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CAPITULO 1 

"Esta farda, que com honra envergamos, 
orgulhosos das missoes consagradas, representa 
a paz que preservamos, nas cidades, nas matas e 
estradas ( ... )" Trecho da Canc;ao "10 de Agosto", 
Hino da Polfcia Militar do Parana, com letra do Cel. 
Rubens Mendes de Moraes e musica do 1.0 Ten. 
Antonio Alberto Ramos 

Preocupado com o relevante problema da criminalidade, o legislador 

constitucional definiu no artigo 144 da Carta Polftica os 6rgaos responsaveis pela 

seguranc;a publica, atribuindo-lhes, nos nfveis federal, estadual e municipal, as 
I 

respectivas competencias. Nesse sentido, as Policias Militares cabem o policiamento 

ostensivo e a preservac;ao da ordem publica 1• 

A execuc;ao da atividade de polfcia ostensiva possibilita ao cidadao vislumbrar 

a presenc;a do policial militar em qualquer Iugar, o que, por si s6, tern o condao de 

evitar e/ou minimizar o cometimento de infrac;oes penais. Outra caracterfstica 

marcante, em decorrencia da ac;ao ostensiva, e a multiplicidade de meios de 

solicitac;ao dos servic;os policiais, englobando ate o simples gesto de acenar. Sendo 

assim, apesar de ser 6rgao do Estado, a populac;ao possui uma "imagem" das 

polfcias em separado da "imagem generica" da Uniao, dos Estados, dos Municfpios 

e do Distrito Federal. Tal imagem destacada entre polfcia e entes estatais faz com 

que a "imagem da polfcia", em termos isolados, favorec;a ou desfavorec;a a 

colaborac;ao da populac;ao com a mesma no sentido do cumprimento da atividade 

policial. 

A Polfcia Militar, com a finalidade de cumprir o comando constitucional, realiza 

ac;6es e operac;oes de seguranc;a publica, implicando desde o auxflio a travessia de 

estudantes ate o gerenciamento de crises com maior complexidade, como a 

extorsao mediante sequestra e o carcere privado. 

Nao obstante o rigor do processo seletivo e a formac;ao continuamente 

alicerc;ada em valores eticos e marais, e objetivamente impossfvel perscrutar o mais 

fntimo da mente humana. Desse modo, algumas vezes e a Corporac;ao Policial 

1 CF, Art. 144 §5° 
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maculada pelas chagas da corrupc;ao, da violencia e da desonestidade, impingidas 

por seus integrantes. 

Com o objetivo academico - ate porque o caso nao foi definitivamente julgado 

- de exemplificar a assertiva supramencionada, e necessaria lembrar o epis6dio do 

"Largo da Ordem", em Curitiba-PR: milicianos estaduais, pertencentes ao 12.0 

Batalhao de Polfcia Militar, em tese, subtrafram aparelhos de CD de vefculo 

estacionado, sendo notfcia exaustivamente disponibilizada pelas imprensas falada, 

escrita e televisada. 

Como se nao bastasse o significativo e not6rio desgaste sofrido pela Polfcia 

Militar do Parana, houve efeitos reflexos noutras Corporac;6es, consoante 

demonstrou a materia veiculada no Jornal Gazeta do Povo, n.0 28.059, de 28 de 

agosto de 2006: torcedores do Coritiba Foot Ball Club deslocaram-se a cidade de 

Florian6polis - SC, em excursao, com o intuito de acompanhar o time numa disputa 

marcada contra o Avaf Futebol Clube, pelo Campeonato Brasileiro da 2a Divisao. A 

situac;ao do time, a epoca, era excelente, pois liderava o mencionado Campeonato, 

razao pela qual no estadio havia mais torcedores do Coritiba do que do proprio Avaf. 

Com o tftulo "Positivo e operante", a reportagem do caderno de esportes do 

mencionado peri6dico assim referiu: "A PM catarinense tambem sofreu com os 

quase tres mil coxas-brancas que invadiram Floripa. Os policiais eram obrigados a 

ouvir a todo instante pedidos para que devolvessem o toca-fitas, numa referencia 

aos policiais presos no Largo da Ordem em Curitiba roubando carros". 

Entre as providencias cabfveis estao a determinac;ao de instaurac;ao de 

procedimento administrativo e/ou inquerito policial militar, com o objetivo de se 

apurar responsabilidades nas esferas penal e administrativa. Nesta seara, 

dependendo da gravidade do fato e da qualidade do provavel autor - se oficial ou 

prac;a - pode ser instaurado o Conselho de Justificac;ao - Lei n.0 8.115, de 25 de 

junho de 1985 - ou o Conselho de Disciplina - Lei n.0 6.961, de 28 de novembro de 

1987 - para verificar as condic;oes de o acusado de permanecer como integrante da 

lnstituic;ao. 

Quanto a responsabilidade penal, 0 inquerito policial-militar sera remetido a 
Vara da Auditoria da Justic;a Militar Estadual, para, se for o caso, dar infcio a ac;ao 

penal nas causas de sua competencia, ou encaminhamento a Justic;a Comum, nas 

situac;6es previstas em lei (Lei n.0 9.299/96- crimes dolosos contra a vida praticados 
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por policiais militares contra civis, cujo dispositive foi constitucionalizado pela 

Emenda Constitucional n.0 45, de 8/12/04, que alterou o art.125, §4.0
). 

Poder-se-ia imaginar que, havendo responsabilizacoes administrativa e penal, 

nada mais se pode exigir. No entanto, parece 16gica e evidente a existencia de nexo 

causal entre a conduta do militar estadual eo dano moral sofrido pela Polfcia Militar, 

fundamentado tanto pelo investimento em sua formacao quanto pelo prejufzo 

institucional em razao do decrescimo da credibilidade perante a populacao. 

Acontece que no ordenamento jurfdico brasileiro, por nao reconhecer a lnstituicao 

Polfcia Militar como sujeito de dire ito (nao ha esse status jurfdico e a polfcia e 6rgao 

do Estado) nao permite a reparacao do dano moral a figura da Corporacao, salvo 

atraves de acao interposta pela Procuradoria Geral do Estado. 

Assim sendo, o presente trabalho ira demonstrar, a partir das hip6teses: 

a) de que ha valor objetivo e subjetivo na "imagem da Polfcia Militar''; 

b) de que e fundamental a manutencao da "imagem policial" para que sua 

credibilidade possa amparar suas acoes junto a sociedade civil, cumprindo 

entao, com eficiencia, o comando constitucional. 

c) que certas infracoes cometidas por seus agentes implicam reparacao nao s6 

no ambito penal e administrative, mas tambem no ambito civil, como forma de 

reparar o dano moral causado a Corporacao; 

que as associacoes representativas, ou os policiais militares individualmente, 

possam requerer, atraves do Poder Judiciario, a devida reparacao a imagem tao 

duramente construfda pelos bons profissionais integrantes da Corporacao, e que e, 

modernamente, urn dos requisites de sucesso (a imagem) para a efetividade da 

acao policial junto a sociedade civil. 
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CAPITULO 2 

"A liberdade politica de um cidadao, e essa 
tranquilidade de espfrito que provem da opiniao 
que cada qual tem de sua seguran9a; e para que 
se tenha essa liberdade, e precise que o governo 
seja tal, que um cidadao nao possa temer outre 
cidadao." (Barao de Montesquieau, De I'Esprit des 
Lois) 

2 PRIMEIRAS ESCARAMU<;AS COM 0 TEMA 

A Polfcia Militar do Estado do Parana, que neste ano de 2007 completou 153 

anos de proffcua existencia, executa, com exclusividade, ressalvadas as missoes 

peculiares das Forcas Armadas, o policiamento ostensivo, fardado, planejado pela 

autoridade competente, a fim de assegurar o cumprimento da lei, a manutencao da 

ordem publica e o exercfcio dos poderes constitufdos. Atua de maneira preventiva, 
\,' 

como forca de dissuasao, em 1ocais ou areas especfficas, onde se presuma ser 

possfvel a perturbagao da ordem. Atua, ainda, de maneira repressiva, em caso de 

perturbagao da ordem, precedendo eventual emprego das Forcas Armadas, nos 

termos do Decreto-lei n.0 667, de 2 de julho de 1969, al. "a, "b", e "c", com as 

modificacoes fornecidas pelo Decreto-lei n.0 2.01 0, de 12 de janeiro de 1983. 

Assim, homens e mulheres, integrantes das fileiras, executam em turnos de 

revezamentos, as mais diversas acoes, desde o patrulhamento rotineiro ostensivo, 

atualmente designado como Polfcia Comunitaria ate as operacoes de fiscalizacao 

desencadeadas pelas Unidades Especializadas, como Polfcia de Transito (urbano e 

rodoviario), Polfcia Montada e Polfcia Ambiental. Esperam-se deles protecao e 

socorro em todas as hip6teses, como no transports de doentes mentais, de 

parturientes, na busca de auxflio medico e nas calamidades, como inundacoes, 

soterramentos, incendios e epidemias. Em todas as participacoes, os efetivos da 

Polfcia Militar, em sua grande maioria, atuam sob urn fascfnio que a profissao 

desperta, ou seja, prestar urn servico da melhor qualidade, em qualquer 

circunstancia, independentemente de quem seja o tomador do servigo, do mais 

humilde ao mais influente cidadao da comunidade, importando apenas o gratificante 

sentimento do dever cumprido. 
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Oaf por que no meio policial-militar ouve-se, a respeito da profissao, a 

expressao "sacerd6cio" para designar o modo como os abnegados profissionais da 

seguranca publica se desincumbem das relevantes missoes, advertindo, autuando, 

prendendo ou apreendendo, muitas vezes premidos por sacriffcios impastos pela 

precariedade de recursos materiais, intemperies do clima e outras dificuldades. 

Deve-se mencionar, por oportuno, a nobreza da atividade desenvolvida, pois 

repousa nos ombros de cada an6nimo servidor a sagrada incumbencia de zelar 

pelas vidas e patrim6nio das pessoas, sempre a disposicao nas 24 horas do dia, 

independentemente de escala de servico, cumprindo mandamento legal 

relativamente a obrigatoriedade de agir, insculpido no art. 301 do C6digo de 

Processo Penal, in verbis: " Qualquer do povo podera e as autoridades policiais e 

seus agentes deverao prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito." 

0 juramenta, formalidade distinguida e reservada a determinadas profissoes, 

reveste-se de especial significado, pois o novo integrante da Corporacao assume, 

solenemente, o compromisso, perante a Bandeira Nacional e familiares, de bern 

cumprir as obrigacoes impostas, nos termos do C6digo da Polfcia Militar (Lei n.0 

1.943 de 23 de junho de 1954) in verbis: 

Art. 49. Os elementos que se alistarem na Corporagao, prestarao 
solenemente o seguinte compromisso: Alistando-me soldado da Polfcia 
Militar do Estado, prometo regular minha conduta pelos preceitos da moral, 
respeitar os meus superiores hierarquicos, tratar com afeto os meus 
companheiros de armas e com bondade os que venham a ser meus 
subordinados; cumprir rigorosamente as ordens das autoridades 
competentes e devotar-me inteiramente ao servigo do Estado e da minha 
Patria, cuja honra, integridade e instituigoes, defenderei com o sacriffcio da 
propria vida. 

Firma-se, nesse momenta, urn entrelacamento, uma relacao de pertencimento 

entre o profissional e a instituicao, que certamente ira se protrair ao Iongo da 

carreira. 

Nessa esteira, aproveitando a pertinencia, socorre-se novamente do C6digo 

da Polfcia Militar (Lei n2 . 1.943, de 23 de junho de 1954), com a finalidade de 

destacar o contido no art. 1 02, que trata dos deveres e responsabilidades: 
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Art. 102: a) garantir, na esfera de suas atribuigoes, a manutengao da ordem 
publica e defender o Pals, em caso de agressao, especialmente quando 
convocado, na forma estabelecida pelas leis federais e estaduais em vigor; 
b) exercer com dignidade e eficiencia, as fungoes que lhes forem atribufdas; 
c) cumprir e fazer cumprir as leis, regulamentos, instrugoes e ordens 

• emanadas de autoridades competentes; d) zelar pela honra e reputagao da 
· classe, observando comportamento irrepreensfvel na vida publica e 
: particular, e cumprir com exatidao seus deveres para com a sociedade; h) 

ser obediente as ordens de seus superiores hierarquicos, mediante rigorosa 
observancia dos regulamentos, empregando toda sua vontade e energia em 
beneficia do servigo; i) estar preparado ffsica, moral e intelectualmente, para 
o perfeito desempenho de suas fungoes; j) ser leal em todas as 
circunstancias. 

Malgrado o esforco da Corporacao no sentido de propiciar condicoes 

materiais, tecnicas - incluindo formacao academica, alicercada em valores eticos e 

marais - e ambientais para o cumprimento da missao, ocorre, algumas vezes, o 

rompimento do compromisso anteriormente assumido, quando pratica o servidor 

publico militar qualquer ato desabonador, que o sujeita, por conseguinte, as sancoes 

previstas no ordenamento jurfdico. Quando integrantes da Corporacao, formados 

para cumprir e fazer cumprir a lei, agem com desvio de conduta, despertam na 

comunidade manifestacoes de desaprovacao e de frustracao. Desaprovacao por 

parte das pessoas de bern- que esperam uma prestacao de servicos a altura dos 

padroes exigidos e, portanto, condenam veementemente os comportamentos 

exteriorizados de pessoas encarregadas de velar pelo sossego alheio e que buscam 

locupletar-se ilicitamente, enveredando para o proceder criminoso. Frustracao, 

porque urn servidor publico, maxime policial militar, que recebe uma gama de 

ensinamentos no seu perfodo de formacao, aliado ao reforco constante de 

conteudos ministrados por via de instrucao de manutencao, e, no entanto, discrepa 

desses valores e descamba para o submundo do crime, gerando manifestacoes de 

repudio e de inseguranca pela ruptura da confianca depositada, e por nao saber o 

cidadao a quem apelar. 

Esta assertiva pode ser muito bern ilustrada pelos depoimentos extrafdos do 

Jornal Gazeta do Povo- Col una do Leitor e a seguir transcritos (vide anexo 1 ). 

Atos tipificados como criminosos pela legislacao, portanto, inconcebfveis, 

salvo, por evidente, as excludentes de ilicitude, sao as vezes praticados por policiais 

militares ate mesmo em servico, de modo que atingem seriamente a imagem da 

lnstituicao, com nftido efeito danoso. Ha que se ponderar, por outro lado, urn fator 

preponderantemente relevante que ocorre em nossos dias, que e a forma como se 



13 

constata a presta9ao de servi9os pelo policial militar. No cumprimento das miss6es 

de policiamento ostensivo, ele carrega do lado esquerdo do peito o brasao da Polfcia 

Militar, o que representa urn fator de divulga9ao, por excelencia, da imagem da 

Corpora9ao, pela sua tangibilidade. lsso refor9a a ideia de que o prestador do 

servi90 e parte essencial do servi9o, nao ha como desvincular. 

Ultrapassadas estas considera96es preliminares, relativamente aos valores 

deontol6gicos que norteiam o meio de subsistencia remunerado dos entes humanos 

encarregados de preservar a ordem publica, adentra-se no capitulo seguinte, na 

analise pertinente a responsabiliza9ao civil e seus pressupostos. Nao sem antes, 

porem, advertir que se trata de urn tema tormentoso, uma vez que a Polfcia Militar 

do Parana nao propos ate a presente data, nenhuma a9ao de repara9ao contra urn 

militar estadual por conduta prejudicial a imagem da lnstitui9ao. Tambem nao se tern 
• 

noHcia se alguma Corpora9ao de outra Unidade Federativa, tenha tornado tal 

providencia. Portanto, nao obstante as dificuldades que se avizinham, inicia-se o 

instigante desafio de lan9ar luzes sabre urn tern a que enseja intensas reflex6es. 
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CAPITULO 3 

"Niio lesar os outros, viver honestamente e dar a 
cada urn o que /he e de direito."(Uipiano) 

3 RESPONSABILIDADE CIVILE SEUS PRESSUPOSTOS 

No capftulo anterior procurou-se destacar o trabalho desempenhado pelos 

profissionais de seguranga publica, sob urn prisma deontol6gico, a imagem 

institucional projetada para o publico e suas implicag6es, como parte preliminar da 

responsabilidade civile seus pressupostos, que ora se pretende estudar. 

Num Estado Democratico de Direito, os cidadaos vivem sob a egide de 

normas reguladoras de convivencia, os chamados regramentos sociais, de sorte que 

existem limites comuns a serem observados para nao desrespeitar direitos alheios. 

Cientistas politicos costumam denominar esse proceder de "convivencia dos 

contraries", proprio do ambiente democratico. Em haven do a ruptura desses direitos, 

exteriorizada na forma de urn agir em desacordo com os padr6es desejados, 

portanto, com repercussao na ordem social, esta desarmonia pode gerar 

conseqOencias no plano da responsabilidade, uma vez que poderao ser acionados 

os mecanismos de tutela, capazes de resgatar os danos eventualmente causados. 

A analise que se faz diz respeito ao embasamento legal, cuja fonte prioritaria, 

necessariamente, havera de sera Constituigao da Republica Federativa do Brasil, in 

verbis: 

Art. 52.[ ... ] 

V - e assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, alem 
da indeniza~;ao par dana material, moral ou a imagem; 
X- sao inviolaveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem 
das pessoas, assegurado o direito a indeniza~;ao pelo dana material 
ou moral decorrente de sua viola~;ao. 

lgualmente, o C6digo Civil (Lei nQ. 1 0.406/02) assim estabelece: "Art.186. 

Aquele que, por agao ou omissao voluntaria, negligencia ou imprudencia, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilfcito". 

As pessoas em geral, e os servidores publicos em particular, estao sujeitos a 

nfveis de responsabilizagao por atos praticados em desconformidade com o 

ordenamento jurfdico, nfveis estes independentes relativamente entre si. 
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Os doutrinadores administrativistas ilustram suas obras referindo-se as 

esferas de responsabilizac;oes a que estao sujeitos os servidores publicos, incluindo

se os militares. Assim, os autores GILBERTO PASSOS DE FREITAS e VLADIMIR 

PASSOS DE FREITAS asseveram: "como e sabido, os servidores publicos, no 

exercfcio de suas func;oes, podem cometer infrac;oes administrativas, civis e 

penais."1 

Ressalte-se que a epoca em que foi sancionado o referido diploma legal, 9 de 

dezembro de 1965, prevaleciam as tres esferas de responsabilizac;ao mencionadas 

pelos autores. Como advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, inseriu-se mais urn 

nfvel de imputac;ao de responsabilidade, conforme sera referido em seguida. 

