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RESUMO 

A Policia Militar do Estado do Parana (PMPR), uma instituigao hist6rica e 
centenaria, e alicergada na hierarquia e disciplina. Sua imagem figura como uma 
vitrina perante a sociedade. Par isso, seus integrantes, aliado a outros fatores, sao 
os grandes responsaveis pelo sucesso ou insucesso da Corporagao. Eles tern o 
dever de cumprir e fazer cumprir as leis e as ordens emanadas das autoridades 
competentes. No entanto, quando ha o descumprimento dos deveres eticos-legais, 
somando a posturas contrarias aos regulamentos militares, ocorre o que chamamos 
de desvios de conduta, que podem ocorrer durante ou mesmo fora do servigo. Estes 
desvios, qualquer que seja a sua gravidade, poderao repercutir nao somente na 
imagem da Corporagao na opiniao publica, mas tambem no ambito administrative, 
com uma forga capaz de sobrecarregar os recursos humanos e materiais, gerando 
onus ao erario e outros transtornos ao comandante, oficiais e de ordem interna. 
Para tanto, delimitamos o so BPM, com sede em Cascavel, onde identificamos e 
categorizamos os comportamentos desviantes dos policiais-militares e os reflexos 
para o setor administrative da OPM. A pesquisa de campo foi elaborada atraves de 
questionarios e direcionada aos oficiais e Chefes e Comandantes de Cias. Tambem, 
discutiremos os resultados da pesquisa disciplinar elaborada pela Segao de Justiga 
e Disciplina, transformada em graficos para sua melhor visualizagao e 
compreensao. Ao final, concluiremos nosso trabalho respondendo ao que foi 
proposto, apresentando sugest6es que poderao ser uteis ao so BPM a fim de 
minimizar os desvios de conduta dos policiais-militares, diminuindo assim os 
reflexos no ambito administrative da OPM. 

Palavras-chave: Descumprimento dos Deveres Etico-Legais; Desvios de conduta; 
Reflexos Administrativos. 
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1 INTRODU<;AO 

A Corporagao Policiai-Militar, organizagao alicergada na disciplina e na 

hierarquia, tern como principios norteadores de sua atividade, a etica, a moral e a 

pronta obediencia as leis, regulamentos e normas, visando sempre manter a ordem 

e a paz social. 

Nesse diapasao, quer seja na vida profissional au na vida particular, o policial

militar deve sempre ter uma postura ilibada, au seja, equilibrada, justa, incorruptfvel, 

disciplinada e disciplinadora, de forma a bern executar suas atividades, conforme as 

exigencias de sua fungao publica. 

A quebra desses valores e deveres que norteiam a vida miliciana, somados a 

outros fatores, consequentemente acarretarao desvios de condutas, refletindo 

negativamente nao somente no publico externo, geralmente atraves da mfdia, mas 

tambem no ambito administrativo da Corporagao, que e o ponto principal do nosso 

estudo. 

Dessa forma, de acordo com o tema proposto, identificamos e categorizamos 

as comportamentos desviantes dos policiais-militares e as reflexos administrativos 

no ambito do so BPM, no perfodo compreendido de 2000 a 2004. Embora o tema 

seja empolgante, procuramos nao desviarmos do nosso foco principal. 

Notamos que esse assunto e pouco comentado e valorado nas Unidades da 

PMPR, nao sendo diferente no so BPM (Cascavel), embora, na pratica, as desvios 

de conduta dos policiais-militares continuem gerando prejufzos administrativos (e 

externos) a Corporagao. 

0 tema ora abordado, e urn desafio que enfrentaremos com garra e alegria, 

nao s6 porque contamos com uma experiencia profissional de quinze anos de 

trabalho no so BPM, mas tambem temos a certeza de que estaremos contribuindo 

para a o progresso administrativo e qualidade dos servigos prestados pela referida 

OPM a populagao. 

Em suma, nossa intengao e mostrar que as desvios de conduta praticados 

pelos policiais-militares do so BPM prejudicam nao somente a imagem da 

Corporagao perante a sociedade, mas tambem o ambito administrativo, com uma 

forga capaz de, invariavelmente, sobrecarregar setores, recursos materiais e 

humanos, transtornando, emperrando e onerando a maquina administrativa da OPM, 
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alem de desgastar os dirigentes da organizagao onde ocorreu o desvio de conduta. 

Ademais, abordando tal problema, indiretamente estaremos tratando dos mesmos 

problemas que ocorrem em outras Unidades administrativas existentes na 

Corporagao, que numa maior ou menor intensidade, convivem com situagoes 

semelhantes. 

Para os efeitos da nossa pesquisa, partiremos do ponto de vista de que o 

desvio de conduta e um fato, ou seja, acontecem e estao presentes na vida 

miliciana. Afirmar que a Corporagao Policiai-Militar conseguira corrigir na sua 

totalidade os desvios de conduta dos seus integrantes, e realmente uma utopia. 

Esforgos devem ser envidados no sentido de procurar as causas para esses desvios 

e assim, minimizar essa problematica. 

lniciaremos o desenvolvimento do presente trabalho, abordando no segundo 

capitulo, as generalidades e conceituagao dos desvios de conduta, citando o que os 

manuais e regulamentos e doutrinadores trazem a respeito do tema. Discorreremos 

brevemente, aspectos relacionados aos desvios de conduta que ocorrem durante o 

servigo e aqueles que podem vir acontecer no horario de folga do militar, ou seja, na 

sua vida civil. Finalizaremos, abordando brevemente, a necessidade de apuragao 

dos desvios de conduta como uma forma de moralizagao da Corporagao, interna e · 

perante a opiniao publica. 

No capitulo terceiro, abordaremos aspectos ligados aos valores e deveres dos 

militares, trazendo a conceituagao e exemplos que a lei, regulamentos e 

doutrinadores expressam sabre o assunto. Finalizaremos o capftulo discorrendo 

sabre as consequencias da quebra desses valores e deveres pelos policiais

militares. 

Ja no capitulo seguinte, analisaremos os aspectos da formagao profissional 

do policial-militar, e algumas teorias de doutrinas a respeito do assunto. Tal assunto 

e relevante porque o militar, embora formado e lapidado conforme os ensinamentos 

e filosofia da Corporagao, antes de ingressar nela, trouxe consigo toda uma carga 

etico-cultural e familiar que lhe e peculiar que pode influenciar na sua atividade 

policial, positivamente ou negativamente. 

Na sequencia, no quinto capitulo, trataremos dos reflexes administrativos 

resultantes dos desvios de conduta. lniciaremos discorrendo sabre as generalidades, 

conceituagao e, encerraremos, analisando os reflexes administrativos mais comuns 
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no ambito da Unidade. Servira de referencial nesta parte do trabalho, a experiencia e 

a pesquisa de campo realizada com os oficiais do eo BPM. 

No capitulo seis, abordaremos os aspectos institucionais e area de 

abrangencia do eo BPM, alem dos aspectos regionais e sua rela<;ao com os desvios 

de conduta. Na oportunidade, apresentaremos dais mapas, urn demonstrando os 

municfpios que fazem parte da Unidade e outro da malha rodoviaria, iniciando em 

Foz do lgua<;u, passando pelos municfpios sob a responsabilidade da referida OPM. 

Nossa inten<;ao aqui e saber se a area de abrangencia do eo BPM, par ser fronteiri<;a 

com o Paraguai, colabora com a ocorrencia de certos desvios de conduta graves 

relacionados a delitos como corrup<;ao passiva, prevarica<;ao, concussao, 

contrabando, trafico de armas e entorpecentes e forma<;ao de quadrilha. 

No capitulo sete, analisaremos os resultados da pesquisa disciplinar de 

campo. Discorreremos brevemente sabre os procedimentos metodol6gicos utilizados 

para o exito da pesquisa e a interpreta<;ao grafica dos questionarios encaminhados 

aos oficiais do eo BPM, bern como dos Chefes de Se<;6es e Cias subordinadas a 
OPM. Finalizando o capitulo, analisaremos os resultados das estatfsticas 

encaminhadas pela SJD da OPM, onde poderemos quantificar os desvios de 

conduta praticados pelos policiais-militares. 

Concluiremos nossa pesquisa com a sfntese do que foi tratado, aproveitando 

para apresentar sugest6es filtradas ao Iongo do trabalho, corroborado com os dados 

colhidos na pesquisa de campo. Esperamos, ao final, poder ter contribufdo com a 

Corpora<;ao, alem de abrir discussao sabre uma problematica pouco trabalhada, mas 

que e real e tern gerado muitos transtornos a administra<;ao. No ambito do eo BPM, a 

partir do presente trabalho, poder-se-a determinar linhas de a<;6es a serem adotadas 

pelo Comandante da Unidade e pelo seu Corpo de Oficiais com a finalidade de 

minimizar tais desvios de condutas, melhorando o nfvel disciplinar do efetivo e 

desonerando assim os recursos humanos e materiais, refletindo em qualidade de 

servi<;os prestados a comunidade. 
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2 DESVIOS DE CONDUTA 

2.1 GENERALIDADES E CONCEITUA<;AO 

Nao e tao facil discorrer sobre esse tema, ou seja, situa-lo ao encontro dos 

anseios do nosso estudo. Se quisessemos aprofundar sobre o assunto, terfamos de 

pesquisar sobre a antropologia, filosofia, sociologia, psicologia e medicina geral ate 

encontrar um conceito complete, ao contrario dos conceitos singulares que sao 

dados nos manuais e regulamentos militares. Terfamos de abordar sobre as 

diversas teorias da personalidade, os seus diversos conceitos, comegando pelos 

famosos no assunto: Sigmund Freud, Gordon Allport e Jean Piaget. Entretanto, 

decidimos estruturar um conceito mais simples que possa satisfazer o objetivo da 

nossa pesquisa. 

0 termo "desvio" remete a personalidade, que tern a ver com tragos pessoais, 

o que nos diferencia dos demais seres humanos. Segundo ALLPORT (1970, p. 49-

50) os tragos pessoais "sao verdadeiros arranjos pessoais e constitucionais 

determinados por fatores geneticos, os quais, interagindo com o meio em maior ou 

menor intensidade, resultariam numa caracterfstica psfquica capaz de particularizar 

um indivfduo entre todos os demais de sua especie". Ou seja, tragos em proporgoes 

variadas numa determinada pessoa caracterizarao sua personalidade ou sua 

maneira de ser. 

0 autor ESPJRITO SANTO (1989, p. 17) esclarece que "o comportamento de 

desvio deve ser compreendido a partir da pesquisa da complexidade do ser humane, 

do ajustamento dos seus atos, sua personalidade, seus impulses incontrolaveis, 

press6es do grupo, circunstancias multivariadas, pr6prias da vida em sociedade". 

Essas teorias foram brevemente levantadas para chamar a atengao de que 

quando o policial-militar ingressa na Corporagao, ele traz consigo seus pr6prios 

tragos pessoais, seu patrim6nio maior, aliado a carga cultural e social do mundo civil. 

lsso tudo, somado a outros fatores de interagao, podera influenciar numa tomada de 

decisao, numa postura, numa determinada maneira de ser, quer seja em contato 

com a comunidade, quer seja no meio em que trabalha. 

Por isso mesmo, algumas condutas reiteradas ou nao, praticadas por 

policiais-militares, nao podem ser resolvidas simplesmente no campo das punig6es 
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disciplinares, pois dependendo da sua gravidade e pratica, podem ir mais alem, 

devendo ser investigadas no campo da medicina ou psiquiatria, contando com 

centres de saude especializados para tratar de uma possfvel patologia devido a urn 

desvio psfquico de personalidade. 

Temos que concordar que o policial-militar nao e urn rob6, uma pega 

manipulavel e descartavel que somente serve para cumprir ordens, deveres e 

obrigagoes militares. Antes de tudo, ele e urn ser humane como outro, urn pai de 

familia, possui sentimentos e tern uma vida particular e social a ser cumprida. Por 

isso, nao e tao facil definir desvio de conduta, porque necessitarfamos entrar na 

questao dos porques desses comportamentos desviantes, pois muitos fatores 

subjetivos que interferem no comportamento do militar sao de diflcil compreensao. 

Porem a sua qualidade de militar obriga-o a cumprir seus deveres, tarefas e 

atividades dentro dos ditames da lei, sob pena de responsabilizagao. 

Relativamente aos desvios de conduta, cabe destacar que a natureza do 

trabalho policial-militar torna-o vulneravel ao cometimento dos desvios, muitas vezes 

estimulado pela propria sociedade, que quer minimizar as consequencias punitivas 

de seus atos ilegais, obtendo vantagens ilfcitas do policial (corrupgao ativa e 

passiva), e em outras situagoes, pelo nfvel de estresse e estlmulos que provocam, 

desacatando, desrespeitando, resistindo a prisao, agredindo ffsica e moralmente os 

policiais. Para elucidar, basta analisarmos as ocorrencias policiais propriamente 

ditas, que se caracterizam pelo conflito de interesses, pelos animas que estao 

alterados, com pessoas nervosas, estressadas e descontroladas, assim como pelas 

reagoes alteradas em face do consume de alcool ou de drogas, ou ainda pela 

resistencia violenta para assegurar a impunidade. 

Nao iremos nos aprofundar nessa celeuma, e assim, passaremos a citar o 

que os manuais e regulamentos trazem a respeito dos desvios de conduta, tambem 

conhecidos como transgressao disciplinar, para, ao final formularmos o nosso 

proprio conceito de desvio de conduta policial-militar. 

0 Decreta Federal 4.346, de 26 de agosto de 2002 que aprovou o 

Regulamento Disciplinar do Exercito (R-4), dispoe: 

Art. 8Q A disciplina militar e a rigorosa observancia e o acatamento integral das leis, 
regulamentos, normas e disposi96es, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por 
parte de todos e de cada urn dos componentes do organismo militar. 
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Art. 14. Transgressao disciplinar e toda acao praticada pelo militar contrana aos preceitos 
estatufdos no ordenamento jurfdico patrio, ofensiva a etica, aos deveres e as obrigacoes 
militares, mesmo na sua manifestacao elementar e simples, au, ainda, que afete a honra 
pessoal, o pundonor militar eo decoro da classe. 

A Lei Federal 6.880, de 09 de dezembro de 1980, que dispoe sabre o Estatuto 

dos Militares, expressa: 

Art. 14: [ ... ] 
§ 2° Disciplina e a rigorosa observancia e o acatamento integral das leis, regulamentos, 
normas e disposicoes que fundamentam o organismo militar e coordenam seu funcionamento 
regular e harmonica, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever par parte de todos e 
de cada urn dos componentes desse organismo. 
§ 3° A disciplina e o respeito a hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstancias da 
vida entre militares da ativa, da reserva remunerada e reformados. 

Ficaremos com estas informagoes par enquanto. Salientamos, porem, que o 

termo "desvio de conduta" e muito generico. Par isso, para efeito do nosso trabalho, 

o nosso conceito ira seater ao policial-militar apenas, esquecendo outras profissoes. 

