipo de insegurança que contagia seu desempenho e interfere na sua ação junto à 

sociedade.  

Nas ruas, essa insegurança reveste-se de baixa estima profissional tendentes a 

oportunizar práticas ressentidas ora abusivas, ora negligentes, sobretudo entre 

policiais que se percebem inferiores ou que se sentem menos sujeitos de direito que 

os cidadãos comuns (MUNIZ, 2008, p.66).  

Assim, o RDPM é fruto de uma pedagogia opressiva típica dos militares 

preparados para a guerra e não como agentes da paz, da qual se extraem dolorosas lições  de 
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moral ainda hoje ensinadas nos cursos de formação da Polícia Militar do Amazonas, como “a 

punição é a motivação para trabalhar”, ou ainda “o PM é culpado até que se prove o 

contrário”. Talvez, “por isso seja voz corrente entre os policiais a afirmação de que os direitos 

humanos ainda não chegaram à PM” (Muniz, 2008, p.67). 

Diante de ações como os casos estudados, concorda-se com Muniz (2008) quando 

ela  afirma que, na vida da caserna isso pode contribuir para um tipo de cinismo silencioso da 

tropa que se reverte numa aparente obediência e disciplina encenadas pelo cumprimento dos 

ritos militares, mas que, na surdina quando o policial fica só com a sua atividade profissional 

pode servir apenas para mascarar uma falsa sensação de disciplina da tropa.   

Portanto essa falsa disciplina “consciente” é um “estímulo à dissimulação na 

fabricação de resultados esperados, mas que não mascaram a realidade, quando se observam 

índices cada vez maiores de criminalidade” (Muniz, 2008, p.68). Não se comanda com 

punições “exemplares”, se comanda uma tropa pelo exemplo de seus comandantes e 

transparência de suas ações. 

Outro ponto importante a ser destacado, é que muitos policiais excluídos com 

abuso de poder, mesmo indignos de vestir a farda, acabam retornando à Polícia Militar através 

de ordem judicial por vícios insanáveis durante o processo disciplinar. Pior ainda, tais erros 

acabam por comprometer a imagem da Instituição perante outros poderes e lesa o erário 

público com o pagamento de salários durante o tempo em que o policial esteve fora da 

Instituição. 

Finalmente, concorda-se, guardadas as peculiaridades próprias de cada instituição, 

com Martins (2008), quando ele afirma que o futuro personificado da Lei disciplinar é o 

Código de Ética da PMMG, a qual é avançada em elementos jurídico-democráticos de cunho 

disciplinar-militar existente no País, Código construído, literalmente, com sangue e suor 

daqueles militares que participaram da revolução de 1997, na polícia mineira, e ainda carece 

de aperfeiçoamentos, pois a sociedade é dinâmica e a polícia não pode ser uma exceção ao 

processo. 
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5.2  Discussão e análise de dados da DJD/PMAM e Corregedoria Geral. 

A PMAM tem alguns mecanismos de controle formal que agem em sua estrutura: 

no presente caso, os dados foram obtidos junto à Corregedoria Geral do Sistema de Segurança 

Pública e na Diretoria de justiça e Disciplina da PMAM. 

A tabela 02 do anexo I trata dos procedimentos adotados na DJD/PMAM no ano 

2010. Dela se percebe que, no ano de  2010, foram instaurados 204 inquéritos policial-militar 

(IPM), os quais têm por objetivo apurar autoria e materialidade de conduta tipificada como 

crime militar e eventual transgressão da disciplina. Eles têm natureza inquisitória, motivo pelo 

qual serve como peça informativa, mas que ajuda no convencimento da autoridade julgadora, 

pois traz em seu bojo provas que ajudam a se chegar a um juízo de valor e convencimento 

para aplicação de medidas administrativas ou judiciais, como a instauração de um processo 

administrativo no qual seja assegurada ao acusado ampla defesa e contraditório, o que não 

ocorre na PMAM. 

Foram instauradas 205 sindicâncias regulares, para apurar supostos desvios de 

conduta, e 120 foram concluídas. Mas a grande quantidade de procedimento se refere a 

“Razões de Defesa” (RD), documento de cunho meramente inquisitório, usado para 

legitimar a maioria das punições disciplinares, no caso 1.656 documentos. 

As tabelas 03 e 04 do anexo I mostram as punições aplicadas a oficiais e praças 

resultantes dos processos apurados pela DJD, no ano 2010.  

Da tabela 03 do anexo I se percebe que dez oficiais foram advertidos, dezessete 

foram repreendidos, trinta foram detidos e onze foram presos perfazendo um total de 

cinquenta e sete oficiais punidos. Desse total ocorreram dez pedidos deferidos de 

reconsideração de ato. Isso significa que dezessete virgula cinco por cento (17,5%) dos casos 

relativos à punição de oficial, ocorreram com ilegalidade ou injustiça. 

A tabela 04 do anexo I mostra as punições aplicadas aos praças da PMAM pela 

DJD no ano 2010. Dela se conclui que trinta praças foram punidos com advertência,  cento e 

trinta e oito foram punidos com repreensão, cento noventa foram punidos com detenção e 

sessenta e quatro foram punidos com prisão. Observa-se, que quanto ao pedido de 

reconsideração de ato apenas nove virgula zero quatro por cento (9,04%) dos praças tiveram 

seu pedido reconhecido, ao passo que os oficiais tiveram dezessete virgula cinco por cento 
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(17,5%). Isso pode decorrer em virtude da falta de conhecimento da lei pelos praças, mas 

demonstra, de forma significativa, que os policiais (oficiais e praças) sofrem abuso de poder 

quando da  aplicação de punição disciplinar. 

Ao comparar as tabelas 03 e 04 do anexo I, que tratam de punições disciplinares 

aplicadas, percebe-se que cinquenta e sete oficiais foram punidos, o que corresponde a 

dezesseis virgula trinta e três por cento (16,33% ) do total, enquanto número de praças 

punidos foi de trezentos e oitenta e sete, correspondente  a cinco virgula quarenta e um por 

cento (5,41%), pois,  na PMAM existem 349 oficiais e 7.145 praças
44

. Importante frisar que a 

maioria foi punida com detenção; tipo de punição na qual o militar apesar de ficar confinado 

no quartel, comparece aos serviços internos, mas não aos serviços ordinários. 

