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CAPITULO 1 

"Antes que a palavra escrita tivesse sido 
inventada, aquilo que urn homem podia saber 
estava confmado aos limites do poder de sua 
mente e o esquecimento era a marca indelevel da 
condi9ao humana". 

Jose Trindade Santos 

Iniciando o presente trabalho ha que se alertar que o tema a ser abordado e 

sensivel e complexo, haja vista o objeto da sua existencia, que visa a formaliza~ao da 

investiga~ao de fatos e de pessoas, culminado por apontar para a possibilidade de 

culpa (lato sensu) ou inocencia do investigado, alem de fomecer subsidios para a 

persecutio criminis. E, muito embora seja tratado com seriedade e responsabilidade 

por todos os profissionais que transitam por ele, seja na esfera militar ou na civil, na 

primeira, poucas pesquisas e obras foram publicadas, em virtude disso que a busca do 

aperfei~oamento do Inquerito Policial-Militar (IPM) nao tern mero escopo de toma-lo 

mais bonito ou mais apresentavel, mas sim, o de atualizar os conceitos que tern 

norteado sua elabora~ao. 

A importancia em acompanhar a evolu~ao doutrinaria vern ao encontro da 

constante busca pela qualidade por parte das Corpora~oes Militares, alem da 

necessidade de se garantir uma pe~a juridica com credibilidade tecnica suficiente para 

sufocar qualquer critica rna intencionada, quer seja politica, social ou mesmo, tecnica. 

Sabe-se que a boa instru~ao auxilia o Ministerio PUblico na forma~ao da 

convic~ao e na argumenta~ao para sustenta-la no tramite do processo e, dessa forma, 

alimenta o respeito pela capacidade tecnica e profissional dos Promotores para com os 

Oficiais que presidem tais atos de policia judiciaria militar. Alimentar essa 

cre4ibilidade garante uma defesa institucional em momentos dificeis, que qualquer 

organiza~ao pode passar, principalmente e mais constante, as policiais. Essa estrategia 

nao deve ser colocada de lado, isto porque a importante posi~ao em que o Ministerio 
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Publico foi colocado na esfera nacional com o advento da Constitui~ao de 1988, alem 

do respeito que conseguiu no seio da sociedade brasileira, tern propiciado ao MP urn 

peso expressivo nos seus posicionamentos perante a opiniao publica. 

A racionalidade na investiga~ao criminal garante urn melhor direcionamento 

das linhas investigat6rias, as quais devem ser claramente delineadas no bojo do 

inquerito, principalmente quando descreve a obten~ao e a valora~ao de cada prova 

elencada. Dessa forma, permite ao encarregado que, com objetividade e tecnica, 

alcance o resultado esperado ao fmal das investiga~oes, qual seja: ode concluir pela 

existencia ou nao de indicios de crime. 

Urn IPM mal feito, ainda que possa permitir ao parquet oferecer uma 

denuncia, muito certamente facilitara o trabalho da defesa e exigira, por parte do 

Ministerio PUblico, desdobramento para a sustenta~ao de uma condena~ao, ensejando 

critica a autoridade policial que 0 elaborou. 

A persistencia de urn trabalho mal acabado de investiga~ao leva ainda a outras 

conseqiiencias graves, ou seja, o indiciamento indevido de urn policial militar, o qual 

tera, durante longo tempo de sua carreira, essa macula, ate se ver livre dela, por urn 

efetivo julgamento pelo Poder Judiciario, situa~ao esta que fica muito confusa e ate 

insoluvel quando o IPM e arquivado com o indiciamento realizado. 

A qualidade dos procedimentos adotados na elabora~ao do IPM acaba, de certa 

forma, fugindo ao controle da Policia Militar, uma vez que a Autoridade Policial

Militar remete o IPM diretamente ao Ministerio Publico, o qual oferece a deniincia, 

requer o arquivamento, ou o retorno dos autos para diligencias, portanto a PM tern sua 

a~ao de correi~ao limitada na atua~ao preventiva, por meio da uniformiza~ao dos 

procedimentos de instru~ao, ou seja, uma iinica forma, porem a forma e o que menos 

importa no inquerito. 

Portanto, partindo do pressuposto que o lnquerito Policial-Militar, atualmente, 

e a principal ferramenta de instru~ao para orientar 0 inicio do processo criminal na 

Justi~a Militar, o trabalho e concluido com o cumprimento dos compromissos aqui 

estabelecidos, o qual permitira aos Oficiais envolvidos e legalmente competentes, ao 

concluirem seus IPM, terem em maos urn conjunto tecnico-cientifico de informa~ao e 

analise, que capacitara o Ministerio PUblico a decidir sobre as a~oes a serem tomadas 
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sem as sucesstvas requisi~oes de cotas ministeriais, tendo em vista a sustenta~ao 

argumentativa desenvolvida em toda instru~ao, bern como na investiga~ao, 

demonstrando zelo em todos os atos de policia judiciaria militar, alem da qualidade na 

realiza~ao do trabalho. 

0 presente trabalho ira demonstrar que, no Inquerito Policial-Militar, a falta da 

investiga~ao (fase de busca) durante o seu transcorrer, apesar da fase de coleta bern 

realizada, acarreta uma analise incompleta, dificultando sua conclusao e, por vezes, 

impedindo o devido processo legal, em face do descumprimento de normas juridicas 

elencadas no C6digo de Processo Penal Militar. 

Diante disso, no capitulo 2, apresenta-se a evolu~ao hist6rica do inquerito, que 

e idealizado atraves da propria evolu~ao dos sistemas processuais ate nossos dias; trata 

da concep~ao do Direito Militar e da Justi~a Militar na sociedade, quando 

gradativamente se divorcia conceitualmente do Direito comum, passando a ser 

estudado como materia especializada, bern como trata doutrinariamente do cnme 

militar e adentra na distin~ao do Inquerito Policial-Militar. Aponta-se para 

determinados pontos a serem observados e incluidos no corpo do Inquerito Policial

Militar, tomando-se a melhor doutrina como base para a argumenta~ao de sustenta~ao 

e melhorando a forma~ao da pe~a instrut6ria, sendo que sua relevancia e proporcional 

a qualidade imposta na sua elabora~ao. Tern, ainda, como fmalidade incentivar a 

pesquisa do Direito Comparado e o estudo doutrinario do assunto em pauta, 

culminando com a aplica~ao da justi~a. 