Assim, definimos Desvio de Conduta como sendo toda agao ou omissao 

consciente praticada pelo policial-militar, dentro ou fora do servi<;o, ou em razao 

deste, contraria a lei e regulamentos, ofensivos a etica, a moral, aos bans costumes, 

aos deveres e obrigagoes militares e civis, que gera, indireta ou diretamente, onus 

diversos ao setor administrative da Corpora<;ao, podendo na sua forma mais grave, 

afetar a imagem e credibilidade da Corporagao perante a comunidade. 

Os desvios de conduta aqui equiparados as transgressoes disciplinares 

podem acontecer em forma de manifestagao simples e elementar ou aquelas que 

tern o poder de afetar a honra pessoal, o pundonor militar eo decoro da classe. 

2.2 DESVIOS DE CONDUTA NA ATIVIDADE POLICIAL-MILITAR 

0 policial-militar representa parte da sociedade organizada. Age como um 

brago do governo que mantem a ordem publica e a paz social. BALESTRERI (2003, 

p. 23) afirma que "o operador de Seguran<;a Publica e um cidadao qualificado pelo 

servi<;a: emblemiza o Estado, em seu cantata mais direto com a populagao". 

0 policial-militar fardado contem um "plus" que o diferencia dos demais 

membros da populagao. Deve ter consciencia que seus atos e atitudes sao 
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monitorados pela comunidade, podendo ser responsabilizados par seus desvios de 

conduta no cumprimento de sua atividade caso venha a desobedecer aos preceitos 

eticos e regulamentares. 

Nessa linha, afirma VALLA1 (2003, p. 57): 

0 que muitas vezes para o civil e uma faculdade, para o militar e uma obriga9ao, a exemplo 
da sauda9ao, como urn ato de cortesia, que se transforma em imposi9ao juridica, que se da 
pela continencia militar ao superior hierarquico. E essa afei9ao constante ao cumprimento do 
dever que faz o militar ser diferente, notadamente daqueles que hipertrofiam os direitos e 
debilitam os deveres. 

As obrigac;oes e imposic;oes da profissao policial-militar realmente e o que 

diferencia das profissoes civis. Somas militares e nao civis transvestidos de farda. 

Nesse contexte, somas diferentes, nem melhores, nem piores. 

Voltado ao campo da nossa pesquisa, verificamos que a maioria dos desvios 

de conduta sao praticados durante a execuc;ao do servic;o ou em razao deste, isso 

porque se esta em maior cantata com a populagao e com a marginalidade, devendo 

cumprir a lei e as ordens das autoridades competentes, respeitando inclusive seu 

juramenta firmado no dia da sua formatura. 

Nao podemos negar que com a exigencia do segundo grau para o ingresso 

na Corporagao e o aprimoramento das instruc;oes, muito desvios de conduta 

deixaram de ser praticados, tais como embriaguez no servic;o, disparos de armas de 

fogo par imprudencia ou negligencia, extravios de materiais do Estado, 

insubordinac;ao e desacato a ordem superior, brigas familiares, frequencia a locais 

incompatfveis com o decoro da classe, e outros do genera. 

Ao questionarmos a Sec;ao de Justic;a e Disciplina do 6° BPM sabre os 

desvios de menor gravidade que mais tem ocorrido na area da OPM, nos 

informaram que a falta ao servic;o, o nao cumprimento das normas regulamentares 

nas esferas das suas atribuic;Oes e permutar servic;o sem autorizac;ao sao os mais 

corriqueiros. Par outro lado, recebemos a informac;ao que a corrupc;ao passiva, 

concussao, lesoes corporais e fuga de presos, sao os desvios de maior gravidade. 

No que tange as lesoes corporais, geralmente esta relacionado com a 

questao da violencia policial, ou seja, quando ha o excesso no cumprimento do 

1 0 autor e Coronel da Reserva da Polfcia Militar do Parana, instrutor de Deontologia Policial-Militar, 
autor de varios livros e artigos que abordam temas de interesse da Corpora9ao. 
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dever ou quando a violencia acontece sem nenhuma justificativa. Quanto ao 

excesso, o C6digo Penal Militar traz duas especificag6es, no ar. 452 
( excesso 

culposo) e no art. 463 (excesso doloso). Exceder e ir alem do que e permitido e 

proibido. 

A violencia policial continua sendo um dos principais temas que despertam 

medo e pavor entre a populagao das grandes e medias cidades brasileiras em geral. 

Diariamente a atuagao arbitraria das forgas policiais, vem sendo divulgada pelos 

jornais, demonstrando que muito ainda falta por fazer na luta pela Cidadania e pelo 

respeito aos Direitos Humanos. 

Geralmente, a violencia policial, que tem seu auge no regime autoritario 

( 1964-1985) esta relacionada com quatro situag6es: 

1. 0 uso da forga ffsica contra outra pessoa de forma ilegal, nao relacionada 

ao cumprimento do dever legal ou de forma proibida por lei; 

2. 0 uso desnecessario ou excessivo da forga para resolver pequenos 

conflitos ou para prender um criminoso de forma ilegftima; 

3. Os usos irregulares, anormais, escandalosos ou chocantes da forga ffsica 

contra outras pessoas; 

4. 0 uso de mais forga ffsica do que um policial altamente competente 

consideraria necessaria em uma determinada situagao. 

Poderfamos ir mais alem nessa questao da violencia policial, mas por horae 

suficiente, pois nosso objetivo nao e avangar nessa problematica. Mas sim, apenas 

mostrar neste momento, que embora o 6° BPM esta Ionge de se enquadrar numa 

situagao endemica, de caos, ainda acontecem casos de agress6es flsicas e morais e 

abuso de autoridade de policiais-militares, o que exp6e sobremaneira a Corporagao 

e seus integrantes perante a sociedade. 

Ainda ha aqueles desvios de conduta que nunca chegam ao conhecimento do 

Comando da OPM, quer seja porque houve conivencia dos pares e ate superiores, 

ou porque a vftima ficou com medo de denunciar o PM, ou por outros motivos, como 

por exemplo, a impunidade administrativa que a populagao entende existir. 

2 Art. 45. 0 agente que, em qualquer dos casos de exclusao de crime, excede culposamente os 
limites da necessidade, responde pelo fato, de este e punfvel, a titulo de culpa. 
3Art. 46. 0 juiz pode atenuar a pena quando punfvel o fato por excesso doloso. 
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E evidente que urn desvio de conduta ou transgressao disciplinar s6 o sera de 

fato, ap6s a sua apuragao formal mediante procedimento administrativo oficial. Os 

remedios para estes desvios irao desde uma simples advertencia ate a exclusao a 

bern da disciplina e/ou a consequents responsabilizagao civil e penal cabfvel. 

Alguns desvios de conduta graves praticados pelos policiais-militares do 6° 

BPM, embora com pouca frequencia, geram grandes transtornos a Corporagao 

como, par exemplo, os crimes de corrupgao passiva em que o policial-militar em 

servigo e preso em flagrante delito. A repercussao e imediata. Se par urn lado e 

constrangedor ver a imagem do policial-militar fardado estampada nas primeiras 

paginas dos jornais como sendo autor de crimes dessa magnitude, por outro, mostra 

tambem a transparencia e seriedade da Corpora<;ao em punir os seus maus 

policiais, como forma de valorizar a instituigao e seus integrantes, nao deixando de 

punir aquele que ao inves de combater a criminalidade, faz parte dela. 

2.3 DESVIOS DE CONDUTA NA VIDA CIVIL 

Paralelo aos desvios de conduta praticados pelo policial-militar durante a 

execugao do servigo, existem aqueles que nao possuem nenhuma relagao direta 

com a atividade, mas que da mesma forma ferem as leis e regulamentos 

disciplinares, trazendo igualmente transtornos a Organizagao. 

Como exemplo de alguns desvios de conduta que envolve os policiais

militares contra civis ou contra seus pr6prios familiares, citamos as les6es corporais 

(ocasionadas ou recebidas), embriaguez alco61ica, vias de fato, desentendimentos 

conjugais, descompostura em locais publicos, assungao de dfvidas acima de suas 

posses e disparos de arma de fogo. 

Questionamos a SJD sabre os desvios mais graves, que inclusive ensejaram 

instauragao de Conselhos de Disciplina, e obtivemos como resposta aqueles 

relacionados ao envolvimento em quadrilhas, homicfdios, e contrabandos. 

Com relagao aos desvios eticos, expressa VALLA (2003, p. 37): 

Tais desvios eticos vern provocando a ruptura e o conseqOente desmoronamento das 
virtudes, consideradas as alavancas marais das institui<;oes em apre<;o, pais sao atraves dela 
que presidem as tradi<;oes, os procedimentos e os deveres profissionais. Apenas para citar 
algumas: a honestidade, a honra, a lealdade, o desprendimento e o sentimento de dever. 
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Algumas Corpora<;6es Policiais-Militares, como par exemplo, a de Sao Paulo 

e Rio de Janeiro, tern registrado muitos problemas com desvios de conduta de 

policiais-militares durante a execu<;ao de atividades paralelas, os chamados "bicos". 

As mortes de policiais na execu<;ao dos "bicos", ja ultrapassam aquelas mortes 

durante a atividade policial de rua. lsso porque muitos trabalham nos horarios de 

folga em empresas de seguran<;a privada, em casas de cambios, empresas 

diversas, transportes de valores, guarda-costas de empresarios, etc. 

Segundo site do ILANUD4 [2000?], desde a metade de 1995, ate o final de 

1998, morreram em Sao Paulo, nada menos que 53 policiais civis e 1 043 policiais

militares. Baseando-se nas estatrsticas da Ouvidoria de Polfcia para os anos de 

1990 a 1998, cerca de 23% das mortes dos policiais-militares ocorrem quando o 

policial estava em servi<;o e 77% de folga, geralmente exercendo uma segunda 

profissao. Os feridos sao ainda mais numerosos: 230 policiais civis e 2.856 militares. 

Como no caso das mortes, a maioria dos ferimentos acontece com o policial em 

folga ( cerca de 70%, segundo dados de 1995 a 1997). Somente em janeiro de 1998, 

foram 12 mortes em servi<;o e 17 durante o bico, confirmando o padrao invertido. 

Esses dados levam a deduzir que o policial-militar pode ser vftima e tambem autor 

de ilfcitos, ja que estas atividades paralelas muitas vezes nao lhes deixam 

alternativas, fazendo com que cometam desvios de conduta punfveis na legisla<;ao e 

regulamentos disciplinares para, de certa forma, proteger os interesses dos seus 

contratantes. 

Enfim, os desvios de conduta podem trazer prejufzos incalculaveis a 

administra<;ao publica, principalmente aqueles envolvendo mortes e ferimentos em 

civis, quer sejam dentro ou fora da atividade policial, denegrindo a imagem da 

Corpora<;ao e sobrecarregando e onerando, o setor administrative. 

2.4 DEVER DE APURACAO DOS DESVIOS DE CONDUTA 

Os direitos consagrados no art. 5°, LV da Constitui<;ao Federal legitimou a 

ampla defesa e o contradit6rio nos procedimentos administrativos, tornando-os mais 

criteriosos e morosos e isso, de certa forma, acabou gerando mais transtornos ao 

4 lnstituto Latino Americana das Nac;:oes Unidas para Prevenc;:ao de Delito e Tratamento do 
Delinquente. 
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setor administrative na medida em que muitos desses processes sao sobrestados, 

ou se alongam demais, quer seja pelo seu grau de dificuldade, quer seja pela 

malfcia do acusado e do defensor em postergar a decisao e tumultuar o processo. 

A morosidade, entretanto, nao e justificative para nao-apuragao de desvios de 

conduta. Conforms assevera ROCHA (1997, p. 201) "a realizagao de urn processo 

pela Administragao Publica nao e competencia-faculdade, mas competencia-dever 

vinculado". Logo, nao cabe ao administrador publico escolher a forma processual, ou 

eleger se processualiza determinadas transgressoes ou nao, ele tern o dever legal 

de o fazer, sob pena de responder pelo crime de prevaricagao. 

Todas as decisoes administrativas passam pelo comando da OPM, com 

excegao do Conselho de Disciplina, que e de exclusividade do Comandante-Geral. 

Logo, a sobrecarga de procedimentos a que o comandante esta obrigado a decidir e 

grande, mesmo contanto com a assessoria da SJD. 

0 Comandante, portanto, nao pode invocar a justificative da sobrecarga do 

servi<;o administrative para nao instaurar urn procedimento. E seu dever legal. 0 que 

pode ser feito, porem, como forma de minimizar essa problematica, e determinar 

uma triagem valorativa de certos comportamentos desviantes, verificando a 

necessidade imperativa da abertura de procedimentos. Muitas vezes, uma boa 

orientagao ao policial-militar, e muito mais produtiva do que se instaurar uma 

Sindicancia e ao final, nao chegar a resultado algum. 
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3 DOS VALORES E DEVERES MILITARES 

3.1 CONSIDERACOES SOBRE OS VALORES MILITARES 

0 doutrinador PIERRE WEILL, citado par VALLA (2003, p. 29), conceitua 

valor como sendo "a caracterfstica au a distingao dada pela consciencia de que e urn 

bern au mal". Acres.centa ainda que "valor e uma variavel da mente que faz com que 

o ser humano decida au escolha se comportar numa determinada diregao e dentro 

de determinada importancia". Nessa linha, o homem pode optar qual caminho quer 

seguir, au seja, se prefere o amor, ao 6dio; honestidade, a desonestidade; a 

responsabilidade au a indiferenga, a ordem au a desordem, etc. 

Os valores nao morrem com o tempo. Assim como a etica, as valores sao 

absolutos, imutaveis e incondicionados. Exemplo: a justiga, a honradez, a 

honestidade, a integridade, a dignidade, a disciplina etc, sempre acompanharam e 

sempre acompanharao a evolugao do homem. 

Afirma o doutrinador VALLA (2003, p. 31 ): 

A nega~;ao dessa realidade ou o seu exercfcio de perspectivas de valores subjetivos ou 
subalternos, normalmente influenciados por jufzos pessoais, tais como a justificativa do uso 
da violencia para a obten~;ao de resultados, a promo~;ao de interesses pr6prios, a baixa 
disposi~;ao para assumir riscos ou desafios [ ... ] a desculpa do "bico" para a complementa~;ao 
salarial, a anuencia para as regras informais de conduta, a valoriza~;ao da cultura "saber das 
ruas", etc., geram aquilo que se pode chamar de "subcultura policial". Esta, alem e se 
contribuir em verdadeiro obstaculo ao aprimoramento das organiza~;oes policiais, estimula os 
desvios de conduta [ ... ] (grifo nosso). 