Outra questão importante diz respeito ao pedido de reconsideração de ato, pois é 

quando ocorre o reconhecimento por parte da administração de ter havido injustiça ou 

ilegalidade quando da aplicação da pena
45

. Percebe-se que quase uma em cada dez punições 

sofreram algum tipo de ilegalidade reconhecida pela Administração, que a anulou, no entanto, 

os dias em que o policial militar fica preso afastado de sua família não são compensados ao 

mesmo. 

A tabela 05 do anexo I trata dos processos e procedimentos na Corregedoria Geral 

relativo à Polícia Militar nos anos 2009 e 2010. Da tabela 05 do anexo I extrai-se que, dos 

procedimentos instaurados no ano 2010, foram arquivadas vinte e um vírgula seis por cento 

(21,6%) por não ter elementos suficientes para imputar responsabilidade ao policial, por falta 

de provas, ou ainda falta de interesse por parte dos interessados. Dos que foram apurados, 

nove vírgula dois por cento (9,2%) culminaram em punição aos militares, num total de setenta 

e dois punidos. Um fato que chama a atenção é que um quarto (25%) das denúncias se mostra 

vazias, mas que muitas vezes, onera o policial em tempo, gasto público e até mesmo pessoal. 

Ainda da tabela 05 do anexo I, observa-se que, embora o número de 

procedimentos instaurados tenha aumentado vinte e seis por cento (26%), a quantidade de 

policiais punidos diminuiu quarenta e cinco vírgula três por cento (45,3%), demonstrando a 

necessidade de se observar todas às fases do processo sob pena de se incorrer em injustiça ou 

ilegalidade quando da aplicação de punição disciplinar de forma precipitada. 

                                                      
44 Conforme dados fornecidos pela Diretoria de Pessoal Ativo, com referência ao mês de outubro de 2010. 
45 De acordo com o Regulamento Disciplinar da PMAM 
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O gráfico 01 do anexo IV, que trata das denúncias registradas na Corregedoria 

Geral contra policiais militares, compara os anos 2009 e 2010. Deles se extrai que a 

Corregedoria Geral recebe em média cinquenta e três denúncias por mês, somente contra 

policiais militares, e esses valores se mantêm quase constantes nos dois últimos anos. Os 

meses de março, maio e agosto guardam semelhança no que concerne aos picos de denúncias 

formuladas contra os policiais, e é uma tendência nos anos avaliados. No entanto, à medida  

que se aproxima o final do ano, a quantidade de denúncias tende a diminuir. 

Ao confrontar a tabela 06 do anexo I, que  mostra quais os tipos de denúncias 

mais frequentes são registradas na Corregedoria Geral contra policiais militares com o gráfico 

01 do anexo IV, que trata das denúncias contra policiais militares, abstrai-se que os crimes 

relacionados ao abuso de poder atribuídos aos policiais militares são predominantes, com 

especial destaque para o abuso de autoridade e lesão corporal. 

Um ponto que ressalta é o tipo de infração denunciada, ou seja, a grande maioria 

relacionada com abuso de poder, sob a forma tipificada no Código Penal, como ameaça, 

abuso de autoridade e constrangimento ilegal, mas poucas relacionadas à corrupção contra as 

pessoas e o Estado.  

O Gráfico 2 do anexo IV trata do índice de denúncias nos anos 2009 e 2010,  

relativo aos quartéis,  destaca a ROCAM. A ROCAM – Ronda Ostensiva Cândido Mariano – 

é Unidade pertencente à tropa de choque (2
o
 Batalhão de Choque), mas é usada também no 

rádiopatrulhamento da cidade de Manaus; deveria atuar apenas em apoio a situações de crise 

tal como: assalto, rebeliões, sequestro ou a critério do Comandante Geral em situação de 

perturbação da ordem pública. Seu ponto forte, como toda tropa especializada, é a hierarquia e 

disciplina.  

Daí uma pergunta: Por qual motivo recebe tantas denúncias de abuso? Será que a 

hierarquia e disciplina rígida são suficientes para o policial manter o respeito à dignidade da 

pessoa humana? Pelos dados acima, percebe-se que o policial da tropa especializada está 

sendo  empregado em policiamento de rotina, o que favorece uma ação mais truculenta, já que 

unidades desse porte somente deveriam atuar em situação de Crise, ante o treinamento rígido 

que sofrem. Em caso de excesso, constatou-se que o policial não tem apoio de defensor 

(advogado) das autoridades que o empregaram, ou o treinaram de forma equivocada. 
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Outro ponto interessante de observar é que as CICOMs (Companhias Interativa 

Comunitária) são aquelas que registram, depois da ROCAM, maior índice de denúncias de 

abuso de poder, quando deveriam ser as que mais se aproximam da comunidade e, portanto, 

ter um número menor de denúncias. 

O gráfico 03 do anexo IV trata dos policiais que são denunciados na Corregedoria 

Geral, segundo os postos e graduações (nível hierárquico) na PMAM. Importante frisar que, 

na PMAM, segundo dados fornecidos pela Diretoria de Pessoal, relativos ao mês de outubro 

de 2010, havia vinte quatro coronéis, sessenta e cinco tenentes-coronéis, oitenta majores, 

noventa e oito capitães, dezoito primeiros-tenentes, sessenta e quatro segundos-tenentes, cento 

e cinco alunos-oficiais, noventa e um subtenentes, sessenta e nove primeiros-sargentos, sete 

segundos-sargentos, quatrocentos e trinta e sete terceiros-sargentos, mil oitocentos e 

cinquenta e cinco cabos, três mil novecentos e setenta e nove soldados e quinhentos e setenta 

e quatro alunos-soldados.  

É possível concluir  que o percentual de oficiais que são denunciados em relação 

ao efetivo total no ano 2010 é  12,9 %, enquanto que o percentual de soldados é de 6,5%, 

cabos é de 4,1%, sargentos é de 7,9% e de Subtenentes (ST) é de 5,4%. Pode-se afirmar que, 

apesar do valor absoluto do número de denúncias  ser maior contra soldados e cabos, 

proporcionalmente os oficiais são responsáveis pelo maior índice de denúncias, as quais, 

como visto anteriormente, referem-se quase que exclusivamente ao abuso de poder nas mais 

diversas formas.  