Demonstrar-se-a no capitulo 3 que o profissional incumbido legalmente da 

investiga~ao criminal e da elabora~ao de todo o corpo argumentativo da pe~a 

instrut6ria, o Oficial em fun~ao, conforme inserto no texto normativo em vigor, 

Decreto-Lei n°. 1.002, de 21 de outubro de 1969, em seu artigo 7°, deve ter total 

conhecimento do grau de importancia do resultado do seu trabalho e de todas as suas 

atribui~oes, alem do nivel de responsabilidade que lhe cabe, diante do que podeni 

responder administrativa e criminalmente. 

No capitulo 4, o trabalho objetiva a forma~ao de conceitos norteadores para a 

elabora~ao de portarias de IPM, para a constitui~ao do corpo do inquerito e para a 

tipifica~ao do crime militar no relat6rio do inquerito, atendendo ao conjunto de normas 
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juridicas em vigor e atualizadas pelas interpreta~oes juridicas doutrimirias, calcado na 

modema tecnica de investiga~ao. 

No capitulo 5, sera tratado do metodo que objetiva a racionalidade dos 

procedimentos investigat6rios, os quais permitem que o encarregado do IPM exer~a 

seu munus com imparcialidade, sem pender para acusa~ao ou para a defesa do 

envolvido e, tao menos, se preocupando em provar o improvavel, mas sim, consciente 

do dever do encarregado do IPM, na busca da verdade real sobre os fatos investigados. 

Ainda no capitulo 6, discute-se sobre os atos que concluem o procedimento; 

urn IPM bern trabalhado e concluido permitira, quando embasar uma denuncia, que 

tanto o Ministerio Publico como tambem o defensor do acusado, por meio de seu 

advogado, consigam renovar a prova judicialmente, praticando o contradit6rio 

necessario, no sentido de convencimento quanto as provas existentes materialmente ou 

tecnicamente. 

Atenta-se, desde ja, que argumentar-se-a segundo as praxis academicas ja 

consagradas, embasado em ampla bibliografia juridica e relativa a Seguran~a Publica, 

alem da utiliza~ao, nos argumentos, do metodo hipotetico dedutivo. 
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CAPITUL02 

Os que chegam primeiro ao campo de batalha e 

esperam o inimigo estao a vontade; os que chegam 

por Ultimo e se lan~am a batalha ficam exauridos. 

Mestre Sun Tzu1 

2 EVOLU<;AO DO INQUERITO POLICIAL 

0 inquerito policial nao e uma ferramenta idealizada na mente do homem 

contemporaneo; ele surge na antiguidade como uma evolu~ao processual e evolui ate 

nossos dias. Da mesma forma, ele e incorporado no Direito Militar e, a medida que o 

Direito Processual evoluiu, ao longo da hist6ria, o inquerito deixa de compor o 

processo e reacende na fase pre-processual. Para se ter urn perfeito conhecimento 

desse instrumento, ha que se conhecer sua hist6ria. 

0 Direito Militar come~a a se separar do Direito Comurn a medida que o 

homem percebe que o militar e diferente do civil, o qual nem sempre tern os direitos 

igualados aos do civil, mas com certeza detem urna quantidade maior de deveres. 

Nesse momento da hist6ria, o Direito Militar se destaca do Direito Comum, como 

materia especializada, surgindo urn conjunto normativo independente 

0 Direito Militar nao e assunto contemporaneo, pois o fato de ser tao pouco 

estudado e pesquisado de forma cientifica no Brasil, redunda de urn preconceito 

surgido na sociedade civil, que decorre das inumeras participa~oes em eventos que 

culminaram na ocupa~ao da dire~ao do Poder Executivo de algumas na~oes por 

comandantes militares e, como conseqiiencia, por eventos semelhantes ocorridos aqui 

no Brasil. 

0 interessante e constatar que, ao se estudar a origem do homem, grande parte 

dos dirigentes dos povos hist6ricos foram militares e se nao o fosse por profissao, 

assurnia o comando de urn exercito e, por conseguinte, a chefia do seu povo, uma vez 

que a fowa era o dispositivo usado para o controle das pessoas e distribui~ao da justi~a 

1 SUN, Tzu. A arte da guerra. Sao Paulo: Pensamento, 1997, p. 115. 
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da epoca. Supoe-se que, para liderar urn povo, o requisito pressuposto era ser 

comandante do grupo responsavel pela defesa da comunidade, ao qual incumbia, 

tambem, a obten~ao de agua e comida, a conquista de territ6rios, de armas e do proprio 

povo derrotado, sendo que os homens eram utilizados como escravos e as mulheres 

para procriar. 

A medida que os grupos de defesa se organizaram em exercitos profissionais, 

o regramento de conduta foi aprimorado, haja vista a necessidade do controle rigido 

dos componentes pelos comandantes. No inicio, nao se distinguia o Direito Militar, 

porem os povos antigos foram criando regras, objetivando a manuten~ao da hierarquia 

e da disciplina dos integrantes dos exercitos, e em caso de desobediencia, poderia 

conduzir a puni~oes severas, ate com a morte do autor do delito. 

Assim como descreve o brilhante estudioso e professor da Escola Superior do 

Ministerio Publico de Sao Paulo, Edgard de Brito Chaves Junior: 

[ ... ] o primeiro exercito organizado surgiu provavelmente na Sumeria, 
quatro mil anos antes de Cristo. [ ... ]a org~ao militar do mundo 
antigo, especialmente na Mesopotiimia e no Egito - ber~o da 
civiliza~ao teve origem com a implanta~ao das Cidades-Estados, o 
expansionismo dos imperios orientais e a luta pela posse de terras 
aniveis e de aguas dos rios. 2 

Discorre Univaldo Correa que lei mais antiga conhecida que trata desse 

assunto vern da antiga Mesopotamia. 0 chamado C6digo de Ur-Nammu apenas 

distinguia alguns fatos como crime militar. Ur-Nammu foi rei da cidade de Ur e 

fundador da III Dinastia de Ur, e o seu conjunto de normas se limitava a apontar o 

crime militar, nao criando uma jurisdi~ao militar, submetendo o autor do delito a 
vontade do rei. 3 

Na Grecia antiga, principalmente em Atenas e Esparta, encontra-se defmida 

uma jurisdi~ao militar, submetendo o autor do delito a decisao dos chefes militares. 

Porem os gregos nao vislumbravam nitidamente uma distin~ao entre a justi~a militar e 

2 CHAVES JR., 1978 apud. ROTH, Ronaldo Joao.(a) Justi~a Militar e as Peculiaridades do Juiz Militar na 
Atua~iio Jurisdicional. Sao Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2003. p. 6 

3 CORREA, U., 1997 apud. CORREA, Getulio (organizador). DIRE/TO MIL/TAR. Historia e Doutrina
artigos ineditos. Florian6polis: Associa~Yiio dos Magistrados das Justi~Yas Militares Estaduais, 2002. p. 9 
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a comum, haja vista a existencia de urn exercito permanente, pois todo cidadao era 

considerado urn soldado. 