Trazido as normas regulamentares, o Estatuto dos Militares5 expressa da 

seguinte forma as manifestagoes do valor militar: 

Art. 27. Sao manifesta~;oes essenciais do valor militar: 
I - o patriotismo, traduzido pela vontade inabalavel de cumprir o dever militar e pelo solene 
juramenta de fidelidade a Patria ate com o sacrificio da propria vida; 
II - o civismo e o culto das tradi<;oes hist6ricas; 
Ill- a fe na missao elevada das For~;as Armadas; 
IV- o espfrito de corpo, orgulho do militar pela organiza~;ao onde serve; 
V - o amor a profissao das armas e o entusiasmo com que e exercida; e 
VI - o aprimoramento tecnico-profissional. 

5 Lei Federal6.880, de 9 de dezembro de 1980. 



13 

Par sua vez, o C6digo de Etica dos Militares do Estado do Parana6 traz no art. 

6°, os valores militares determinantes da moral do militar estadual, eis alguns: 

I - respeito aos direitos humanos, especialmente a liberdade, a igualdade, a seguranc;a, a 
vida, a integridade fisica e a propriedade; 
II - moralidade publica, caracterizada pela honestidade e probidade, tanto no exercicio das 
atividades administrativas quanta nas atividades operacionais; 
Ill - responsabilidade publica, evidenciada pelo profissionalismo, pelo exercicio da profissao 
com entusiasmo e perfeic;:ao, na busca constante de resultados; 
IV - justic;:a - todas as ac;:oes devem ser alicerc;adas em valores eticos, marais e no 
ordenamento jurfdico da Nac;:ao; 
V- omissis; 
VI - hierarquia, traduzida no respeito e valorizac;:ao dos postos e graduac;:oes; 
VII - disciplina, significando exato cumprimento do dever e essencial a preservac;:ao da ordem 
publica; 
VIII - omissis; 
XI - espirito de corpo, orgulhando-se de suas lnstituic;:oes, mediante identificac;:ao legitima 
entre seus componentes; 
X- omissis; 
XI - omissis; 
XII- omissis; 
XIII- dignidade, respeitando a si proprio e aos seus semelhantes, indistintamente. 

Alerta o referido C6digo, no art. 8° que "a violagao dos valores e dos deveres 

eticos dos militares estaduais constituira crime, contravengao ou transgressao 

disciplinar, conforme o disposto em legislagao especifica". 

Nesse contexte, quando urn policial rejeita qualquer vantagem indevida, ele o 

faz .nao s6 porque a lei profbe, mas porque possui urn jufzo valorativo superior, 

voltado ao bern, ao correto, ao justa, ao honesto. Nao precisa de superior ou 

qualquer fiscalizagao para reprimi-lo. A sua repreensao lhe e intima, possui urn born 

carater e conceitos valorativos positives, traduzidos em sentimentos de honestidade 

e moralidade, que tanto sao necessaries na vida publica. 

3.2 CONSIDERACOES SOBRE DEVERES MILITARES 

Segundo VALLA (2003, p. 32), par "dever", compreendemos: 

A obrigac;:ao moral determinada expressa numa regra de ac;:ao ou de conduta ou, tambem, 
decorrente dos valores, conduzindo a atividade profissional sob o signa da retidao moral. [ ... ) 
Exemplos disto, os deveres de dignidade e eficiencia, acato a autoridade civil, discric;:ao nas 
atitudes, obediencia as ordens, lealdade, desprendimento em prol da vida e da Patria, alem 

6 Decreta Estadual n. 5.075, de 1° de abril de 1998. 
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de outros. Por consubstanciar-se em leis, regulamentos, normas e ordens, implica numa 
obriga<;ao compuls6ria, nao se sujeitando a op<;oes e nem alternativas de foro fntimo. 

Logo, pela qualidade de militar, por uma questao etica e moral, nao lhe e 

permitido suscitar certas justificativas incompativeis com a sua fungao policial. Uma 

agao ou omissao praticada por urn civil qualquer, pode ate ser julgada como normal, 

muitas vezes sem responsabilidade etica, moral ou na esfera criminal. Agora, para 

n6s, militares, essa mesma agao ou omissao, geralmente pode ser penalizada por 

cons~ituir-se uma obrigagao de oficio. Nessa linha, querer justificar os baixos salarios 

a fim de realizar 0 trabalho paralelo ("bicos"), e urn tanto perigoso e danoso a propria 

atividade policial-militar. lsso deve ser analisado com cautela, e dentro da legalidade. 

Dentre os deveres do policial-militar, prescritos na Constituigao Federal, leis 

civis, administrativas e penais, estao aqueles capitulados no art. 1 02 do C6digo da 

Polfcia Militar7, que praticamente retratam aqueles inseridos no art. 7° do C6digo de 

Etica dos Militares do Estado do Parana8
, dentre eles ressaltamos: 

Art. 7° - Os deveres eticos, emanados dos valores militares e que conduzem a atividade 
profissional sob o signo da retidao moral, sao os seguintes: 
I - cultuar e zelar pela inviolabilidade dos sfmbolos e das tradi<;oes da Patria, dos Estados, 
das Polfcias Militares e Corpos de Bombeiros Militares; 
II - cumprir os deveres de cidadao; 
IV - respeitar a integridade ffsica, moral e psfquica das pessoas abordadas ou que estiverem 
sob custodia, assim como dos condenados ou de quem seja objeto de incrimina<;ao; 
V - exercer a fun<;ao publica com honestidade, nao aceitando vantagem indevida de qualquer 
especie, sendo incorruptfvel [ ... ]; 
VIII - cumprir e fazer cumprir a Constitui<;ao, as leis e as ordens legais de autoridades 
competentes, exercendo sua atividade profissional com responsabilidade, incutindo tambem, 
o senso de responsabilidade nos subordinados, sempre desempenhando sua missao de 
forma correta e na busca de resultados positivos; 
IX - zelar pelo born nome da Polfcia Militar. do Corpo de Bombeiros Militar e de seus 
componentes, aceitando seus vaiares e cumprindo com seus deveres eticos, nunca 
denegrindo ou desgastando sua imagem; 
XI - jamais se apresentar em publico ou qualquer outro Iugar, em estado de embriaguez 
alco61ica ou sob efeito de substancia qufmica entorpecente. 

0 C6digo de Etica dos Militares dispoe ainda, no art. 4° que "o militar 

estadual, ao ingressar na carreira, prestara o compromisso de honra, em carater 

solene afirmando a sua consciente aceitagao dos valores profissionais, dos deveres 

7 Lei Estadual n° 1.943, de 23 de junho de 1954. 
8 Decreto Estadual 5.075, de 28 de dezembro de 1998. 
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eticos, do sentimento do dever, do pundonor, do decoro da classe e a firme 

disposigao de bern cumpri-los". 

Segundo artigo de CUNHA9 (2005), o problema se instala quando fere a 

norma. Utiliza os ensinamentos de CRETELA JUNIOR, que afirma: "quem viola o 

dever jurldico ao qual esta submetido devera responder pelas consequemcias 

advindas do ato praticado". Prossegue o referido autor: 

E preciso, par isso mesmo, que ao ofender, infringir, transgredir, violentar, profanar, 
devassar, abusivamente a lei que jurou solenemente guardar, assuma com honradez uma 
postura, pelo menos al, etica arcando com o pesado fardo da besteira que praticou. Nao 
valem as alegac;oes de que o que fez o fez para defender o cidadao de bern, porque ao 

, Estado nao e permitido tornar-se criminoso para a defesa da sociedade. 

Enfim, o ideal e que militar cumpra seus deveres nao par medo de uma 

san~ao disciplinar, mas pelo prazer de cumprir com a sua missao, de ajudar o 

proximo, se necessaria com o sacrificio da sua vida, e assim o fazendo, estara 

tomando uma postura etica no cumprimento desses deveres. Qualquer postura em 

contrario sujeitara o autor as san96es que a lei e regulamentos preveem. 

3.3 QUEBRA DOS VALORES E DEVERES MILITARES 

Como vimos, os valores e os deveres eticos sao essenciais ao policial-militar. 

Nao se admite que ele seja meio honesto, meio leal, meio justa ou meio disciplinado. 

0 que muitas vezes e tolerado a urn civil, nao e admisslvel num militar. Para urn civil, 

o prazer vern antes do dever. Ja ao militar, nao, porque foi formado sob a egide do 

dever e do culto aos valores e virtudes militares. Deve, portanto, para ser urn born 

miliciano, preservar e amar os valores e cumprir os deveres militares na sua 

plenitude, sem restri96es de qualquer natureza. Da mesma forma, precisa cultuar os 

deveres de cidadao, ja que e parte especial da sociedade. 

0 culto aos valores e a obediencia aos deveres militares tern uma Intima 

rela9ao com a forma9ao pessoal de cada militar. Par outro lado, quanta maior for a 

deficiencia que teve em sua forma9ao, incluindo a profissional, mais estara propenso 

9 0 autor e Tenente-Coronel da ativa da Policia Militar do Parana, em artigo publicado na pagina da 
Pollcia Militar, sob o tema Responsabilidade Policiai-Militar Administrativa. 
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a descumprir as leis e regulamentos militares. E quando ha a quebra dos val ores e 

deveres militares, a disciplina e abalada, gerando OS famigerados desvios de 

conduta, fazendo cair a qualidade dos servic;os prestados a sociedade, o que 

fatalmente refletirao nao somente externamente, mas tambem no campo 

administrative da OPM, sobrecarregando setores, pessoal e onerando os cofres 

publicos do Estado. 
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4 A FORMA<;AO POLICIAL-MILITAR 

Nesse capftulo, iremos abordar alguns aspectos relacionados com a formagao 

do policial-militar. Alertamos que tal assunto nao constitui uma excegao apenas do 

6° BPM, mas sim, da Corporagao como urn todo. 

4.1 A FORMACAO PROFISSIONAL DO POLICIAL-MILITAR 

Segundo ensinamentos de VALLA (2003, p. 57), "a diferenga entre o militar e 

os demais agentes da Administragao Publica esta na formagao militar, que por ser 

calcada na hierarquia e disciplina, e fundamentalmente voltada ao cumprimento do 

dever [ ... ]". 

Vale ressaltar que a hierarquia e disciplina de que se revestem as Polfcias 

Militares e Forgas Armadas, constituem as vigas mestras para a missao nobre que 

devem cumprir, dentro de suas especialidades, ou seja, verdadeiros princfpios 

constitucionais que mantem viva essas instituig6es. Portanto, as formag6es militares 

devem estar calcadas claramente na necessidade de os profissionais agirem com 

respeito as ordens dos seus superiores hierarquicos, as leis, as normas 

regulamentares e aos direitos humanos, sob pena de vermos nossa instituigao 

caminhar ao caos, a degeneragao total. 

0 Decreta Estadual 5.075, de 28 de dezembro de 199810 recomenda: 

Art. 3° - Para o desempenho da missao, o militar estadual deve possuir atributos ffsicos, 
intelectuais, tecnico-profissionais, e, acima de tudo morais, colocando-o como espelho da 
cidadania: deve possuir firmeza de carc:tter. dedicacao ao trabalho e profissionalismo, atuando 
sempre com justi<;a e bom-senso, pre-requisitos que a sociedade espera e exige do 
verdadeiro militar estadual. 

Recorremos a estas citag6es porque traduzem uma slntese preciosa de 

atributos que o militar deve possuir para o born desempenho de sua fungao. 

Ninguem, entretanto, e perfeito ou nasce sabendo. 0 ser humano aprende 

com o conhecimento que lhe e repassado, e com os acertos e erros da vida pratica. 

Nessa 6tica, o policial-militar nao nasce pronto. Quando ingressa na Corporagao, 

10 Este Decreto Estadual dispoe sobre o C6digo de Etica dos Militares do Estado do Parana. 
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traz uma gama de valores marais moldados segundo a sua formac;ao familiar, 

cultural, educacional e social. 

Nessa linha, a Corporac;ao, atraves do Curso de Formac;ao de Soldados (para 

as prac;as), procura lapidar o futuro protetor da sociedade, mas nem sempre ela 

consegue repassar os ensinamentos como deveria, quer seja por falta de instrutores 

capacitados, estrutura de ensino, motivac;ao, pianos didaticos adequados, dentre 

outros fatores que estao ligados a formac;ao profissional. Aliado a isso, o militar nem 

sempre consegue absorver como deveria todos os ensinamentos a ele repassados, 

quer seja pela sua pouca maturidade, fraco perfil profissional, maus costumes, 

ausencia de dom, trac;os negativos de personalidade, comportamentos amorais 

anteriores, dentre outros. 

Conforme ensinamentos de BALESTRERI (2003, p. 32), "os processos de 

selec;ao de policiais devem tornar-se cada vez mais rfgidos no bloqueio a entrada 

desse tipo de gente. lgualmente, e nefasta a falta de urn acompanhamento 

psicol6gico aos policiais ja na ativa". 

Muitas vezes, formar o policial e como lapidar uma pedra bruta, 

transformando-o numa j6ia. E assim que deve ser vista a questao. Por isso, o corpo 

docente deve estar realmente preparado para o ensino, tratar o militar com o devido 

respeito, sabendo lidar com as diferenc;as de cada urn. 

Como sugestao de disciplinas essenciais ao ensino de qualidade, estao 

aquelas ligadas a Deontologia Policiai-Militar, a Psicologia, a Sociologia e ao Direito. 

Fala-se ate em Filosofia Geral. 

A Deontologia, por exemplo, vai tratar da etica profissional, os valores, 

deveres e do compromisso para com a Corporac;ao e com a sociedade. A Psicologia, 

sabre os comportamentos humanos, as patologias como neurose e psicose e a 

loucura, as relac;oes s6cias e interprofissionais, etc. A Sociologia estudara os 

conhecimentos sabre agrupamentos humanos e as leis que os regem, bern como os 

fen6menos sociais. 

Evidentemente, que tantas outras disciplinas nao poderao ficar de fora, sob 

pena de prejufzos na formac;ao do policial, refletindo nos servic;os por ele prestados 

e no seu comportamento diante de urn caso pratico ou mesmo que fora do servic;o. 

Alguns erros do passado nunca sairao da memoria dos mais antigos, onde, 

pela ingerencia polftica, policiais-militares foram formados em cursos "relampagos" 
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para atuar como guardas internes do antigo Banestado. A forma<;ao desses militares 

deixou a desejar, aliado ao fato que depois de algum tempo, com a mudan<;a da 

postura polftica governamental, todos eles foram redirecionados ao operacional. 

De outro lado, vemos alguns casos relacionados a co-irma, em que 

investigadores de poHcia recem nomeados ao cargo, foram para as suas respectivas 

subdivis6es policiais civis sem ter o minimo preparo profissional, ou seja, sem 

realizar o Curso de Forma<;ao ou o fazendo com uma curta dura<;ao. 0 que esperar 

de um profissional que sequer curso de forma<;ao teve? Ou se teve, que 

basicamente mal deu para ter ideia geral sobre a sua Corpora<;ao? 