Diante da afirmação matemática de que os oficiais são proporcionalmente mais 

denunciados que os praças por condutas de abuso de poder praticados contra a população, 

torna-se necessário um estudo mais profundo para entender quais fatores são determinantes 

para que isso ocorra, o que não é objeto desta pesquisa, mas que pode indicar uma relação 

entre os fatores de agenciamento do abuso de poder e a rotina assimilada dentro dos quartéis. 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Longe de querer dar uma solução final para o tema em debate, tentou-se apenas 

semear em solo árido, uma ideia para a melhoria da segurança pública: a de quê a Polícia 

Militar precisa ser vista por dentro, em especial quando da aplicação de medidas coercitivas 

contra o policial militar acusado do cometimento de infração disciplinar, porquanto muitas 

das acusações feitas contra o policial se mostram inócuas ou desprovidas de qualquer 

fundamento, mas quando tratadas internamente, ganham maior ou menor relevância, de 

acordo com o julgamento subjetivo da autoridade encarregada do controle formal conforme 

demonstrado na pesquisa, o que permitiu uma melhor compreensão do problema apresentado. 

Durante o estudo teórico constatou-se que a cultura da violência, do ser “superior 

ao tempo”, do policial eclético, polivalente ou que não comete erros, acima dos seres 

humanos “normais”, precisa ser revista e dar lugar ao policial como cidadão, digno de direitos 

e responsabilidades: não se deve apenas dizer ao subordinado para cumprir as leis, é 

importante mostrar  que ele também é cidadão portador e garantidor dos direitos humanos, o 

que nos permite dizer que o referencial teórico e as doutrinas apresentadas atenderam 

satisfatoriamente ao objetivo da monografia. 

Percebeu-se que, aos oficiais, a nova ordem democrática vigente em nosso País 

exige não apenas “estrelas” e um regulamento disciplinar promulgado no auge da Ditadura 

Militar, mas sim um comando pela competência, técnica e zelo pelos princípios 

constitucionais para garantir ao subordinado tratamento igualitário e, acima de tudo justo, de 

tal forma a se ter a punição disciplinar como uma reeducação do agente, e não pura e 

simplesmente um castigo. 

Quanto à metodologia utilizada, ela nos proporcionou absorver informações 

teóricas e conclusões claras que foram obtidas pela análise dos documentos transcritos no 

trabalho ficando cristalino que os policiais sofrem abuso de poder no julgamento de punições 

disciplinares. Isso normalmente ocorre sem observar o processo legal e muitas vezes, 

reconhecidos pela própria Administração como eivadas de vício, injustiça ou ilegalidade, 

sendo passíveis de reconsideração de ato, mas insuficientes para corrigir o tempo em que o 

policial ficou preso afastado de sua vida habitual, pois cumpriu a pena imposta, daí a 
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necessidade de sobrestamento da punição, enquanto não forem esgotadas todas as esferas de 

recursos administrativos. 

Concorda-se com Martins (2008), quando afirma que a pena deve ter uma 

finalidade educativa: punir para garantir disciplina não corrobora com a função desempenhada 

pela polícia militar. Conforme doutrinadores do quilate de Martins, Balestreri, Soares e outros 

citados na monografia, o abuso de poder pode repercutir na sociedade, muito embora não 

tenha sido esse o objeto do trabalho, mas pela análise dos resultados ficou evidente nas 

denúncias feitas na Corregedoria Geral, onde os casos de abuso de poder praticado pelos 

policiais é mais incisivo nas unidades nas quais se cobra uma disciplina mais rígida 

(ROCAM). 

Os relatos e os casos postos em evidência mostram que um Regulamento 

Disciplinar cuja estrutura é feita nos moldes vigentes no Exército na época áurea da Ditadura 

não tem mais lugar no Estado Democrático de Direito, onde o papel da polícia é muito mais 

de “agente da paz” do que agente opressor do Estado. Por isso, o policial precisa ver e 

acreditar no valor que tem a liberdade. Os critérios subjetivos adotados para a aplicação das 

punições são desproporcionais e não seguem uma lógica razoável. 

Outro ponto interessante é que os policiais de mais alta patente são 

proporcionalmente aqueles que mais são denunciados, talvez, já que não existe uma relação 

linear que proporcione chegar a tal conclusão, o oficial atue na rua da mesma forma que nos 

quartéis com seus subordinados. Da análise feita dos dados, também se constatou que os 

oficiais são mais punidos, relativamente às praças, bem como também são vítimas de abuso 

de poder. 

Percebeu-se que assiste razão a Martins (2008), quando ele afirma que os policiais 

estão vivendo um verdadeiro massacre funcional de ordem disciplinar, por ser comum e 

rotineira a utilização do serviço como instrumento de abuso de poder na PMAM. Isso, de 

acordo com a fundamentação teórica, pode promover prejuízos ao trabalho policial militar, 

bem como à saúde ocupacional do miliciano, o que transforma a rotina de trabalho como uma 

variável a ser estudada no âmbito do fato em questão e que se espera seja objeto de novas 

incursões e estudo. 

Mas um item fundamental foi observado: o ethos militar, e sua interveniência 

emana de forma tão visível que é posta em todos os argumentos punitivos estudados. O 
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primeiro ponto é a questão da hierarquia e da disciplina, que supera qualquer outro bem 

jurídico tutelado, inclusive a dignidade da pessoa humana do policial. Assim, a caserna se 

torna um ambiente de relações propensas ao desgaste psicoemocional, ou seja, a conjuntura 

militar legitima o abuso à medida que torna a maioria dos seus elementos normais no 

ambiente de trabalho, conforme bem exposto por Soares (2006). 

A formação profissional precária em conhecimentos e práticas humanísticas das 

pessoas que exercem uma relação de poder direta sobre outras facilita os desvios de conduta, 

como é o caso dos policiais militares, os quais ainda nos cursos de formação aprendem novas 

formas de relacionamento, muitas de forma agressiva, em detrimento a uma formação mais 

humana, conforme visto na reportagem da revista época (novembro, 2009), inclusive no 

Estado do Amazonas. 