E em Roma que o Direito Militar realmente se distingue (jus castrensis 

romanorun: Direito Militar Romano ou Castrense - "castra: palavra derivada do latim 

que significa acampamento ou fortifica~ao militar"), porque a propria existencia e o 

esplendor do povo romano dependiam do seu exercito, ja que era urn povo 

conquistador. E absolutamente inegavel a importancia de Romano direito e e com esse 

fundamento que se desenvolve o Direito Militar, pois a necessidade de manter urna 

forte coesao entre seus membros tornava obrigat6ria urna organiza~ao bern 

administrada e urn conjunto normativo que garantisse o poder das autoridades, 

principalmente militares. Nos dizeres de Cezar Roberto Bitencourt: 

0 Direito Romano oferece urn ciclo juridico completo, constituindo 
ate hoje a maior fonte originaria de inllm.eros institutos juridicos. 
Roma e tida como sintese da sociedade antiga, representando urn elo 
de liga~ao entre o mundo antigo e o modemo. 4 

Com o advento das normas entao em vigor, os romanos demonstram 

claramente o discernimento sobre o crime militar e a jurisdi~ao militar; pode-se dizer, 

portanto, que nesse momento nasce o Direito Militar (jus castrensis romano run), 

disciplinando as rela~oes entre militares em tempo de paz e durante a guerra, inclusive 

com o entendimento de que essa for~a militar regularmente organizada deveria ter 

jurisdi~ao sobre si mesma. 5 Estruturando didaticamente, demonstra Chrysolito de 

Gusmio que a Justi~a Militar viveu quatro momentos diferentes na hist6ria romana: 

Na Republica: 
a) Epoca dos Reis, onde os soberanos concentravam todos os 

poderes em suas maos, inclusive a Justic;a Militar, ate porque nao 
havia uma diferenciac;ao dos 6rgaos e func;oes; 

b) Epoca dos Consules e Tribunos Militares, em que a justic;a 
militar era exercida pelos Consules, com poderes de "imperium 
majus", julgando nao s6 os militares, mas tambem os civis, a 
principio. Abaixo dele, havia o Tribuno Militar, que simbolizava a 

4 BITENCOURT, 1997 apud. ROTH, Ronaldo Joio.(a) Op. Cit. p. 6 
5 Ibidem, p. 7 
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dupla reumao de justi~a e de comando possuindo o chamado 
"imperium militiae" - encontrada no "Disgesto" [ ... ] . 
Na Monarquia: 

c) Epoca dos Pretores, ja como imperador Augusto, em que a 
justi~a militar era exercida pelos prefeitos do pret6rio, com jurisdi~ao 
muito ampla, apenas se limitando no que dizia respeito a jurisdi~ao 
sobre os oficiais superiores; e 

d) Quarta fase, epoca de Constantino, quando criou o "magistri 
militium", e constituiu o "Consilium" com a fun~ao de assistir o juiz 
militar, meramente como conselheiro, sem for~a deliberativa, 
obrigat6ria no funcionamento dajusti~a militar [ ... ] 6 

A hist6ria deixa claro que o esplendor do Imperio Romano tern como fator 

principal o melhor exercito de todos os tempos, com organiza~ao e disciplina 

invejaveis. Ja em 476 d.C., o Imperio Romano do Ocidente cai nas maos dos barbaros 

em virtude da acomoda~ao desse mesmo exercito, por questoes diversas, mas 

principalmente politicas. Em pouco tempo, a Europa e dominada por povos barbaros 

que em grande parte estabelecem seus conjuntos de normas a partir do Direito Romano 

e, em muitos casos, com forte influencia Crista e do Direito Canonico. 

Observa-se que o entendimento sobre o Direito Militar persistiu ao longo do 

tempo, como disserta Edgard de Brito Chaves Junior: 

Em 1809, Napoleao estabeleceu de forma definitiva a qualifica~ao de 
cidadao e soldado, numa discussao, no Conselho de Estado, a prop6sito 
do C6digo Penal: "0 militar tern uma dupla caracteristica: ele e cidadao 
e, como tal, sujeito ao imperio das normas comuns. Mas a patria lhe da 
uma missao particular: ele e soldado, e dai nascem deveres especiais 
regidos pela lei especial do exercito". 7 

0 Brasil sofreu as mesmas influencias uma vez que o conjunto normativo aqui 

aplicado era o mesmo de Portugal e Espanha, pois Felipe III reinou em ambos paises e, 

por conseqtiencia, o Brasil, permaneceu sob dominio dos reis espanh6is de 1580 a 

1640; por esse fato, vigorou aqui as Ordena~oes Filipinas, onde estava inserida a 

legisla~ao militar, conhecida como Regulamento do Conde de Lippe (Wilhelm Lippe, 

Conde de Schaumbourg, oficial alemao, convidado por D. Jose I, rei de Portugal, para 

6 GUSMAO, (apud.) CORREA, Gemlio. Op. Cit. Texto adaptado. p. 13 
7 CHAVES JR. 1978 apud. ROTH, Ronaldo Joiio.(a) Op. Cit. p. 8 
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instruir as tropas portuguesas no seculo XVIII). Isto perdura ate o fmal do seculo XIX 

quando e editado o C6digo Penal da Armada. 8 

Segundo Jose Feliciano Viana: 

[ ... ] o Superior Tribunal Militar (1946), antigo Conselho Supremo 
Militar e de Justi~a (1808), teve sua origem em 11 de dezembro de 
1640, sob a denomina~ao de Conselho de Guerra e se regulava pelo 
Regimento de 22 de dezembro de 1643 (Resolu~oes e Ordens Regias 
do Conselho de Guerra de Lisboa), transformando-se em Conselho 
Supremo em 20 de agosto de 1777. 
[ ... ] 

0 Conselho Supremo Militar se compunha por Conselheiros de 
Guerra e do Almirantado, e por outros oficiais nomeados como 
vogais, e o Conselho Supremo de Justi~a possuia a mesma 
composi~ao, mais tres juizes togados, urn dos quais para relatar os 
processos. 9 

Registrando-se oficialmente a instala~ao do escabinato no Brasil, ensma 

Gilberto Valente Martins: 

[ ... ] escabinato ou escabinado, muito difundido nao s6 na Justi~a 
Militar, como tambem na Justi~a Penal comurn da maioria dos paises 
civilizados, como as Cours d' Assisses da Fran~a, copiadas pela 
Belgica e por varios cantoes Sui~os, como os de Berna, Neuchatel e 
Vaud, as Cortes d' Assisses italianas, o Schwurgericht e o 
Schoffengericht alemaes, de natureza eminentemente democnitica [ ... ] 
e urn tribunal colegiado misto, composto de juizes togados e juizes 
leigos, todos com voz, diferenciando-se do Tribunal do JUri em razao 
de nao possuir o juiz togado direito de voto, somente voz. 10 

0 escabinato e urn conselho que, como foi relatado anteriormente, teve seu 

embriao no Direito Romano com a cria~ao do "Consiliun". 