Trazido ao campo pratico, os reflexes dessas mas-forma<;6es, resultam em 

desvios de condutas dos mais variados possiveis, sendo que muitos desses desvios 

sao frutos das deficiencias no ensino Corporative, motivo que leva a concluir que os 

Cursos de Forma<;ao sao essenciais para forjar o carater do miliciano, aliado ao 

corpo docente que deve estar realmente capacitado e motivado para preparar o 

futuro profissional de seguran<;a, tendo como fundamento os respeito aos direitos 

humanos, o cumprimento fiel de suas miss6es e o culto aos valores e deveres 

militares. 

Evidentemente, se os criterios de sele<;ao e permanencia estao tornando-se 

cada vez mais exigentes, espera-se que o Estado, por sua vez, cumpra a sua parte, 

ou seja, retribua os servi<;os do policial com salaries dignos e uma estrutura que lhe 

permita cumprir suas tarefas voltadas a produ<;ao de resultados positives. 
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5 REFLEXOS ADMINISTRATIVOS DOS DESVIOS DE CONDUTA 

5.1 GENERALIDADES E CONCEITUA<;AO 

Compulsando os trabalhos monograficos dos anos anteriores, verificamos que 

muitos deles discorreram, direta ou indiretamente, sabre temas relacionados aos 

reflexos que desvios de conduta de policiais-militares traziam a imagem e 

credibilidade da Corporagao. Esses reflexos, que sao faceis de identificar, 

acontecem quando urn militar, em servi<;o ou nao, pratica atos contraries a lei ou aos 

regulamentos militares em vigor. 

A experiencia de caserna, entretanto, mostra que, ao lado dos reflexos 

externos junto a comunidade, existem os reflexos administrativos, pouco 

comentados. Nesse diapasao e que repousa nosso trabalho monografico. 

Verificando o dicionario de lingua portuguesa de BUENO (1996, p. 561), 

reflexo significa "imitagao; influencia indireta; agao inconsciente e imediatamente 

consecutiva a uma excitagao exterior". Ja no dicionario de AURELIO (1986, p. 1471), 

reflexo significa "manifestagao indireta de uma circunstancia, de urn fato". 

Por administrative, segundo BUENO (1996, p. 24) se entende "aquila que se 

refere a administragao, ou seja, pessoal que administra; secretaria ou repartigao de 

que e chefe 0 administrador, gerencia [ ... ]". 

Trazido ao interesse do nosso trabalho, podemos afirmar que reflexo 

administrative significa o resultado no setor interno de uma Administragao causado 

por uma agao ou comportamento. Em outras palavras, sao os transtornos 

burocraticos e muitas vezes onerosos gerados a OPM, resultants dos desvios de 

conduta de policiais-militares. 

5.2 REFLEXOS ADMINISTRATIVOS MAIS COMUNS 

Os dados da pesquisa de campo extraldos com os oficiais do 6° BPM 

revelaram que os reflexos mais comuns que os desvios de conduta podem causar 

ao setor administrative ou pessoal sao: sobrecarga do servigo administrative da SJD 

devido a instaurag6es de procedimentos internes; sobrecarga aos oficiais 

encarregados de procedimentos devido ao acumulo com sua atividade operacional; 
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transtornos a P/1 devido as movimenta<;oes de militares de uma localidade a outra 

par interesse da disciplina; custos com material de expedients; custos com viaturas e 

combustfvel para diligencias procedimentais; diarias para alimenta<;ao e pousada; 

ajustes constantes nas escalas de servigo das Cias; salarios pagos aos militares 

presos ou afastados do servi<;o de rua par estarem respondendo a IPM au 

Conselhos de Disciplinas, dentre outros. 

Aliado a estes transtornos, repousa o fato de o Comandante da OPM ser 

constantemente cobrado pela mfdia e sociedade a dar uma resposta aquelas 

condutas delituosas de policiais que repercutiram negativamente, tais como, 

corrupgao passiva, concussao, homicfdios, lesoes corporais graves, envolvimento 

em quadrilhas, etc. 

Enfim, as transtornos causados na administra<;ao da Unidade se nao forem 

controlados ou minimizados na sua fonte, podem emperrar a maquina administrativa 

de forma a causar prejufzos a setores encarregados do planejamento e execur;:ao da 

atividade operacional, refletindo, consequentemente nos servi<;os prestados a 

comunidade. 
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6 SEXTO BATALHAO DE POLiCIA MILITAR 

6.1 ASPECTOS INSTITUCIONAIS E AREA DE ABRANGENCIA 

lnstalado em cinco de dezembro de 1969, o Sexto Batalhao de Polfcia Militar 

abrange uma area com 12.400 Km2
, compreendendo vinte e quatro municlpios da 

Regiao Oeste, e uma populac;ao estimada em 473.798 pessoas. 

Com sede localizada em Cascavel, constituem a quinta maior cidade do 

Parana, segundo dados do IBGE. Sua economia e baseada na agricultura e 

pecuaria. 0 comercio tambem contribui para a o fortalecimento da economia local e 

regional. 

0 efetivo atual da Unidade e de quatrocentos e sessenta policiais-militares, 

distribufdos em quatro companhias, sendo a Cia de Radio-Patrulha com sede em 

Cascavel, totalizando duzentos e setenta e seis policiais-militares; a 1a Cia PM, com 

sede em Corbelia, totalizando setenta e seis policiais-militares; a 2a Cia PM de 

Quedas do lguac;u, totalizando sessenta e nove policiais-militares e a 3a Cia PM de 

Matelandia, com apenas trinta e urn policiais-militares. 

Recentemente, em agosto deste ana, a OPM foi subdividida devido a criac;ao 

do 19° BPM, de Toledo, passando de trinta e dais municlpios, para vinte quatro 

municlpios. Neste novo contexto, nao mais abrangera a entao 3a Cia PM de Toledo, 

mas sim, os municfpios da nova Companhia, ou seja, Matelandia (sede de Cia), Ceu 

Azul, Vera Cruz do Oeste e Diamante do Oeste. 

0 problema que vislumbramos e que, com a nova divisao, estes ultimos 

municlpios acima passaram a constituir urn problema a mais que a Unidade tera que 

administrar em termos disciplinares, ja que pela sua localizac;ao geografica, constitui 

urn "corredor" para o contrabando de produtos provenientes do Paraguai, como 

veremos no proximo item. 

0 6° BPM abrange municfpios que, embora nao contemplem grande efetivo, 

sao de suma importancia a seguranc;a publica do Oeste paranaense, alguns 

pr6ximos a sede da Unidade e outros mais longes, podendo ultrapassar os 1 00 

quilometros de distancia, como e o caso do Municipio de Quedas do lguac;u, sede da 

2a Cia PM, onde a unica fiscalizac;ao e a do Oficial Comandante da Cia, carecendo, 

portanto, de uma fiscalizagao mais rigorosa par parte dos demais oficiais da OPM. 
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Abaixo, podemos ter ideia do tamanho e area de abrang€mcia da Unidade, 

suas companhias e municfpios, de acordo com a nova divisao que foi feita este ana. 

MAPA 1 -AREA DE ABRANGENCIA DO 6° BPM 

• 4' CIA PM - CASCAVEL 

- J'CIA Pr-.1 - MAlBANoiA 

• 2' CIA PM - OUEDAS 00 IGUA<;U 

D 1. CIA PM . CORBB..lA 

FONTE: P-3 do 6° BPM 

6.2 ASPECTOS REGIONAIS E OS DESVIOS DE CONDUTA 

Par ser urn Batalhao onde muitos de seus municfpios praticamente fazem 

fronteira como Paraguai, constitui passagem obrigat6ria de veiculos leves e 6nibus 

oriundo desse pais, geralmente pela BR 277, que liga Foz do lguac;u a Curitiba, par 

exemplo. 

Nesse diapasao, nao raras as vezes, o policial-militar em patrulhamento se 

depara com 6nibus em comboio, nas rodovias ou em estradas vicinais, que passam 

ate dentro de pequenas cidades visando desviar da fiscalizac;ao da Policia 

Rodoviaria Federal ou da Receita Federal. 
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Aliado ao contrabando e descaminho advindo do Paraguai, ha tambem o 

trafico de armas e munic;oes e de drogas, alem da passagem de vefculos furtados ou 

roubados no Brasil atraves do Lago de ltaipu, em direc;ao ao Paraguai. 

Qual seria, entretanto, a importancia dessas informac;oes com relac;ao aos 

desvios de conduta de policiais-militares? A resposta e simples, isto e, mesmo 

partindo do pressuposto que estes comboios do "mal" passem em horarios e locais 

inopinados, hora ou outra acabam se deparando com bloqueios montados ou ac;ao 

isolada da PM e, quando isso acontece, os policiais-militares poderao adotar uma 

das tres posturas: na primeira, farao vistas grossas para nao se envolverem com 

essa situac;ao que geralmente de cunho federal; Outra hip6tese e adotar a postura 

de abordar esses comboios ou vefculos que transportam produtos ilegais e tamar as 

medidas que a lei manda, ou seja, prisao dos envolvidos e conduc;ao a Delegacia da 

Polfcia Federal em Foz do lguac;u; e a terceira postura, e a pior delas, e a 

possibilidade dos milicianos fazerem uma "negociac;ao" com os infratores a fim de 

nao tamar as medidas legais cabfveis. 

No caso acima, verificamos desvios de conduta par omissao (prevaricac;ao) e 

par ac;ao ( corrupc;ao pass iva ou concussao ), que uma hora ou outra vai chegar ao 

conhecimento da comunidade e do Comando da OPM, ensejando instaura<_;8o de 

procedimentos administrativos ou judiciais, o que e a real concretizac;ao dos 

encargos ao setor administrative da Unidade. 

Esse fato tanto e verdade que em 2004, segundo informac;oes da SJD, um 

sargento e dais soldados do Municipio de Santa Tereza do Oeste, foram presos em 

Flagrante par policiais da 28 Sec;ao da OPM pelo crime de concussao. No mesmo 

ana, outros dais soldados foram tambem presos em flagrante pelo crime de 

corrupc;ao passiva na BR que liga Toledo a Cascavel, par terem, durante abordagem 

policial, recebido dinheiro do motorista de um onibus de "sacoleiros" para nao 

tomarem as providencias de lei. 

Como podemos vislumbrar no mapa rodoviario logo abaixo, a cidade de 

Cascavel recebe transite proveniente dos municfpios que faz fronteira com o 

Paraguai. Eo caso de Foz do lguac;u, Santa Terezinha, Sao Miguel do lguac;u. Tem 

a agravante de que muitos dos produtos ilegais paraguaios chegam ao Brasil par 

embarcac;ao, depois sao remanejados em onibus ou vefculos !eves, e seguem a 

seus destines, quer seja dentro do proprio Estado ou fora dele. 
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Nesse diapasao, muitos desses comboios tern desviado pela PR 488, em Ceu 

Azul , e depois pela PR 585, ate Toledo. A partir daf, os comboios podem seguir 

destino Norte do Parana, Mato Grosso ou Sao Paulo. Ademais, a BR 277, como 

podemos observar no mapa, leva o transito a Curitiba e par af afora. 

Os infratores visam desviar das fiscaliza<;6es mais pesadas, inclusive as 

aereas (Polfcia Rodoviaria Federal), cortando caminho pelos pequenos municfpios, 

onde podem vir a ocorrer abordagens, isoladas ou nao, sendo-lhes favoravel 

oferecer propinas aos PM para se livrarem das pris6es e apreens6es. 

Ressaltamos, porem, que embora vez ou outra ocorra o envolvimento de PM 

com estes tipos de comportamentos ilfcitos, ainda nao ha motivos para alardes, ja 

que se considerarmos o grande efetivo da Unidade (460 policiais-militares), veremos 

que sao baixos os Indices nos desvios de conduta desse genera. 

Convem salientar, entretanto, que a maioria dos crimes de corrup<;ao passiva 

ou concussao, nao chegam ao conhecimento do comando da OPM, muitas vezes 

par interesse de ambas as partes. 

Abaixo esta o mapa rodoviario da Regiao Oeste. A linha vermelha significa a 

BR 277, que faz fluir o transito de Foz do lgua<;u aos importantes municfpios 

paranaenses e de outros Estados. 

MAPA 2- MALHA RODOVIARIA DA REGIAO OESTE 

FONTE: P/3 do 6° BPM 



26 

7 ANALISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO 

7.1 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

7.1.1 Tipo de Pesquisa 

Desenvolvemos pesquisa documental e descritiva "ex-pos facto"11
. Na 

pesquisa documental, buscamos dados, e informa96es em doutrinas, artigos, 

Internet, enfim, de toda bibliografia possfvel e atinente ao tema. 

Para se atingir os objetivos especfficos, utilizamos pesquisa de natureza 

quantitativa subsidiadas nos questionarios e nas tabelas estatfsticas, que foram 

transformadas em graficos para melhor compreensao e mensura9ao dos reflexos 

administrativos gerados pelos desvios de conduta dos policiais-militares do 6° BPM. 

7 .1.2 Metodo 

Para a consecu9ao do presente trabalho cientffico, utilizamos o metodo 

hipotetico-dedutivo, com tratamento estatfstico. 

7.1.3 Entrega e Coleta das Estatfsticas e Questionarios 

Numa primeira fase, encaminhamos pessoalmente os questionarios e as 

tabelas estatfsticas diretamente no 6° BPM. Contamos com o apoio do Comandante 

e do Oficial P/1 e auxiliar da SJD. 

Numa segunda fase, encaminhamos os demais questionarios pela Internet 

diretamente aos interessados. 

Parte da coleta dos questionarios foi realizada diretamente no Sexto Batalhao, 

com auxllio do Oficial Chefe da Se9ao de Pessoal. A outra parte foi colhida via e

mail. 

11 Segundo GIL (1946, p. 245-246) significa dizer que neste tipo e pesquisa o estudo foi realizado 
ap6s a ocorrencia dos acontecimentos. Nao garante que suas conclusoes relativas a relavoes do tipo 
causa-efeito sejam totalmente seguras. 
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7 .1.4 Publico-Alva 

Oficiais subalternos, intermediarios e superiores da OPM, incluindo aqueles 

pertencentes as quatro Companhias existentes, bem como oficiais comandantes de 

Cias e os chefes de sec;:oes do Estado-Maior da OPM. 

7.1.5 Amostra 

Para validarmos nosso trabalho, utilizamos, num primeiro momenta, um 

modelo unico de questionario enderec;:ado aos dezenove oficiais da OPM, o que 

significa a totalidade dos oficiais integrantes da referida Unidade. 

Num segundo momenta, encaminhamos outro modelo padrao de questionario 

enderec;:ado somente aos Comandantes de Cias e Chefes de Sec;:oes, totalizando 1 0 

( dez) oficiais, sendo que os model as de ambos os questionarios podem ser 

verificados nos anexos. 