As relações interpessoais no militarismo se justificam tão somente pelo respeito à 

hierarquia e pela preservação da disciplina, com base na formação de cada um, ou seja, a 

maioria aprendeu e, por conseguinte, entende que tais comportamentos são corretos e 

legítimos na vida militar e, muitas vezes, fora dela. Por outro lado, a passividade dos que 

sofrem os abusos é visível, quando se percebe que nada fazem para mudar as conjunturas 

vigentes e se contentam, algumas poucas vezes, em reclamar e nada mais. 

Com relação aos direitos humanos, constatou-se desrespeito a eles, em especial na 

aplicação de medidas cerceadoras da liberdade do policial, sendo necessária a adoção de 

outras práticas, com objetivo de reformar as polícias para que se cumpra com excelência o 

dever constitucional a elas atribuído. Daí a necessidade de o superior hierárquico, na condição 

de líder, ter a obrigação de agir para que nenhuma autoridade cometa abusos com relação ao 

direito de liberdade, o qual, depois da vida, é o maior bem tutelado no Estado Democrático.  

Percebeu-se a necessidade da reconstrução de normas internas. Dessa forma, a 

falta de regulação com caráter objetivo dos julgamentos e dos tratamentos dispensados aos 

subordinados se consolida como ponto importante para os atos de abuso de poder, já que, 

tanto no sentido ético da conscientização e prevenção, quanto no sentido normativo da 

punição, quase nada se fez internamente na PMAM. 

Conclui-se a com constatação empírica da hipótese, no caráter punitivo subjetivo, 

bem como nos fatores que caracterizam a cultura organizacional da PMAM, que o ambiente 

de trabalho policial-militar é propenso ao abuso de poder no julgamento de transgressão 
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disciplinar, visto que o abuso se apresenta disfarçado sob a aparência ilusória de ser um ato 

legal, confirmando-se a hipótese da pesquisa. 

Quanto ao regulamento disciplinar atualmente em vigor, acredita-se que foi muito 

útil enquanto instrumento voltado para a coação dos subalternos, em especial quando para 

cumprir ordens superiores, muitas das vezes ilegais ou a serviço da Ditadura Militar, mas 

hoje, decorridos 23 anos da promulgação da nova ordem democrática, não atende ao anseio 

social sendo apenas um instrumento para a prática de abuso de poder na PMAM. 

Sugere-se à abolição do RPDM e a promulgação de um Código de Ética no qual 

os direitos e deveres dos policiais, como pessoas livres, portadoras e defensoras dos Direitos 

Humanos, não tenham sua liberdade cerceada ou seus direitos tolhidos ao bel prazer da 

autoridade investida, o que se acredita poderá cooperar com a erradicação do fenômeno da 

violência no âmbito corporativo, bem como que sejam estabelecidos diferentes graus de 

recursos com efeito suspensivo da punição a ser aplicada ao policial militar, garantindo os 

princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, previstos no Art. 5° da 

Constituição da República de 1988. 

Urge ainda a necessidade de trabalhar a cultura organizacional na mudança de 

comportamento, a começar pelos oficiais, pois são eles que possuem o comandamento da 

tropa e, apesar de as palavras serem um forte instrumento de convencimento, o exemplo dado 

é muito mais motivador para as quebras de paradigmas, pois, como diz um jargão militar, “a 

tropa é o espelho do comandante”. 
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ANEXO I – Tabelas contendo punições, meios de apuração e tipos de crimes denunciados 

contra policiais militares. 

 

 

Tabela 01- PM humilhado / desrespeitado por superior hierárquico - 2009 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte:  SENASP / 2009. 

 

 

 

Tabela 02 - Procedimentos e processos da DJD / PMAM 

  MESES  

TOTAL 
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 

IPM instaurado  19 16 12 9 14 20 29 21 30 10 15 09 204 

IPM concluído -  2 16 5 13 11 9 3 23 35 - - 117 

IPM sem efeito  -  2 2 - - 1 2 - 1 1 - - 9 

Sind. Reg. 

instaurada 

-  23 14 13 5 17 26 17 36 27 12 15 205 

Sind. Reg. 

Concluída 

-  10 14 6 21 15 9 3 10 32 - - 120 

Sind. Disc. 

Instaurada 

14 -  1 2 2 3 1 2 5 7 1 2 40 

Sind. Disc. 

Concluída 

  1   1 3 1 1 - 6 3 - - 16 

RD expedida 110 160 202 270 304 96 80 58 103 121 107 45 1656 

Fonte: Diretoria de Justiça e Disciplina PMAM/2010. 

 PRAÇAS OFICIAIS 

SIM 57,7% 61,9% 

NÃO 42,3% 38,1% 
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Tabela 03 - Punições aplicadas aos oficiais em 2010. 

 MESES 

Total 

PUNIÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

ADVERTENCIA  - - 1 1 - - 3 - 1 1 2 1 10 

REPREENSÃO  - 2 2 1 - - 3 3 3 - 2 1 17 

DETENÇÃO  - 5 3 1 - 1 4 3 2 - 3 8 30 

PRISÃO  - - - 1 - - 2 1 1 - 3 2 10 

RECONS. ATO  - - -2 -1 - - -1 -2 -4 - - - 10 

Total - 7 4 3 - 1 11 5 3 1 10 12 57 

Fonte: Diretoria de Justiça e Disciplina PMAM. 

 

 

Tabela 04 - Punições aplicadas aos Praças em 2010. 

 MESES 

Total 

PUNIÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

ADVERTENCIA  - 3 2 - 1 11 3 4 5 - 1 - 30 

REPREENSÃO  8 3 28 2 4 20 12 28 15 10 8 - 138 

DETENÇÃO  24 5 42 16 6 5 19 40 19 4 10 - 190 

PRISÃO  5 3 2 4 1 2 12 2 8 15 8 2 64 

RECONS. ATO  -4 - -7 -1 -3 -2 -3 -5 -6 - -4 - -35 

Total 33 14 67 21 9 36 43 69 41 29 23 2 387 

Fonte: Diretoria de Justiça e Disciplina PMAM. 
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Tabela 05 - Dados da PMAM na Corregedoria Geral – 2009/2010 

PROCEDIMENTOS SITUAÇÃO 
ANO 

2009 2010 

 

Instaurados  509 778 

Concluídos 

Arquivados 180 168 

Punição disciplinar 159 72 

Exclusão 12 3 

Fonte: Corregedoria Geral AM / 2009 e 2010 

 

 

 

Tabela 06 – Tipos de crimes denunciados nos anos de 2009 e 2010. 