8 CORREA, Getulio. Op. Cit. Texto adaptado. p. 22 
9 VIANA, 1981 apud. Ibidem p. 22 
10 MARTINS, Gilberto Valente. A necessidade de reforma organizacional da Justi~a Militar. in Revista 

Direito Militar, AMAJME. N°. 2, p. 39/43 
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2.1 SISTEMA PROCESSUAL DISPOSITIVO 

0 Sistema Dispositivo rege, basicamente, as rela~oes privadas no ambito do 

Direito Civil, sendo sua principal caracteristica a da faculdade de op~ao de solicitar ou 

nao a tutela jurisdicional, quando se acharem proprietarios de urn direito. 

Sao principios desse sistema: 

a) convencido da titularidade de urn direito material, podera dispor ou nao do direito 

de demandar; 

b) ainda que iniciado o processo, podera dispor da suspensao ou interrup~ao do seu 

tramite, independente da sua conclusao; 

c) iniciado o processo, a decisao jurisdicional estara vinculada ao limite do que foi 

pedido. 

Observado os ensinamentos de Jose Vicente Gimeno Sendra: 

[ ... ] son caracteristicas del principio dispositivo las seguintes: 
a) Poder de disposicion sobre el derecho material: silos hechos o 

intereses juridicos que se pueden discutir en el proceso civil son del 
dominio absoluto de los particulares, nadie se le puede constrefiir a 
ejercitar su defensa ante los Tribunales. ("Ne procedat judex ex 
officio"). 

b) Poder de disposicion sobre Ia pretension: pero este poder de 
disposici6n de las partes no se limita exclusivamente al ejercicio de 
la acci6n, a Ia instauraci6n del proceso, sino que tambien pueden 
disponer del proceso mismo a traves de una serie de actos que, con 
fuerza de coza juzgada (allanamiento, renuncia y transaci6n) o sin 
ella ( desistencia, caducidad), producen la terminaci6n anormal, 
antes de la sentencia definitiva del proceso. 

c) Vinculacion del Tribunal por las pretensiones de las partes: 
"Neeat iudex ultra petita partium" es otro de los aforismos que 
configuran el principio dispositivo. Con base en el mismo, el 
Tribunal no puede en su decision final otorgar mas de lo solicitado 
por el actor; mas de lo resistido por el demandado, otorgar cosa 
distinta a lo pedido por ambos o en un recurso gravar mas de lo que 
ya estaba el recurrente (imposibilidad de "reformatio in pujus") 11 

11 SENDRA, 1981 apud. MENDRONI, Marcelo Batlouni. Curso de Investiga~iio Criminal. Sao Paulo: Editora 
Juarez de Oliveira. 2002, p. 2 
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Aproveitando a defmi9ao de Francesco Camelutti, em sua obra Derecho 

Procesal Civil y Penal: 

En primer termino, las partes denuncian al juez su desacuerdo. El 
desacuerdo, es el desorden, que reclama la intervenci6n del juez. 
Donde hay acuerdo hay orden, y donde hay orden el juez no debe 
intervenir, no s6lo porque su intervenci6n seria inutil sino tambien 
porque seria peligrosa. El juicio, debemos recordarlo, es un subrogado 
del acuerdo; y una medicina propinada a un sano no s6lo no le 
.c. • d 1 . 12 1avorece smo que pue e ser e noc1va. 

A faculdade que o titular de urn direito tern para, atraves do Poder Judiciario e 

por meio do processo, buscar a declara9a0 desse direito e 0 principal fundamento da 

existencia do principio dispositivo no Processo Civil, haja vista que, na sua maioria, as 

rela9oes do Direito Civil sao disponiveis, de forma que esse titular deve decidir por 

sua vontade se quer ou nao a formaliza9ao juridica do direito. 13 

2.2 SISTEMA PROCESSUAL ACUSATORIO 

Esse sistema tern sua origem e desenvolvimento no Direito Grego, quando o 

povo participava diretamente da acusa9ao e do julgamento. Desenvolve-se em Roma 

no periodo da Monarquia, quando se praticava a "cognitio" ditada por uma apela9ao 

entre o povo, chegando ao sistema acusat6rio no periodo republicano. A transi9ao vern 

com as assembleias populares chegando a sua perfei9ao no final da Repii.blica.14 

Com o surgimento do sistema inquisitivo, ele passa a conviver com o 

acusat6rio ate o seculo XI, quando o acusat6rio perde totalmente seu espa9o para o 

inquisitivo. Em meados do seculo XVIII, a parte intelectualizada do povo, que sempre 

acreditou nos ensinamentos da igreja cat6lica, come9a a questionar a "fe pura e 

simples"' e 0 inicio da decadencia do sistema inquisitivo, reiniciando 0 sistema 

acusat6rio, quando se buscou corrigir as falhas apresentadas anteriormente. 

12 CARNELUTTI, 1971 apud. MENDRONI, Op. Cit., 2002. p. 2 
13 MENDRONI, Op. Cit., 2002, p. 3 
14 Ibidem. p. 8. 
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As principais caracteristicas que o distingue de forma superior ao sistema 

inquisitivo, conforme elencou Fernando da Costa Tourinho Filho sao: 

a) o contradit6rio, como garantia do cidadao; 

b) equilibrio de direitos entre o acusador e o acusado; 

c) todo o procedimento era publico e fiscalizado pelo povo; 

d) acusar, defender e julgar eram fun.;oes atribuidas a pessoas distintas, e nao era 

dado ao juiz o poder de iniciar o processo; 

e) a iniciativa do processo era da parte acusadora, que podia ser o ofendido ou seu 

representante legal, qualquer cidadao do povo ou 6rgao do Estado. 15 

Na primeira fase hist6rica, verificavam-se inlimeros e serios inconvenientes 

que propiciaram sua decadencia em virtude dos danos que provocava e, de acordo com 

o mestre Helio Tomaghi, algumas caracteristicas sao facilmente encontradas: 