Nao recebemos, porem, o questionario enderec;:ado ao Comandante da OPM, 

haja vista a transic;:ao de comandantes, sendo que em dais meses, houve tres 

mudanc;:as, motivo este que decidimos desconsiderar esta pesquisa. 

Enfim, saber a opiniao dos oficiais da OPM, tanto os operacionais como os 

administrativos (que as vezes fazem ambos os papeis) e de suma importancia para 

se ter um panorama da situac;:ao disciplinar atual dos militares e os reflexos dos 

desvios de conduta a Administrac;:ao. 

7.2 ANALISE E INTERPRETACAO DOS QUESTIONARIOS 

As respostas as perguntas formuladas aos oficiais da OPM, foram tabuladas e 

formatadas em forma de graficos, com tratamento numerico. 

Nao formatamos algumas perguntas graficamente porque nao comportavam 

tal tratamento pela sua subjetividade, mas auxiliarao no desenvolvimento e 

conclusao do nosso trabalho. 

Para cada pergunta foi gerado somente um grafico, que de forma objetiva, 

concisa e precisa, significou a opiniao pessoal dos oficiais, baseado em suas 
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experiencias profissionais dentro do 6° BPM. Observamos uma coerencia e 

tratamento imparcial nas respostas as perguntas formuladas. 

As informa<;6es prestadas atraves dos questionarios serao refor<;adas pela 

mensura<;ao grafica das estatlsticas discipl inares encaminhadas pela SJD e pelos 

comandantes de Cias e das Se<;6es do Estado-Maior da referida Unidade, que sera 

analisada mais adiante. 

7.2.1 Questionario aos oficiais do 6° BPM 

A pesquisa fo i realizada com os oficiais subalternos, intermediaries e 

subcomandante da OPM. Os dados foram mensurados e contabilizados em graficos 

tipo "pizza" e "colunas", por ordem de pergunta formulada nos respectivos 

questionarios, cujos resultados inferimos logo abaixo. 

GRAFICO 1 -OCORRENCIA DOS DESVIOS DE CONDUTA 

2 

5 

5 

• Falta de motivac;ao e estrutura PM 
• Baixos sa Iarios 

ldoneidade Moral e Cultural 
• Ma-formac;ao profissional 

FONTE: Pesquisa de campo. 

Como podemos observar, sete oficiais do 6° BPM acreditam que a falta de 

motiva<;ao e condi<;6es de trabalho constitu i motivo determinants para as ocorrencias 

dos desvios de conduta. Evidente que essa e a visao dos oficiais, que pode nao 

refletir o pensamento da tropa. Os baixos salarios aparecem com os mesmo Indices 

que a idoneidade moral e cultural do PM. A ma-forma<;ao profissional apareceu 



como a hip6tese que menos contribui, segundo os oficiais, para os comportamentos 

desviantes. 

Motivagao significa dar motives. Para dar motives para a execugao de urn 

born trabalho, logicamente e precise que 0 policial tenha motives e esteja 

entusiasmado. Fala-se que a motivagao e uma "chave" que se abre por dentro. Na 

verdade, ela e uma chave que se abre por dentro e por fora, ja que os fatores 

intrlnsecos sao tao importantes como os extrfnsecos. 

E. certo que o policial-militar ira trabalhar mais incentivado e motivado se tiver 

boas condig6es de trabalho, bons salaries, e bons chefes, ou seja, lfderes 

motivadores. Nao basta apenas ter uma 6tima formagao profissional se nao tiver o 

"combustfvel" ideal que o movera em diregao ao caminho do bern. 

Nessa linha, o autor BALESTRERI (2003, p. 25) afirma que "em nfvel pessoal, 

e fundamental que o cidadao policial sinta-se motivado e orgulhoso de sua profissao. 

lsto s6 e alcangavel a partir de urn patamar de "sentido existencial". 

Continua o referido autor: 

Elevar os padroes de auto-estima pode ser o caminho mais seguro para uma boa prestac;ao 
de servic;os e a melhor garantia para a preservac;ao dos Direitos Humanos. Quem se da 
respeito, nao e capaz de macular a si mesmo com praticas atentat6rias a propria dignidade 
de sua condic;ao humana. Urn policial, pois, que queira bern a si mesmo e a profissao/missao 
que exerce jamais se deixara rebaixar a procedimentos criminosos. 

Nao poucas vezes, ouvimos queixas de integrantes da Corporagao com 

respeito aos meios que the sao colocados para a execugao do servigo policial, ou 

seja, armamento de pouco potencial de tiro, viaturas velhas, equipamentos de baixa 

qualidade, aliado a sobrecarga de servigos, baixos salaries, etc. Tudo isso, 

infelizmente, desmotiva o policial, e de certa forma, dando-lhe "motives" para que se 

desvie do cumprimento do seu dever maier: proteger a sociedade e manter a ordem 

publica. 

A esse respeito, o Comandante da OPM, poderia elaborar urn projeto tecnico 

e solicitar, por intermedio dos escal6es superiores, o repasse de verbas da 

Secretaria Nacional de Seguranga Publica- SENASP, disponibilizados pelo Fundo 

Nacional de Seguranga Publica - FNSP, sob a egide da importancia territorial da 

Unidade ao Estado do Parana, sendo essencial ter boas condig6es de trabalho para 

que o policial desempenhe satisfatoriamente as suas fung6es. 



GRAFICO 2 - REFLEXOS ADMINISTRATIVOS DE MAIOR INCIDENCIA 

• Desvio do oficial da atividade-fim para realizar procedimentos 
• Sobrecarga do oficial 

Queda da Discipline 
• Ajustes constates nas escalas operacionais 
0 Redirecionamento da P/2 para o publico interne 

FONTE: Pesquisa de campo. 
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A problematica levantada aqui, realmente deve ser anal isada com certa 

preocupar;ao. Segundo a pesquisa, oito oficiais do 6° BPM, acred itam que o reflexo 

de maior incidencia no ambito administrative seja o desvio do oficial da sua 

atividade-fim para real izar procedimentos disciplinares, tais como, sindicancias, 

inqueritos e conselhos de discipl ina. Aliado a isso, a sobrecarga do oficial com esses 

procedimentos e grande. Muitas vezes nao desenvolve com presteza os servi<;os 

relatives a sua fun<;ao, especialmente os operacionais de fiscal izar;ao e apoio a 

tropa na preservar;ao e repressao de crimes e contravenr;oes, porque e nomeado 

para condur;ao de tais procedimentos, prejudicando portanto, a atividade-fim para 

que foi de fato treinado no Curso de Formar;ao de Oficiais. 

Esses reflexes administrativos emperram o servi<;o, sobrecarregam o oficial , 

alem dos transtornos constantes para ajustar as escalas de servi<;o devido ao 

remanejamento dos policiais-militares infratores par interesse da Justir;a e Disciplina. 

Os reflexes desse emprego administrative dos oficiais tambem podem ser 

sentidos na atividade-fim. 

Paralelamente a isso, vale ressaltar que a queda da discipl ina da tropa 

tambem e um dos principais reflexes dos desvios de conduta. Evidente que se existe 
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um numero excedente de transgress6es disciplinares, e porque 0 padrao disciplinar 

do efetivo esta baixo, o que deve ser resgatado pelos oficiais, com medidas efetivas 

e justas para reverter a situa<;ao. 

Por fim, vale lembrar que o redirecionamento da P/2 ao publico interne, e 

importante na medida que se nota uma ascensao, principalmente nos desvios de 

conduta relatives a corrupc;ao, concussao, prevaricac;ao e delitos correlates. 

GRAFICO 3- SOLUCOES PARA DIMINUIR OS DESVIOS DE CONDUTAS 

2 

10 

• Melhores sa Iarios • Reciclagem do efetivo 

I EJ Fiscaliza<;ao da tropa • Entrosamento Oficiais-Prac;as 

Fonte: Pesquisa de campo. 

Estes dados constarao no rol de sugest6es na parte conclusiva da nossa 

pesquisa. Entretanto, vale salientar que dez oficiais entenderam que proporcionando 

melhores salaries a tropa, a PM estara freando a incidencia de desvios de conduta. 

Evidentemente aumentar salaries nao compete ao Comandante da Unidade, mas 

que somado a outros fatores positives, poderao constituir ac;oes a serem 

desenvolvidas pelo corpo de oficiais da Unidade e Corporac;ao, no sentido de 

melhorar as condic;oes de trabalho do PM. 

Nao podemos negar que uma tropa bem remunerada, nao tera, em tese, 

motives para fazer os famigerados "bicos" ou atividades ilfcitas. Estara mais 

comprometida com a sua Corporac;ao e comunidade. 

Destacamos tambem a importancia da fiscalizac;ao e reciclagem do efetivo. 

lnfelizmente, o acumulo de trabalho a que esta submetida a tropa, nao permite 
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muitas vezes, uma instru9ao continuada. Logo, uma tropa mal instrufda e pouco 

reciclada, estara mais afeta ao cometimento de desvios de conduta. 

Por outro lado, notam-se falhas no entrosamento dos oficiais superiores com 

os intermediaries e subalternos, e entre estes com a tropa. Nossos graduados, 

muitas vezes, sao mal aproveitados e desvalorizados, tornando-os parciais na hora 

de cobrar uma postura etica do Cabo e do Soldado. 

GRAFICO 4- DESVIOS DE CONDUTA DE MAIOR REPERCUSSAO SOCIAL 

4 

• Corrup!fao e Concussao 
• Prevarica!(ao 

Vioh3ncia Policial 

FONTE: Pesquisa de campo. 

Dentre os possfveis desvios de conduta graves, elencamos alguns para 

analise dos oficiais do 6° BPM. Eis que doze oficiais entenderam que a corrup9ao e 

a concussao sao os desvios de conduta de maior repercussao social. 

Vivemos um momenta crftico em nfvel de Brasil , onde os noticiarios tem 

relatado envolvimento de servidores publicos dos mais altos escal6es com crimes 

dessa natureza. A popula9ao nao admite este tipo de delito, principalmente pela 

classe policial. 

E um delito que realmente mancha a imagem da Corpora9ao. Dependendo da 

extensao e importancia ao cenario social, a corrup9ao praticada por policiais pode 

abalar toda uma institui9ao, gerando descredito da Organiza9ao perante o povo. 

Um delito desse porte, tambem repercute no ambito interno da Corpora9ao, 

quer seja pela estrutura que devera ser montada para se lavrar um flagrante, oficiais 
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encarregados dos procedimentos, onus ao erario devido as diligencias, enfim, ira 

gerar toda uma sobrecarga administrativa. 

lnfelizmente, a corrup9ao e financiada pela popula9ao. 0 autor GOLDSTEIN 

(1931, p 235), afirma que "ao contrario de outras formas de infra9ao, a corrup9ao e, 

em grande parte, iniciada e sustentada pela comunidade. Dificilmente ha uma vftima 

claramente identificavel ou alguem que reclame". 

Nessa linha, deduz-se que a corrup9ao uma vez iniciada, tende a se espalhar 

pela Organiza9ao, afetando-a sobremaneira. Deve ser contida o quanta antes, sob 

pena de se perder o controle e comprometer a Corpora9ao. 

A corrup98o tern seu pre9o nao somente material, mas tambem moral: a partir 

do momenta que um policial que e pago para fazer, por algum interesse pessoal nao 

o faz, esta desvirtuando do seu dever legal. E o que afirma GOLDSTEIN (1931, p. 

238-239): 

A corrupgao policial nao e limitada a ganhos monetarios. Ganhos podem ser obtidos na forma 
de servigos recebidos, status, influencia, prestigio ou apoio futuro ao policial ou a alguma 
outra pessoa. [ ... ] Uma autoridade de polfcia que aceita propinas esta obviamente fazendo, ou 
permitindo fazer, o que ete e pago pelos contribuintes para evitar.E como urn bombeiro 
iniciando incendios ou urn medico espalhando doengas. A enormidade de seu crime aumenta 
quando sua atividade contribui para disseminar serios comportamentos anti-sociais como, por 
exemplo, quando ele tolera a venda de narc6ticos pesados ou nela se envolve. 

Paralelas a corrup9ao, aparece a prevarica9ao e a violencia policial, como 

segunda e terceira causas que mais repercutem negativamente. No que tange a 

violencia policial, citamos aquele caso ocorrido do Municipio de Diadema, no ano de 

1994, onde policiais-militares paulistas mancharam a imagem de toda Polfcia do 

Brasil ao abordarem motoristas de veiculos numa opera9ao ilfcita de transito, onde 

corrompiam e agrediam fisicamente os ocupantes dos autom6veis e transeuntes. 

No ambito do 6° BPM, segundo fontes da SJD, dois fatos chamaram muita a 

aten9ao. No ano de 2004, cinco policiais-militares foram presos em flagrante delito 

em municfpios diferentes, cometendo crime militar de corrup9ao passiva. 0 modus 

operandi foi o mesmo nos dois casos, ou seja, abordagem a 6nibus de "sacoleiros" 

proveniente do Paraguai. Tais posturas desviantes consideradas graves, alem de 

causar repercuss6es negativas na mfdia e comunidade local e regional, resultaram 

em Conselhos de Disciplina, e consequentemente, transtornos na ordem interna da 

OPM. 
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Enfim, a corrup<;ao, prevarica<;ao, viol€mcia policial e outros desvios de 

conduta desta natureza, devem ser combatidos com rigor e responsabilidade pelo 

Comandante da Unidade e seu corpo de oficiais, punindo exemplarmente os seus 

autores, valorizando com isso os bans policiais, que felizmente sao a maioria e nao 

compactuam com essas posturas desviantes. 

GRAFICO 5 - SOBRECARGA DOS OFICIAIS POR ACUMULO DE TAREFAS 

1 

18 

• Estao sobrecarregados 

• Estao pouco sobrecarregados 

FO NTE: Pesqu isa de campo. 

Perguntado aos oficiais sabre a sobrecarga de trabalho pelo acumulo de 

trabalho operacional e administrative, dezoito deles, afirmaram que estao 

sobrecarregados e apenas urn respondeu que nao esta. 

E uma questao delicada, ja que o Comandante da OPM tern a competencia 

para delegar aos oficiais subordinados, procedimentos administrativos. Porem, 

dependendo do grau de dificuldade do que se esta apurando, o oficial fica 

"amarrado" ao procedimento, nao lhe permitindo que desenvolva a sua atividade-fim 

com perfei<;ao. 

A sobrecarga de servi<;o aos oficiais encarregados de procedimentos 

administrativos piora quando lhe obriga sair do seu local de trabalho para outras 

localidades distantes, ou ate mesmo para outro do Estado da federa<;ao. Exemplo 

sao as dil igencias de Conselhos de Disciplina que envolvam a oitiva de testemunhas 
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que presenciaram a a<;ao delituosa de policiais-militares no crime de corrup<;ao 

passiva a motoristas e passageiros de 6nibus provenientes do Paraguai. A maioria 

dessas pessoas reside em outros Estados. Paralelamente, os custos ao erario sao 

enormes, considerando os gastos com combustfvel, diarias, materiais de expediente, 

salaries, etc. 