TIPO DE CRIME 2009 2010 

Abuso de Autoridade 139 128 

Lesão Corporal 111 81 

Ameaça 65 98 

Constrangimento ilegal 68 56 

Violação de domicílio 31 31 

Roubo 23 12 

Concussão 13 11 

outros 17 31 

Fonte: Corregedoria Geral AM /  2010 
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ANEXO II – Figuras de relatos de punições e castigos físicos no período de formação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01-  Reprodução de Depoimento 

Fonte: Revista época / Novembro 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02 – Punição de alunos SD no Amazonas. 

Fonte: Revista época / Novembro 2009 
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ANEXO III
46

 – Portarias de punição de Policial Militar (caráter subjetivo) 

 

 

 

1
o
 CASO – SD EXCLUÍDO COM PARECER FAVORÁVEL À SUA PERMANÊNCIA 

PORTARIA Nº 079/DPA-5/2010, DE 7 DE OUTUBRO DE 2010 

O Comandante-Geral da Polícia Militar do Amazonas no uso de suas atribuições 

legais e... 

CONSIDERANDO que o SD PM 89.0 12939-T. J. DE F., incluiu no estado 

efetivo da Policia Militar do Amazonas em 01Set01, perfazendo até a presente data 9 anos 1 

mês e 12 dias; 

 

CONSIDERANDO que o Encarregado da Sindicância Disciplinar Militar em seu 

parecer concluiu pela permanência do sindicado, o SD PM 89.0  – T. J. DE F. nos quadros 

da Instituição Policial Militar; 

CONSIDERANDO a solução do Corregedor Auxiliar da PMAM, discordando 

do parecer do Encarregado da referida Sindicância Disciplinar Militar, sugerindo o 

licenciamento a bem da disciplina...  

CONSIDERANDO a Decisão do Exmo. Sr. Comandante-Geral da PMAM, 

concordando com a Solução do Corregedor Auxiliar da Polícia Militar...   

RESOLVE: 

Art. 1º Licenciar
47

 a bem da disciplina das fileiras da Polícia Militar do Amazonas.... 

Art. 2º. Excluir do efetivo do Batalhão de Guardas, por haver sido licenciado das fileiras da 

Polícia Militar do Amazonas. 

Comandante-Geral da PMAM. 

 

 

 

 

                                                      
46

 Os grifos, negritos e supressões foram feitas pelo autor, o restante permanece igual ao original. 
47

 O termo “licenciar”, de acordo com o estatuto da PMAM significa o mesmo que excluir, é empregado aos praças, 

pois somente o oficial é “demitido”. Mas o fim é o mesmo exclusão do serviço público. 
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2
O
 CASO – SD EXCLUÍDO COM PARECER FAVORÁVEL À SUA PERMANÊNCIA 

PORTARIA Nº 081/DPA-5/2010, DE 7 DE OUTUBRO DE 2010 

 

O Comandante-Geral da Polícia Militar do Amazonas no uso de suas atribuições 

legais e... 

CONSIDERANDO que o SD PM 71.0 -D. C. DA S.  incluiu no estado efetivo da 

Policia Militar do Amazonas – PMAM em 01Set2001, conforme tornou publico o BG nº 185 

de 03Out2001, perfazendo até a presente data 9 anos 1 mês 8 dias; 

CONSIDERANDO que o Encarregado da Sindicância Disciplinar Militar em seu 

parecer concluiu pela permanência do Sindicado, o SD PM 71.0 -D. C. DA S.  nos quadros 

da Instituição Policial Militar; 

CONSIDERANDO a Solução do Corregedor Auxiliar da PMAM, discordando 

do parecer do Encarregado da referida Sindicância Disciplinar Militar, sugerindo o 

licenciamento a bem da disciplina do Sindicado por não reunir condições ético-morais de 

permanecer nas fileiras da Polícia Militar do Amazonas; 

CONSIDERANDO a Decisão do Exmo. Sr. Comandante-Geral da PMAM, 

concordando com a Solução do Corregedor Auxiliar da Polícia Militar...  

RESOLVE: 

Art. 1º. Licenciar a bem da disciplina das fileiras da Polícia Militar do Amazonas. 

Art. 2º. Excluir do efetivo do CPA LESTE, por haver sido licenciado das fileiras da Polícia 

Militar do Amazonas. 

Comandante-Geral da PMAM. 
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3
o
 CASO – SD EXCLUÍDO PARECER FAVORÁVEL À SUA PERMANÊNCIA 

PORTARIA Nº 082/DPA-5/2010, DE 7 DE OUTUBRO DE 2010 

 

O Comandante-Geral da Polícia Militar do Amazonas no uso de suas atribuições 

legais e... 

CONSIDERANDO que o SD PM 96.0 -J. P. DOS S. incluiu no estado efetivo da 

Policia Militar do Amazonas – PMAM em 02Fev2004, conforme tornou publico o BG nº 046 

de 15Mar2004, perfazendo até a presente data 6 anos 8 meses e 8 dias; 

CONSIDERANDO que o Encarregado da Sindicância Disciplinar Militar em seu 

parecer opinou pela manutenção nas fileiras da Corporação do Sindicado, o SD PM 96.0 J. 

P. F. DOS S.  nos quadros da Instituição Policial Militar; 

CONSIDERANDO a Solução do Corregedor Auxiliar da PMAM, discordando 

do parecer do Encarregado da referida Sindicância Disciplinar Militar, sugerindo o 

licenciamento a bem da disciplina do Sindicado, por não reunir condições ético-morais de 

permanecer nas fileiras da Polícia Militar do Amazonas; 

CONSIDERANDO a Decisão do Exmo. Sr. Comandante-Geral da PMAM, 

concordando com a Solução do Corregedor Auxiliar da Polícia Militar... 