Relativamente a sanc;ao civil, afirmam: "a sanc;ao civil sera estabelecida como 

forma de ressarcimento do dana por ele provocado, no caso, com o seu proceder 

abusivo". 2 E continuam os mencionados autores: "( ... ) portanto, todo aquele que, no 

exercfcio de uma func;ao publica ou a pretexto de exerce-la, incidir numa das figuras 

previstas nos citados art. 3° e 4°, estara sujeito a sanc;ao administrativa, civil e 

penal".3 

Para HEL Y LOPES MEIRELLES: "[ ... ] os servidores publicos, no desempenho 

de suas func;oes ou a pretexto de exerce-las, podem cometer infrac;oes de quatro 

ordens: administrativa, civil, criminal e improbidade administrativa".4 E continua o 

saudoso e pranteado mestre: 

No campo do Direito Administrative esse dever de responsabilizac;ao foi 
erigido em obrigac;ao legal, e, mais que isso, em crime funcional, quando 
relegado pelo superior hierarquico, assumindo a forma de condescendencia 
criminosa (CP, art. 320}. E sobejam razoes para esse rigor, uma vez que 
tanto lesa a administrac;ao a infrac;ao do subordinado como a tolerancia do 
chefe pela falta cometida, o que e urn estfmulo para o cometimento de 
novas infrac;oes. 5 

Sem duvida, cabe ao responsavel pelo servidor tamar as providencias no 

sentido de apurar os fatos e, sendo considerado culpado, puni-lo adequadamente na 

forma da lei ou regulamento, na medida da sua culpabilidade. 

1 FREITAS, Gilberta Passos de; FREITAS, Vladimir Passos de. "Abuso de autoridade'. aa edic;ao, 
Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 95. 
2 FREITAS, Gilberta Passos de; FREITAS, Vladimir Passos de. Op. cit. p. 95. 
3FREITAS, Gilberta Passos de; FREITAS, Vladimir Passos de. Op. cit. p. 95. 
4 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrative Brasileiro. 31a. Edic;ao. Editora Malheiros. Sao 
Paulo. Ano 2005, p.494. 
5 MEIRELLES, Hely Lopes. Op. cit. p. 494. 
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No tocante a responsabilizagao civil, providencia que se amolda ao prop6sito 

desta pesquisa, a doutrina revela como sendo a obrigagao que se imp6e ao servidor 

de reparar o dano causado a Administragao por culpa ou dolo no desempenho de 

suas fungoes. Essa responsabilidade (civil), como bern assevera Hely: "( ... ) e 

independente das demais (administrativa e criminal) e se apura na forma do Direito 

Privado, perante a Justiga Comum".6 

Adverte o autor, em nota de rodape, no 176, que a responsabilidade civil aqui 

tratada e a do funcionario para com a Administragao, e nao do Estado para com o 

particular lesado por ato da Administragao. 

Na mesma trilha, Celso Antonio Bandeira de Mello, relativamente aos 

comentarios a Lei n2 . 8.112, de 11/12/90, afirma: 

[ ... ] alem da responsabilidade administrativa, a que se vem de aludir, o 
desatendimento de deveres funcionais pode suscitar responsabilidade civile 
penal. Resultando prejufzos para o erario publico ou para terceiros em 
decorrencia de acao ou omissao, dolosa ou culposa, emerge a responsabi
lidade civil, isto e, patrimonial, do servidor". E ressalta o insigne 
administrativista: "E imprescritfvel- repita-se- a acao de responsabilidade 
civil contra o servidor que haja causado danos ao erario publico mediante 
comportamento ilfcito, como decorre do art. 37, § 5°, da Constituicao do 
pafs. 7 

, 

A responsabilidade civil exige a conjugagao de diversos requisites, que 

deverao estar presentes sempre que alguem demandar judicialmente a reparagao 

de danos. 

0 conceito de responsabilidade civil e exaustivamente tratado pela doutrina. 

Dessa maneira, relevante trazer a colagao o pensamento de MARIA HELENA DINIZ, 

citada por ALEX SANDRO RIBEIRO:"[ ... ] a aplicagao de medidas que obrigam uma 

pessoa a reparar o dano causado a terceiros, em razao de ato por ela mesma 

praticado, por pessoa por quem ela responde, por alguma coisa a ela pertencente ou 

de simples imposigao legal".8 

6 MEIRELLES, Hely Lopes. Op. cit. p. 496 
7 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrative. 31a. Edigao. Editora Malheiros. 
Sao Paulo. Ano 2007, p. 312 
8 RIBEIRO, Alex Sandro. Ofensa a Honra da Pessoa Jurfdica. Livraria e Editora Universitaria de 
Direito L TDA. Sao Paulo. Ano 2004. p. 19 
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Por outro lado, no direito positivo9 podem ser encontrados os elementos 

componentes do dever de indenizar, quais sejam: 

a) elemento subjetivo da conduta: voluntariedade e culpabilidade em sentido 

estrito; 

b) elemento normativo da atividade: violac;ao de direito ou causac;ao de prejufzo; 

c) elemento objetivo da atividade em senti do estrito: ac;ao ou omissao; 

d) elemento integrativo: liame de causalidade. 

A alfnea "a" fundamenta-se na dicc;ao legal "ac;ao ou omissao voluntaria, 

negligencia ou imprudencia", ou seja, as ac;oes ou omissoes desprovidas de 

qualquer tipo de coac;ao, ffsica ou moral. Pode o elemento subjetivo ser revestido de 

culpa, seja por negligencia, seja por imprudencia. 

A alfnea "b" tern respaldo na expressao "violar direito ou causar prejufzo a 

outrem". Trata-se de elemento imprescindfvel, de modo que nao se admite haja 

dever de indenizar se nao houver o que indenizar, ressarcir ou reparar. Neste item 

ha dois aspectos relevantes: a causac;ao de prejufzo e a violac;ao de direito. Pode-se 

afirmar que um deles eo aspecto ffsico, constat~vel como resultado da evidencia do 

fato, facilmente demonstravel em jufzo; o outro tern natureza intangfvel, que nao se 

pode tocar, cuja comprovac;ao judicial e amplamente dificultosa e exige argucia 

daqueles que desejam encontra-lo. 

A alfnea "c" refere-se ao resultado de uma forc;a ffsica ou moral, a faculdade 

ou possibilidade de executar ou nao alguma coisa, independentemente de qual seja 

a reac;ao anterior, de qual seja o resultado atingido. 

E a alfnea "d" esta fundamentada na teoria geral da responsabilizac;ao, por 

forc;a da qual nao se pode imputar a pratica de ato ilfcito aqueles que nao tenham, 

de algum modo, relac;ao entre a atividade em sentido estrito e o elemento normativo 

da atividade, devendo haver um mfnimo de correspondencia entre a pessoa a quem 

se imputa a responsabilidade civil e o dano ou a ofensa alegada pel a vftima 10
. 

9 C6digo Civil (Lei n. 0 10.406, de 10 de janeiro de 2002): "Art. 186. Aquele que, por a9ao ou omissao 
voluntaria, negligemcia ou imprudencia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato ilfcito." ... "Art 927. Aquele que, por ato ilfcito (arts. 186 e 187), 
causar dano a out rem, fica obrigado a repara-lo." 
10 No mesmo sentido que Ribeiro, A.S., 2004, p. 23. 
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Nao se pode olvidar que, para a imposic;ao da obrigac;ao de indenizar, ou 

reparar, e necessaria haver nexo de causalidade entre o ato praticado pelo agente e 

o dano sofrido pela vftima. 0 nexo causal, elemento da responsabilidade civil, 

considera a relac;ao necessaria entre o evento danoso e a ac;ao que o produziu, 

apresentando-se como fato gerador da obrigac;ao de indenizar. (Tasca, F.A., 2004 p. 

112/113). 

A seguir, discorrer-se-a sobre a realidade da pessoa jurfdica e os danos 

sofridos pela Corporac;ao. 
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CAPITULO 4 

"Enquanto vivermos num mundo onde uma filosofia de 
soberania do seculo XVII e reforr;ada por um modelo 
judiciario do seculo XVIII, defendido por um conceito de 
combate ao crime do seculo XIX que ainda esta tentando 
chegar a um acordo com a tecnologia do seculo XX, o 
seculo XXI pertencera aos criminosos transnacionais." 
(Jeffrey Robinson- A Globalizar;ao do Crime) 

4. CARACTERIZACAO DO DANO SOFRIDO PELA CORPORACAO 

No capitulo anterior, estudou-se a responsabilidade civil e seus pressupostos. 

Neste capitulo, sera analisada a realidade da pessoa jurfdica e a caracterizac;ao do 

dano sofrido pela Corporac;ao. 

A associac;ao de homens visando a implementac;ao de determinados fins, 

constitui-se em providemcia inerente ao genero humano, tendo em vista aspectos 

limitadores, como as forc;as materiais, e os impulses ditados pelos elementos 

intelectuais, morais e espirituais que formam a personalidade do ser humano, 

justificando e determinando sua interdependencia social. Oaf a compreensao das 

pessoas jurfdicas sob o aspecto de que o indivfduo, por si s6, e incapaz de alcanc;ar 

certos fins, que ultrapassam as forc;as e os limites da vida individual11
• 

As pessoas jurfdicas podem ser proprietarias ou titulares de direitos reais, 

sem prejufzo de seus direitos extrapatrimoniais, consoante enaltece Tasca, citando 

Manuel A. Domingues de Andrade: 

Mas a capacidade das pessoas coletivas vai mais Ionge; abarca relac;:oes 
de outra ordem. Podem elas ter, em certos termos, direitos de propriedade 
sobre bens imateriais (propriedade literaria, etc.). Podem ser titulares de 
direitos corporativos, enquanto podem fazer parte de outra corporac;:ao (uma 
sociedade pode ser s6cia de outra sociedade}. Podem ser titulares de 
direitos da personalidade, como seja o direito ao nome (firma, quanta as 
sociedades) ou a distinc;:oes honorfficas, e ate o direito ao born nome 
(honra). (grifos desprovidos no original}. 12 

0 legislador constituinte nao estabeleceu qualquer distinc;ao entre pessoa 

natural e pessoa jurfdica, para fins de tutela da personalidade jurfdica, de modo que 

se aplica o consagrado princfpio, reiteradamente afirmado na doutrina e na 

11 TASCA, F.A., 2004. Ob. cit. p. 18/19. 
12 TASCA, F.A., 2004. Ob. cit. p. 55. 
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jurisprudencia, segundo o qual onde a lei nao distingue, nao cabe ao interprete 

distinguir. 

Pretende-se nao se afastar do nucleo da questao referente a violagao grave 

de uma norma, praticada pelo militar estadual, cuja atitude exp6e publicamente a 

imagem da Corporagao, que, pela propria natureza do servigo prestado, necessita 

de boa estampa, de born conceito perante a comunidade. 

Com o intuito de tentar caracterizar o dano sofrido, foram adotados os 

seguintes procedimentos: 

1 ) Consulta aos jornais "Gazeta do Povo" e "0 Estado do Parana" 

solicitando reportagens de materias retratando eventuais deslizes 

cometidos por policiais militares que provocassem maculas na imagem 

institucional, por meio dos expedientes constantes no Anexo {Anexos 2 e 

3). 

2) Consulta a Procuradoria Geral do Estado do Parana, solicitando 

respostas aos quesitos formulados por meio do expediente constante no 

Anexo. (Anexo 4) 

No jornal "0 Estado do Parana" a pesquisa restou infrutffera, haja vista a 

"desculpa esfarrapada" de que o responsavel pela pesquisa de reportagens havia 

sido afastado, razao pela qual nao poderia ser fornecido o material solicitado. 

A resposta enviada pelo jornal "Gazeta do Povo" (constante no Anexo 5), por 

sua vez, bern como a notfcia extrafda do jornal "Tribuna do Parana" (constante no 

Anexo 6), foram suficientes a demonstrar o prejufzo moral causado a Corporagao, de 

sorte que, do ponto de vista fatico, e irrebatfvel tal argumentagao. 

Um caso muito divulgado foi aquele citado nas primeiras linhas deste 

trabalho, sabre a atitude de torcedores do time de futebol do Coritiba, que viajaram a 

Florian6polis e dirigiram improperios aos Policiais Militares daquele Estado quando 

estes cumpriam o dever de zelar pela ordem no estadio de futebol, referindo-se ao 

fatfdico caso do Largo da Ordem. 

Um outro fato se refere ao questionamento de jovens, durante abordagem 

policial, sabre a moral dos policiais militares que a efetuavam, em razao do mesmo 

caso. A reagao da equipe que efetuou a abordagem, obviamente, foi de admoesta-
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los severamente, pois uma atitude inconveniente de companheiros de farda nao 

justifica abster-se de agir diante de outra agao contraria ao convfvio social. 

De qualquer forma, todas essas circunstancias revelam a exposigao publica 

da Corporagao e o consequente abalo da credibilidade, diante de urn caso de 

extrema gravidade. Nesse sentido, buscar-se-a demonstrar o dano sofrido pela 

lnstituigao. 

E cedigo que o dano moral experimentado pela pessoa jurfdica sofreu, no 

passado, muita resistencia, como se verifica no seguinte julgado: 

"Direito Civil e Comercial - Agao cominat6ria c/c indenizagao por danos 
marais e materiais proposto por pessoa jurfdica - pedido julgado procedente 
em parte, apenas para determinar ao reu a abstengao de fazer crftica a 
marca Ford em forma de trocadilhos grosseiros - improcedencia da 
indenizagao por danos marais - 1. recurso da autora - a) indenizagao por 
ofensa ao nome comercial - a pessoa juridica nao assiste o direito a 
indenizagao por dano moral puro ou honra subjetiva - a ofensa irrogada a 
empresa comercial causa-lhe prejufzo de ordem material e nao espiritual, de 
sorte que a reparagao destina-se a recompor o seu patrimonio dessa 
natureza atingido - o nome comercial constitui bern imaterial da pessoa 
jurfdica, elemento incorp6reo do universum corpus, que e o estabelecimento 
comercial- se violado o reflexo nao e fntimo, psfquico ou espiritual, mas de 
natureza material - s6 o homem possui sentimentos que podem ser 
ofendidos - autora que nao se desincumbiu do onus de provar os danos 
materiais efetivamente sofridos em decorrencia de ter sido atingido o seu 
nome comercial- indenizagao indevida- b)Sucumbencia- improcedencia
a autora decaiu a maior parte do pedido - apelagao desprovida - 2. recurso 
adesivo- intempestividade- nao conhecimento."13 

No entanto, a moderna jurisprudencia consolidou-se na possibilidade da 

existencia do dano moral da pessoa jurfdica: 

"Questao igualmente superada pelas decisoes das Cortes do pais e sabre a 
admissibilidade da pessoa juridica poder reclamar dano moral, em 
decorrencia de atos de comercio que abalem sua reputagao, respeito e 
dignidade, arranhando a imagem da empresa na area de sua atuagao, por 
ato injusto. Este e exatamente o caso dos autos. Sofreu a autora-apelada 
urn injusto protesto por divida que ja havia regularmente pago. Dai, 
resultando o inescondfvel prejufzo causado a parte e o seu direito a 
indenizagao pleiteada que foi acertadamente reconhecida pelo douto 
pronunciamento judicial monocratico. Assim e que, o protesto indevido de 
duplicata ja paga, acarreta a responsabilidade do protestante de indenizar o 
dano moral causado injustamente a parte, ainda que se trate de pessoa 
jurfdica, em razao do abalo de seu credito nas relacoes de comercio." 14 

"DECISAO: ACORDA a Quinta Camara Civel do Tribunal de Justiga do 
Estado do Parana, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao 

13 TJDF, AC 42.2552/96, 3a Cam. Cfv., Rei. Des. Campos Amaral. 
14 TAPR, AC 111209-2, 3a Cam. Cfv., Rei. Dr. Jorge Massad, Jul. 14/10/97. 
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recurso da autora e desprover o agravo retido e a apela9ao do requerido. 
EMENTA: DANO MORAL- DUPLICATAS PAGAS- PROTESTO INDEVIDO 
- DANO MORAL - PESSOA JURfDICA - INDENIZACAO ADMISSfVEL -
CONSTITUICAO FEDERAL, ARTIGO 5, INCISOS V E X - PROVA DE 
EFETIVO PREJUfZO DESNECESSIDADE SUCUMBENCIA 
RECfPROCA INEXISTENTE- INEXISTENCIA- CRITERIO PARA FIXACAO 
DO VALOR DA INDENIZACAO - APELACAO PROVIDA EM PARTE. 
APELACAO DO REU DESPROVIDA - APELACAO DA AUTORA PROVIDA 
EM PARTE. Perfeitamente admissfvel a indeniza9ao por dano moral 
causado a pessoa jurfdica, em decorrencia do protesto de tftulo efetivado 
posteriormente a quita9ao da dfvida, por acarretar abalo de seu conceito no 
mercado em que atua, assegurada que e pela Constitui9ao Federal em seu 
artigo 5o, incisos X, cuja interpreta9ao nao ha de se restringir as pessoas 
naturais. 0 protesto indevido de duplicata ja paga acarreta a 
responsabilidade de indenizar o dano moral correspondente, o qual 
prescinde da prova de efetivo prejufzo. A indeniza9ao, no caso, deve ser 
fixada ten do-se em conta a im portancia correspondente ao valor do tftulo do 
protestado, atendendo-se, com isso, ao criteria que visa oferecer 
compensa9ao ao lesado, bern como de impor san9ao ao lesante para 
desestim ular a pratica de igual ato." 15 

Urn dos aspectos fundamentais desse julgado e exatamente o 

reconhecimento de que a tutela dos direitos de personalidade assegurada pela 

Constituicao Federal (art. 5.0
, inc. VeX) nao hade se restringir as pessoas naturais: 

"Nao tern razao o agravante porque as pessoas jurfdicas, como entidades 
atuantes no meio social ou economico, tern uma reputa9ao a preservar, de 
modo que podem, perfeitamente, atuar no polo ativo de a9ao de 
indeniza9ao de dano moral assegurada no artigo 5. 0

, incisos V e X, da 
Constitui9ao Federal, em decorrencia de protesto de tftulo efetivado 
posteriormente a quita9ao da dfvida que, sem duvida, acarreta abalo de seu 
conceito no mercado em que atuai...Note-se que o aspecto moral da 
empresa e o direito ao born nome e a preserva9ao da estima, eo direito a 
nao ser alvo de qualquer tipo de segrega9ao, restri9ao ou censura 
infundada, que, notadamente nas sociedades de capital e, principalmente, 
nas sociedades de capital aberto, nao se confunde com os direitos dos 
s6cios ou dirigentes. Admissfvel, pois, a indeniza9ao por dando moral 
causado a pessoa jurfdica, em decorrencia de manifesta96es que 
acarretem abalo de seu conceito no mercado em que atua, uma vez que o 
direito a honra e a imagem e garantido pela Carta Constitucional, em seu 
artigo 5. 0

, incisos V e X, cuja interpreta9ao nao ha, por descabida, de se 
restringir as pessoas naturais".16 

0 Egregio Tribunal de Justica do Parana firmou posicao nesse sentido, como 

corrobora a decisao transcrita: 

"DECISAO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira 
Camara Cfvel do Tribunal de Justi9a do Estado do Parana, por 
unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso, cassando a decisao 
recorrida para que, afastada a extin9ao do processo por carencia de a9ao 

15 TJPR, AC 59089-2, sa Cam. Cfv., Rei. Dr. Rogerio Coelho, Jul. 04/11/97. 
16 TJPR, AC 59089-2, sa Cam. Cfv. Rei. Dr. Rogerio Coelho, Jul. 04/11/97. 
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face a impossibilidade jurfdica, nele se prossiga nfi forma da lei. E~ENTA: 
APELACAO - DANO MORAL - PESSOA JURIDICA - EXTINCAO DO 
PROCESSO POR IMPOSSIBILIDADE JURfDICA DO PEDIDO -
VIABILIDADE - PROVIMENTO. Pode sofrer dano moral reparavel pela 
judiciaria via a pessoa jurfdica."17

" 

Por tim, afirmando a tutela dos direitos de personalidade das pessoas 

jurfdicas, julgou o ST J no REsp. 112.236, sendo Relator Min. Ruy Rosado de Aguiar, 

em 28 de abril de 1997, manifestando que "ap6s a ConstituiQao de 1988, a noQao do 

dano moral nao mais se restringe ao pretium do/oris, abrangendo tambem qualquer 

ataque ao nome ou imagem da pessoa, ffsica ou jurfdica, com vistas a resguardar a 

sua credibilidade e a respeitabilidade". 