a) impunibilidade do criminoso: a expectativa de ver o praticante do delito punido 

era freqiientemente frustrada, o que estimulava a pratica criminosa; 

b) facilita~ao da acusa~ao falsa: a :fragilidade em manter a acusa.;ao culminava pela 

aceita.;ao da denuncia.;ao sem qualquer prova; 

c) desequilibrio de for~as: as sociedades antigas eram organizadas em castas, onde o 

direito nao acudia de maneira igualitaria todas as classes sociais; 

d) a verdade era pervertida: esse sistema se baseava na acusa.;ao, ou seja, nas provas 

juntadas aos autos, e aquele que julgava dependia do que lhe era apresentado, 

contentando-se com a verdade que as partes admitiam, de forma que a verdade era 

ficticia; 

e) eventual impossibilidade de julgar: por nao haver fase instrut6ria, o juiz nao se 

preocupava com a investiga.;ao, que cabia aos interessados, dificultando, 

:freqiientemente, o julgamento; 

15 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. Vol. 1. Sao Paulo: Editora Saraiva. 1991, p. 71. 
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f) senten~a inexeqiiivel: esse sistema processual permitia que o reu aguardasse a 

sentenc;a em liberdade, portanto, ao fmal do processo, o condenado nao mais era 

localizado. 16 

Historicamente, os povos antigos tinham a vinganc;a privada como principio 

para solucionar relac;oes litigiosas, sendo que o reu deveria ser submetido ao mesmo 

ato que praticara, o que nem sempre ocorria, pois as comunidades acabavam por 

cometer atrocidades maiores que as praticadas pelos criminosos, que raramente tinham 

seus atos apreciados com equilibrio. 0 mais famoso principio eo da Pena de Taliao 

"olho por olho, dente por dente", sendo 0 castigo e igual a culpa, e a desforra igual a 

ofensa, vindo o sistema acusat6rio assinalar o frm da vinganc;a. Portanto, o surgimento 

do processo acusat6rio e urn marco na evoluc;ao processual, porque tinha como 

pressupostos a correc;ao de procedimentos de apurac;ao, permitindo, ao acusado, 

ferramentas para provar sua inocencia. 

As falhas apontadas para esse sistema se originaram pela interferencia politica 

e pela propria forma de como eram organizadas as sociedades antigas, que impuseram 

privilegios, culminando com a falencia, por ineficiencia, do sistema processual 

acusat6rio. Modemamente, o sistema volta a ser empregado, corrigindo suas 

deficiencias por meio de urn adequado conjunto de normas substantivas. 

2.3 SISTEMA PROCESSUAL INQUISITIVO 

0 sistema inquisitivo, segundo Pedro Aragoneses Alonso, em Instituciones de 

Derecho Procesal Penal, citado por Mendroni, tern o germen do seu surgimento no 

periodo do Imperio Romano, na "cognitio extra ordinen", de maneira que o imperador 

investigava secretamente e julgava os delitos relativos as novas ideias politicas, com o 

objetivo de controlar todo pensamento politico da sociedade romana, "El germen del 

16 TORNAGID, Helio. Curso de Processo Penal. vol. 1, 5a ed. Sao Paulo: Editora Saraiva. 1988, p. 12-14. 
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regimen inquisitivo surge asi en este periodo romano, imponiendo una investigaci6n 

preliminar secreta, aunque el juicio continue siendo oral y publico". 17 

Cita, ainda, Helio Tomaghi que o processo inquisit6rio surge como subsidiario 

do acusat6rio, coexistindo por varios seculos. J a na epoca de Diocleciano, passa a 

iniciar com a denuncia, e a investiga~ao cabendo aos "quaesitores" e, nas provincias, 

os "irenarchae", os "curiosi" e os "stationarii" somente tomavam iniciativa na nao 

apresenta~ao de urn acusador. Gradativamente o processo acusat6rio vai perdendo 

espa~o para o inquisitivo. 

Inicialmente, tinha como caracteristicas basi cas, segundo Costa T ourinho, 

citando Garcia-Velasco: 

a) a acusa~ao, a defesa e o julgamento estavam nas maos de uma s6 pessoa, que agia 

de oficio; 

b) era secreto; 

c) sem contradit6rio; 

d) os juizes eram permanentes e irrecusaveis; 

e) a confissao era suficiente para a condena~ao; 

f) o procedimento era escrito: "quod non est in actis non est in mundo"; 

g) admitia a apela~ao da senten~a.18 

Esse sistema ganha for~a no Direito Canonico, principalmente com as 

reformas proporcionadas no seculo XI pelo Papa Gregorio VII, com a centraliza~ao 

papal de todos os assuntos da igreja, afrrmando sua soberania sobre toda a institui~ao, 

sendo o Unico com poder de nomear, depor, transferir e dirigir os bispos, terminando 

com os cargos hereditarios, quando atualizou e codificou o direito canonico, em 

concordancia com as novas tecnicas juridicas. Assim conta Jose Ignacio Echeagaray: 

A partir de 1075, se establecen legados permanentes, ''vicarios del 
Papa", que representan al Pontifice en la corte del emperador y en las 

17 ALONSO, 1986 apud. MENDRONI, Marcelo Batlouni. Op. Cit., p. 4 
18 GARCIA- VELASCO, 1980 apud. TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Op. Cit., p. 73 
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de los reinos feudales, dotados de amplisimas facultades 
jurisdiccionales, organizativas y disciplinarias [ ... ]19 

No seculo XII, surge a Justi9a Eclesiastica, tendo em vista a igreja desenvolver 

urna grande preocupa9ao em defender a fe, utilizando-se do "Procedimiento per 

Inquisitionem" nos casos de heresia, e do Procedimento Ordinario, para os demais 

delitos. Porem, nos seculos XIII, XIV e XV, o processo manifestado em Roma que ja 

permitia o juiz agir de oficio, ganha tanta for9a que passou a ser utilizado em todos os 

delitos, tendo, inclusive, a igreja influenciado quase a totalidade da Europa, porque os 

soberanos vislurnbraram a utiliza9ao do sistema como garantia do poder. 