Esfor<;os devem ser direcionados no sentido de buscar solu<;6es que possam 

minimizar essa problematica, desonerando os oficiais desses encargos. 

GRAFICO 6 - COMISSAO PERMANENTE DE OFICIAIS PARA PROCEDIMENTOS 

• E ..,;avel mas nao e possivel 

• E ..,;avel e poss ivel 

Nao e ..,;avel nem poss ivel 

FONTE: Pesquisa de campo 

Uma das alternativas ventiladas para minimizar a sobrecarga dos oficiais em 

materia de procedimentos, seria a cria<;ao de uma comissao permanente composta 

par oficiais, os quais teriam a incumb€mcia de realizar todos os procedimentos da 

Unidade. 

Em vermelho, quatro oficiais acreditam que a ideia e viavel (boa, 

interessante), mas nao possfvel devido a escassez de oficiais na OPM. 

Na cor azul escuro, seis oficiais questionados acreditam ser possfvel e viavel 

a constitui<;ao de uma comissao permanente de oficiais, isto e, que a ideia e boa 

porque ficara restrita a urn grupo de oficiais, desonerando os demais, aliado ao fato 

de entenderem que a escalade servi<;o suporta tais altera<;6es. 

Ja na azul clara, nove oficiais (a maioria, portanto), acreditam que a ideia nao 

e viavel nem possfvel , ou seja, que nao convem nomear uma comissao de oficiais s6 
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para procedimentos, pais na pratica, este oficiais encarregados, acabariam ti rando 

escalas operacionais, alem do fato de nao ha efetivo disponivel pra tal fun<;ao. 

0 fator positive de se ter uma comissao permanents de oficiais para realizar 

todos os procedimentos administrativos, seria o desencargo dos demais oficiais da 

Unidade, os quais poderao se dedicar as suas fun96es. Como ponto negative, seria 

o cerceamento do desenvolvimento das habilidades intelectuais na feitura dos 

procedimentos, ou seja, a perda do cantata daqueles oficiais com procedimentos, e 

quando tiver que faze-los, terao mais dificuldades tecnicas e juridicas. 

Enfim, e urn assunto que deve ser debatido com maturidade e com a 

participa9ao do comando e do corpo de oficiais, buscando a melhor saida, tudo em 

prol da desburocratiza<;ao e agiliza<;ao do servi9o administrative. 

GRAFICO 7- EFICACIA DAS PUNI<;OES SOBRE OS DESVIOS DE CONDUTA 
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• lnibir;ao parcial 
• Nao tern inibido os desvios 

Tern cumprido seus objetivos 

FONTE: Pesquisa de campo. 

lndagado aos oficiais sabre a eficacia da aplica9ao das puni96es disciplinares 

para corrigir os desvios de conduta dos pol iciais-militares da OPM, treze deles 

entenderam que tais medidas tern inibido apenas parcialmente as praticas dos 

comportamentos contraries a lei , a moral e a disciplina. Paralelamente, quatro 

oficiais afirmaram que nao tern inibido, e somente dais oficiais acreditam que a 

aplica<;ao das puni96es e outras medidas administrativas tern surtido efeito na 

inibi9ao dos desvios de conduta. 
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Conforme o art. 23 do ROE, "a punigao disciplinar objetiva a preservagao da 

disciplina e deve ter em vista o beneficia educative ao punido e a coletividade a que 

ele pertence". 

Prossegue no capitulo seguinte: 

Art. 24. Segundo a classificagao resultante do julgamento da transgressao, as punigoes 
disciplinares a que estao sujeitos os militares sao, em ordem de gravidade crescente: 
I - a advertencia; 
II - o impedimento disciplinar; 
Ill - a repreensao; 
IV - a detengao disciplinar; 
V - a prisao disciplinar; e 
VI - o licenciamento e a exclusao a bern da disciplina. 

Nosso entendimento e que, a punigao disciplinar, alem do aspecto preventive 

da preservagao da disciplina, previsto no artigo supracitado, entendemos que a 

punigao disciplinar possui tambem carater repressive, isto e, o cerceamento da 

liberdade do militar em alguns casas, como acontece nos casas de prisao e 

detengao, e a queda no seu comportamento conforme a pratica reiterada de 

comportamentos desviantes, visando seu licenciamento. 

0 mais importante e que entre os oficiais e o comando da Unidade, nao existe 

comportamento protecionista em relagao aos desvios de conduta de qualquer 

natureza, sendo apurado todos os que chegam ao conhecimento e responsabilizado, 

na forma da lei. 

Enfim, a experiemcia profissional dos oficiais, demonstra certa preocupagao 

com os nfveis disciplinares da tropa, que na verdade, nao chega a ser urn demerito 

somente do 6° BPM. Entretanto, os dados estatfsticos fornecidos pela SJD, irao 

mostrar com mais veracidade como esta o nfvel disciplinar geral do efetivo da OPM. 
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GRAFICO 8- INFLUENCIA GEOGRAFICA DO 6° BPM NOS DESVIOS CONDUTA 

• lnfluencia • Nao influencia 

FONTE: Pesquisa de campo. 

Este grafico remete ao ja discorrido no capitulo seis, e demonstra o 

entendimento dos oficiais a respeito desta questao. 

Constatamos que doze deles, acreditam que a geografia da Unidade, sua 

area de abrang€mcia e peculiaridades, interfere na incidencia dos desvios de 

conduta praticados pelos policiais-militares da OPM. Os demais, ou seja, oito, 

entendem que essas peculiaridades nao influenciam. 

Embora os dados acima nao constituem um embasamento estatfstico real 

bern definido, serve de reflexoes aos oficiais do 6° BPM no sentido de 

desenvolverem estudos que possam demonstrar se a localizagao geografica dos 

municfpios subordinados a OPM, suas rodovias e demais peculiaridades, contribuem 

para que os militares se envolvam em situagoes delituosas ou simples transgressoes 

disciplinares que trazem repercussoes negativas no ambito interno da administragao. 

0 importante e que esses fatos nunca foram suscitados no passado, 

principalmente estatisticamente. Em termos praticos, seria interessante que a 

Unidade mensurasse se ha alguma correlagao entre os desvios de conduta 

praticados na atividade policial-militar com a regiao fronteiriga dos municfpios que 

abrangem os municfpios do 6° BPM. 
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GRAU DE INFLUENCIA DA MA-FORMACAO PROFISSIONAL E 

SOCIOCULTURAL NOS DESVIOS DE CONDUTA 

• lnfluencia nos desvios de conduta 

• E relativa. depende mais de outros fatores 

FONTE: Pesquisa de campo. 

Assim como o anterior, este grafico remete ao discorrido no capitulo quatro do 

presente trabalho. 

Como podemos observar, doze oficiais entenderam que a ma-formac;ao 

profissional e sociocultural do policial-militar contribuem decisivamente para as 

ocorrencias de desvios de conduta. Outros sete afirmaram que e relativo, ou seja, 

depende de outros fatores, tais como a formac;ao familiar, educacional e moral de 

cada urn. Na verdade, esses fatores juntos concorrem para a boa Indole do PM. 

Temos que lembrar que o militar nao nasce nessa condic;ao. E. forjado no 

mundo civil. Sua personalidade e formada logo nos primeiros anos de vida, e 

dependendo do meio em que vive, ira ter uma carga de valores e urn modelo etico

moral maior ou menor acentuado. Logo, caso nao tenha uma boa formac;ao, tanto no 

campo profissional como no campo civil, em atividade ou nao, podera se envolver 

em situac;6es que possam trazer consequencias maleficas a ele proprio, a sua 

familia ou a Corporac;ao. 

Nesse sentido, uma selec;ao bern rigorosa e uma formac;ao exemplar relativa 

a etica policial-militar, sao fundamentais. 



7.2.2 Questionario aos Comandantes de Cias e Chefes de Sec;oes 

GRAFICO 10- TIPOS DE TRANSTORNOS ADMINISTRATIVOS 
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• Todos transtornos possiveis 
• Dispendio de tempo resolvendo problemas internos 

Sobrecarga de procedimentos 

• Ajustes constantes das escalas 

FONTE: Pesquisa de campo. 
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Consultamos os Comandantes das quatro Companhias e Sec;oes do 6° BPM, 

onde observamos que cinco deles entenderam que os desvios de conduta dos 

policiais-militares geram transtornos administrativos diversos em seus setores. 

Outros tres entenderam que ha urn dispendio muito grande de tempo na 

administra<;ao e soluc;ao de problemas burocraticos, frutos dos desvios de conduta. 

Outro afirmou que o principal reflexo em sua Sec;ao (SJD), e devido a sobrecarga de 

procedimentos a serem gerenciados. Por fim , urn ultimo oficial, afirmou que os 

ajustes constantes nas escalas de servic;o tern figurado como principal transtorno 

administrative. lsso se deve porque, as vezes, o policial e retirado da escala por 

estar cumprindo punic;ao disciplinar ou por ser transferido, outro tern que substituf-lo, 

fator este que prejudica o born andamento do servic;o. 

Procuramos, ainda, saber desses oficiais, qual a Se<;ao ou Cia que mais tern 

sofrido com os transtornos administrativos, e constatamos que oito deles indicaram a 

SJD como a mais afetada, seguida da P/2 e P/1 . No que tange a Cia mais 

sobrecarregada e prejudicada pelos transtornos causados pelos desvios de conduta, 
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nove oficiais indicaram a Cia de Radio-Patrulha, com sede na cidade de Cascavel, a 

qual abrange duzentos e setenta policiais-militares. 

GRAFICO 11- ONUS AO ERARIO DEVIDO AOS DESVIOS DE CONDUTA 
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• Acreditam que ha onus 

• Acreditam que nao ha onus 

FONTE: Pesquisa de campo. 

A questao dos custos, nao e muito levada em conta pelos administradores, 

mas suas repercuss6es afetam diretamente o erario. 

No intuito de esclarecer tal situa<;ao, questionamos os oficiais das Cias e 

Se<;6es para saber se o trabalho burocratico ligado aos desvios de conduta gera 

custos, sendo entao afirmado par oito deles, positivamente. Outros dais, afirmaram 

que nao gera onus. 

Numa pesquisa anterior feita com todos os oficiais, dezoito deles, entenderam 

que os procedimentos administrativos geram custos ao erario, e apenas urn 

entendeu que nao. Estes custos estao relacionados a gastos com transporte 

rodoviario de policiais-militares transferidos a bern da disciplina; tambem com 

viaturas e combustfvel para deslocamentos em diligencias procedimentais, diarias de 

pouso e alimenta<;ao, materiais de expediente, salaries, telefone, etc. 

A investiga<;ao interna e necessaria, ja que e dever da administra<;ao apurar 

os desvios de conduta de seus integrantes e dar uma resposta adequada a tropa, a 
lnstitui<;ao e a comunidade. Assim, o ideal e equilibrar as finan<;as internas, sendo 

que todo o excesso de gastos e prejudicial a propria Organiza<;ao. 
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Para que possamos visualizar urn exemplo do onus ao erario, imaginemos urn 

desvio de conduta grave cometido par um Soldado em servigo, como, par exemplo, 

a corrupgao pass iva 12
. Num prime ira momenta, sera lavrado o flagrante deli to pelo 

crime militar cometido. Depois, sera encaminhado ao "xadrez" da Unidade ate ser 

posto (se for) em liberdade, conforms determinagao do Juiz Auditor. A partir daf, 

sera instaurado urn IPM para apurar o crime militar, com a possibilidade da abertura, 

pelo Comando-Geral, de um Conselho de Disciplina para verificar os resfduos etico

morais decorrentes da postura negativa do militar. 

Para proceder a um Conselho de Disciplina, e nomeada uma Comissao de 

tres oficiais, urn capitao e dais tenentes. lsso demanda custos com diligencias 

(viatura, gasolina, diarias), salaries, recursos materiais e outros dispendios 

relacionados aos deslocamentos com escoltas a Auditoria, etc. 

Urn outro exemplo pratico sao os custos ao erario relacionados com 

diligencias procedimentais relacionados ao Deserter, desde os custos iniciais para 

lavratura do Termo de Desergao, ate a fase de julgamento na Justiga Militar. 

Os custos ao erario vao muito mais alem do que imaginamos. 0 ideal e que a 

Unidade elabore mensalmente, uma planilha visando levantar esses custos a 
administragao e metas para a sua diminuigao, atacando principalmente as causas 

desse mal, ou seja, a ocorrencias dos desvios de conduta numa escala de maior 

para menor gravidade. 

7.3 ANALISE ESTATiSTICA DA SJD DO eo BPM 

Passaremos agora a analisar e mensurar graficamente, os dados estatfsticos 

coletados na Segao de Justiga e Disciplina- SJD- do eo BPM. Vale salientar, que os 

dados ora analisados, passarao a dar consistencia a teoria do nosso trabalho, bem 

como, reafirmar (au nao) a pesquisa realizada com os oficiais do eo BPM. 

12 CorrupQao Passiva: Art. 308. "Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que 
fora da funQao, ou antes de assumi-la, mas em razao dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa 
de tal vantagem". 
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GRAFICO 12- PUNI<;OES POR DESVIO DE CONDUTA EM SERVI<;O 

100 95 

90 
80 
70 
60 
50 

40 
30 
20 
10 

0 

2000 2001 2002 2003 2004 

• SOL DADO 0 CABO • SARGENTO 

FONTE: SJD do 6° BPM 

Notamos que houve uma evolugao da aplicagao das medidas administrativas 

punitivas ao Iongo dos quatro anos analisados, com relagao aos desvios de conduta 

praticados pelos policiais-militares (pragas) no horario de servigo. Os soldados, ate 

por serem a maioria dentre o efetivo da Unidade (335 - 73%), sao os que mais 

cometem desvios de conduta. 

Segundo a SJD, dentre as transgress6es de menor gravidade cometidas, 

estao as faltas ao servigo, nao cumprir normas regulamentares na esfera das 

atribuig6es e trabalhar mal intencionalmente, ou por falta de atengao, em qualquer 

servigo ou instrugao. 

Por fim, observamos que a evolugao da transgressao disciplinar tambem foi 

afeta aos graduados, o que demanda certa preocupagao, ja que eles sao os 

superiores imediatos dos Cabos e Soldados. Ou seja, aquele que deveria ser o 

exemplo, acaba sendo o autor de desvios de conduta muitas vezes graves, 

desacreditando de certa forma, o born servigo praticado pelos soldados fieis a 
doutrina e filosofia policial-militar. 
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GRAFICO 13- PUNI<;OES POR DESVIO DE CONDUTA FORA DO SERVI<;O 
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FONTE: SJD do 6° BPM 

Observamos que houve uma queda significativa nos desvios de conduta 

praticados par policiais-militares fora do servi9o, mantendo-se equilibrado entre 2003 

e 2004. Ainda os Soldados sao os que mais colaboram para a ocorrencia dos 

comportamentos desviantes. 