A pacificaQao da materia concretizou-se com a Sumula 227 do ST J ("a pessoa 

jurfdica pode sofrer dano moral"), tornando certo (em nfvel jurisprudencial) o direito a 

reparaQao dos danos decorrentes da agressao a direitos personalfssimos das 

pessoas jurfdicas. 

No plano legislative, alem da prev1sao constitucional ja mencionada, e 

relevante ressaltar que a Lei de lmprensa (Lei nQ. 5.250/67), em seu art. 16, 

considera criminosa a publicaQao de notfcias falsas ou deturpadas que causem 

abalo de credito a pessoas jurfdicas. 0 C6digo de Defesa do Consumidor (Lei nQ. 

8.078/90) e o C6digo Civil (Lei nQ. 1 0.406/02), em seu art. 52, preve a possibilidade 

de aplicaQao as pessoas jurfdicas, no que couber, a proteQao dos direitos de 

personalidade. 

No plano doutrinario, igualmente, parece nao restar mais duvida quanto ao 

tema em comento. 

Nessa linha, assevera ALEX SANDRO RIBEIRO: 

Ao se lanc;ar no mercado, adquirindo personalidade, a pessoa jurfdica de 
direito privado faz-se valer de um nome, em cujo redor orbita toda a sua 
credibilidade. Esta credibilidade e o ar que o comerciante respira, sendo-lhe, 
portanto, a sua base vital, sem a qual certamente estaria fadado ao 
perecimento. A violac;ao indevida do nome gera uma situac;ao que denigre e 
humilha, submetendo-o a chacotas e comentarios jocosos, pondo em risco 
sua credibilidade, sua honra e imagem.18 

0 que normalmente se verifica, contudo, e que o dano moral da pessoa 

jurfdica acaba se balizando pelo abalo de credito. Mas para a Polfcia Militar esse 

17 TJPR, AC 57774-8, 1a Cam. Cfv., Rei. Des. Vidal Coelho, Jul. 23/09/97. 
18 RIBEIRO, Alex Sandro. Ob. cit. p. 53 
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criterio e inutil. Entao, poder-se-ia pensar que, por conta da insuficiencia desse 

criterio, inexiste dano moral a Corporac;ao. Nao se pode com isso concordar. Nesse 

senti do, manifestam-se a professora. YVETE FLA VIO DA COSTA e o bacharel em 

direito ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA19
. 

Ambos comentam que predominam, nos Tribunais, decis6es considerando 

como fundamento de decidir a reparac;ao por danos morais, em favor da pessoa 

jurfdica, o efeito do abalo de credito sofrido por elas. Ou seja, admitem que, havendo 

uma restric;ao do credito que a pessoa jurfdica normalmente obteria, proveniente de 

urn abalo em sua honra objetiva, estara configurado o dano moral. 

Os mencionados autores pedem venia para discordarem, alegando que abalo 

de credito concretiza-se por paralisac;ao dos neg6cios, retrac;ao de fornecedores ou 

de clientela, desamparo de recursos bancarios. Ora, fica evidente que o abalo de 

credito origina repercuss6es apenas patrimoniais a pessoa jurfdica, tendo como 

efeito menos capital disponfvel para a manutenc;ao da atividade. E como tal deve ser 

liquidado e ressarcido. llustram seus pensamentos trazendo a contribuic;ao de JOSE 

AGUIAR DIAS, o qual afirma que freqOentemente se confunde dano moral com 

certos danos patrimoniais. E o ilustre doutrinador assevera que a explicac;ao talvez 

seja a confusao entre fato-causa e fato-efeito do dano. A ofensa em si considerada 

( o improperio proferido, a difamac;ao veiculada) e fato-causa do dano, que tern como 

fatos-efeitos dois tipos de prejufzo: 0 dano moral a honra objetiva da pessoa jurfdica, 

puro, que deve ser indenizado enquanto tal; e os reflexos patrimoniais que este 

acarretar, no caso, o abalo de credito, que e figura completamente distinta. 

A esse respeito, louvavel o raro fundamento do ac6rdao a seguir, ainda que 

se esteja, com base nele, negando a reparac;ao do dano moral, quando o correto 

seria a reparac;ao das duas especies de dano cumulativamente: 

"Responsabilidade civil. Banco. Dano moral e abalo de credito. Distin«;:ao 
Responsabilidade civil. Dano material. Dano moral e abalo de credito. -
lnconfundibilidade. Banco - Responsabilidade pelos atos praticados por 
seus agentes. Os bancos respondem pelos atos praticados por seus 
dirigentes ou administradores, bem como de seus empregados ou 
prepostos que, nessa qualidade, causem dano a outrem. Mas nao se 
confunde dano moral com abalo de credito. Enquanto o abalo de credito e 
uma grandeza, portanto mensuravel objetivamente, tomando-se por base 
certos parametres e a matematica, o dano moral esta inserido no espa«;:o do 

19 COSTA,Y. F. da; SILVA, A. A. da., A repara«;:ao por danos morais a pessoa jurfdica como forma de 
tutela aos direitos de sua personalidade, p. 46 
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subjetivismo, nao comportando mensuragao objetiva. Apelagao 
parcialmente provida.20 

E continuam os ilustres articulistas: 
"Nao se pode dizer que existiu o dano moral porque houve abalo de credito. 
Este nao e causa, e efeito patrimonial, reflexo da ofensa moral sofrida. Nao 
M como confundir as duas especies. Dizer que se indeniza o dano moral 
por ter havido abalo de credito nao e a mesma coisa que defender a 
reparabilidade dos danos morais quando estes causem prejufzos 
patrimoniais (como incansaveis vezes ja se argumentou, para reparagao dos 
danos morais as pessoas naturais). E verdade que as dificuldades para a 
aferigao de ambos os danos sao enormes. Mas para o Direito nao pode 
haver julgamentos impossfveis".21 

Os autores enaltecem que, efetivamente, a justica produziu urn grande 

numero de julgados calcados na justificativa do abalo de credito, relativamente as 

indenizacoes por dana moral a que teriam direito as pessoas jurfdicas. Resta 

demonstrado que, na realidade, as decisoes reiteradas nesse sentido reforcam esta 

linha de raciocfnio, em que predomina o abalo de credito como fator de indenizacao, 

quando na realidade deveria circunscrever-se ao dana moral propriamente dito. 

Outra valiosa contribuicao dos autores inserida no artigo diz respeito a pessoa 

jurfdica e o direito a imagem. Sustentam que existem duas formas de protec;ao a 

imagem: uma chamada imagem-retrato, que diz respeito a fisionomia e aos tracos 

de individualidade da pessoa, como voz, gestos, penteado, maneira de se vestir; e 

outra denominada imagem-atributo, destinada a tutela do dana a imagem 

proveniente dos meios de comunicacao (dispoe sabre o direito de resposta). 

Nesta quadra, os autores adicionam o pensamento do Professor LUIZ DAVID 

ARAUJO, o qual defende que, neste aspecto, o dispositivo vai alem, instituindo urn 

novo conceito de imagem, moderno, ligado a publicidade, a atividade comercial. 

Destarte, afirma o Professor Luiz Araujo que as empresas envidam esforcos 

no sentido de reforcar certos atributos para que sejam passadas ao consumidor (ou 

eleitor, ou ouvinte, ou cliente, ou aos amigos, parentes, famflia, etc.) certas 

caracterfsticas de determinado produto ou indivfduo. Essa preocupacao vern se 

estendendo, inclusive, as sociedades empresarias que, pretendendo captar a 

credibilidade dos acionistas, investem na modificacao ou manutencao de sua 

imagem. Uma corporacao que tern uma boa imagem capta investimentos de 

determinado grupo com mais facilidade. lmagem, assim, deixa de ser o retrato, a 

20 Ac 31.236- Ac. un. T. Civ.- TJDFT- j. 02-12-93- rei. Des. ROMAO C. DE OLIVEIRA. 
21 COSTA,Y. F. da; SILVA, A. A. da., A reparagao por danos morais a pessoa jurfdica como forma de 
tutela aos direitos de sua personalidade, p. 47 
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exteriorizacao da figura para, em outro campo, pretender ser o 'retrato moral' do 

indivfduo, da empresa, do produto, seu 'carater'. Por tal razao, e chamado de 

imagem-atributo. 

Ainda e nao menos preciosa e procedente colaboracao trazida pelos autores 

refere-se a diferenca entre dano a honra objetiva da pessoa jurfdica e 0 dano a 

imagem-atributo desta. Novamente, louvam-se nos ensinamentos do Prof. LUIZ 

DAVID ARAUJO, que leciona: "lmagem e honra sao bens distintos. Posso estar 

honrando alguem, sem lhe alterar a imagem. Posso estar destruindo sua imagem 

ressaltando sua hon ra". 

E prossegue o ilustre mestre: 

No dano a imagem-atributo, o que se modifica e a aparencia que tal pessoa 
juridica formou para si, sem necessariamente o prejuizo ter sido ocasionado 
por ato desabonador, depreciativo, difamat6rio, como no caso da 
associa<;ao que cultivou uma imagem-atributo de mantenedora de rigorosa 
postura etica em rela<;ao a questoes ambientais, durante anos, sendo tal 
aparencia destruida por publica<;ao que a acusava de financiar pesquisa 
nuclear. Financiar a pesquisa e ate urn ato louvavel; apenas nao o era para 
tal ente coletivo, em decorrencia de sua individualidade. E se a acusa<;ao foi 
injusta, cabe indenizar. Ja no dano a honra objetiva da pessoa juridica, 
como se demonstrou, o que se lesa e a reputa<;ao, por meio de ato que 
deprecie, diminua o born-nome, a boa-fama, o born conceito social que esta 
goze. 0 dano deve estar ligado a urn ato imputado a ela tido como 
reprovavel socialmente, como sonegar impostos, por exemplo. 22 

Concluindo, nas palavras dos supramencionados escritores: "Nao se pode 

mais negar, diante do atual nfvel de consciencia jurfdica a que se chegou sabre o 

instituto da reparacao dos danos marais, a extensao deste tambem as pessoas 

jurfdicas. Nao ha motivos justificaveis para isso".23 

lgualmente, o professor Jose Augusto Roveri assim se posiciona: 

A pessoa juridica pode ser vftima de urn dano em sua honra subjetiva, e 
esse dano quase sempre transforma-se num dano de natureza patrimonial. 
As pessoas jurfdicas sem fins lucrativos, obviamente, nao sofrem esse 
abalo patrimonial, mas mesmo assim podem ser vftimas de urn dano moral. 
Nao existe propriamente indeniza<;ao por danos morais no caso das 
empresas jurfdicas, por ser impossfvel a ocorrencia de dor psicol6gica a ser 
mitigada. Os valores desembolsados pelo causador do dano moral a pessoa 
jurfdica devem ser considerados como uma penalidade com fun<;ao 

22 COSTA,Y. F. da; SILVA, A. A. da., A repara<;ao por danos morais a pessoa jurfdica como forma de 
tutela aos direitos de sua personalidade, p. 53 
23 COSTA,Y. F. da; SILVA, A. A. da., Ob. Cit., p. 55 
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retributiva, pedag6gica e exemplar, mas nao como indeniza<;;:ao strictu 
sensu. 24 

Por seu turno, a professora Marcia Nicolodi assevera: 

Ate pouco tempo, ainda se discutia a possibilidade ou nao das pessoas 
jurfdicas sofrerem abalo moral. Porem, hoje e pacifica o entendimento 
jurisprudencial no sentido de que as pessoas jurfdicas publicas ou privadas 
podem sofrer dano moral, por terem atributos reconhecidos jurfdica e 
publicamente. Alias, hoje nao cabe mais qualquer discussao a cerca da 
materia, uma vez que o Superior Tribunal de Justi<;;:a, no Enunciado 227, 
pacificou o entendimento que: "A pessoa jurfdica pode sofrer dano moral". 
Nesta mesma esteira o Novo C6digo Civil Brasileiro estabelece em seu art. 
art. 52 que se aplicam as pessoas jurfdicas, no que couber, a prote<;;:ao dos 
direitos da personalidade regulados naquele diploma legal. Registre-se que 
a existencia da honra subjetiva (decoro auto-estima), e exclusiva do ser 
humano e a honra objetiva, refletida na reputa<;;:ao, no prestigio, no bom 
nome, na confian<;;:a do publico, que e comum as pessoas ffsicas e jurfdicas. 
"lnduvidoso, portanto, que a pessoa jurfdica e titular de honra objetiva, 

fazendo jus a indeniza<;;:ao por dano moral sempre que seu bom nome, 
credibilidade ou imagem forem atingidos por algum ato ilfcito"19

• Neste 
sentido as decisoes proferidas pelo Egregio Tribunal de Justi<;;:a do Estado 
do Rio Grande do Sui: Dano moral. Pessoa jurfdica. 0 protesto indevido 
afeta o bom nome, fama, prestfgio e reputa<;;:ao comercial da pessoa 
jurfdica, sendo devida a indeniza<;;:ao por dano moral. Apela<;;:ao improvida. 
(T JRS - APC 70003703717 - 17a C.Cfv. - Rei. Des. Eduardo Uhlein - J. 
16.04.2002) RESPONSABILIDADE CIVIL - PROTESTO INDEVIDO -
ABUSIVIDADE DO ATO DEMONSTRADO- DANO MORAL- CRITERIOS 
PARA SUA FIXAQAO- Culpa da institui<;;:ao financeira ao cometer falha no 
servi<;;:o, levando a protesto tftulo devidamente pago em carteira. Fato 
ensejador de dano moral, pois que atingiu a honra objetiva da pessoa 
jurfdica. 0 magistrado, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia 
que, de acordo com o seu prudente arbftrio, seja compatfvel com a 
reprovabilidade da conduta ilfcita e a gravidade do dano por ela produzido, 
servindo-lhe, tambem, de norte, o princfpio acima citado, de que e vedada a 
transforma<;;:ao do dano em fonte de Iuera. Recurso provido. (T JRS - APC 
70003356516- sa C.Cfv. - Rei. Des. Clarinda Favretto- J. 21.02.2002) In 
casu, "a prova do fato que gerou lesao a reputa<;;:ao da pessoa jurfdica e 
suficiente para a indeniza<;;:ao do dano moral, nada importando que daf 
tenha resultado, ou nao, prejufzo patrimonial.25 

0 professor Carlos Alberto Bittar Filho esclarece: 

Ocorrido o dano moral coletivo, que tem um carater extrapatrimonial por 
defini<;;:ao, surge automaticamente uma rela<;;:ao jurfdica obrigacional que 
pode ser assim destrinchada: a) sujeito ativo: a coletividade lesada 
(detentora do direito a repara<;;:ao); b) sujeito passivo: o causador do dano 

24 ROVERI, Jose Augusto. A pessoa jurfdica pode sofrer danos marais? . Jus Navigandi, Teresina, 
ano 4, n. 42, jun. 2000. Disponfvel em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=665>. Acesso 
em: 07 ago. 2007. 

25 NICOLODI, Marcia. A legitimidade "ad causam" nas a<;;:oes para repara<;;:ao de dano extrapatrimonial 
Jus Navigandi, Teresina, ano 7, n. 113, 25 out. 2003. Disponfvel em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id::;:4384>. Acesso em: em: 07 ago. 2007. 
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(pessoa ffsica, ou jurfdica, ou entao coletividade outra, que tem o dever de 
repara9ao); c) objeto: a repara9ao- que pode ser tanto pecuniaria quanto 
nao-~ecuniaria. Sobre essa rela9ao incide a teoria da responsabilidade 
civil. 6 

Nessa linha de pensamento, percebe-se com certa facilidade a viabilidade da 

ac;ao de reparac;ao de eventual dano moral sofrido pela pessoa jurfdica de direito 

privado. Entretanto, a mesma facilidade nao se observa tratando-se de pessoa 

jurfdica de direito publico, mais precisamente, a Polfcia Militar sendo vftima de dano 

moral provocado por urn seu integrante. Cabe mencionar urn exercfcio de 

imaginac;ao, em que urn cidadao ao tamar conhecimento de fato grave cometido por 

urn policial militar, venha com isso a sentir-se estimulado a desobedecer ao sinal de 

parada obrigat6ria para fiscalizac;ao dos seus documentos e de seu vefculo. Esta 

conduta seria inteiramente injustificavel, logo, nota-se que o Estado nao perdeu sua 

autoridade, seu poder discricionario, materializado pelas ac;oes desencadeadas pela 

Polfcia Militar. 

Por outro lado, a resposta da Procuradoria Geral do Estado (Anexo 4) 

demonstrou urn respeitavel entendimento, embora tenha sido enviado num papel 

desprovido de timbre e assinatura, em que pese a consulta tenha sido formalizada 

atraves de offcio. 

Nesse diapasao, sera utilizada a mencionada fonte, de cuja analise resultou a 

vereda pela qual se inclinou o trabalho, conforme demonstrado no proximo capftulo, 

em que se contempla a viabilidade da ac;ao indenizat6ria. 

26 BITT AR FILHO, Carlos Alberto. Do dano moral coletivo no atual contexte jurfdico brasileiro . Jus 
Navigandi, Teresina, ano 9, n. 559, 17 jan. 2005. Disponfvel em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=6183>. Acesso em: 07 ago. 2007. 
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CAPITULO 5 

"Por mais insondaveis que sejam as profundezas de 
onde emerge um impulso ou instinto, os meios que o 
homem escolhe para satisfaze-lo sao determinados por 
uma consideraQao racional de custos e beneffcios". 
(Ludwig von Mises) 

5. VIABILIDADE DA ACAO INDENIZATORIA 

No capftulo anterior, tratou-se da questao do dano causado a Corporac;ao, 

sendo agora o momento de estudar a viabilidade da ac;ao indenizat6ria. 