0 processo foi brutalmente remodelado, pois inicialmente tinha como certo os 

direitos e garantias dos acusados; agora, com urn discurso de combater o pecado, adota 

a unilateralidade do processo, com urn Unico fundamento, a necessidade de garantir a 

continua9ao da fe e do sentimento religioso. Criaram-se regras pr6prias em nome do 

poder divino: 

a) bastando urn rumor publico para iniciar urn processo; 

b) nao havia acusa9ao e publici dade, a atua9ao do magistrado era de oficio e secreto, 

as declara9oes eram por escrito, e o reu tomava conhecimento, posteriormente, sem 

conhecer o nome da testemunha; 

c) o juiz deixa de arbitrar e pas sa a condi9ao de inquisidor, alem de atuar desde o 

inicio como acusador; 

d) atingir a consciencia do individuo era o objetivo do processo, tendo o pecado como 

delito, e a penitencia, como sansao; dessa forma, a confissao representava a vit6ria 

da igreja, considerada a rainha das provas; portanto, aceitava-se todos os meios 

para arrancar a confissao do acusado, e naturalmente, a tortura; 

e) o acusado era privado da defesa, considerada urn obstaculo na busca pela verdade. 

0 mestre Fernando da Costa Tourinho Filho aponta, em sua obra, a rea9ao, 

surgida na Europa do seculo XVIII, contra o sistema inquisitivo e as torturas. 

Montesquieu admitia a importancia do Ministerio PUblico por acabar com a dela9ao 

19 ECHEAGARAY, 1994 apud. MENDRONI, Marcelo Batlouni. Op. Cit., p. 4 
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falsa. Beccaria dizia que, nos limites da justi~a e da utilidade, punir nada mais era que 

a defesa da sociedade. Voltaire questionou as leis de Luiz XIV, dizendo que o juiz, a 
frente do acusado, estava mais para urn inimigo que para urn magistrado. Por volta de 

1774, a tortura e abolida, em Napoles, e se tomou obrigat6ria a motiva~ao da senten~a 

do juiz. Em 1788, a Fran~a proibe a tortura e exige senten~as motivadas. 20 

2.4 SISTEMA PROCESSUAL MODERNO 

Inumeros fatos ocorrem na Europa ao fmal da Idade Media. A sociedade 

intelectualizada e o poder economico da burguesia come~am a desequilibrar as for~as, 

que ate entao pendiam unicamente para a manuten~ao de urn poder, fosse ele o do 

senhor feudal, o do soberano ou o da igreja cat6lica. Dessa forma, a pressao social 

obriga a adequa~ao do ordenamento juridico, criando garantias ate entao entendidas 

como desnecessarias. 

0 maior acontecimento social que implodiu na Fran~a e alterou o 

comportamento de inlimeras na~oes, principalmente as mais jovens do continente 

americano, foi a Revolu~ao Francesa. Ap6s sua eclosao, o processo inquisit6rio sofre 

grandes altera~oes, misturando com o acusat6rio, conforme explica Tourinho Filho 

que o processo se dividia em tres fases: da policia judiciaria, da instru~ao e do 

julgamento.21 

Os idealizadores se aproveitaram dos beneficios que o sistema inquisitivo 

propiciava para uma prepara~ao instrut6ria, pois o processo transcorria secretamente, 

por escrito, sem o contradit6rio, sem direito de defesa e dirigido pelo magistrado; ao 

fmal da fase preparat6ria, o processo se tomava acusat6rio, portanto oral, publico e 

garantido o contradit6rio, e, por ftm, encerrando o processo com o julgamento. Com 

isso, corrobora Helio Tomaghi quando alega "que o procedimento inquisitorio e mais 

eficiente na apurat;iio dos fatos, enquanto o acusatorio oferece mais garantias ao 

acusado". 22 

20 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa Op. Cit., p. 68-69. 
21 Ibidem. p. 74. 
22 TORNAGID, Helio, Op. Cit., p. 18. 
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No Brasil, o sistema adotado eo acusat6rio nos processos judiciais, juntando

se ao conjunto o Ministerio Publico, como 6rgao do Estado, que assume a 

responsabilidade de realizar a acusa~ao em prol da defesa dos direitos dos cidadaos, 

uma vez que no Direito Penal o bern comum e a defesa da sociedade contra a 

criminalidade. 0 sistema acusat6rio propicia inumeras garantias individuais e 

coletivas, advindas da Constitui~ao Federal, inserta no seu artigo 5°: 

Constitui~ao Federal 
art. 5° [ ... ] 
XLIX - e assegurado aos presos o respeito a integridade fisica e 

moral; 
LIV - ninguem sera privado da liberdade ou de seus hens sem o 

devido processo legal; 
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 

acusados em geral sao assegurados: o contradit6rio e ampla 
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; 

LVI - sao inadmissiveis, no processo, as provas obtidas por meios 
ilicitos; 

LX - a lei s6 podera restringir a publicidade dos atos processuais 
quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem; 

LXI - ninguem sera preso senao em flagrante delito ou por ordem 
escrita e fundamentada de autoridade judiciaria competente, 
salvo nos casos de transgressao militar ou crime propriamente 
militar, definidos em lei; 

LXII - a prisao de qualquer pessoa e o local onde se encontre serao 
comunicados imediatamente ao juiz competente e a familia do 
preso ou a pessoa por ele indicada; 

LXIII - o preso sera informado de seus direitos, entre os quais o de 
permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistencia da 
familiae de advogado; 

LXIV - o preso tern direito a identifica~ao dos responsaveis por sua 
prisao ou por seu interrogat6rio policial; 

A legisla~ao infraconstitucional regulamenta uma fase pre-processual 

estabelecida pela constitui~ao, a qual da a competencia para a policia de maneira que a 

ela instrua a fase pre-processual, ~oletando informa~oes, materiais, requisitando 

pericias, exames medico-legais, interrogando, diligenciando, apurando a materialidade 

e a autoria, garantindo a imputa~ao fisica do fato aquele que 0 praticou. 

Essa fase e inquisitiva, de forma que nao ha acusa~ao, portanto nao havera 

defesa ou contradit6rio, sendo facultado a assistencia de urn advogado ao investigado, 

ao qual sera permitido indicar testemunhas ou solicitar diligencias, podendo ou nao ser 
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atendido por parte da autoridade que preside o ato, denominado inquerito policial, 

tendo em vista a autoridade ser detentora de poder discriciomirio. 

2.5 INQUERITO POLICIAL 

0 Decreto-Lei n°. 3.689, de 3 de outubro de 1941, C6digo de Processo Penal, 

nao defme o que e inquerito policial, porem seu conceito doutrinario esta pacificado 

como sendo urn procedimento administrativo, com o carater meramente informativo, 

que tern por objetivo municiar o 6rgao responsavel pela acusa~ao com o minimo de 

elementos necessarios a proposi~ao da a~ao penal. 