Dentre as infrac;Oes mais cometidas, estao aquelas relacionadas a contrair 

dfvidas acima de suas posses, embriaguez, vias de fato e brigas domesticas. 

Eventualmente, ocorrem disparos de armas de fogo, agressoes ffsicas e ate 

tentativa de homicfdio. 

0 6° BPM registrou no ana de 2004, segundo fontes da SJD, o caso de um 

PM que, no seu horario de folga, atirou e matou um rapaz ap6s discussao num bar 

movimentado no centro de Cascavel. Foi um fato isolado que repercutiu 

negativamente na comunidade, e trouxe reflexos negativos fmpares a ordem 

administrativa, pais alem dos transtornos causados ao comando da OPM, 

procedimentos foram instaurados (IPM e Conselho de Disciplina) a fim de apurar o 

caso. 

Deve haver, portanto, um certo monitoramento das atividades civis dos 

militares, quer seja pela P-2 ou outro mecanismo, visando levantar e denunciar 

atividades e comportamentos desviantes que possam trazer prejufzos a Corporayao. 
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GRAFICO 14- PROCEDIMENTOS INSTAURADOS (2000-2004) 
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Este grafico mostra o numero de procedimentos instaurados, ana a ana, e par 

tipo. Constatamos que a Sindicancia e a mais requisitada para apurar desvios de 

conduta, seguida dos lnqueritos Policiais Militares - IPM. Depois aparecem os Autos 

de Apurac;ao Disciplinar- ATD, antes chamados de Procedimentos Disciplinares de 

Rita Sumario - PDSR. 

Podemos notar uma evoluc;ao significativa no numero de Sindicancias 

instauradas nos ultimos dais anos, passando de trinta e tres em 2003 para cinquenta 

e quatro em 2004. Os IPM tambem tiveram uma evoluc;ao ascendente nos ultimos 

quatro anos, passando de vinte em 2000, para cinquenta e dais em 2004, 

representando um acrescimo de 61 % (sessenta e um par cento). Os Conselhos de 

Disciplina teve a sua maior alta em 2004, com sete procedimentos. 

0 que chamou atenc;ao foram os baixos Indices de ATD instaurados. Tudo 

leva a crer que estes dados repassados pela SJD nao condiz com a real idade da 

OPM. Parece nao ter sido contabil izado os ATD que sao instaurados pelas Cias 

interiorizadas, que muitas vezes sao determinados informalmente pelos seus 

comandantes e nao sao publicados em 81. 
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Os motivos para a abertura de IPM foram pelos delitos de les6es corporais, 

homicidio e fuga de presos. Ja, os CD, pelos motivos de corrupgao ou concussao, 

contrabando ou envolvimento com quadrilhas ou por estarem no mau 

comportamento e alertados. 

Enfim, podemos ter uma noc;ao da evoluc;ao dos procedimentos instaurados 

entre 2000 a 2004, demonstrando que a maioria deles, refere-se a desvios de 

conduta que geraram punic;6es disciplinares, condenac;6es perante a Justic;a Comum 

ou Militar e exclus6es da PMPR, como veremos a seguir. Todos causaram 

transtornos, uns mais outros menos, conforme a sua escala de gravidade, mas que 

sobrecarregaram sec;6es administrativas e os oficiais encarregados na feitura de 

procedimentos, alem de onerar o erario, e outros transtornos ao comando da OPM. 

GRAFICO 15- QUADRO DISCIPLINAR GERAL DO 6° BPM 
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Segundo dados da Sec;ao de Justic;a e Disciplina do 6° BPM, entre os anos de 

2000 a 2004, quinhentos e trinta e dais procedimentos foram instaurados, com 

quatrocentos e dez punic;6es disciplinares e oito exclus6es a bem da disciplina e 

moralidade da tropa. 

Este grafico mostra bem a situac;ao disciplinar da tropa e reflexos causados, 

nao somente no ambito externo da Corporagao, relacionado a moral e credibilidade 

social, mas tambem as repercuss6es no setor administrative. 
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Neste contexto, a forma de dirigir a Unidade tambem reflete nesses numeros. 

lsso porque diversos foram os Comandantes que passaram durante esses quatro 

anos ora analisados. 0 perfil difere na forma de conduzir os trabalhos relacionados 

problematica disciplinar da tropa. Urn pode ser mais ou menos disciplinador do que o 

outro. 0 que para urn comandante uma boa conversa resolve, para o outro a 

solugao e formalizada atraves da instauragao procedimental e punigao. E o poder 

discricionario do comandante em agir da melhor forma a resolver os problemas da 

Unidade. 

De qualquer forma, havendo indfcios, compete ao comandante (e assim vern 

sendo feito) a apuragao dos fatos, verificando, porem, se ha a necessidade de se 

instaurar o procedimento ou apenas uma apuragao informal e sumaria pode 

esclarecer a situagao, tudo em prol da transpar€mcia do servigo, justamente para 

evitar instaurar procedimentos desnecessarios desonerar os recursos humanos, 

materiais e financeiros. 

Urn dado chamou-nos a atengao. Nota-se que foram instaurados, nos quatro 

a nos pesquisados, vinte e cinco Conselhos de Disciplina (grafico 14 ), com oito 

exclusoes (grafico 15). Ou seja, apenas 30% (trinta por cento) resultaram em 

exclusoes a bern da disciplina. Sabemos que este tipo de procedimento e 

desgastante, oneroso, moroso e trabalhoso, alem dos aspectos emocionais a que 

esta submetido o acusado. Logo, isso nos faz refletir se de fato havia motivos 

concretos e essenciais que levassem a instauragao de tantos procedimentos, ja que 

70% (setenta por cento) deles sao arquivados pela absolvigao do acusado. 

A Unidade deveria fazer urn estudo mais apurado sobre estes aspectos e 

tentar encontrar urn meio termo que possa minimizar ou absorver os impactos 

causados pelos reflexos administrativos causados pelos desvios de conduta, onde o 

melhor a se fazer, e atacar as suas causas, evitando, assim, as suas consequencias. 

Enfim, paralelamente, deve-se realizar uma triagem sistematica nos fatos que 

envolvem desvios de conduta mais graves, verificando se ha motivos para a sua 

apuragao administrativa ou nao, evitando transtornos desnecessarios. 
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8 CONCLUSAO E SUGESTOES 

8.1 CONCLUSOES 

Procuramos neste trabalho, identificar e contabilizar os comportamentos 

desviantes dos policiais-militares do 6° BPM e OS reflexos gerados para 0 setor 

administrative, delimitando o perfodo compreendido entre 2000 a 2004. 

Para tanto, trabalhamos com alguns conceitos, tais como desvio de conduta, 

numa visao mais pratica, voltada a Corporac;ao, enfatizando que eles podem ocorrer 

dentro e fora da atividade policial, o que aumenta o seu leque de incidencia. Por isso 

a sua apurac;ao deve ser exemplar, mesmo que traga transtornos a OPM. 

Na oportunidade, trouxemos algumas teorias de doutrinadores que trabalham 

sobre o assunto, onde pudemos verificar que muitas vezes, os comportamentos 

desviantes tern a ver com desvios de personalidades, que devem ser tratados pela 

medicina e psiquiatria. Por isso, e importante urn acompanhamento psicol6gico da 

tropa a fim de detectar esses trac;os patol6gicos. 

Tratamos dos aspectos ligados aos valores e deveres dos militares, 

demonstrando que se o militar nao pautar por urn comportamento voltado a moral, a 

lei e regulamentos, estara fadado ao cometimento de desvios de conduta. 

Discorremos sobre a importancia da formac;ao do policial-militar. Conclulmos 

que a base moral e etica que ele traz da vida civil, somados a doutrina e filosofia 

policial obtida nos Cursos de Formac;ao, sao essenciais para o born cumprimento de 

suas miss6es. Da mesma forma, e preciso ter urn corpo docente capacitado, de 

forma a bern instruir o policial, aliado as instruc;6es peri6dicas no ambito da OPM. 

Explicamos o que se entende por reflexo administrative, e apresentamos 

aqueles que mais tern ocorrido e gerado transtornos a administra<;ao, englobando 

aqui as Sec;6es, Companhias, Comando, e o pessoal que diretamente esta 

envolvido no servic;o administrative da Unidade. 

Abordamos aspectos ligados a area de abrangencia do 6° BPM, e conclufmos 

que alguns desvios de conduta graves, como a corrupc;ao passiva, concussao, 

trafico de drogas e o envolvimento com quadrilhas, pode ter estreitas ligac;6es pelo 

fato de a Regiao Oeste do Parana ser lindeira ao Paraguai, pois sabemos que este 

pals e "porta" de salda para o crime, sendo que a maioria deles, utiliza a malha 
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rodoviaria que passa por Cascavel e demais municfpios subordinados ao 6° BPM. 

De qualquer maneira, OS dados nao sao alarmantes, mas e interessante que 0 

Comando do 6° BPM, atente para esta questao e desenvolva projetos internos a fim 

de poder ter urn acompanhamento mais apurado destas situac;6es. 

Nossa pesquisa de campo, realizada no 6° BPM, foi divida em duas etapas: a 

primeira direcionada aos Oficiais, atraves de questionarios, e a segunda, voltada a 
coleta de dados estatlsticos disciplinares na Sec;ao de Justic;a e Disciplina, os quais 

nos permitiram contabilizar, por ano, a quantidade de desvios de conduta 

(transgress6es disciplinares) e procedimentos instaurados na OPM a fim de apurar e 

punir, tais condutas desviantes. A classe das prac;as que mais comete desvios e a 

do Soldado, ate porque e a maioria, com alguns casos de Cabos e poucos desvios 

envolvendo Sargentos. 

A pesquisa de campo, transformada em graficos, trouxe a opiniao dos oficiais 

com relac;ao a varios temas relacionados aos desvios de conduta e os seus reflexos 

administrativos, do que pudemos concluir que ha uma sobrecarga de servic;os 

burocraticos atribufdos aos oficiais, especialmente ligados a feitura de 

procedimentos administratiVOS, admitindo ainda, que OS onus a administragao vao 

alem dos transtornos de ordem pessoal, ate aqueles de ordem material e financeira. 

Contatou-se que a eficacia das punic;6es disciplinares tern sido parcial, ou 

seja, nao tern conseguido obter exito para que se evite a reincidencia ou o 

cometimento de determinados desvios de conduta. 

Analisando os resultados da pesquisa disciplinar, verificamos que houve um 

aumento de cerca de 90% (noventa por cento) nos desvios de conduta, e 

consequentemente nas transgress6es disciplinares em servic;o, devidamente 

apuradas no perfodo de 2000 a 2004. Ja os desvios de conduta fora do servic;o, que 

ensejaram punic;6es disciplinares, mantiveram-se equilibrados, somando apenas 

sete ocorrencias em 2004, um numero considerado baixo, se analisarmos o efetivo 

da epoca, cerca de seiscentos e vinte policiais-militares. 

Consequentemente, houve urn aumento no numero de procedimentos 

instaurados, principal mente OS ATD ( situac;6es geralmente de ambito disciplinar, 

como faltas aos servic;os, etc). Os Conselhos de Disciplina, tambem tiveram um leve 

aumento, sendo registrados sete somente em 2004, o que gera certa preocupac;ao, 

ja que este tipo de procedimento visa verificar as condic;6es morais do policial em 
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continuar servindo ou nao nas fileiras da Corporac;ao, e sao abertos quando se fere 

a honra, o pundonor militar, eo decoro da classe. Entretanto, o nfvel de exclusoes a 

bern da disciplina e moralidade da tropa tern ficado na media de duas ao ana. 

A Corporac;ao Policiai-Militar nao convive somente de suas gl6rias, que sao 

muitas, diga-se de passagem. E. obrigada a conviver tambem com o lado ruim da 

instituic;ao, que sao os desvios de conduta de seus integrantes. Evidente que muitos 

deles sao praticados na tentativa de acertar, ou por falta de experiencia profissional 

ou outros motivos que, ate sao aceitos dentro de uma organizac;ao com urn 

contingente tao grande como e a PMPR. 

Trazido a realidade do eo BPM, conclufmos que, embora os desvios de 

conduta serem uma pratica que acompanha a evoluc;ao da Unidade, os numeros 

nao sao alarmantes. A tropa em si e boa, disciplinada, cumpre as ordens e a lei e 

tern logrado exito em suas atividades. 

Exigir unanimidade em termos de respeito aos deveres e obrigac;oes militares 

e civis e uma utopia. Sempre ocorrerao desvios de conduta porque a nossa 

atividade, por sua natureza, acaba favorecendo o cantata com o crime, que pode 

chamar o policial a corrupc;ao e outros desvios graves. Paralelas a estes, temos 

aquelas pequenas transgress6es que ocorrem no cotidiano, tais como, faltar ao 

servic;o, permutar escalas sem autorizac;ao, frequentar locais incompatfveis o decoro 

da classe, etc, que geralmente nao chegam a denegrir a imagem da PMPR. 

Enfim, conclufmos que os desvios de conduta, graves ou nao, praticados par 

policiais-militares, no servic;o ou fora dele, refletirao nao somente no ambito externo 

(imagem perante a comunidade ), mas tambem no ambito administrative da 

Corporac;8o, com uma forc;a capaz de, invariavelmente, sobrecarregar os recursos 

humanos e materiais, gerando onus aos cofres publicos atraves da estrutura 

repressiva e corretiva pasta a disposigao. 