Neste capftulo aflora a maior dificuldade, constitufda justamente da viabilidade 

da ac;ao reparat6ria da imagem da Corporac;ao, seriamente atingida por atos em 

desconformidade com o ordenamento jurfdico. 

Nos casos envolvendo condutas danosas a imagem das instituic;6es, em 

especial da Polfcia Militar do Parana, situac;ao paradoxa!, considerando tratar-se de 

integrantes da propria Forc;a Publica, ha necessidade da obrigac;ao de reparar o mal 

causado. Entretanto, alguns obstaculos apresentam diffcil transposic;ao. Urn dos que 

se apresenta e a demonstrac;ao do prejufzo percebido pela Corporac;ao, situac;ao de 

certa forma facilitada nos grupos comerciais de fndole civil, em que urn singelo 

balancete reveste-se de urn eficaz instrumento comparative na projec;ao de urn abalo 

eventualmente sofrido no desempenho financeiro. 

A expressao "abalo de credito", muito ocorrente na doutrina e jurisprudencia, 

demonstra, com certa facilidade, a mensurac;ao do prejufzo, elemento fundamental 

para estruturac;ao do petit6rio oportuno. Sociedades empresarias que tiveram suas 

imagens afetadas por ac;oes inescrupulosas lograram exito em aquilatar o prejufzo 

pela via da constatac;ao do abalo de credito. 

A palavra credito, oriundo do latim creditum, de credere, significando 

acreditar, confiar, e entendido hoje em tres acepc;6es: a econ6mica, a jurfdica e a 

moral. 

Assim, tornado na perspectiva econ6mica, assume o credito importancia 

fundamental para a sociedade moderna, especialmente considerando os metodos 

de produc;ao e de consumo em massa, na qual a maioria dos neg6cios jurfdicos de 

cunho econ6mico realiza-se mediante operac;6es de credito. (TASCA, F.A. 2004,p.98). 
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Exemplos que comprometem o credito e, conseqOentemente, a credibilidade, 

sao os casos de sabotagens de produtos, como a introducao de rato dentro da 

embalagem de Ieite pertencente a determinada empresa, ou de corpos estranhos 

dentro de recipients de refrigerants de uma conceituada empresa, certamente 

causarao impacto negativo no conceito da organizacao produtora. 

A viabilidade da agao reparadora caberia, por disposigao legal, a Procuradoria 

Geral do Estado, 6rgao que desempenha a elevada funcao de encaminhar ao Poder 

Judiciario os feitos de interesse do Estado, de modo que a mencionada acao 

deveria, necessariamente, ter seu nascedouro naquela estrutura estatal. 

A Procuradoria Geral do Estado tern enfatizado, tanto oficialmente quanto 

extra-oficialmente, o carater de novidade da pretensao colocada, nada obstante 

concluir que e inviavel processar militares estaduais por condutas atentat6rias a 

imagem da Polfcia Militar, justamente pela dificuldade de se mensurar o prejufzo 

concretamente sofrido pela Corporacao. Tambem outra questao que se apresenta, 

como uma maior dificuldade e o reconhecimento de dano moral ao Estado diante da 

total dificuldade em se identificar perda financeira decorrente de agressao moral, 

dado que tal ente nao exerce, de forma tfpica, atividade comercial. Alem disto, e 

cremos ser o "n6 g6rdio" da questao, ainda que imaginavel o dano moral, a Polfcia 

Militar nao detem personalidade jurfdica apta a pleitear em jufzo tal reparacao, 

inserida que esta no corpo do Estado. Por outro lado, as doutrinas de inumeras 

instituicoes policiais de nacoes de 1 a mundo, colocam a "defesa da imagem da 

lnstituicao Polfcia" como prioridade mesmo sobre a "salvacao de inocentes" e ao 

"cumprimento da lei", em face de que entendem que a credibilidade do "6rgao 

polfcia" (ou do ente jurfdico polfcia, dependendo de cada ordenamento jurfdico) e 

fundamental para que se possa dar cumprimento as missoes constitucionais 

elencadas nas suas cartas magnas. Nesse sentido, a obra de BONDARUK, 

referindo-se ao pensamento do ilustre Sir Robert Peel, criador da famosa "Polfcia 

Disciplinada" na lnglaterra, em 1829, autor de alguns princfpios, dentre os quais cita

se o item 7: 

"A polfcia a todo tempo deveria manter urn 
relacionamento com o publico que realizasse a tradi<;ao 
hist6rica de que a polfcia e 0 publico e 0 publico e a 
polfcia; a polfcia e 0 unico membro do poder publico que 
e pago para dar aten<;ao 0 tempo todo as obriga<;oes que 
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incumbem a cada cidadao no interesse do bem-estar da 
comunidade". 27 

Assim sendo, uma lnstituicao que exterioriza sua imagem nas rotinas 

de trabalho, corporificada pelo Estado atraves da sua farda, nao deveria ficar a 
merce de casas ofensivos a sua estampa, maxima provocados por seus integrantes, 

considerando que a Procuradoria Geral do Estado nao manifestou firmemente o 

interesse necessaria para judicialmente representa-la. A ausencia de personalidade 

jurfdica poderia ser suprida pelo 6rgao representative acima citado, pois os 

princfpios constitucionais, a missao constitucional e a propria exigencia social de 

credibilidade, justificam providencias nesse sentido. 

Com relacao aos outros aspectos de impedimenta abordados, nao se 

recomenda entender, com a devida venia, que a pessoa jurfdica deva pleitear 

sempre o eventual prejufzo financeiro, mat~rial, segundo a louvavel inspiracao de 

ALEX SANDRO, em obra ja citada, quando leciona: 

Sendo pessoa jurfdica uma personagem que nao tem bens estritamente 
anfmicos, sofrendo quando eles sao vergastados, nao se pode falar 
corretamente em dano, porque induziria a equivocada noc;ao de que, em se 
tratando de pessoa jurfdica, eventuais danos causados serao sempre 
materiais ou, na melhor das hip6teses, apenas acolhera o pedido de dano 
moral se ficar comprovado o reflexo patrimonial concernente.28 

Como se observa, foi muito feliz o raciocfnio do autor, ao nao vincular o 

pedido ao prejufzo ou perda material. E continua o inspirado autor: 

Ademais, reparar nao tem a ver com a restituic;ao ao 
estado anterior, ou em estado semelhante quando 
possfvel faze-lo, as expensas do devedor. Mas sim, 
atrela-se a fator compensat6rio, ante a absoluta 
impossibilidade de volver ao estado semelhante anterior, 
pela carencia de aferic;ao economica. Oaf porque se diz 
que as ofensas imateriais sao reparadas.29 

Se, na realidade, a pessoa jurfdica de direito privado sofre ofensa a sua honra 

porter urn titulo levado indevidamente a protesto, vista que presumfvel que tenha a 

sua reputacao comercial atingida e o seu nome maculado na praca; nessa linha de 

raciocfnio, pode-se vislumbrar, comparativamente, que uma pessoa jurfdica de 

27 BONDARUK, Roberson Luiz. A prevenc;ao do crime atraves do desenho urbana. 1a. Edic;ao. 
Curitiba-PR, 2007, p.95-96. 
28 RIBEIRO, Alex Sandro. Ob. cit. p. 107 
29 RIBEIRO, Alex Sandra. Ob. cit. p. 107 
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direito publico, mais precisamente a Polfcia Militar (que nao e ainda sujeita de direito 

mas deveria ser), tambem pode ser vftima de ataque a sua aparencia, provocado por 

militar estadual, a ela vinculado estatutariamente. Para ainda argumentar, se a 

pessoa jurfdica de direito privado busca resgatar seu patrim6nio diminufdo, no caso 

da Corporac;ao, o patrim6nio a ser protegido e o da credibilidade angariada junto a 
populac;ao ao Iongo da sua existencia. 

Caracterizado o dano moral causado a lnstituic;ao Polfcia Militar, pela 

repercussao nos meios de comunicac;ao devido a graves desvios de conduta de 

seus integrantes, esta devera pleitear a justa reparac;ao pelos prejufzos causados. 

Sopesando essas argumentac;oes e posicionamentos dos doutrinadores 

acima citados, e considerando insuficiente a responsabilizac;ao penal e 

administrativa pelos atos ilegais praticados pelos seus pr6prios membros, deve a 

Corporac;ao Polfcia Militar postular o ressarcimento civil por dano moral como forma 

de recompor sua imagem perante a sociedade, dado que "imagem" para a Polfcia 

esta fundamentalmente associada ao Princfpio da Eficiencia no cumprimento de sua 

missao constitucional. 

Quanto ao posicionamento da Procuradoria Geral do Estado, relativamente a 
dificuldade em reconhecer o dano moral ao Estado, por nao identificar perda 

financeira, por nao exercer, de forma tfpica, atividade comercial, pede-se venia para, 

respeitosamente, discordar desse entendimento. Em primeiro Iugar, porque todas as 

pessoas ffsicas e jurfdicas, de direito publico e privado, estao sob o palio da lei, e 

diante de qualquer agressao aos seus direitos tutelados, poderao resgata-los no foro 

competente. Em segundo Iugar, a restric;ao quanto a nao exercer atividade 

comercial, de maneira nenhuma retira a faculdade de pleitear em jufzo eventual 

dano que lhe tenha sido causado, muito embora seja uma entidade que desenvolva 

atividades sem fins lucrativos. Em consonancia com esta linha de raciocfnio, 

corrobora o pensamento de Alex Sandro Ribeiro, para quem "Outro insuplantavel 

obstaculo a aceitagao de tal COrrente (de que nao se deve indenizar) e a presenga 

de pessoa jurfdica sem fins lucrativos como vftima. Pessoas jurfdicas que jamais 

visam lucros, mas sobrevivem de sua imagem."30 

Nao obstante haja dificuldade em apontar o quantum a ser requerido, ja 

anteriormente mencionado, nao deve configurar-se em obstaculo intransponfvel, 

30 RIBEIRO, Alex Sandro. Ob. cit. p. 117 
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mesmo porque o ordenamento jurfdico faculta ao magistrado arbitrar urn valor justo e 

merecido, em conformidade com o caso concreto. 

Como se sabe, os militares fazem parte de uma categoria de servidores 

publicos, chamados pela Constituic;ao Federal e Estadual de Militares Estaduais. 

Portanto, essa categoria sofre, reflexamente, os efeitos dos ataques dirigidos a 
lnstitui<;ao. E nesse agrupamento humano que se manifestam os graves efeitos das 

condutas deleterias, como caixa de ressonancia das repercuss6es negativas, 

englobando o ambients de trabalho propriamente dito, o ambients social e o familiar. 

De modo que uma reac;ao individualizada, ou da classe policial-militar contraria a 

essas atitudes reprovaveis, na forma de uma ac;ao submetida ao Poder Judiciario, 

seria inteiramente justificavel. 

Dessa maneira, considera-se viavel a responsabilizac;ao de militares 

estaduais por danos morais causados a Corporac;ao, viabilizada por meio de uma 

ac;ao judicial proposta por uma associac;ao que defenda os interesses da classe 

como a AMAI (Associac;ao dos Militares da Ativa, lnativos e Pensionistas) ou a AVM 

(Associac;ao da Vila Militar) ou, ainda, numa ultima possibilidade, individualmente 

pelo policial militar que tenha se julgado ofendido. 
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CAPITULO 6 

';A pior coisa que tem os maus costumes e serem 
costumes, o que e pior ainda do que serem maus". 
(Padre Antonio Vieira) 

Anteriormente referiu-se a viabilidade da ac;ao indenizat6ria, em que aflorou a 

maior dificuldade em se imputar indenizac;ao pecuniaria ao servidor publico militar 

por ofensa moral causada a Polfcia Militar. 

Originalmente, previa-se como viavel uma nova alternativa de aplicac;ao de 

uma pena a ser infligida, desta vez de carater pecuniario, aos casos em que se 

constatassem agressoes graves a imagem institucional causadas por militares 

estaduais. A expectativa era oferecer a Corporac;ao uma possibilidade de 

responsabilizar integrantes por esses atos, considerando a independencia entre as 

esferas de responsabilizac;ao. Efetivamente, como ficou demonstrado, a Polfcia 

Militar, lnstituic;ao integrante do proprio Estado, incumbida constitucionalmente de 

preservar a ordem publica, pode sim sofrer danos na sua imagem, posto que 

necessita dela para bern cumprir seu mister. Ocorre, no entanto, que, nao obstante a 

ofensa possa ser perceptfvel, evidenciou-se grande dificuldade em viabilizar urn 

pleito judicial nesse sentido, uma vez que a Corporac;ao nao detem personalidade 

jurfdica que lhe de aptidao necessaria a deduzir em jufzo tal reparac;ao. 

Convem esclarecer, por oportuno, que nao se pretendia inaugurar uma 

alternativa para desencadear ac;oes em profusao, como forma de ressarcimento por 

ofensas a imagem da Corporac;ao, uma vez que a ac;ao eventualmente proposta nao 

visa a urn proveito economico. Portanto, nao se cogitava de motivac;ao financeira 

como fator de pesquisa. 0 que realmente se pretendia era dotar a Corporac;ao de 

mais urn mecanismo para dificultar a pratica de atos desairosos, aplicando-se urn 

corretivo de Indole civil, conforme exposto logo no inlcio deste capitulo. Essa foi a 

pretensao, ou seja, estabelecer urn fator de inibic;ao de condutas, principalmente 

aquelas que provocam a exposic;ao publica da lnstituic;ao, estampada em manchetes 

de jornais e outros vefculos de comunicac;ao. Trata-se de pena monetaria, como se 

afirmou, porem nao deixa de ser uma pena, o que por si s6 tern o condao de refrear 
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o animo daquele que pretende agir em desconformidade com o ordenamento 

jurfdico, alem do exemplo aos demais agentes. 

Assim, chega-se ao final deste trabalho com pleno contentamento pela 

experiencia vivida, pois o tema se mostrava fascinante no infcio, e assim 

permaneceu ate o desenlace. Ha urn sentimento de realizac;ao por explorar uma 

proposic;ao instigante, embora nao evidenciado na pratica, tendo em vista a 

ausencia de sua aplicac;ao nos casos em que a trfplice responsabilidade poderia ser 

cabfvel, quando se constatava uma lacuna ate entao existents. 

Sobreleva afirmar que o trabalho consiste numa singela homenagem a Polfcia 

Militar do Parana, organizac;ao sesquicentenaria, responsavel pela nobre missao de 

preservar a ordem publica no territ6rio paranaense. Uma lnstituic;ao permanents, 

existents desde 1 0 de agosto de 1854, quase tao antiga quanto o proprio Estado, 

que angariou a confianc;a das comunidades pelos relevantes servic;os prestados ao 

Iongo dessa trajet6ria. 0 desfecho do trabalho atingiu o objetivo desejado, 

consistente na tese de que a responsabilidade civil por ofensas morais causadas a 
Corporac;ao, pelos seus pr6prios integrantes, pode ser uma realidade, considerando 

a iniciativa de propositura de ac;ao judicial de modo individual, ou o engajamento das 

associac;oes representativas da classe, resgatando a incolumidade da imagem 

institucional, e por considerar toda uma coletividade atingida pelos atos 

inescrupulosos perpetrados pelos pr6prios integrantes. 
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ANEXOS 

A. Extratos de depoimentos da coluna do leitor do jornal Gazeta do Povo 

Trabalho em uma loja no centro de Curitiba, proxima ao Cfrculo Militar, Reitoria, Fesp e 
Hospital de Clfnicas. Onde a seguran9a e baixfssima. Para se ter uma no9ao, entre o meio-dia de 
14/8 ate as 17 h de 15/8, ocorreram tres assaltos a mao-armada. Ao chamarmos a polfcia, a viatura 
veio e ficamos sabendo que existem apenas duas viaturas para patrulhar o Centro. As demais estao 
em outra atividade. Se o proprio policial diz nao poder fazer nada por falta de gente, nos vamos fazer 
o que? Fechar as portas? Que seguran9a e essa, afinal de contas? Sera que o comercio vai poder 
trabalhar em paz nessa regiao? 

Jonas B. Leite Neto 
Curitiba, PR 

Pollcia Militar 
Ja tive orgulho da Polfcia Militar do Estado do Parana, tanto que cheguei a discutir com 

amigos paulistas, cariocas, gauchos e tambem de outros estados. Tinha argumentos a favor das 
minhas discuss6es. Mas hoje o que posso dizer? Espero e acredito que o policial preso em flagrante 
seja apenas uma "laranja podre" entre os demais policiais honestos que honram as fardas eo lema 
que sempre defenderam: "Sua prote9ao eo nosso compromisso". 

Marcionflio Machado 
Curitiba, PR 

lndigna~ao 1 

Desmoraliza9ao e indigna9ao. Estes sao os primeiros sentimentos com a reportagem da 
RPC sobre o "trabalho" dos policiais no Largo da (des) Ordem. Em que ponto chegaram as coisas. 
Todos sabemos, ha muito tempo, que as polfcias do Parana estao envolvidas com a prote9ao, 
conivencia e participa9ao de crimes, mas roubar CD plays de automoveis na rua e o cumulo da 
humilha9ao e do lixo desta institui9ao. E saber que nos pagamos por tudo isto. Alem das cenas 
deploraveis, ha de se analisar o pior: eles, policiais, nao roubaram para si. Quem sao os 
receptadores? Para quem eles iriam vender? Quem sao os socios da polfcia nisto tudo?Assim como 
numa empresa, onde o comportamento dos funcionarios e conseqOencia direta de quem lidera, de 
quem comanda, no governo ocorre o mesmo. Tudo no Parana esta sem projeto e sem administra9ao, 
inclusive a seguran9a publica. 

Paulo Lugli, consultor 
Curitiba, PR 

lndigna~ao 2 
Compromisso de prote9ao e o que falta. E preciso parar com estatfsticas e passar a atuar. 

Arregalados ficamos com a competente reportagem da RPC que mostra em a9ao a PM, devidamente 
fardada e com viatura, simplesmente roubando. Temos que dizer aos nossos filhos que se cuidem ate 
com a polfcia, pois pode ser que uma viatura pare em frente a nossa casa para roubar. Numa 
situa9ao dessa como ficamos, "o que nosso governo tem a declarar'', a nao ser vir com estatistica, 
que nao sabemos de onde vem, tentando tapar o sol com peneira. A inteligencia da polfcia e que tem 
que funcionar, com muita competencia, pois se nao tiver bandido na rua, nem de policial passeando 
precisaremos. Chamar a polfcia depois do roubo praticado, quase sempre de nada adianta. 0 que 
tem que ser feito e impedir o roubo, prendendo o bandido no ninho. 