Para Tourinho Filho "inquerito policial e, pois, o conjunto de diligencias 

realizadas pela policia judiciaria para a apurar;iio de uma infrar;iio penal e sua 

auto ria, a jim de que o titular da ar;iio penal possa ingressar em juizo." 23 

Para Mirabete, o inquerito policial e: 

[ ... ] a instru~ao provtsona, de carater inquisitivo, tern valor 
informativo para a instaurayao da competente a~ao penal. Entretanto, 
nele se realizam certas provas periciais, que, embora sem a 
participa~ao do indiciado, contem em si maior dose de veracidade, 
visto que nelas preponderam fatores de ordem tecnica que, alem de 
mais dificeis de serem deturpados, oferecem campo para uma 
aprecia~ao objetiva e segura de suas conclusoes?4 

Ao Estado compete o "jus puniendi'' e essa obriga~ao s6 sera concreta por 

meio do devido processo legal, conforme norma constitucional, em seu artigo 5° inciso 

LIV. No Brasil, o sistema processual adotado e o acusat6rio, que permite maiores 

garantias ao acusado, porem, para que essas garantias nao criassem os problemas que 

culminaram na sua substitui~ao, como ja apresentado no subitem 2.2 deste trabalho, 

culminando por dificultar qualquer acusa~ao e eliminar a possibilidade de ver punido o 

responsavel pela pratica de urn delito, utilizou-se o sistema inquisitivo na fase pre

processual, para que se buscassem elementos de convic~ao, de forma a permitir uma 

23 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa Op. Cit., p 163. 
24 MIRABETE, Julio Fabbrini. C6digo de Processo Penal Interpretado. 7a ed. Sao Paulo: Ed. Atlas, 1999. p. 77 
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acusa~ao com a seguran~a de nao expor gratuitamente o cidadao a urn processo 

criminal. 

0 instrumento criado pelo legislador e 0 inquerito policial, que tern por 

objetivo investigar a autoria e a materialidade de urn ilicito, seja crime ou 

contraven~ao, propiciando ao 6rgao com a competencia titular da a~ao penal publica, o 

Ministerio Publico, ou ao titular da a~ao penal privada, ou mesmo ao ofendido ou seu 

representante legal, tenham os elementos necessarios para o oferecimento da a~ao 

penal ou a propositura de pedido de arquivamento, conforme prescrito na lei 

processual. 

No inquerito policial e realizada a investiga~ao, sendo transcritas as 

declara~oes de todas as pessoas envolvidas, encaminhando-as, quando necessario, para 

exame medico-legal; estuda-se o local de crime e se juntam provas, nas quais sao 

realizados exames periciais; forma-se o "opinio delicti", de acordo com os artigos de 4 

a 23 do C6digo de Processo Penal. Nao se pode confundir tais fun~oes com a instru~ao 

criminal prevista nos artigos 304 a 405 do CPP, que dizem respeito a fase processual, 

de maneira que, em regra, os princfpios processuais e o contradit6rio nao se aplicam ao 

inquerito policial. 

0 artigo 4 o do CPP defme que a competencia do inquerito policial e da policia 

judiciaria, sendo exercida pelas autoridades policiais no territ6rio de suas respectivas 

circunscri~oes e tera, por ftm, a apura~ao das infra~oes penais e da sua autoria, mas 

nao defme quem e essa autoridade. Ja a Constitui~ao Federal previu no§ 4°, do artigo 

144, que a Policia Civil e o 6rgao responsavel pela apura~ao das infra~oes penais 

comuns, excetuando as de competencia da Policia Federal, estabelecendo, de plano, 

que nao compete a ambas apurar delitos de natureza militar. 

Nao se deve interpretar o texto do artigo 4° do CPP como se tern visto em 

algumas obras, quando os autores procuram demonstrar a existencia de autoridade 

policial apenas na policia judiciaria, 0 que nao e verdade. 0 artigo define qual e a 

competencia, masse refere de forma generica quando trata do seu detentor, deixando 

que outra norma venha especiftcar. Tanto a Constituic;ao Federal como o C6digo de 

Processo Penal nao esclarecem quem sao essas autoridades, ftcando aberto para que 
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cada Estado F ederativo venha atribuir tal competencia a autoridade que julgar 

conveniente, e conforme o limite imposto pelas citadas normas. 

Nao e inten~ao deste trabalho apresentar nova tese sobre o assunto, porem o 

que se deseja registrar e a omissao legislativa existente, pois em nenhum momento 

defme com exatidao, utilizando-se de adjetivo que ja provocou inumeras 

interpreta~oes a respeito do fato, culminando por provocar questionamento junto ao 

STF, que se manifestou, conforme o texto abaixo, em resposta a A~ao de 

Inconstitucionalidade proposta em razao da interpreta~ao das fun~oes estipuladas pela 

Lei 9.099/95, "o que nao ocorre na norma castrense". 

ADI N°. 2618, de 03 de Maio de 2002: 

[ ... ] porque o art. 69 da Lei 9.099/95, ao dispor que o termo 
circunstanciado sera lavrado pela autoridade policial, tao logo tome 
conhecimento da ocorrencia, nao afastou a possibilidade de a policia 
militar ser assim considerada (tls. 232/235); ademais, nao sendo o 
termo circunstanciado inquerito policial, mas tao-somente 
comunica~ao de fato relevante a autoridade judiciaria, nao ha porque 
atribuir a comperencia para lavra-lo exclusivamente a policia civil, 
[ ... ] 
No concemente ao merito, tambem, nao assiste razao ao Partido 
requerente, porquanto inexiste afronta ao art. 22, inciso I, da 
Constitui~ao Federal, visto que o texto impugnado nao dispoe sobre 
direito processual ao atribuir a autoridade Policial-Militar 
competencia para lavrar termo circunstanciado a ser comunicado ao 
juizado especial. Nao se vislumbra, ainda, nem mesmo afronta ao 
disposto nos incisos IV e V, e 4 e 5, do art. 144, da Constitui~ao 
Federal, em razao de nao estar configurada ofensa a rerarti~ao 
constitucional de competencia entre as policias civil e militar.2 

A decisao do Supremo Tribunal Federal, relatada pelo Ministro Carlos Veloso, 

deixa clara a diferen~a existente entre os tipos de autoridades e poderes, quando diz 

que o artigo 69, da Lei 9.099/95, ao se referir apenas a autoridade policial deixou a 

interpreta~ao aberta a todas as autoridades policiais, ou seja, a qualquer funcionario 

publico. Da mesma forma se verifica no Provimento n°. 758/01, do Conselho Superior 

da Magistratura do Tribunal de Justi~a do Estado de Sao Paulo, que assim entendeu e, 

zs VELOSO, Ministro Carlos (Relator). A~iio Direta de Inconstitucionalidade N° 2618. Procedencia: Estado do 
Parana; Requerente: Partido Social Liberal; Advogado: Wladimir Sergio Reale; Requerido: Corregedor
Geral da Justi~a do Estado do Parana. 
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por 1sso, limitou a atribui<;ao aquelas autoridades que executam o policiamento 

ostensivo e investigat6rio: 