8.2 SUGESTOES 

Baseado no que desenvolvemos neste trabalho, corroborado a pesquisa de 

campo, listamos abaixo, algumas sugest6es que podem ser adotadas pela 

Corporagao, especialmente o eo BPM, Unidade objeto do nosso estudo, a fim de 

melhorar os padr6es disciplinares da tropa, reduzindo os Indices de incidencia dos 
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policiais-militares em desvios de conduta, o que consequentemente diminuira a 

sobrecarga administrativa no pessoal (oficiais e auxiliares) e nas Segoes e Cias da 

OPM, refletindo positivamente nos servigos prestados a comunidade: 

a) Reciclagens e instrug6es constantes a tropa, e com qualidade; 

b) Melhorar a formagao profissional do Policiai-Militar; 

c) Melhorar a estrutura policial para o desenvolvimento dos servigos; 

d) Testes regulares para medir o nfvel profissional dos policiais-militares; 

e) lncutir na praga que os interesses da Corporagao devem ficar acima dos 

interesses particulares; 

f) Fiscalizagao constante do efetivo; 

g) Resgatar no policial, o amor aos deveres e valores militares; 

h) Pulse firme por parte do comando em punir os maus policiais; 

i) Criar uma assessoria jurfdica aos policiais-militares; 

j) Valorizagao profissional da atividade PM e melhorias salariais. 

k) Minimizar a sobrecarga de servigos operacionais; 

I) Desenvolver programas motivacionais internes; 

m) Dar guarida as sugestoes da tropa; 

n) Valorizagao e destacar com maior enfase os bons policiais-militares; 

o) Obedecer a urn limite maximo de horas semanais trabalhadas; 

p) Acompanhamento psicol6gico adequado; 

q) Fomentar as atividades esportivas, culturais e de lazer ao efetivo; 

r) Resgatar a autoridade do policial-militar; 

s) Maier integragao entre os oficiais e as pragas, incluindo o comando; 

t) Maier investimento em equipamentos para as segoes; 

u) Desburocratizagao do servigo interno nao essencial; 

v) Qualificagao dos policiais administrativos visando agilizar os servigos; 

w) Criar urn grupo de estudo formado por oficiais capacitados, a fim de 

verificar as principais causas dos desvios de conduta e combate-las; 

x) lntegrar a OPM as famflias dos policiais-militares; 

y) lncentivar os PMs a fazerem curse superior e demonstrar aos mesmos 

que para ganharem na vida civil o salario que recebem na PM, dependem 

de muito profissionalismo e competigao no mercado, quase sempre sem 

estabilidade. 
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ANEXOS 



Sr. Oficial: 

POLfCIA MILITAR DO PARANA 
DIRETORIA DE ENSINO 

ACADEMIA POLICIAL MILITAR DO GUATUPE 
PROGRAMA CONVENIO UFPR- PMPR 

QUESTIONARIO-PESQUISA -OFICIAIS 

Estamos direcionando esta pesquisa aos oficiais do 6° BPM com dois 
objetivos: colher dados que possam ilustrar e engrandecer nosso trabalho tecnico
cientifico e colaborar com a Unidade no sentido de diagnosticar e mensurar os 
reflexos administrativos resultantes dos desvios de conduta dos policiais-militares da 
OPM. 

Solicito assim, que Vossa Senhoria responda as questoes abaixo, de forma 
objetiva e imparcial, aproveitando de seus conhecimentos e experiencia acumulados 
na atividade operacional e administrativa. Ap6s a conclusao, enviaremos uma c6pia 
do nosso trabalho para o conhecimento dos oficiais e arquivo na sede da OPM. 

1. Marque, dentre as hip6teses abaixo, qual alternativa que mais tern 
motivado os desvios de conduta dos policiais-militares da OPM, dentro ou fora do 
servic;o, nos ultimos cinco anos? 
( ) Falha na forma<;ao profissional; 
( ) Falta de reciclagem e instru<;ao; 
( ) Questao cultural e idoneidade moral de cada urn; 
( ) Baixos salarios; 
( ) Falta de motiva<;ao aliada a falta de estrutura policial-militar; 
( ) F alta de urn a maior fiscaliza<;ao dos oficiais e graduados; 
( ) A posi<;ao geografica da Unidade, colabora para que os policiais-militares se 

envolvam em irregularidades; 
( ) Realiza<;ao de atividades "extras" ("bicos"); 

( ) outro: ---------------------

2. Marque com urn X, qual o reflexo que mais tern influenciado negativamente 
a atividade administrativa da OPM devido aos desvios de conduta: 
( ) Sobrecarga de procedimentos administrativos para o oficial; 
( ) Redu<;ao dos nlveis disciplinares do efetivo; 
( ) Desgaste para o comando da OPM; 
( ) Desvio constante de atribui<;ao do oficial e graduado da atividade tim para fazer 

procedimentos; 
( ) Ajustes constantes das escalas operacionais; 
( ) Aumento de custos ao Erario devido as diligencias para os procedimentos; 
( ) Re-direcionamento da P/2 para investiga<;oes do publico interno; 
( ) Outro reflexo: -------------------

3. Que solu<;ao se projeta a curta e media prazo para diminuir a incidencia 
das prayas em comportamentos graves? 
( ) Reciclagem geral do efetivo da Unidade; 
( ) Punir severamente para que sirva de exemplo aos demais; 
( ) Entrosamento maior entre os oficiais e o efetivo; 
( ) Melhorar os salarios do efetivo da Polfcia Militar; 



( ) Maior atengao e fiscalizagao na questao disciplinar do efetivo; 

( ) Outro fator: --------------------

4. Na sua opiniao, qual o desvio de conduta que mais causa transtorno a 
administragao da Unidade, ao seio da tropa e a imagem da Corporagao? 
( ) Atos injustificados de violencia policial; 
( ) Corrupgao passiva ou Concussao; 
( ) Crimes contra a vida; 
( ) Prevaricagao e omissao; 
( ) Condescendencia criminosa; 

( ) Outro: ---------------------

5. 0 senhor ja se sentiu sobrecarregado parter que acumular os trabalhos de 
sua atividade-fim com o dever administrative de realizar procedimentos instaurados 
pelo Comando da OPM a fim de apurar desvios de condutas? 
( ) Sim. 
( ) Poucas foram as vezes. 
( ) Nunca me senti sobrecarregado. 

6. Na atual conjuntura da OPM, e viavel e possfvel uma com1ssao 
permanents de oficiais somente a fim de apurar desvios de conduta dos policiais
militares da OPM? Justifique. 

R: -------------------------------------------------------

7. Existe onus ao erano devido as diligencias do oficial na condugao de 
procedimentos administrativos? 
( ) Sim, existe; 
( ) Nao, e imperceptive!; 
( ) Nao existe. 

8. Qual e o nfvel de envolvimento com o servigo de qualidade par parte dos 
policiais-militares do Sexto Batalhao? 
( ) Excelente; 
( ) 6timo; 
( ) Bam; 
( ) Regular; 
( ) Ruim. 

9. As punigoes administrativas tern sido suficientes para inibir a pratica de 
desvios de conduta par parte dos integrantes da OPM? 
( ) Sim, tern sido suficientes; 
( ) Parcialmente tern conseguido frear a pratica de desvios de conduta; 
( ) Nao tern conseguido atingir os objetivos como deveria; 
( ) Tern freado somente os desvios de condutas mais graves. 
( ) Tern freado somente os desvios de condutas menos graves; 
( ) Outro: 

10. Ate que ponto o senhor acredita que a formagao profissional e 
sociocultural influenciam para a ocorrencia de desvios de conduta? 



R: --------------------------------------------------------
11. 0 senhor acredita que a localiza<;ao geografica dos mumc1p1os que 

integram a area do 6° BPM influencia para que aumente o envolvimento dos 
policiais-militares em atividades ilfcitas e imorais, caracterizando desvios de 
conduta? 

R: --------------------------------------------------------

12. De algumas sugestoes para melhorar o nivel disciplinar do efetivo do 6° 
BPM, o que refletira positivamente no ambito administrative da OPM: 

a) __________________________________________ __ 
b) ______________________________________ ___ 
c) ____________________________________________ __ 
d) ______________________________________ ___ 
e) __________________________________________ __ 

13. Baseado na sua experiencia operacional e/ou administrativa na OPM, 
comente brevemente e objetivamente, aspectos ligados aos desvios de condutas 
praticados pelos policiais-militares {pra<;as) no exercfcio da fun<;ao ou fora dela e os 
seus reflexes administrativos para a Unidade. 

R: --------------------------------------------------------

OBRIGADO 

CAP JOSE LUIZ 



POLfCIA MILITAR DO PARANA 
DIRETORIA DE ENSINO 

ACADEMIA POLICIAL MILITAR DO GUATUPE 
PROGRAMA CONVENIO UFPR- PMPR 

QU ESTIONARIO-PESQUISA -OFICIAIS 

Sr. Chefe de Secao/Cia: 
Estamos direcionando esta pesquisa aos senhores no intuito de colher dados 

que possam ilustrar e engrandecer nosso trabalho tecnico-cientlfico e colaborar com 
a Unidade no sentido de diagnosticar e mensurar os reflexos administrativos 
resultantes dos desvios de conduta dos policiais-militares da OPM. 

Solicito assim, que Vossa Senhoria responda as quest6es abaixo, de forma 
objetiva e imparcial, baseada na experH~ncia administrativa na chefia da Secao 
ou Cia. Para tanto, pec;o a gentileza de consultar seus auxiliares de 
Sec;6es/Sargenteac;ao, ja que sao eles que vivenciam diariamente a atividade 
burocratica do 6° BPM. 

Desvios de condutas e qualquer ac;ao ou omissao praticada pelo PM, 
contrarias a lei ou regulamentos, na sua forma mais elementar ou grave, que cause 
transtornos a administrac;ao e/ou a imagem da Corporac;ao. 

Ap6s a conclusao, enviaremos uma c6pia do nosso trabalho para o 
conhecimento de todos. 

MARQUE, PREFERENCIALMENTE, APENAS UMA AL TERNATIVA, A QUE 
MAIS TEM AVER COM SUA SECAO OU CIA. 

1. Os desvios de conduta praticados por policiais-militares da OPM, tern causado 
transtornos na ordem administrativa/burocratica da sua Sec;ao/Cia? 
( ) Sim 
( ) Nao 
( ) Raramente. 

2. Em caso afirmativo, qual o transtorno mais corriqueiro que voce tern enfrentado: 
( ) Ajustes constantes das escalas de servic;os visando adequac;ao operacional; 
( ) Transferencias de setores do PM (PMs) acusado (s) de cometer desvios de 

conduta, os quais exigem uma postura mais drastica; 
( ) Sobrecarga do setor devido as instaurac;6es de procedimentos, aplicac;ao de 

punic;6es disciplinares ou publicac;6es em Bl; 
( ) Dispendio de tempo resolvendo quest6es relacionadas a administrac;ao dos 

desvios de conduta de policiais-militares; 
) T odos os transtornos acima; 

) Outro: --------------------

3. Na sua Sec;ao/Cia ha o dispendio de verbas publicas da OPM ou do Estado em 
custos relacionados a situac;6es envolvendo desvios de conduta de PMs? 
( ) Sim 
( }Nao 

4. Em caso afirmativo, os custos administrativos com esses desvios sao 
relacionados ao dispendio de: 
( ) Recursos humanos e materiais em diligencias procedimentais (processuais); 



( ) Alimentagao aos PMs que estao presos no "xadrez" ou instalagoes da OPM; 
( ) Transports rodoviario visando comparecer na Auditoria, ao SAS/PMPR, ou 

transferencias para outra localidade; 
( ) Todos os itens acima; 

( ) Outro: ---------------------

5. Nos ultimos anos, voce tern notado urn aumento ou uma diminuigao nos 
transtornos administrativos ocasionados por desvios de conduta de policiais na 
OPM? 
( ) Urn aumento; 
( ) Uma redugao; 
( ) Esta estavel (na media). 

6. Os oficiais da OPM ( da sua Cia, Segao ou Sede da OPM) tern reel amado do 
acumulo de servigos administrativos e desvio da atividade-fim da PMPR com o 
intuito de realizar procedimentos administrativos visando apurar desvios de conduta? 
( ) Sim 
( ) Nao 

7. Pela sua experiencia profissional, qual a Segao da OPM que mais sofre com o 
gerenciamento dos transtornos administrativos causados pelos reflexos dos desvios 
de conduta dos PMs? (marque somente uma): 
( ) P/1 
( ) P/2 
( ) P/3 
( ) P/4 
( ) P/5 
( ) SJD 

8. Pela sua experiencia profissional, qual a Cia da OPM que mais sofre com o 
gerenciamento dos transtornos administrativos causados pelos reflexos dos desvios 
de conduta dos PMs? 
( ) 1 a Cia PM - Corbelia 
( ) 2a Cia PM - Quedas do lguagu 
( ) 3a Cia PM - Matelandia 
( ) Cia RP- Cascavel 

9. Cite algumas solugoes que poderiam minimizar essa problematica que atinge o 
setor administrativo (da sua Segao ou Cia): 
a) __________________________________________________ ___ 
b) _______________________________________________ __ 
c) ______________________________________________________ _ 
d) ______________________________________________ ___ 

OBRIGADO. 
Cap Jose Luiz - CA0/2005. 



ANO 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 
·----

TOTAL 

ANO 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

TOTAL 

QUADROS DA PESQUISA DISCIPLINAR1 

QUADROA 

PUNI<;OES DISCIPLINARES POR DESVIOS DE CONDUTA DAS 

PRA<;AS NA EXECUCAO DO SERVICO 

SOLDADO I CABO 3°SGT 2°SGT 1°SGT SUBTEN 

54l 
I 

5 6 1 0 

55 1 
l 6 2 1 0 
! 

461 
~ 

4 6 0 0 

s? I 5 
t 

3 5 0 

951 14 10 2 0 
j 

4871 34 
~ 

27 9 0 
j 

Quadro B 

PUNI<;OES DISCIPLINARES POR DESVIOS DE CONDUTA DAS 

PRACAS FORA DO SERVI<;O 

SOLDADO I CABO 3°SGT 2°SGT 1°SGT SUBTEN 

131 0 0 0 0 

31 
! 

0 0 0 0 

31 
l 

0 0 0 0 

71 
l 

0 0 0 0 

71 0 0 0 0 
~ 

33! 0 0 0 0 
! 

1 Se{:ao de Justi9a e Disciplina do 6° BPM. 

Oj 

0 

0 

0 

0 

O! 

0 

0 

0 

0 

0 

Oi 



Quadro C 

PROCEDIMENTOS INSTAURADOS PARA APURAR DESVIOS DE CONDUTA 

DAS PRACAS DO 6 BPM 

~NO ATDIPDS SINDIC IPM CD IT 

2000 20 36 20 I 5 
i 

9 

2001 17 34 22 6 10 

2002 23 28 33 3 8 

2003 16 33 38 4 15 
1------ ··---- --- --------

2004 25 54 52 7 14 
f-···--··· 

TOTAL 101 185 165 25 56 

QUADRO D 

--------··· ···-- ···-··· ···-----·····--·--··--

EXCLUSOES A BEM DA DISCIPLINA E MORALIDADE DO EFETIVO 

(PRACAS DO 6 BPM} 
ANO SOLD ADO CABO 3° SGT I 2° SGT 1° SGT SUBTEN 

2000 2 1 Ol 
l 

0 0 0 
! 

2001 2 0 Ol 0 0 0 
t 

2002 0 0 ol 
i 

0 0 0 

2003 2 0 o! 0 0 0 
l 

--- ------ i_ --

2004 0 1 Ol 0 0 0 
f--· 

Ol 0 0 0 TOTAL 6 2 
l 



Quadro E 

ANO PROCEDIMENTOS PUNIQOES EXCLUSOES 
BEM DISCIP 

2000 90 79 3 
2001 89 65 2 
2002 95 59 0 
2003 106 77 2 
2004 152 128 1 