RESOLVE: 

Art. 1º. Licenciar a bem da disciplina das fileiras da Polícia Militar do Amazonas...  

Art. 2º. Excluir do efetivo do Batalhão-RAIO, por haver sido licenciado das fileiras da Polícia 

Militar do Amazonas. 

Comandante-Geral da PMAM. 
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4
o
 CASO – SD EXCLUÍDO, MAS COM PARECER FAVORÁVEL À SUA 

PERMANÊNCIA. 

 

PORTARIA Nº 083/DP-5/2010, DE 7 DE OUTUBRO DE 2010 

O Comandante-Geral da Polícia Militar do Amazonas no uso de suas atribuições 

legais e... 

CONSIDERANDO que o SD PM 53.0 -F. V.  P. incluiu no estado efetivo da 

Policia Militar do Amazonas – PMAM em 01Mar2005, conforme tornou publico o BG nº 045 

de 09Mar2005, perfazendo até a presente data 5 anos 7 meses e 8 dias; 

CONSIDERANDO que o Encarregado da Sindicância Disciplinar Militar em seu 

parecer opinou pela manutenção nas fileiras da Corporação do Sindicado, o SD PM 53.0 -

F.  V.  P. nos quadros da Instituição Policial Militar; 

CONSIDERANDO a Solução do Corregedor Auxiliar da PMAM, discordando 

do parecer do Encarregado da referida Sindicância Disciplinar Militar, sugerindo o 

licenciamento a bem da disciplina do Sindicado... 

CONSIDERANDO a Decisão do Exmo. Sr. Comandante-Geral da PMAM, 

concordando com a Solução do Corregedor Auxiliar da Polícia Militar... 

RESOLVE: 

Art. 1º. Licenciar a bem da disciplina das fileiras da Polícia Militar do Amazonas...  

Art. 2º. Excluir do efetivo do 2º BPChq, por haver sido licenciado das fileiras da Polícia 

Militar do Amazonas. 

 

Comandante-Geral da PMAM. 
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5
o
 CASO – SD EXCLUÍDO, MAS COM PARECER FAVORÁVEL À SUA 

PERMANÊNCIA. 

 

PORTARIA Nº 084/DPA-5/2010, DE 7 DE OUTUBRO DE 2010 

O Comandante-Geral da Polícia Militar do Amazonas no uso de suas atribuições 

legais e... 

CONSIDERANDO que o SD PM 96.0 -R.  R. P... incluiu no estado efetivo da 

Polícia Militar do Amazonas PMAM em 01Set2001, conforme tornou publico o BG nº 185 de 

03Out2001, perfazendo até a presente data 9 anos 1 mês e 8 dias; 

 

CONSIDERANDO que o Encarregado da Sindicância Disciplinar Militar em seu 

parecer concluiu pela permanência do Sindicado, o SD PM 96.0 1-R.  R. P.  , nos quadros 

da Instituição Policial Militar; 

CONSIDERANDO a Solução do Corregedor Auxiliar da PMAM, 

discordando do parecer do Encarregado da referida Sindicância Disciplinar Militar, 

sugerindo o licenciamento a bem da disciplina do Sindicado...  

CONSIDERANDO a Decisão do Exmo. Sr. Comandante-Geral da PMAM, 

concordando com a Solução do Corregedor Auxiliar da Polícia Militar...; 

RESOLVE: 

Art. 1º. Licenciar a bem da disciplina das fileiras da Polícia Militar do Amazonas...  

Art. 2º. Excluir do efetivo do Batalhão-RAIO, por haver sido licenciado das fileiras da Polícia 

Militar do Amazonas. 

Comandante-Geral da PMAM. 
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PROCESSO Nº 12.3.2/2010-PADJD/PMAM 

EMENTA: Policiais militares acusados de faltar ou chegar atrasado a qualquer serviço ou 

ato de serviço. 

1. Punir com repreensão o SD PM J. A. L., pelo fato de haver faltado o serviço...; 

2. Punir com repreensão o SD PM R. C.  O., pelo fato de haver faltado o serviço...  

3. Punir com repreensão o SD QPPM A. pelo fato de haver faltado o serviço...  

 

 

PROCESSO Nº 19.9/2010-PADJD/PMAM: 

EMENTA: Policial militar acusado de faltar ou chegar atrasado a qualquer serviço ou ato de 

serviço. 

Punir com 02 (dois) dias de prisão o SD QPPM J. R. B. S. , pelo fato de haver 

chegado atrasado ao serviço... transgressão grave. Permanece no comportamento BOM; 

 A punição deverá ser cumprida sem prejuízo ao serviço; 

 

 

PROCESSO Nº 20.9/2010-PADJD/PMAM: 

EMENTA: Policial militar acusado de faltar ou chegar atrasado a qualquer serviço ou ato de 

serviço. 

DA DEFESA: 

O policial militar alega em sua defesa que o motivo de sua falta é pelo fato de ainda 

não haver se adaptado no serviço, uma vez que trabalhava no município de Anamã, e está 

tendo dificuldade na distância, vez que reside no Jorge Teixeira, e isso tem lhe causado muito 

estresse e outros males que a cidade tem. E diz que só está na capital para terminar o 

tratamento de seu filho, que teve problemas neurológicos e precisa fazer fisioterapia, e pede 

que Jesus o ajude a voltar para o município que trabalhava. 

DA CONCLUSÃO: 

Punir com 04 (quatro) dias de prisão o SD QPPM J. R. B. S., pelo fato de haver 

chegado atrasado ao serviço...   

 A punição deverá ser cumprida sem prejuízo ao serviço; 
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PROCESSO Nº 21.9/2010-PADJD/PMAM: 

EMENTA: Policial Militar acusado de faltar ou chegar atrasado a qualquer serviço ou ato de 

serviço. 

Punir com 02 (dois) dias de prisão o SD QPPM J. C. D. , pelo fato de haver faltado ao 

serviço..  

A punição deverá ser cumprida sem prejuízo ao serviço; 

 

 

 

PROCESSO Nº 6.4.4/2010-PADJD/PMAM 

Punir com 05 (cinco) dias de detenção o SD A. V. I., por haver faltado o serviço...  