Murilo Lessa Ribeiro, administrador 
Curitiba, PR 

lndigna~ao 3 
Pagamos salarios, compra de fardamento, aquisi9ao de armamento e viaturas para, no fim, 

vermos na primeira pagina de nossa Gazeta dois pretenses policiais, na verdade piores que 
marginais, furtando objetos de contribuintes. Tfpico procedimento de quem morde a mao que os 
alimenta. Ate quando vamos conviver com tais absurdos. Que o comandante da PM, o secretario da 
Seguran9a Publica e o governador hajam rapido para extirpar este cancer da sociedade, colocando
os atras das grades e expulsando-os da Corpora9ao para evitar a metastese nas for9as de 
seguran9a. 



Jrapuan Gomes Ribeiro, aposentado 
Curitiba, PR 

lndignac;ao 4 
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Com referencia aos furtos flagrados no Largo da Ordem, gostaria apenas de salientar que 
trata-se de um local onde esta pratica e tradicional. Eu, por exemplo, ja fui vftima duas vezes, uma em 
1987 e outra em 1989 e, se as coisas continuam iguais, o comercio e a receptac;ao dos objetos 
furtados sao realizados na propria regiao. 

Carlos Cesar Zanchi 
Curitiba, PR 

lndignac;ao 5 
Manchetes do dia: "Desembargador, presidente do Tribunal de Justic;a, preso em Rondonia"; 

"Presidente da Assembleia Legislativa preso"; "Ministerio Publico envolvido"; "Em Sao Paulo, jufzes 
presos e advogados negociando com bandidos"; "PCC volta atacar e deixa ministro da Justic;a 
amedrontado"; "Na Capital da Republica, deputados mensalao e sanguessugas sao candidates a 
reeleic;ao";"O presidente nao sabe da nada"; e "Em Curitiba, policiais militares roubam toca-fitas de 
carro". So nos resta um pedido, no poema de Claudia Lucia Menegatti: "Eu queria que todos os 
marginais do mundo fossem eliminados num sopro. Teu. Num sopro que fosse expelido de Teus 
labios, no memento da procriac;ao. Nao deixando ser concebido o feto de um marginal. Deus". 

Mira Militao, av6, mae e cidada 
Curitiba, PR 

lndignac;ao 1 

A entrevista do secretario de Seguranc;a ao Parana TV, dia 8/8/06, deu a nftida impressao 
de uma "censura e reprimenda" a RPC por nao ter fornecido as informac;oes sobre os "policiais 
ladroes", primeiramente ao comando da Polfcia Militar para que efetuasse as devidas prisoes dos 
elementos. Fica a pergunta: sera que a reportagem teria ido ao are a populac;ao ficaria sabendo dos 
fatos? Acho que a func;ao da imprensa e exatamente esta: trazer a tona os problemas para que as 
autoridades competentes tomem as devidas providencias, e nao trabalhar "secretamente" para quem 
quer que seja. Parabens ao corajoso e brilhante reporter que fez a reportagem, e que continue 
trabalhando em prol da coletividade, que e a func;ao da mfdia. 

Romua/do Antonio Mehret, contador 
Curitiba, PR 

lndignac;ao 2 
Vendo a reportagem sobre os arrombamentos de carros no centro historico de Curitiba, me 

lembrei que 5 anos atras o toca-CD do meu carro tambem foi roubado no Largo da Ordem. Agora 
minha duvida e a seguinte: quem me roubou? A polfcia ou o ladrao? Claro que nao podemos 
generalizar, existem muitos policiais que cumprem o seu dever de forma digna, mas que a imagem da 
Polfcia Militar do Parana ficou manchada perante o Brasil inteiro, isso nao podemos negar. Como diz 
um amigo meu: "Deus nos proteja dos policiais, que dos bandidos eu me viro". 

Frank Heinrichs, economista 
Curitiba, PR 

lndignac;ao 3 
A reportagem da RPC sobre os roubos de CDs nos carros de pessoas que estao passeando 

no Largo da Ordem e uma cena que nao da para acreditar. Quando pensamos que a Polfcia Militar 
poderia coibir este tipo de delito, assistimos policiais militares roubando e, depois, emitindo boletim de 
ocorrencia, sem a menor vergonha, na frente das vftimas. 0 que sera feito pelas autoridades 
competentes: abrir sindicancia administrativa - que leva anos para ser conclufda - enquanto os 
policiais fazem trabalhos administrativos, ou, para dar o exemplo, expulsa-los imediatamente da 
corporac;ao militar. 

J. J. Marocki 
Curitiba, PR 
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lndigna~ao 4 
No primeiro dia do seu governo o sr. Roberto Requiao disse: "0 secretario de Seguranga sou 

eu. Acabou o problema de seguranga, nesta capital e no estado. Vou prender todos os ladroes". E 
hoje somos obrigados a conviver com policiais subvertendo a ordem. Deviam proteger, mas roubam. 
lsto e inadmissfvel. 

Gilmar Tadeu Strasbach 
Curitiba, PR 

lndigna~ao 5 
"Zerar a criminalidade na reg1ao e humanamente impossfvel". Com estas palavras, o 

secretario responsavel pela nossa seguranga definiu bem o caos em que se encontram as vidas dos 
cidadaos curitibanos. A merce de delinqOentes, que estao ou presos ou fora da cadeia, agora nos 
deparamos com delinqOentes, marginais, bandidos e ladroes dentro dos quarteis. E os chafes destas 
quadrilhas acomodam-se e entregam nossas almas ao destino. 0 que fazer diante de tamanha 
incompetencia e descaso? Dou duas ideias: face a fragilidade do estado, sugiro o Marcola para 
secretario de Seguranga e o Fernandinho Beira-Mar para chefe do Comando da Capital (seria o 
CCC). S6 nos resta fazer piada, poise atraves de piadas, gracejos e falta de respeito ao cidadao que 
os politicos "cuidam" de nossas vidas; vamos eliminar os incompetentes pelo voto. Do alto de minha 
vida e experiencia, s6 posso dizer uma coisa: nosso estado esta sendo dirigido (?) por moleques 
despreparados para o cargo e as fungoes que estes cargos exigem. 

Miguel Orleryk, professor aposentado 
Curitiba, PR 



B. Expediente encaminhado ao Jornal Gazeta do Povo 

ESTADO DO PARANA 
POLICIA MILITAR 

ACADEMIA POLICIAL MILITAR DO 
GUATUPE 

CURSO SUPERIOR DE POLICIA 
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Oflcio s/n°. 
2007. 

Curitiba, 14 de agosto de 

Assunto: solicitac;ao de pesquisa. 

Senhor Vice-Presidente 

Solicito a valiosa contribuicao de Vossa Senhoria no sentido de participar na 
pesquisa que estou desenvolvendo no Curso Superior de Polfcia, pela Academia 
Policial Militar do Guatupe em convenio com a Universidade Federal do Parana -
Setor de Ciencias Sociais Aplicadas - cujo tema selecionado e: "POSSIBILIDADE 
DE RESPONSABILIZACAO DE MILITARES ESTADUAIS POR DANOS MORAIS 
COLETIVOS CAUSADOS A CORPORACAO" . 

2. Nesse sentido, solicito a Vossa Senhoria os devidos prestimos no sentido 
de, se posslvel, encaminhar o quantitativa e qualitativo de notlcias veiculadas por 
esse respeitavel 6rgao versando sobre o cometimento, em tese, de crimes ou de 
quaisquer outras condutas consideradas nocivas a imagem da Corporac;ao, por parte 
de policiais militares, nos ultimos vinte meses (janeiro de 2006 a agosto de 2007). 

3. Solicito ainda a Vossa Senhoria, com o devido acatamento, o 
encaminhamento da resposta no prazo mais breve posslvel (sugestao de quinze 
dias) em face do exlguo calendario para a conclusao da pesquisa. 

4. Agradec;o a atenc;ao dispensada, colocando-me a disposic;ao para 
quaisquer eventualidades pelo correio eletr6nico celjvbecker@ gmail.com e telefones 
(41) 9601-5943 e 3200-2119/3200-2451/3200-2752. 

Respeitosamente, 

Ten.-Cel. QOPM Jose Vilmar Becker, 
Oficiai-Aiuno do CSP. 

Ao limo. Senhor Dr. 
GUILHERME CUNHA PEREIRA 
Vice-Presidente da RPC 
Nesta Capital 



C. Expediente encaminhado ao Jornal Estado do Parana 

ESTADO DO PARANA 
POLiCIA MILITAR 

ACADEMIA POLICIAL MILITAR DO 
GUATUPE 

CURSO SUPERIOR DE POLiCIA 
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Oflcio s/n°. 
2007. 

Curitiba, 10 de agosto de 

Assunto: solicita~ao de pesquisa. 

Senhora Diretora 

Solicito a valiosa contribui~ao de Vossa Senhoria no sentido de participar na 
pesquisa que estou desenvolvendo no Curso Superior de Polfcia, pela Academia 
Policial Militar do Guatupe em convenio com a Universidade Federal do Parana -
Setor de Ciencias Sociais Aplicadas - cujo tema selecionado e: "POSSIBILIDADE 
DE RESPONSABILIZACAO DE MILITARES ESTADUAIS POR DANOS MORAIS 
CAUSADOS A CORPORACAO" . 

2. Nesse sentido, solicito a Vossa Senhoria os devidos prestimos no sentido 
de, se possfvel, encaminhar o quantitativa e qualitative de notfcias veiculadas por 
esse respeitavel 6rgao versando sabre o cometimento, em tese, de crimes ou de 
quaisquer outras condutas consideradas nocivas a imagem da Corpora~ao, por parte 
de policiais militares, nos ultimos vinte meses (janeiro de 2006 a agosto de 2007). 

3. Solicito ainda a Vossa Senhoria, com o devido acatamento, o 
encaminhamento da resposta no prazo mais breve possfvel (sugestao de quinze 
dias) em face do exfguo calendario para a conclusao da pesquisa. 

4. Agrade~o a aten~ao dispensada, colocando-me a disposi~ao para 
quaisquer eventualidades pelo correio eletr6nico celjvbecker@ gmail.com e telefones 
(41) 9601-5943 e 3200-2119/3200-2451/3200-2752. 

A lima. Senhora Ora. 

Respeitosamente, 

Ten.-Cel. QOPM Jose Vilmar Becker, 
Oficiai-Aiuno do CSP. 

YVONNE LUNARDELLI PIMENTEL 
Diretora Superintendente do Jornal 0 Estado do Parana 
Nesta Capital 



D. Expediente encaminhado a Procuradoria-Geral do Estado do Parana 

ESTADO DO PARANA 
POLiCIA MILITAR 

ACADEMIA POLICIAL MILITAR DO 
GUATUPE 

CURSO SUPERIOR DE POLiCIA 
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Offcio s/n°. 
2007. 

Curitiba, 22 de agosto de 

Assunto: Encaminhamento de questionario de monografia. 

Excelentfssima Senhora Procuradora-Geral 

Solicito a valiosa contribuicao de Vossa Excelencia no sentido de participar na 
pesquisa que estou desenvolvendo no Curso Superior de Polfcia, pela Academia 
Policial Militar do Guatupe em convenio com a Universidade Federal do Parana -
Setor de Ciencias Sociais Aplicadas - cujo tema selecionado e: "POSSIBILIDADE 
DE RESPONSABILIZACAO DE MILITARES ESTADUAIS POR DANOS MORAIS 
CAUSADOS A CORPORACAO" . 

2. Nesse sentido, considerando a competencia desse respeitavel 6rgao para a 
defesa dos interesses do Estado do Parana, encaminho a Vossa Excelencia o rol de 
quest5es, solicitando, com o devido acatamento, os devidos prestimos no sentido 
de, se possfvel, encaminhar as respostas no prazo mais breve possfvel (sugestao de 
dez dias) em face do exfguo calendario para a conclusao da pesquisa. 

4. Agradec;o a atenc;ao dispensada, colocando-me a disposic;ao para 
quaisquer eventualidades pelo correio eletr6nico celjvbecker@ gmail.com e telefones 
(41) 9601-5943 e 3200-2119/3200-2451/3200-2752. 

A Exma. Senhora Dra. 

Respeitosamente, 

Ten.-Cel. QOPM Jose Vilmar Becker, 
Oficiai-Aiuno do CSP. 

JOZELIA NOGUEIRA BROLIANI 
Procuradora-Geral do Estado do Parana 
Nesta Capital 
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EMSEGURANCAP0BLICA 
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TEMA: POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZA<;AO DE MILITARES 

ESTADUAIS POR DANOS MORAIS CAUSADOS A CORPORA<;AO. 

1. Considera-se que sofre a CorporaQao (Pollcia Militar) - e, por extensao, o Estado 

do Parana- dana moral quando militares estaduais praticam, em tese, crimes, ou 

quaisquer outras condutas consideradas nocivas a imagem da lnstituivao, motivando 

divulgavao nos 6rgaos da imprensa falada, escrita e televisada? 

2. Em caso afirmativo, e viavel a proposivao de Avao de lndenizavao por danos 

marais? (Por gentileza, abordar aspectos relatives a viabilidade, como solvencia do 

devedor, custo ao erario publico com recursos materiais e humanos [procuradores, 

estagiarios, etc], tempo para efetiva satisfavao do credito, dentre outros) 

3. A despeito do contido no art. 37, §6.0 da Constituivao Federal, informar 

quantitativa e qualitativamente as eventuais condenav6es do Estado do Parana no 

perfodo de janeiro de 2006 a julho de 2007. 

4. Nos eventuais casas de condenav6es, foram propostas av6es de regresso contra 

os agentes causadores dos danos? 

5. Em caso negative, qual o motive da nao proposicao da acao de regresso? 



E. Resposta do Jornal Gazeta do Povo 

1) Caso 1 

CABELEIREIRA ACUSA POLICIAL DE TORTURA E AGRESSAO SEXUAL 

44 

A cabeleireira Eliane Aparecida de Souza, 30 anos, protocolou queixa de agressao e 
atentado violento ao pudor contra um soldado da Polfcia Militar de Curitiba. Ela conta que 
na madrugada do dia 15 de marco foi seguida por uma viatura do Policiamento Ostensivo 
Volante (Povo) no bairro Sftio Cercado, depois de presenciar uma abordagem violenta de 
um dos policiais contra tres rapazes. 

Depois de sinalizarem para ela parar, o PM identificado como soldado Rodrigo teria 
descido do carro com a arma em punho gritando. "Eie (Rodrigo) encostou a arma na 
minha cabec;a, me xingou de vagabunda, prostituta, e me mandou descer. Assim que eu 
desliguei o carro, ele me puxou pelo cabelo, me jogou contra a viatura, me algemou e 
comec;ou a me bater", relata. 

Eliane afirma que depois foi levada para a quarta companhia do 13.0 Batalha.o (Bairro 
Novo) e ouvido ameac;as de morte no trajeto: "Eu pego essa arma, dou um tiro para cima, 
mato ela e depois ponho a arma na mao dela", teria dito o policial ao companheiro
soldado Jubilato. Este, segundo ela, em nenhum momento participou da agressao, mas 
nada fez para impedi-la. 

Ao chegar ao batalhao, Eliane teria sido levada para uma sala, onde, segundo ela, foi 
novamente agredida por Rodrigo. Depois, o soldado teria aplicado uma gravata e 
comec;ado a abusar dela. "Eie abriu minha calc;a e ficou mexendo em mim. S6 quando 
entrou um policial de mais idade, que mandou o Rodrigo parar, e que ele me largou", 
lembra. 

Depois de sair do batalha.o, Elaine foi levada para um posto medico para ser avaliada. 
A advogada dela, Ana Bacilla Munhoz da Rocha, conta que ela teve achatamento de 
vertebra, entre outros hematomas graves. "0 laudo prova que ela foi agredida 
covardemente, alem do atentado violento ao pudor'', afirma. 

No mesmo dia, 15 de marc;o, Eliane apresentou a denuncia no quartel central da PM, 
procedimento repetido na Delegacia da Mulher. 0 subcomandante do batalhao, major 
Sergio Cordeiro de Souza, informou que poucos dias depois - quando o inquerito foi 
instaurado - os dois policiais foram afastados do trabalho de rua. Eles ja foram ouvidos e 
negam todas as acusac;oes. 31 

2) Caso 2 

MORADORES ACUSAM PM DE ABUSO 

Uma abordagem policial transformou a esquina das ruas David Tows e Paulo Mass, 
no Sftio Cercado, em Curitiba, em uma prac;a de guerra na noite de domingo. Pontapes, 
pedradas e disparos de bala de borracha acirraram o conflito, que envolveu cinco viaturas 
da Polfcia Militar e dezenas de pessoas. 

Os moradores acusam os policiais da Ronda Tatico Motorizada (Rotam) de agressao 
e abuso de autoridade. Ja a PM garante que foi acuada e teve de se defender ao atender 
uma ocorrencia de perturbac;ao do sossego num bar. Seis pessoas foram detidas e pelo 
menos cinco pessoas feridas. 

Tres rapazes com sinais de espancamento foram ao lnstituto Medico Legal (IML) 
ontem a tarde fazer exame de corpo de delito. Um homem atingido por bala de borracha 
na cabec;a e uma garota de 14 anos que teria levado um chute na perna tambem fizeram 
o exame. 

"Os policiais dispararam contra a multidao a esmo", relata o mecanico Silas Santos, 
45 anos, preso por desacato ao defender o filho, um dos mais agredidos. Ja a autonoma 
Sidneia Maria de Carvalho ficou desesperada quando a filha entrou em casa correndo. 
"Eia chegou mancando dizendo que tinha apanhado da polfcia." 

31 Publicado na edic;ao impressa de 06/04/2006 da Gazeta do Povo. 
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Os detidos assinaram termo circunstanciado por desacato e resistencia a prisao. 
Segundo o sargento Joao Szczpanski, que participou da a9ao, nao houve excesso. 
"Desde a chegada da primeira viatura houve desacato e foi preciso chamar refor9o. Na 
abordagem, alguem conseguiu derrubar urn policial e aquilo inflamou a massa. Fizemos 
as prisoes necessarias", explica. Os moradores prometem urn protesto para hoje32

• 

3) Caso 3 

PM E PRESQ COM MACONHA 

0 policial militar Tassio Valmir Schossler foi preso em flagrante neste fim de 
semana, com 2,5 toneladas de maconha, em Foz do lgua9u. Ele estava com outras tres 
pessoas no Jardim Jupira, bairro a margem do Rio Parana. A droga estava num 
caminhao com a logomarca de uma empresa de alimentos. A opera9ao foi realizada pela 
Promotoria e 1nvestiga9ao Criminal (PIC) e pela Polfcia Militar, que apreenderam urn 
carro Verona. Schossler, Gilberto Blodoff, Ronaldo Rocha da Silveira e Jeferson Roberto 
Teixeira foram encaminhados para a 6.a Subdivisao Policial de Foz33

. 