PROCESSO Nº 6.4.5/2010-PADJD/PMAM 

Punir com 02 (dias) dias de prisão o SD A. V. I., por haver faltado o serviço...  

A punição deverá ser cumpridas sem prejuízo ao serviço; 

 

 

 

PROCESSO Nº 45.06/2010-SUBCMT/PMAM 

EMENTA: Policial Militar acusada de reiteradas faltas ao serviço nos meses de abril e maio 

de 2010. 

DAS RAZÕES DE DEFESA 

Quanto as faltas ao serviço no dia 02, 12, 14, 18, 28 de Abr 10 e 02 e 04 de mai 10, alegou 

que não faltou...; 

Quanto a falta ao serviço no dia 04 Abr 10, ..alegou que faltou porque não tinha com quem 

deixar seu filho de 02 anos; 

Quanto a falta ao serviço do dia 22 Abr 10, alegou que faltou em virtude de sua genitora 

encontra-se com problemas cardíacos, dessa forma não teve como comparecer ao serviço; 

Quanto a falta ao serviço do dia 24 Abr 10, alegou que faltou porque não podia deixar sua 

genitora sozinha, pois estava muito debilitada; 

Quanto a falta ao serviço do dia 08 Mai 10, alegou que faltou ao serviço porque foi estava 

dando apoio a sua prima que havia chegado do interior e precisava fazer alguns exames. 
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DA ANÁLISE 

A Acusada admite que faltou 05 (cinco) serviço das 12 acusações que lhe são imposta, 

negando haver faltado a 07 (sete) serviço; 

As negativas de não haver faltado ao serviço não merece acolhida pois são alegações vazias e 

sem qualquer respaldo fático. É notório que se realmente a Acusada tivesse cumprido seu 

serviço deixaria com certeza algum registro na Unidade em que trabalhou, quando se equipou 

com bastão BP/60, por exemplo, já que não era permitido o uso de arma em virtude do 

período de formação (g.n)
48

, tal registro ficaria no livro do armeiro. Ocorre que não há 

nenhum registro, confirmando assim o relatório do CPM que registrou as reiteradas faltas da 

Acusada. 

Os argumentos de que faltou ao serviço dia 04 Abr 10 e 10 Mai 10, para cuidar de seu filho 

menor de 02 anos não justifica sua conduta. É claro que a Acusada tem todo o direito e o 

dever de cuidar de seu filho, mas o que fazer com o seu dever funcional?
49

 

Ainda, os argumentos que faltou ao serviço dia 22 e 24 Abr 10, 08 Mai 10, para assistir sua 

genitora e sua prima oriunda do interior, também não justifica sua conduta. 

 

CONCLUSÃO 

1. Punir com ADVERTÊNCIA a SD PM M. DO P. S. DA S., por ter faltado ao 

serviço no dia 02 Abr 2010... Leve, fica Advertida. Permanecesse (sic) no 

comportamento “BOM”. 

2. Punir com ADVERTÊNCIA a SD PM M. DO P. S. DA S., por ter faltado ao 

serviço no dia 04 Abr 2010..   

3. Punir com REPREENSÃO a SD PM M. DO P. S. DA S.), por ter faltado ao serviço 

no dia 12 Abr 2010..  

4.  Punir com 02 (dois) dias de DETENÇÃO a SD PM M.  P.  S.  DA S. , por ter 

faltado ao serviço no dia 14 Abr 2010...  

5. Punir com 03 (três) dias de DETENÇÃO a SD PM M.  P.  S.  DA S. , por ter 

faltado ao serviço no dia 18 Abr 2010..  

6. Punir com 04 (quatro) dias de DETENÇÃO a SD PM M. DO P.  S.  DA S., por ter 

faltado ao serviço no dia 22 Abr 2010..  

                                                      
48

 Infelizmente na PMAM, os alunos soldados, mesmo sem qualquer conhecimento são empregados no 

policiamento ostensivo, desarmados. 
49  Embora exista uma creche para dependentes de policiais, poucos são os que, de fato, tem acesso. 
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7. Punir com 05 (cinco) dias de DETENÇÃO a SD PM M. P.  S.  DA S., por ter 

faltado ao serviço no dia 24 Abr 2010...  

8. Punir com 02 (dois) dias de PRISÃO a SD PM M. P.  S. DA S. , por ter faltado ao 

serviço no dia 28 Abr 2010...  

Considerando que a policial militar ingressou no comportamento “MAU”, deixo de aplicar 

punição disciplinar pelas faltas não justificadas do dias (02, 04 e 08 Mai 10), para determinar 

a instauração de SINDICÂNCIA DISCIPLINAR com a finalidade de emitir parecer sobre a 

permanência ou não da SD PM M. P. S. DA S. , nas Fileiras da Instituição. 

 

 

 

PROCESSO Nº 45.06/2010-SUBCMT/PMAM 

EMENTA: Policial Militar acusada de reiteradas faltas ao serviço nos meses de abril e maio 

de 2010. 

DAS RAZÕES DE DEFESA 

No que concerne a falta ao serviço no dia 02,04,12,18,22,24,28 Abr 10 e 04 mai 10, a 

Acusada alegou que não faltou ao serviço, que há um equívoco por parte da Administração, 

que foi deslocada para outras unidades da PM e lá cumpriu o seu serviço; 

Quanto a falta ao serviço do dia 08 Mai 10, alegou que não faltou ao serviço, que 

encontrava-se de folga para trabalhar no dia 09 Mai 2010. 

Quanto a falta ao serviço do dia 10 Mai 10, alegou que por ser dia de estudo 

encontrava-se na ULBRA freqüentando o curso de formação de soldado PM. 

DA ANÁLISE 

Os argumentos da Acusada são alegações vazias e sem qualquer respaldo fático. 

Observa-se que das dez faltas que a Militar é acusada, oito ela alega que é equivoco da 

Administração, tal argumento não merece acolhida
50

. As duas últimas faltas, alega que 

embora tenha sido escalada no dia 08 Mai 10, cumpriu normalmente o serviço no dia 09 Mai 

10, conforme escala de serviço da 9º CICOM, ocorre que a escala que deveria servir de 

suporte para justificar a falta do referido dia está nitidamente rasurada. 