4) Caso 4 

PMS ACUSADOS DE FURTO SAO EXPULSOS 

Os dois policiais militares flagrados pela reportagem do telejornal Parana TV furtando 
urn aparelho de som de urn carro no Largo da Ordem, em Curitiba, h8. cerca de tres 
meses, foram expulsos da corpora9ao. 0 afastamento dos soldados Altenes Pinheiro, 37 
anos, e Adriano Fronza, 34 anos, foi oficializado no dia 1. 0 de novembro, por meio do 
Boletim Geral da PM. A decisao sobre a expulsao partiu do Conselho de Disciplina da 
corpora9ao, que os julgou exclufdos "pelo bern da disciplina e da moralidade da tropa". 
Os policiais devem responder ainda pelo crime de furto, julgado pela Justi9a Militar. 

De acordo com o tenente-coronel da PM Jorge Costa Filho, o flagrante registrado 
pela equipe da Rede Paranaense de Comunica9ao (RPC) pesou na decisao de expulsar 
os soldados. "Uma imagem vale mais do que mil palavras", diz. "Eies foram avaliados 
indignos de continuar usando a farda da PM. Somos formados para proteger e cumprir a 
lei e fatos como esse nos remetem a uma grande indigna9ao", afirma Costa Filho. 

Ele explica que o Conselho de Disciplina e urn 6rgao interno da corpora9ao formado 
para julgar casos que colocam em duvida a honestidade, os princfpios e a honra da 
polfcia. No caso dos dois soldados, o conselho foi formado por urn capitao e dois 
tenentes. A decisao final do 6rgao sobre o caso deve ser enviada a Justi9a Militar para 
que seja juntada aos autos do processo. 

Pinheiro e Fronza foram filmados no momento em que abriam a porta de urn carro 
estacionado no Centro Hist6rico da capital e furtavam o aparelho de som. "E urn fato 
lamentavel, que nao reflete a postura nem o comportamento da institui9ao", lamenta o 
tenente-coronel. 

Pinheiro, natural de Irati, estava na PM ha 17 anos e o curitibano Fronza entrou para 
a corpora9ao em 1992. As imagens foram feitas por uma equipe da RPC que investigava 
denuncias de roubos de carros na regiao central da cidade. Alem do flagrante dos 
policiais, outras quatro pessoas foram filmadas arrombando vefculos e furtando som e 
pertences pessoais das vftimas. Tres delas estao presas34

. 

5) Caso 5 

POLICIAIS FLAGRADOS FURTANDO SOM EM CURITIBA JA ESTAO NA CADEIA 

Foram presos ontem de manha os dois policiais militares flagrados pela TV 
Paranaense quando furtavam o aparelho de som de urn carro estacionado no Largo da 

32 Publicado na edi9ao impressa de 15/08/2006 da Gazeta do Povo. 
33 Publicado na edi9ao impressa de 29/01/2007 da Gazeta do Povo. 
34 Publicado na edi9ao impressa de 08/11/2006 da Gazeta do Povo. 
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Ordem, no centro hist6rico de Curitiba. Segundo a Secretaria de Estado da Seguran9a 
Publica (Sesp), Adriano Fronza, de 34 anos, e Altenes Pinheiro, 37 anos, se 
apresentaram no infcio da manh8. no 12. 0 Batalha.o de Polfcia Militar, depois de passarem 
a noite foragidos. A tarde, os dois foram encaminhados para o Centro de Observa9ao e 
Triagem (COT), em Piraquara, na regiao metropolitana de Curitiba. A tendencia e de que 
eles sejam expulsos da corpora9ao. 

A divulga9ao das imagens dos policiais cometendo um furto mexeu ontem com os 
aparatos da Sesp e da Polfcia Militar. 0 secretc:kio de Estado da Seguran9a Publica, Luiz 
Fernando Delazari, e o comandante-geral da Polfcia Militar, coronel Nemesio Xavier, 
anunciaram uma entrevista coletiva para o infcio da tarde. Logo ap6s a entrevista, as 16 
horas, Pinheiro e Fronza foram colocados num camburao do Departamento Penitenciario 
(Depen), a vista de toda a corpora9ao, e levados para o COT, acompanhados por quatro 
viaturas da Polfcia Militar. 

Segundo Delazari, os dois policiais fugiram assim que viram a materia do telejornal 
Parana TV-2.a edi9ao, no infcio da noite de segunda-feira. "Eies se encontraram durante 
a noite e ficaram rodando na regiao metropolitana de Curitiba. Se apresentaram pela 
manh8.. Nao tinham outra alternativa, porque a polfcia inteira estava atras deles", disse o 
secretario, que classificou os policiais como "pivetes usando a farda da Polfcia Militar." 

Abatidos 
Nemesio Xavier disse que os outros policiais ficaram "abatidos" com a reportagem e 

revelou que faria uma reuniao ontem a tarde com os demais comandantes. "Nao 
podemos nos abater com essas imagens", disse Xavier, que prometeu dar apoio as 
vftimas dos dois policiais. Por meio de nota oficial, o comandante chegou a pedir 
desculpas a popula98.0. 

Pinheiro e Fronza vao enfrentar um lnquerito Policial Militar, com acompanhamento 
do Ministerio Publico do Parana. 0 Conselho de Disciplina da PM vai decidir se eles 
serao ou nao expulsos da corpora9ao. Segundo Delazari, a expulsao podera ser definida 
ate a proxima sexta-feira. Alem disso, eles serao indiciados por furto. 

Os dois policiais chamados de "pivetes" pelo secretario de Seguran9a chegaram a 
ganhar medalhas de honra ao merito na Polfcia Militar. Em 31 de mar9o de 2004, Adriano 
Fronza ganhou a "Medalha Policial Militar'' de bronze, honraria destinada a pra9as e 
oficiais com bom comportamento e mais de dez anos na corpora9ao. Pinheiro ganhou a 
mesma medalha, em 3 de maio de 2005. Os decretos foram publicados no Diario Oficial 
do Estado e assinados pelo governador Roberto Requiao, pelo secretario Delazari e pelo 
entao secretario-chefe da Casa Civil, Caito Quintana. 

Altenes Pinheiro, que e natural de Irati, esta na PM desde julho de 1989. Ja Adriano 
Fronza, que nasceu em Curitiba, entrou para a corpora9ao em 23 de julho de 1992. As 
fichas dos dois, de acordo com a PM, eram "limpas", ou seja, nao continham nada que os 
desabonasse 35

• 

6) Caso 6 

POLICIAL E MORTO POR COLEGAS 

Um policial militar morreu durante tiroteio com os pr6prios colegas do 6.0 Batalha.o da 
Polfcia Militar (BPM), em Cascavel (Oeste do estado), na noite de quinta-feira. Outros 
dois policiais ficaram feridos. 0 confronto aconteceu, segundo a polfcia, quando o PM 
Evandro Marcos Bieluczyk, 30 anos, tentava extorquir R$ 450 de um funcionario de posto 
de combustfveis. De acordo com a PM, para nao prender o rapaz por porte ilegal de 
arm a, Bieluczyk passou a cobrar prop ina. Ele ja teria extorquido R$ 100 e por volta das 
23h30 voltou a procura-lo para pegar o restante do dinheiro. A polfcia ja sabia da 
extorsao e dirigiu uma equipe ao posto. Quando a viatura chegou, Bieluczyk teria atirado 
contra os colegas e no revide foi alvejado na cabe9a. Ele chegou a ser socorrido, mas 
nao resistiu aos ferimentos e morreu na ambulancia. Bieluczyk tinha nove anos de 
corpora9ao e era solteiro36

• 

35 Publicado na edi9ao impressa de 09/08/2006 da Gazeta do Povo. 
36 Publicado na edi9ao impressa de 25/11/2006 da Gazeta do Povo. 
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7) Caso 7 

PRESQ CAPITAO DA PM 

Cascavel- Um capitao da Polfcia Militar(PM) da Parafba foi preso na tarde de ontem 
acusado de trafico de armas e contrabando de medicamentos provavelmente vindos do 
Paraguai. A prisao em flagrante dele e de outro passageiro aconteceu durante uma 
fiscalizaQao de rotina Polfcia Rodoviaria Federai(PRF) na BR-277, entre Cascavel e 
Santa Tereza do Oeste, no Oeste do Parana. 

0 capitao Neubon Nascimento de Lima, 35 anos, viajava num Fiat Siena, MOT -
2639, de Joao Pessoa (PB), em companhia de Joab Ferreira de Pontes Junior, 21 anos. 
Os dois foram abordados durante a barreira de policiais rodoviario da 4a Delegacia da 
PRF de Cascavel, que descobriram armas, muniQ6es e medicamentos escondidos em 
compartimentos falsos. 

Ao todo foram apreendidos 1.965 cartuchos de diversos calibres para pistolas e 
rev61veres, 1.190 comprimidos para disfunQao en~til e 39 ampolas de anabolizantes. 0 
que mais chamou a atenQao dos policiais foram duas pistolas irregulares, uma calibre 40 
de origem austrfaca e outra calibre 25 de fabricaQao italiana. A Polfcia Federal vai 
prosseguir as investigaQ6es37

• 

8) Caso 8 

RAPAZES ACUSAM POLICIAL DE ROUBO 

Dois rapazes registraram boletim de ocorrencia em uma delegacia de Curitiba contra 
um policiaf civil por agressao e roubo. 0 seguranQa Adriano Schamberger do Carmo, 24 
anos, e o metalurgico Alessandro Paulo da Silva, 27, disseram que foram agredidos e 
roubados durante uma abordagem feita por um investigador do 10.0 Distrito Policial da 
capital, na noite de 9 de julho. 

Carmo e Silva disseram que foram surpreendidos pelo policial e mais cinco pessoas 
na Rua Sao Jose dos Pinhais, no bairro Sftio Cercado. "Eie se aproximou, se identificou e 
pediu para que pusessemos as maos na cabeQa. A partir daf comeQaram as agressoes. 
Ele e mais um amigo deram dois tiros no chao, nos bateram, levaram R$ 300, um celular 
e destrufram nosso carro. Estavam todos alcoolizados", disseram. 

Segundo um dos rapazes, o policial telefonado e proposto um acordo. "Eie pede 
pediu a gente aparecer no 10.0 Distrito para fazer um acerto", diz um dos denunciantes. 
Segundo a superintendencia do 10.0 DP, o policial teria impedido uma briga no local onde 
os rapazes foram abordados38

• 

9) Caso 9 

ACUSAQOES CONTRA A PM JA AFASTARAM 16 POLICIAIS 

Nos ultimos oito meses, pelo menos cinco casos envolvendo supostos abusos de 
autoridade e violencia cometidos por policiais militares chamaram a atenQao da 
populaQao paranaense e assustaram, principalmente, Curitiba e regiao. Dos 18 PMs 
envolvidos, dois foram expulsos da corporaQao e respondem a processos criminais. Os 
outros 16 estao, segundo a Secretaria de Estado da SeguranQa Publica (Sesp), afastados 
das ruas, realizando apenas serviQOS administrativos. 

Quatro dos cinco casos que envolvem PMs estao sendo investigados. Um deles ja foi 
encerrado. A assessoria da Sesp informou que nao pode fornecer detalhes sobre os 
inqueritos e processos, ja que eles sao sigilosos e administrativos, ou seja, sao 
procedimentos internos da PM. 

37 Publicado na ediQao impressa de 12/02/2007 da Gazeta do Povo. 
38 Publicado na ediQao impressa de 17/07/2007 da Gazeta do Povo. 
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0 mais recente ocorreu no ultimo sabado, em Sao Jose dos Pinhais, na reg1ao 
metropolitana de Curitiba (RMC). Um estudante, que nao quis ser identificado, afirmou 
que estava com um amigo em seu carro quando uma viatura da Polfcia Militar os abordou 
na Avenida das Torres. Os quatro policiais teriam atirado para o alto, revistado e agredido 
os dais com tapas, alem de agressao verbal. 

Flagrante 
0 primeiro caso a ganhar repercussao foi em 7 de agosto de 2006, quando dais 

policiais militares foram flagrados pelas cameras da Rede Paranaense de Comunicagao 
(RPC) furtando um CD player de um autom6vel no Largo da Ordem, no Centro de 
Curitiba. Uma viatura da PM se aproximou de um carro e um dos policiais aproveitou o 
momenta para furtar o aparelho. 

Os policiais Adriano Fronza, 34 anos, e Altemis Pinheiro, 37 anos, foram expulsos da 
Polfcia Militar em novembro. Alguns dias antes, eles haviam conseguido a liberdade 
provis6ria para acompanhar o caso. Atualmente, segundo a Sesp, como foram expulsos, 
o caso foi encerrado. 

De Ia para ca, a PM foi acusada de ser responsavel par duas execug6es e um golpe 
do falso sequestra. No sabado de carnaval, o pedreiro Edson Elias dos Santos, de 28 
anos, foi marta com oito tiros, seis nas costas, par policiais militares, durante uma 
abordagem no Largo da Ordem. Depois, no tim do mes passado, o carregador Felipe 
Osvaldo da Guarda dos Santos, de 19 anos, foi marta com 30 tiros par policiais militares 
das Rondas Ostensivas Tatico M6vel (Rotam) no Tatuquara, na capital. 

Neste ultimo caso, o governador Roberto Requiao chegou a comparar a agao dos 
policiais a um tipo de "esquadrao da morte". Para piorar o rol de suspeitas, na semana 
passada, um casal, que preferiu nao se identificar, foi vftima do golpe do falso sequestra, 
em Colombo, na RMC. Para a surpresa da famflia, parte das ligag6es partiu de uma 
central da Polfcia Militar39

• 

10)Caso 10 

CAMERA DE CELULAR FILMA ADOLESCENTE SENDO AGREDIDO POR POLICIAIS 
MILITARES 

Londrina- Um vfdeo gravado pela camera de um celular flagrou policiais militares da 
Ronda Ostensiva Tatico M6vel (Rotam) agredindo um adolescents de 15 anos na ultima 
segunda-feira, no Jardim Nossa Senhora da Paz, em Londrina. A gravagao, feita perto 
das 18h15, mostra quase sete minutos de ameagas, chutes, cotoveladas e intimidag6es 
contra o jovem. 0 filme foi gravado par um trabalhador do bairro. 

As cenas mostram um rapaz encostado no muro da Rua Seringueira, entrada do 
bairro, sendo revistado par dais policiais militares. Durante a agao, recebe uma 
cotovelada nas costas e um tapa na nuca. Entre dezenas de pessoas que viram a 
abordagem, uma mulher protesta contra a violencia e recebe a resposta, mal-educada, 
de um dos policiais: "Ninguem 'ta' brincando aqui. 'Tamo' dando oportunidade para ele se 
explicar. Ele nao e menor para traficar? 'Ta' errado. Tem que ser maior. 'Ta' errado", diz o 
policial. 

Quatro PMs participam da abordagem enquanto o adolescents permanece im6vel, 
sem reagir, encostado no muro. Quando um dos policiais afirma que e para liberar o 
adolescents, um PM desfere um soco na cabega e outro lhe da um chute. 0 rapaz sai 
correndo, os policiais entram na viatura e deixam o local. 

0 autor das imagens afirma que antes da gravagao o adolescents ja havia sido 
agredido com socos no rosto e pontapes. "Eie ficou cheio de hematomas. A boca e o 
nariz sangravam bastante", lamenta. Segundo o trabalhador, o adolescents voltava do 
Centro Comunitario do Jardim do Sol, onde estuda em um curso destinado a jovens de 
baixa renda. 0 jovem teria sido confundido com um integrante do grupo que vendia 
drogas numa esquina proxima. 

Par determinagao do coronal Joacyr Jose da Silva, comandante da PM na cidade, um 
procedimento administrativo toi instaurado para investigar o caso. De acordo com o 
assessor de comunicagao da PM, Ricardo Eguedis, que viu as imagens, o primeiro passo 

39 Publicado na edigao impressa de 13/03/2007 da Gazeta do Povo. 
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da investiga<;ao e verificar as escalas da ultima segunda-feira para identificar todos os 
policiais que estavam de servi<;o. Um deles ja foi reconhecido40

• 

11)Caso 11 

MOTORIST AS RECLAMAM DAS ABORDAGENS DA POLfCIA 

Uma medida adotada pela Polfcia Militar no combate ao assalto a taxistas tem sido as 
abordagens em locais considerados perigosos, o que tem gerado reclama<;oes entre os 
profissionais. Taxistas dizem que muitas vezes a polfcia os trata como suspeitos ou 
cumplices da pessoa abordada. "A polfcia tinha de coloca-lo de lado, porque ele tem 
identifica<;ao, e abordar os demais. Se houver algum problema, o taxista esta a 
disposi<;ao para prestar esclarecimentos", diz o presidente da Associa<;ao das Centrais de 
Radio Taxi de Curitiba, Edson Fernandes. 

Diante da reclama<;ao, o major da PM Douglas Dabul diz que h8. situa<;oes realmente 
vistas com suspeita. "Tudo deve ser visto num contexte. Se alguem chama um taxi de 
madrugada para carregar um monte de objetos, por exemplo, e precise ficar atento, pois 
isso nao e normal. Ninguem vai carregar equipamentos de informatica durante a 
madrugada, a nao ser que haja todo um hist6rico", argumenta. "E esse vinculo que o 
policial tenta fazer e, nesses casos, no mfnimo o taxista e uma testemunha", explica. 

Segundo Dabul, muitos ainda veem as abordagens como incomodo. "Alguns aceitam 
sem reclamar, mas outros entendem como desconforto para o cliente. Estamos tentando 
conscientizar os taxistas de que as abordagens sao uma a<;ao preventiva." A falta de 
estatfsticas e outro problema e mascara a realidade. Uma das centrais de radio-taxi 
revela que teve um profissional assassinado a facadas no infcio do ano. Em 2004, pelo 
menos cinco foram mortos em Curitiba e regiao metropolitana. No ano passado, foram 
quatro mortes. A media anual chega a mil assaltos. 

Jose Augusto Soavinski, diretor da Uniao Estadual dos Conselhos Comunitarios de 
Seguran<;a do Parana (Uniconseg) e presidente do Conselho Comunitario de Seguran<;a 
do bairro Bacacheri, revela que nos locais evitados pelos taxistas muitos sao obrigados a 
pagar uma especie de "pedagio" para os assaltantes. "Tem taxista que paga para entrar, 
os demais sao assaltados", diz. Segundo ele, o pedagio nao e cobrado apenas de 
taxistas, mas tambem de caminhoes. "Varia de R$ 1 a R$ 5 e sao varios por dia", relata. 

Para Soavinski, s6 ha areas crfticas devido a falta de policiamento. "Sea polfcia esta 
no local todos os dias, nao h8. setor crftico. Mas tem de ficar 24 horas por dia no local, 
nao s6 no fim de semana ou em opera<;oes especiais", diz. "Quando chega a temporada, 
fazem a Opera<;ao Verao e enchem as praias de policiais. Queremos uma opera<;ao com 
essa durante o ano inteiro, em todas as cidades", reivindica (JML)41

. 

12)Caso 12 

PM INVESTIGA Af;AO DE POLICIAIS EM GOLPE DO FALSO SEQUESTRO 

Depois da suspeita de manter um esquadrao da morte, levantada pelo proprio 
governador Roberto Requiao, a Polfcia Militar se viu envolvida em mais um suposto crime 
ontem. Uma familia de Colombo, na regiao metropolitana de Curitiba, vftima do golpe do 
falso sequestro na segunda-feira passada, afirma que duas das varias liga<;6es feitas 
pelos golpistas partiram de dois ramais de uma central da Polfcia Militar. 

0 comando da PM confirmou as liga<;oes, mas justificou que as chamadas eram fruto 
de investiga<;ao e que o telefone celular da vftima estava clonado. Hip6tese pouco 
provavel, ja que a operadora TIM informou que a clonagem do aparelho com sistema 
GSM e praticamente impossfvel. Depois disso, em nota publicada na Agencia Estadual 
de Notfcias, o comando da PM alegou um mal-entendido, afirmando que nao se tratava 
de clonagem, mas que o telefone da vftima estaria programado com o servi<;o siga-me, 
que transfere as chamadas para outro aparelho. 

40 Publicado na edi<;ao impressa de 06/04/2007 da Gazeta do Povo. 
41 Publicado na edi<;ao impressa de 13/11/2006 da Gazeta do Povo. 
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A hist6ria veio a tona numa reportagem da Rede Paranaense de Comunicacao 
(RPC), veiculada no ParanaTV - 1.a edicao. Em entrevista coletiva no quartel do 
comando-geral da PM, o coronel Nemesio Xavier de Franca. comandante da corporacao, 
informou que abriu uma investigacao pedindo a quebra do sigilo telefonico dos ramais 
usados para ligar para a vftima a fim de rastrear todas as ligacoes feitas e recebidas no 
local. A assessoria de imprensa da Brasil Telecom informou que ainda nao recebeu o 
pedido. 

A PM alega que tudo nao passou de um equfvoco, mas que tomou todas as 
providencias, afastando os policiais que usaram os telefones. Depois disso, a polfcia 
apresentou as vftimas. Elas falaram sabre o golpe, a pressao dos bandidos e as ultimas 
ligacoes recebidas dos telefones da PM. 

0 coronel Xavier disse durante a entrevista coletiva que havia provas da clonagem, 
prometendo rapidez na elucidacao do caso. "0 casal informou que o telefone estava 
clonado. 0 policial ligou e falou com o cidadao que estava ameacando de sequestra, 
tentando extorquir dinheiro", disse. 

"E preciso deixar bem clara que a PM pediu para a operadora informacoes das 
ligacoes feitas e recebidas para anexar ao nosso procedimento administrative. A nossa 
resposta a populacao e que estamos apurando com rigor'', disse o coronel Xavier. 

0 comandante explicou que um oficial do servico reservado da PM, a P2, falou como 
seqOestrador numa das ligacoes. Na outra, o cantata foi direto com a vftima, o que 
provaria a clonagem. No entanto, a informacao sabre a clonagem foi retificada pela PM 
no fim da tarde. 

Ligando a nova informacao a versao das vftimas, a hip6tese de clonagem sob o ponto 
de vista da conversa do oficial da P2 com o golpista seria fragil. 0 casal afirmou que 
atendeu as duas ligacoes feitas dos telefones da central da PM. 0 marido atendeu a 
primeira chamada a noite, por volta da meia-noite, e chegou a bater boca com o policial, 
porque ele teria feito pouco caso com a situacao do golpe. A esposa atendeu a segunda. 
Ela achou semelhantes as vozes que ouviu durante as ligacoes. "Que elas eram 
parecidas, eram. Na ultima eles estavam tirando sarro", disse a mulher. 

A delegada Marcia Marcondes, titular da delegacia do Alto Maracana, em Colombo, 
que registrou a extorsao, ja sabia que o telefone nao estava clonado. Ela explicou que e 
comum o golpista ligar e pedir para digitar o servico siga-me. A delegada confirmou que a 
PM tambem estava no caso. No entanto, as investigacoes estao na estaca zero. Durante 
a extorsao, os golpistas pediram R$ 5 mil. A familia cedeu a chantagem, mas entregou 
apenas R$ 290 em creditos para o celular dos criminosos. A TIM informou que nao 
poderia confirmar se o se o celular tinha ou nao siga-me ativado42

• 

13)Caso 13 

PMS PRESOS ACUSADOS DE AGREDIR DENTIST A 

Quatro policiais militares do 17.0 Batalhao foram presos, em flagrante, na noite de 
quarta-feira, acusados de terem agredido o dentista Frederico Ribeiro Deliberador, de 24 
anos, durante uma abordagem policial. Os soldados Marcia Henrique Santana, Celso 
Antonio Bernatzki, Juraci Pereira Calado e Jose Afonso Pereira, acusados do crime, 
estao detidos na sede do 17.0 Batalhao e serao julgados pela Justica Militar. 

Em seu depoimento, Deli-berador afirma que ele e a mae teriam sido abordados, por 
volta das 20 horas de quarta-feira, quando trafegavam pela Rodovia dos Minerios, em 
Almirante Tamandare, regiao metropolitana de Curitiba. 0 Corsa que o dentista ocupava 
recebeu sinal de luz de uma viatura e parou no encostamento. Os policiais teriam dado 
ordem para que Deliberador safsse com as maos para cima e encostasse no capo do 
vefculo. 

0 dentista afirma, em seu depoimento, que questionou o motivo da abordagem e se 
negou a encostar no vefculo com as maos para cima. 0 rapaz tambem teria colocado 
seus documentos sabre o vefculo e, ap6s se identificar como dentista, questionou o 
tratamento que recebia. Nesse momenta, Deliberador afirma ter sido detido por um dos 
policiais com uma gravata e algemado. Ao ser conduzido para a viatura, ele teria levado 
uma coronhada do policial identificado como Celso Bernatzki. 

42 Publicado na edic;ao impressa de 09/03/2007 da Gazeta do Povo. 
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0 tenente-coronel Marcos Scheremeta, comandante do 17°. Batalhao e responsavel 
pela decisao de prender em flagrante os quatro policiais, disse que houve exagero na 
aQao dos soldados. "Tfnhamos cinco policiais cuidando de uma pessoa algemada. Nao 
havia porque dar uma coronhada em alguem sem defesa", ressalta. No depoimento, o 
dentista isenta de culpa um dos soldados que o abordaram. 

Com o epis6dio de ontem, ja sao cinco os casos de abuso de autoridade e violencia 
que teriam sido cometidos por policiais militares durante abordagem em menos de um 
mes. Pelo menos 18 PMs estao sendo investigados pelo Comando da Policia Militar. 

No ultimo fim de semana, um estudante universitario, que nao quis se identificar, foi 
abordado por quatro policiais na Avenida das Torres, em Curitiba. Ele e um amigo teriam 
sido agredidos ffsica e moralmente pelos soldados, que tambem integram o 17.0 Batalhao 
da PM. Na ultima segunda-feira, foi aberto um inquerito para investigar o caso. "Estamos 
agindo com coerencia. Todas as denuncias de abuso serao investigadas e, quando 
houver confirmaQao, os responsaveis serao punidos", salientou Scheremeta. 

Vltima teria amea9ado os policiais 
0 advogado dos policiais militares, Artur de Abreu, tem uma versao diferente para o 

epis6dio. Segundo ele, o dentista Frederico Deliberador teria se negado a cooperar e 
desacatado os policiais durante a abordagem. "Por esse motivo ele foi preso", explica. 0 
advogado afirma que nao foi desferida nenhuma coronhada e que o dentista teria se 
ferido ao entrar no carro da polfcia. 

Para Abreu, o que houve foi uma inversao de culpados motivada por pressoes 
externas. "No auto de prisao le-se que a decisao partiu do secretario de SeguranQa 
Publica [Luiz Fernando Delazari]. lsso mostra que a decisao partiu de cima, a partir de 
uma serie de ligaQ6es telefonicas", afirma o advogado, para quem o fato de Deliberador 
ser irmao e filho de promotores de justiQa viciou o caso. "A todo momento o rapaz afirmou 
aos policias que tinha parentes promotores e os ameaQOU, dizendo que ia terra-los." 

0 coronel Marcos Scheremeta, que efetuou a prisao dos PMs, afirma que nao houve 
nenhum tipo de direcionamento na sua decisao, mas admite que foi informado do caso 
pelo seu superior, o coronel Amaro do Nascimento Carvalho, comandante do 
policiamento da capital43

. 

14)Caso 14 

POLICIAIS MILITARES SAO ACUSADOS DE EXECUTAR RAPAZ NO LARGO DA 
ORDEM 

Seis policiais militares acusados de envolvimento na morte de Edson Elias dos 
Santos, 28 anos, na madrugada de sabado, no Largo da Ordem, em Curitiba, foram 
afastados de suas funQ6es ate a conclusao do inquerito que apura o caso. Morador de 
Rio Branco do Sui, na regiao metropolitana da capital, Santos foi morto com varios tiros 
nas costas, depois de uma abordagem policial. 

A versao oficial da PM e que os policiais foram chamados para atender uma suspeita 
de roubo de carro. Santos, que estava com mais duas pessoas, teria reagido a 
abordagem atirando. Os policiais chegaram a mostrar uma viatura baleada e disseram ter 
encaminhado os outros dois suspeitos, alem da arma de Santos, para o 8. 0 Distrito 
Policial, no bairro Portao. Segundo o telejornal Parana TV de ontem, no entanto, no 8. 0 

DP nao h8. registro de que duas pessoas tenham sido encaminhadas pela PM na noite de 
sexta-feira para sabado. 

Ontem, o policial de plantao na assessoria de comunicaQao da PM informou que os 
dois teriam sido liberados ap6s a ocorrencia. No lnstituto Medico Legal (IML) de Curitiba 
consta apenas o registro da morte de Santos, que teria dado entrada no Hospital 
Evangelico ja morto, cerca de 20 minutos depois da meia-noite de sabado. 

Uma testemunha, que nao quis se identificar por medo de represalias, negou ao 
Parana TV que Santos estivesse armado no momento da abordagem. "Nao vi arma 
nenhuma. 0 policial pediu para ele parar e ele parou. Ergueu a mao para cima, foi se 
entregar, s6 que desceu um outro policial da rua de cima. Desceu e nao falou nada, 

43 Publicado na ediQao impressa de 16/03/2007 da Gazeta do Povo. 



52 

simplesmente comec;:ou a atirar. Outro policial que estava atras ajudou a atirar tambem", 
disse a testemunha. 

No boletim do IML nao consta o numero de tiros com que Santos foi morto, mas o pai 
dele Adival dos Santos calcula que foram aproximadamente 15. "Eu nao sei como ele foi 
morto, s6 sei que ele tem uns 15 tiros. As costas dele estao uma peneira", afirmou. "Eu 
quero uma explicac;:ao de qualquer jeito. Eu como mae nao aguento ver isso af, quero 
uma explicac;:ao", disse a mae do rapaz, lrafde dos Santos. 0 laudo sabre a morte do 
rapaz devera sair em 20 dias. 

Em janeiro de 2004, policias do 12. a Batalhao de Polfcia Militar (responsavel pelo 
patrulhamento na regiao do Largo da Ordem) foram acusados de atear fogo a um 
adolescente, que teve pelo menos 50% do corpo queimado (JML)44

• 

15)Caso 15 

Policial militar preso em flagrante pode ser expulso 
0 cabo da Polfcia Militar Juliano Milani, 28 anos, preso pela Polfcia Rodoviaria 

Federal (PRF) por suposta participac;:ao em um desmanche de vefculos, sera investigado 
pela corporac;:ao e pode ate ser expulso da PM. A prisao ocorreu na noite de terc;:a-feira 
durante operac;:ao da PRF para desmantelar um esquema de desmanche de autom6veis. 
Outros dois homens foram presos, oito vefculos foram encontrados e outros tres 
apreendidos. Os carros estavam em uma regiao de mata fechada em Campina Grande 
do Sui, na regiao metropolitana de Curitiba (RMC), onde eram desmontados. 

Alem de Milani, estao detidos Alcides Fonseca, 32 anos, e Sidiclei Rodrigues dos 
Santos, 29 anos. Outros tres homens fugiram pela floresta ap6s trocar tiros com os 
policiais. 

A ac;:aQ teve infcio ha 15 dias, quando a PRF passou a monitorar areas da RMC que 
fazem pafle da rota de autom6veis roubados na capital. Com imagens aereas, os 
policiais identificaram carros entre aNores, pr6ximos a uma clareira, no meio da floresta, 
a 10 quilometros da BR-116 e com acesso extremamente diffcil. "As capas das aNores 
encobriam o neg6cio e facilitavam o trabalho. Pec;:as de carros eram escondidas em 
arbustos", afirma o coordenador da operac;:ao, Marcelo Cidade Vieira. Agora, a PRF 
trabalha para descobrir quem eram os receptadores das pec;:as45

• 

16)Caso 16 

PROBLEMA A TINGE PM E POLfCIA CIVIL 

Os policiais militares Altenes Pinheiro e Adriano Fronza, presos ontem pela manha 
por furta, nao sao os unicos membros da corporac;:ao a cometer crimes. Se eles forem 
exclufdos da PM, como preve o secretario de estado da Seguranc;:a Publica, Luiz 
Fernando Delazari, a Polfcia Militar vai chegar a marca de 29 expulsoes neste ano. Os 
dados foram repassados pela assessoria da Secretaria de Estado da Seguranc;:a Publica 
(Sesp). 

Desde 2003, 138 policiais militares foram exclufdos da corporac;:ao, segundo a Sesp 
"para seNir como exemplo". Nos ultimos tres anos foram aplicadas 3.917 punic;:oes, 
incluindo impedimentos disciplinares, repreensoes, detenc;:oes e ate pris6es. De janeiro a 
agosto deste ano foram abertos 405 inqueritos policiais militares (que envolvem suspeitas 
de crimes), 151 sindicancias (que sao abertas mediante denuncia), 32 conselhos de 
disciplina (que podem definir a expulsao dos policiais) e dois conselhos de justificac;:ao 
(destinados a oficiais). 

Na Polfcia Civil, a Sesp ja colocou 143 policiais na cadeia entre janeiro de 2003 e 
julho deste ano. Outros 50 policiais foram demitidos, 62 estao em processo de exclusao e 
outros ainda estao sendo investigados, de acordo com a Sesp. De janeiro a julho deste 
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ano, 37 policiais civis foram presos, entre eles os envolvidos em uma rede de extorsao a 
supostos ped6filos. 

Para o secretario Luiz Fernando Delazari, os numeros mostram que o governo tem 
combatido a corrupc;ao policial. "Nao M duvidas de que o trabalho e de limpeza", disse 
ele. "A corrupc;ao policial e a mais odiosa que existe. 0 policial ganha farda, viatura e 
arma e tem acesso livre a logradouros publicos. Ele nao pode usar essas prerrogativas 
para atividades criminosas." (JML)46 

17)Caso 17 

BRUTALIDADE DA PM PIORA CRISE 

Ha cerca de um ano, em um Atletico e Parana, na Arena, Naraiana Cardoso, de 16 
anos, levou um tiro de borracha no olho disparado pela polfcia, passou por varias 
cirurgias e, hoje, tem de usar uma lente de 11 graus para conseguir enxergar bem. 
Fanatica por futebol, voltou aos esta.dios acompanhada pelo pai, mas s6 frequenta 
partidas de um time s6- que nao tenha toreador adversario. 

Ha cerca de 30 anos, M.J., ex-toreador atleticano que prefere nao se identificar, 
atualmente com 55 anos, apanhou da polfcia em um Atletiba, simplesmente porque o 
policial militar achou que havia sido ele quem o alvejara com um saquinho de urina. 0 
soldado olhou no meio da multidao e subiu pelas arquibancadas ate, para surpresa do 
toreador, acerta-lo com o cacete nas costas. Desde entao, M.J. nunca mais frequentou 
um estadio de futebol. 

Dois exemplos separados pelo tempo, mas que comprovam outra constatac;ao do 
estudo do Ministerio do Esporte: a viol€mcia nao parte apenas da torcida, mas tambem de 
policiais mal preparados. 

"Ate hoje, na maioria dos estadios, quem cuida da seguranc;a ainda e o policiamento 
de batalhao de choque. E necessaria criar uma polfcia especializada. 0 soldado tem de 
entender, por exemplo, das frustrac;oes que levam os torcedores a violencia ... Nos 
estadios, a polfcia tem de ser preventiva e nao repressiva", afirma Heloisa Reis, 
professora da Unicamp e especialista em violencia nos estadios, assunto que pesquisa ja 
ha 11 anos. 

Entre os erros na ac;ao tradicional da polfcia, estaria o pensamento de que, se houver 
enfrentamento, a safda e sempre bater. "Na lnglaterra, eles verificaram que grande parte 
dos torcedores iam ao estadio exatamente para esse confronto com a polfcia. E mudaram 
radicalmente a atitude", complementa Marco Aurelio Klein. 

De acordo com a Polfcia Militar do Parana, nao existe um policial apenas para o 
futebol, mas em seu treinamento ele recebe instruc;oes tambem para essa especificidade. 
"lnfelizmente, a torcida nao e qualificada. Mesmo que o toreador tale que o problema 
ocorreu pela interferencia da polfcia. N6s s6 interferimos se existe um conflito na torcida", 
diz o major Dabul, responsavel pelo planejamento da PM na capital47

• 

18)Caso 18 

DEPOIS DE DENUNCIA CONTRA PM, 0 MEDO DA POLJCIA 
Depois de ter denunciado na semana passada que foi agredida por um policial militar 

do 13. o Batalhao de Curitiba, a cabeleireira Eliane Aparecida de Souza, de 30 anos, diz 
que vem sendo vftima de perseguic;oes e tentativas de intimidac;ao. Segundo ela, ap6s o 
seu caso ter sido encaminhado ao comando do batalhao e a Delegacia da Mulher, 
viaturas tem feito "rondas especiais" na regiao da casa onde ela esta hospedada, no 
bairro Sftio Cercado (Eiiane mora na Espanha), e perseguido seu carro. 

0 caso de Eliane ocorreu na madrugada de 15 de marc;o. De acordo com a 
cabeleireira, tudo comec;ou quando ela e tres pessoas que estavam no seu carro viram 
dois policiais militares abordando tres rapazes. Ela conta que foi perseguida pela viatura 
e que um dos policiais a puxou pelos cabelos, a xingou e a agrediu. Foi levada para a 
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quarta companhia do 13.0 Batalhao, que fica no Bairro Novo, onde teria sido vftima de 
mais agressoes. 

Agora, Eliane vive com medo. "Sempre tem gente rondando", diz ela. A suposta 
perseguigao alterou a rotina da cabeleireira: muda seus caminhos todos os dias, procura 
dormir na casa de amigos e utilizar carros diferentes, emprestados de amigos. "86 saio 
de casa durante o dia e acompanhada", afirma. 