Por fim, a última falta registrada, dia 10 Mai 10, as alegações não merecem acolhida, 

pois a cópia da escala anexada a defesa, está também com rasuras. 

                                                      
50  Por qual motivo não merece acolhida? (mais uma vez se percebe a falta de motivação), bastaria verificar junto as 

Unidades Operacionais se a policial de fato tirou serviço em outro local e por ordem de quem. 
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CONCLUSÃO 

1. Punir com ADVERTÊNCIA a SD PM M. S.  DE M. , por ter faltado ao serviço no 

dia 02 Abr 2010.  

2. Punir com REPREENSÃO a SD PM M. S. DE M. , por ter faltado ao serviço no dia 

04 Abr 2010.  

3. Punir com 02 (dois) dias de DETENÇÃO a SD PM M. S. DE M. , por ter faltado ao 

serviço no dia 12 Abr 2010.  

4. Punir com 03 (três) dias de DETENÇÃO a SD PM M.  S. DE M. , por ter faltado ao 

serviço no dia 18 Abr 2010.  

5. Punir com 04 (quatro) dias de DETENÇÃO a SD PM M. S. DE M. , por ter faltado 

ao serviço no dia 22 Abr 2010.  

6. Punir com 05 (cinco) dias de DETENÇÃO a SD PM M.  S. DE M. , por ter faltado 

ao serviço no dia 24 Abr 2010.  

7. Punir com 02 (dois) dias de PRISÃO a SD PM M. S. DE M. , por ter faltado ao 

serviço no dia 28 Abr 2010 

8. Punir com 03 (três) dias de PRISÃO a SD PM M. S. DE M. , por ter faltado ao 

serviço no dia 04 Mai 2010.  

Considerando que a policial militar ingressou no comportamento “MAU”, e ainda, a 

tentativa de justificação das últimas duas faltas (dia 08 e 10 Mai 10), terem sidos anexados 

documentos contendo rasuras, deixo de sancioná-la para determinar a instauração de 

SINDICÂNCIA DISCIPLINAR com a finalidade de emitir parecer sobre a permanência ou 

não da SD PM M. S. DE M. , nas Fileiras da Instituição. 
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ANEXO IV – Gráficos de denúncias contra policiais militares / 2009 - 2010 

 

 

Gráfico 01- Denúncias no período de 2009 e 2010. 

Fonte: Corregedoria Geral AM /  2010 

 

 

 

Gráfico 02 - Quartel com maior número de denúncias (mesmo período). 

Fonte: Corregedoria Geral AM /  2010 
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Gráfico 03 - Denunciados segundo posto/graduação (valores absolutos). 

Fonte: Corregedoria Geral AM / 2010 



87 
 

ANEXO V
51

 – Portarias de anulação de licenciamento da PMAM por ordem judicial  

 

 

PORTARIA Nº 039/DPA-5, 24 DE FEVEREIRO DE 2011 

O Comandante-Geral da Polícia Militar do Amazonas, no uso das atribuições legais 

e... 

Considerando que a Ex-Soldado PM M. P. S. da S., foi licenciada das fileiras da 

Polícia Militar do Amazonas (PMAM) em 23 de dezembro de 2010, conforme tornou público 

o Boletim Geral Ostensivo (BGO) desta Instituição nº 001 de 03 de janeiro de 2011; 

Considerando que a Ex-Policial Militar acima citada, impetrou Mandado de Segurança 

(MS) nº 2010.006489-2, junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, onde a Dra. 

Eulinete Melo Silva Tribuzy Juíza de Direito – Relatora- deferiu o pedido da Impetrante 

concedendo a reintegração, assegurando-lhe todos os direitos, inclusive os remuneratórios. 

Resolve: 

Art. 1º Reintegrar as fileiras da Polícia Militar do Amazonas, com todos os direitos e 

prerrogativas, a contar de 22 de fevereiro de 2011 na graduação de Aluna Soldado, M. DO P. 

S. DA S. 

Art. 2º Restabelecer o soldo, gratificação de tropa e demais vantagens pecuniárias da 

referida Policial Militar, a contar da data de sua reintegração. 

 (a) CEL QOPM DAN CÂMARA - Comandante-Geral da PMAM 

(Extraído do D.O.E. nº 32.023, de 28/02/2011, Poder Executivo, pp. 11-12) 
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  Os grifos, negritos e supressões foram feitas pelo autor, o restante permanece igual ao original. 
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PORTARIA Nº 079/DPA-5, DE 9 DE MAIO DE 2011. 

 

O Comandante-Geral da Polícia Militar do Amazonas, no uso das atribuições legais 

que lhe confere o art. 1º do Decreto Nº 27.074, de 18 de outubro de 2007, 

CONSIDERANDO que o Ex- Aluno Soldado PM F. N. M. DE M, foi excluído do 

estado efetivo da Polícia Militar do Amazonas em 29 de novembro de 2010, conforme tornou 

público o Boletim Geral Ostensivo (BG) desta Instituição nº 001 de 3Jan11; 

CONSIDERANDO a decisão proferida em Sentença da Lavra do MM. Sr. Dr. Alcides 

Carvalho Vieira Filho-Juiz de Direito Auditor Militar Estadual, em relação ao 

Mandado de Segurança nº 0261342-91.2010.8.04.0001, que se refere a Anular as Punições 

disciplinares, Anulação de todo o Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela 

Portaria nº 04.09/SIND/DISC/DJD/PMAM é a Reintegração do Ex-Aluno Soldado PM  

 

RESOLVE: 

Art. 1º Anular Portaria nº 101/DP-5, de 1ºDez10, que Licenciou a bem da disciplina 

das fileiras da Policia Militar, com todos os direitos e prerrogativas, a contar de 29 de 

novembro de 2010, o Ex-Aluno Soldado PM F. N. M. M. 

Gabinete do Comandante-Geral da Polícia Militar do Amazonas em Manaus, 9 de 

maio de 2011. 

(a) CEL QOPM ALMIR DAVID BARBOSA - Comandante-Geral da PMAM 

(Extraído do D.O.E. nº 32.091, de 09.06.2011, Poder Executivo, p. 16) 

 