Trauma 
0 medo anda acompanhado de trauma. "Mal consigo dormir, tenho pesadelos e 

acordo gritando." As agressoes ffsicas, confirmadas por um laudo, segundo a advogada 
de Eliane, Ana Bacilla Munhoz da Rocha, tambem tem dificultado a vida da cabeleireira. 
"Nao sei se por causa das pancadas na cabega ou dos chutes que levei, as vezes me da 
um branco quando estou dirigindo. Tenho de parar e raciocinar melhor." Com tudo isso, 
ela se arrependeu de fazer a denuncia? Nao, garante, apesar dos apelos da familia para 
que ela nao denunciasse o caso. "A unica coisa que tenho e meu nome e nao posso ser 
chamada de prostituta [como ocorreu]", diz Eliane, que mora em Valencia, na Espanha, e 
veio ao Brasil a passeio. "Nao vou admitir que me tratem desse jeito no meu proprio 
pais", afirma. "No Brasil, M o costume de nao se denunciar nada. Eu nao posso ficar 
quieta." 

0 com an do do 13. o Batalhao afastou do trabalho de rua os do is sold ados envolvidos 
na ocorrencia e abriu um lnquerito Policial Militar (IPM) para apurar o caso. Os dois 
negam as acusagoes. De acordo com Ana Bacilla Munhoz da Rocha, Eliane sofreu 
achatamento de vertebrae varios hematomas. Depois de conclufdo, o IPM sera enviado 
ao Ministerio Publico, que podera oferecer denuncia contra os soldados. 

Na ultima sexta-feira foi ouvida a amiga da cabeleireira que teria testemunhado a 
agressao. Eliane adiou sua volta a Espanha para esperar a conclusao do caso48

• 

19)Caso 19 

PF PRENDE 13, INCLUINDO POLICIAIS 

A Polfcia Federal prendeu ontem quatro policiais civis, um carcereiro e outras nove 
pessoas em Curitiba e Almirante Tamandare, a partir das investigagoes do assalto ao 
Jockey Club do Parana, ocorrido em 27 de outubro. Os presos sao acusados de trafico 
de drogas, latrocfnio (assalto seguido de morte), extorsao e formagao de quadrilha. Os 
policiais civis sao do 11. o Distrito, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC}, e o carcereiro 
trabalhava na delegacia de Almirante Tamandare. 

Alem dos policiais, a operagao prendeu os cinco suspeitos do assalto ao Jockey Club 
- na ocasiao, a quadrilha levou dinheiro, j6ias e celulares de um grupo de freqOentadores 
e um malote com R$ 30 mil. Um dos presos, chamado Marcelo (o sobrenome nao foi 
revelado pela PF}, e acusado deter dado o tiro que matou o policial militar Julio Cesar 
Bales. Ele estava na viatura da Rondas Ostensivas Tatico Motorizadas (Rotam) que 
abordou o carro dos assaltantes. Na agao no Jockey, os criminosos utilizavam coletes da 
Polfcia Civil, que teriam sido fornecidos pelos policiais presos ontem. Alem do policial 
militar, morreram na troca de tiros dois assaltantes, Levi da Cruze Milton Alves. 

Os quatro policiais foram presos em um bar no bairro Hauer. Eles estariam acertando 
uma transagao de drogas com traficantes da regiao. Na viatura utilizada pelos policiais 
civis, a PF encontrou cocafna (ate o fechamento da ediyao, os agentes federais ainda 
nao haviam determinado o volume total de entorpecente encontrado) e, nos bolsos dos 
policiais, o dinheiro da transagao da droga. A PF investiga agora se M envolvimento de 
outros policiais civis com a quadrilha. 

Agentes da corregedoria da Polfcia Civil estavam ontem na sede da PF. Se 
comprovadas as acusagoes, os policiais podem sofrer sangoes da corporagao. A agao 
contou com colaboragao da Promotoria de lnvestigagao Criminal (PIC), do Centro de 
Operagoes Especiais (Cope) da Polfcia Civile da Ronda Ostensiva de Natureza Especial 
(Rone). 

A prisao dos policiais civis desencandeu a detengao dos outros acusados de 
participagao na quadrilha. Em Almirante Tamandare, um agente carcerario foi preso 
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proximo a urn ferro velho. Suspeita-se que ele tenha tambem liga«;ao com desmanche de 
carros. Na opera«;ao, foram apreendidos quatro automoveis: urn Gol (a viatura que estava 
com os policiais), urn Fiat Tempra, urn Fiat Tipo e urn Audi. A ultima prisao ocorreu 
ontem, no come«;o da noite. Urn homem foi preso no terminal do Pinheirinho49

. 

20)Caso 20 

PMS ACUSADOS DE FACILIT AR CONTRABANDO 
Foz do lgua«;u- Quatro policiais militares, entre eles urn capitao, acusados de facilitar 

o contrabando na Costa Oeste, regiao do Lago de ltaipu, foram presos ontem pela manha 
durante a Opera«;ao Comandos, da Policia Federal (PF). Eles estariam atuando com o 
ex-policial militar Celso Schnaider, que estava foragido ate o infcio da noite. Todos sao 
suspeitos de praticar crimes de corrup«;ao ativa, descaminho, sonega«;ao fiscal, lavagem 
de dinheiro e forma«;ao de quadrilha. 

A PF prendeu o capitao Nivaldo Marcelos da Silva, o sargento Paulinho Pereira dos 
Santos e os soldados Valdesir Bett e Luiz Carlos da Rocha durante diligencias feitas nos 
municfpios de ltaipulandia, Sao Miguel do lgua«;u, Santa Helena e Medianeira, regiao de 
Foz do lgua«;u. Os agentes da PF agiram com base em cinco mandados de prisao 
temporaria expedidos pela Justi«;a Federal de Foz do lgua«;u, e dez mandados de busca 
e apreensao. Durante as buscas, foram retidos documentos e papeis. 

Os PMs estariam recebendo propina de contrabandistas para fazer vistas grossas as 
mercadorias que safam do Paraguai e eram levadas ate o lado brasileiro para serem 
distribufdas. 

0 comandante do 14.0 Batalhao da PM de Foz do lgua«;u, tenente-coronel Honoria 
Simiao Carneiro, diz que a PM abriu inquerito ha quatro meses para investigar os policiais 
apos receber denuncia anonima, procedimento que facilitou as prisoes. "0 inquerito corre 
em sigilo. Quem vai julga-los sera a Justi«;a Federal", diz. 

A denuncia anonima, que teria partido dos proprios contrabandistas apos urn 
desentendimento com os policiais, foi recebida pelo 19.0 Batalha.o, com sede em Toledo, 
mas coube ao 14.0 Batalha.o fazer a investiga«;ao, porque na epoca os PMs estavam 
lotados em Foz do lgua«;u. A PM tambem determinou que o Ministerio Publico Federal 
acompanhasse o caso. Ate o fim da tarde de ontem, os PMs presos prestavam 
depoimento na PF de Foz do lgua«;u. Eles seriam encaminhados ao quartel da PM na 
cidade. 

0 capitao Nivaldo ingressou na PM em 1988. 0 sargento Paulinho e o soldado 
Valdesir come«;aram a atuar na corpora«;ao em maio de 1994, enquanto que o soldado 
Luiz Carlos e da turma de 1995. Todos poderao ser expulsos da corpora«;ao. 

Schnaider era soldado da PM ate o dia 25 de agosto, quando saiu a confirma«;ao do 
pedido voluntario de desligamento dele da institui«;ao. Ele resolveu afastar-se da 
corpora«;ao no mesmo dia em que a PM finalizou e protocolou a abertura de inquerito 
policial do caso junto ao poder judiciario50

. 

21)Caso 21 

PMS SAO SUSPEITOS DE FURTO EM QUARTEL 

Ponta Grossa- Tres policiais militares sao investigados num lnquerito Policial Militar 
(IPM) instaurado no 1.0 Batalhao de Polfcia Militar de Ponta Grossa, nos Campos Gerais. 
lnvestiga«;oes conduzidas por oficiais indicam que os tres furtaram, de dentro do quartel, 
pe«;as de computadores, latas de oleo automotivo e componentes de maquinas ca«;a
nfqueis apreendidas em opera«;oes policiais. Os policiais nao tiveram os names 
divulgados. Eles foram remanejados para outras fun«;oes e continuam trabalhando 
normalmente. 

Na ultima quinta-feira foram cumpridos mandados de busca e apreensao nas casas 
dos suspeitos, em Ponta Grossa e Curitiba. Na capital foi apreendido urn computador, 
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retirado do quartel sem autorizac;ao por um dos policiais investigados, que esta realizando 
um curso oferecido pela corporac;ao. Existe ainda a suspeita de que os componentes das 
maquinas cac;a-nfqueis estariam sendo vendidos a comerciantes de Ponta Grossa que 
ainda mantem os equipamentos em seus estabelecimentos. 0 inquerito, aberto na ultima 
semana de junho, deve ser encerrado no infcio de agosto, mas pode ser prorrogado por 
mais 20 dias. 

A relac;oes publicas do 1.0 Batalhao, aspirante Natalia Marangoni, afirma que nao ha 
corporativismo, apesar de a investigac;ao ser realizada dentro do proprio Batalhao. "A 
investigac;ao se da de forma neutra", alega. Ela reconhece que o envolvimento de 
policiais em crimes prejudica a imagem da corporac;ao. "Mas a populac;ao tem 
consciencia de que se trata de um fato isolado." 

Segundo a Secretaria de Estado da Seguranc;a Publica, desde 2003 foram presos 
652 policiais militares em todo o estado. Para o professor da Universidade Federal do 
Parana (UFPR) e coordenador do Centro de Estudos de Seguranc;a Publica da 
instituic;ao, Pedro Bode, a selec;ao dos profissionais apresenta falhas. Alem disso, 
segundo ele, os policiais espelham a "cultura da violencia", que faz com que as pessoas 
achem normais desvios de conduta51

. 

22)Caso 22 

POLICIAL E ACUSADO DE FURTAR CELULAR 
A Polfcia Militar abriu inquerito para investigar o envolvimento de um soldado do 4. o 

Batalhao da PM no furto de um telefone celular, em Maringa. 0 caso teria ocorrido em 
agosto do ano passado, quando a casa do jogador da selec;ao brasileira de volei, Ricardo 
Garcia, o Ricardinho, foi assaltada. Os ladroes levaram 30 mil euros e o policial teria 
aproveitado o atendimento da ocorrencia para pegar o telefone na casa. Ap6s a Polfcia 
Civil rastrear os telefonemas, o policial confessou o furto. Ele podera ser expulso da 
corporac;ao52

. 

23)Caso 23 

POPULAQAO DO CENTRO DUVIDA DA MELHORIA NO POLICIAMENTO 

Epis6dios como o flagrante de dois policiais militares furtando o som eo celular que 
estavam num vefculo estacionado no Largo da Ordem, em Curitiba, levado ao ar pela 
RPC na segunda-feira, diminuem a confianc;a que a populac;ao deposita na polfcia. Em 
uma caminhada pelo centro da cidade, no entanto, e possfvel constatar que nem sao 
necessarias as denuncias na imprensa para isso: pessoas ouvidas pela reportagem 
afirmam que estao descrentes com o trabalho de combate a criminalidade. A origem da 
desilusao esta na constatac;ao de que, mesmo ap6s as denuncias, na pratica, pouco - ou 
nada- melhora em relac;ao a seguranc;a. 

Um exemplo e a rotina dos comerciantes na regiao da Rua Alferes Poli, imediac;oes 
da Avenida Sete de Setembro. No ano passado, eles denunciaram a presenc;a de 
moradores de rua que praticavam roubos, pequenos furtos e ameac;as a populac;ao. 
Quase um ano depois, a situac;ao s6 nao e a mesma porque piorou. "Eies fazem arrastao 
e roubam mesmo. Nao tem dia calmo", disse Adalberto Alves de Oliveira, 49 anos, dono 
de uma loja de roupas. "86 melhorou um pouco quando teve policiamento na regiao. Mas 
foi s6 na epoca da eleic;ao." 

A opiniao e reiterada por outros comerciantes da regiao, que preferem nao ter os 
nomes revelados. "Em janeiro, tive de lutar com um ladrao que entrou aqui. Chamei a 
Polfcia Militar e estou esperando ate hoje", contou o dono de uma lanchonete. "0 pior de 
tudo e o estresse, temos de ficar ligados o dia todo. Pagamos impostos e ficamos a 
meres dos bandidos", complementa. 

Na terc;a-feira, ao anunciar a prisao dos dois policiais militares envolvidos no 
flagrante, o secretario de Seguranc;a Publica do Parana, Luiz Fernando Delazari, disse 
considerar a regiao central de Curitiba como uma das mais problematicas da cidade. "Os 

51 Publicado na edic;ao impressa de 17/07/2007 da Gazeta do Povo. 
52 Publicado na edic;ao impressa de 25/02/2006 da Gazeta do Povo. 
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dados do geoprocessamento mostram que a maioria das atividades criminosas ocorre no 
centro da cidade." 

Com base no levantamento, a Secretaria de Seguranca reforcou o efetivo da Polfcia 
Militar na regiao central. Atualmente sao 22 viaturas e 90 policiais, que se revezam. A 
presenca da polfcia, no entanto, nao e o suficiente, ja que na maioria das vezes os 
criminosos que cometem pequenos delitos sao presos pela PM e soltos pela Polfcia Civil, 
devido a falta de provas e de testemunhas. 

De volta as ruas, os criminosos continuam a roubar. Ontem a tarde, pelo menos dais 
estabelecimentos na Rua Pedro Iva, perto do Terminal Guadalupe, tiveram mercadorias 
furtadas. "S6 hoje (ontem) ja sofremos dais furtos. As vezes o prejufzo chega a 20% do 
Iuera", afirmou Camila Silva Zamberlan, 19 anos, vendedora de uma loja de roupas. 

A situacao volta a incomodar tambem numa regiao que parecia "esquecida" pelos 
criminosos. "A noite nao da para andar par aqui", disse uma cabeleireira que trabalha 
Rua Saldanha Marinho, perto da Catedral Metropolitana. "As 19 horas comeca a juntar 
traficantes e ladroes na esquina {bem ao lado da Catedral).53

" 

24)Caso 24 

PROTESTO ACUSA PMS DE CHACINA EM FOZ 

lndignacao. Foi esse o tom do protesto realizado ontem em Foz do lguacu contra o 
assassinate de quatro jovens na ultima quinta-feira. 0 ato, organizado par parentes, 
amigos, colegas e vizinhos das vftimas, atribuiu a soldados do 14.0 Batalhao da Polfcia 
Militar (BPM) a responsabilidade pela chacina. Policiais supostamente teriam agido em 
resposta a execucao de um colega no sabado passado. 

Os manifestantes fizeram uma passeata pelas ruas do Porto Bela, na regiao norte 
cidade, onde ocorreram os homicfdios, tanto dos jovens quanta do soldado. Depois 
fecharam a principal entrada do bairro par cerca de 20 minutes. Nesse meio tempo, 
exibiram faixas com acusacoes aos policiais. Uma delas dizia: "4 amigos mortos 
brutalmente pelos assassinos da PM". 

Ap6s o bloqueio, o grupo seguiu em cortejo para o sepultamento de dais dos jovens 
no Cemiterio do Jardim Sao Paulo. "Meu menino era inocente. Ele cursava o primeiro ana 
do segundo grau, nao bebia nem fumava. Queremos justica", exigiu Paulo Aparecido dos 
Santos, 40, pai de Jeferson Aparecido dos Santos, 17 anos. 

Alem do adolescente, foram assassinados Marcelo Farias Silva, 18 anos, Mauricio 
Farias Silva, 24, e llson Goncalves Araujo, 20. Eles estavam na residencia dos irmaos 
Farias quando foram atingidos par tiros disparados ppr um banda encapuzado. Ja o 
policial Evandro Carlos Paloschi, 33, foi executado ao voltar ape para casa. 

0 comandante do 14.0 BPM, tenente-coronel Honoria Simeao Carneiro, afirmou que a 
investigacao esta sob responsabilidade da Polfcia Civil, e que ate agora nao existem 
indfcios de policiais ligados a chacina dos quatro jovens. 

0 delegado do Setor de Homicfdios da 6.a Subdivisao Policial (SOP), Renata Coelho 
de Jesus, tambem disse que "ate o momenta nao ha ligacao entre os casas. Par 
enquanto estamos investigando"54

• 

F. Notfcia do Jornal Tribuna do Parana 

1) Caso 01 

Roubo de um vefculo na cidade de Mafra, no vizinho Estado de Santa Catarina. A 
manchete estampada na capa do jornal no dia seguinte, em letras capitais, dizia: "BANDIDO 
FARDADO", em bora o policial militar tivesse cometido o delito a paisana. 

55 

53 Publicado na edicao impressa de 10/08/2006 da Gazeta do Povo. 
54 Publicado na edicao impressa de 07/10/2006 da Gazeta do Povo. 
55 Publicado na edicao impressa de 07/08/2007 da Tribuna do Parana. 
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G. Resposta da Procuradoria-Geral do Estado do Parana 

1. A assertiva, na verdade, encerra tese jurfdica cujo respaldo judicial nao se tem notfcia no 
ambito desta PGE. A questao do dano moral e relativamente complexa, havendo varios 
doutrinadores que negam a pessoa jurfdica a possibilidade de lesao moral indenizavel. E, 
mesmo entre aqueles que a reputam possfvel, ha a precaucao em apontar que a indenizacao 
somente e viavel coso a lesao "moral" acarrete a pessoa jurfdica prejufzos financeiros, dado 
que nao possui aquela honra subjetiva, mas apenas objetiva (na medida em que nao possui, 
per si, sentimentos inerentes A condicao humana como dor, alegria e sofrimento). Neste 
particular ve-se maior dificuldade, ainda no reconhecimento de dano moral ao Estado diante 
da total dificuldade em se identificar perda financeira decorrente de agressao moral, dado que 
tal ente nao exerce, de forma tfpica, atividade comercial. Alem disto, ainda que imaginavel em 
tese o dano moral, a Polfcia Militar nao detem, em princfpio, personalidade jurfdica apta a 
pleitear em Jufzo tal reparacao, inserida que esta no corpo do Estado. 
2. Predicada a resposta pelo contido no item 01. Apenas como esclarecimento, toda acao 
judicial tem custos, pelo que a apresentacao de demanda temeraria implicaria, num jufzo 
vestibular, em se assumir o risco desnecessario de condenacao em custas e honorarios 
judiciais, nao havendo, em contrapartida, substrato solido a amparar a tese defendida. 
3. Nao ha registro especffico de tais dados na Procuradoria Geral do Estado, Sugere-se 
pesquisa junto ao Tribunal de Justica. 
4. Via de regra sao propostas acoes repressivas contra os agentes causadores dos danos. 
5. Em alguns casos nao se vislumbra responsabilidade subjetiva do agente apta a 
fundamentar acao de regresso. 