Provimento no. 758/01: 
art. r. Para OS fins previstos no art. 69, da Lei 9099/95, entende-se 
por autoridade policial, apta a tomar conhecimento da ocorrencia, 
lavrando o termo circunstanciado, encaminhando-o, imediatamente, 
ao Poder Judiciario, o agente do Poder Publico investido legalmente 
para intervir na vida da pessoa natural, atuando no policiamento 
ostensivo ou investigat6rio. 

art. 2°. 0 Juiz de Direito, responsavel pelas atividades do Juizado, e 
autorizado a tomar conhecimento dos termos circunstanciados 
elaborados pelos policiais militares, desde que assinados 
concomitantemente por Oficial da Policia Militar.26 

Portanto, uma coisa e a autoridade policial, outra e a autoridade de policia 

judiciaria, a quem compete a atribui<;ao do inquerito policial, imposta pelo C6digo de 

Processo Penal. 

Nao poderia ser diferente, pois autoridade significa "o direito de se fazer 

obedecer por superioridade constituida por uma investidura" 27
, portanto toda 

autoridade e investida de urn determinado poder. Autoridade policial e todo aquele que 

esta investido do poder de policia, imperio do Estado, de forma que nao pode ser 

delegado a qualquer outro ente, e 0 detentor desse poder e 0 funcionario publico, que 

investido dessa autoridade atua na fun<;ao de "policia" (lato sensu), ou seja, no 

policiamento ostensivo, na investiga<;ao, na fiscaliza<;ao etc., dentro da esfera de 

competencia de cada 6rgao e de cada funcionario. 

0 objetivo da norma, no artigo 4° do CPP, nao e definir quem e a autoridade 

de policia, mas sim uma competencia e, dessa forma, apregoar urn determinado poder 

especifico, que e o poder de policia judiciaria, e, em nenhum momento, a norma 

conjectura que as Unicas autoridades policiais estao na policia judiciaria, muito menos 

que essa autoridade seja o delegado de policia. Alem do que, o cargo de delegado de 

26 Provimento N°. 758, de 23 de agosto de 2001, do Conse1ho Superior da Magistratura do Tribunal de Justi~a 
do Estado de Sao Paulo, que regulamenta, no ambito do TJSP, o entendimento e adota procedimentos para 
a aplica~ao da Lei N°. 9.099/95. 

27 FERREIRA, Aurelio Buarque de Holanda. Pequeno Dicionario Brasileiro da Lingua Portuguesa, 113 ed. Sao 
Paulo: Editora Gamma, 1986. 
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policia nao e mencionado em qualquer lugar da legisla~ao substantiva, somente se 

verifica na Constitui~ao Federal e na Constitui~ao do Estado de Sao Paulo, atribuindo

lhe 0 cargo que e a fun~ao de dirigente da policia judiciaria; 0 demais e puramente 

interpreta~ao, sendo necessario a frase: "isso nao ocorre na norma castrense". 

Para que se possa melhorar a compreensao sobre a competencia de uma 

autoridade, basta que se estabele~a urn determinado poder a urn 6rgao ou pessoas para 

que surja uma autoridade especifica: 

a) urn juiz de futebol e uma autoridade esportiva, detentor do poder arbitral atribuido 

em norma desportiva; 

b) urn sacerdote e uma autoridade eclesiastica, detentor do poder religioso ou 

espiritual, atribui~ao "interna corpore" por cada uma das religioes e protegido por 

norma constitucional; 

c) juiz de direito e uma autoridade judiciaria, detentor do poder judicial atribuido por 

norma constitucional etc. 

Da mesma forma quando a Constitui~ao Federal atribui competencias aos 

6rgaos federais, estaduais e municipais, esta distribuindo poderes especificos para que 

cada 6rgao possa executar sua missao, como por exemplo: 

a) fiscal da prefeitura: e autoridade policial, detentor do poder de policia, competente 

para fiscalizar o que a lei municipal determinar e aplicar san~oes administrativas 

previstas; 

b) guarda civil municipal: e autoridade policial, detentor do poder de policia, 

competente para promover seguran~a nos pr6prios municipais; 

c) policial civil: e autoridade policial, detentor do poder de policia, competente para 

exercer as fun~oes de policia judiciaria e a apura~ao de infra~oes penais atribuidas 

por norma constitucional; 

d) Policial-Militar: e autoridade policial, detentor do poder de policia, competente 

para exercer a policia ostensiva e a preserva~ao da ordem publica; alem das 
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atribui~oes defmidas em lei, incumbe a execu~ao de atividades de defesa civil, 

atribuidas por norma constitucional. 

Ao analisar a Sumula 397, do STF, onde o Judiciario se pronunciou, tendo em 

vista a omissao de regulamenta~ao legislativa, defmindo que a Camara dos Deputados 

eo Senado Federal sao detentores do poder de policia, cabendo-lhes a competencia de 

policia judiciaria: 

Sumula397: 
0 poder de policia da Camara dos Deputados e do Senado Federal, em 
caso de crime cometido em suas dependencias, compreende, 
consoante o regimento, a prisao em flagrante do acusado e a 
realiza~ao do inquerito. 

Ocorre, no caso em questao, que a sl1mula interpreta a norma processual, 

entendendo haver urn poder especifico que auxilia o Legislativo no cumprimento da 

sua fun~ao principal prevista na Carta Magna. Essa norma interpretada e o C6digo de 

Processo Penal, que alem de tratar do processo penal, adentra a esfera de atribui~ao da 

policia e distribui competencia as autoridades de policia e autoridades administrativas 

para que elaborem auto de prisao em flagrante delito e conduzam inquerito policial, 

conforme 0 paragrafo unico do artigo 4 °: 

C6digo de Process& Penal: 
Art. 4° - A policia judiciaria sera exercida pelas autoridades policiais 
no territ6rio de suas respectivas circunscri~oes e tera por fim a 
ap~ao das ~oes penais e da sua autoria. 
Paragrafo unico ~ A competencia defmida neste artigo nao excluira a 
de autoridades administrativas, a quem por lei seja cometida a mesma 
fun~ao. 

Resta compreender que nao existe uma defmi~ao de quem e a autoridade 

policial e, muito menos, o C6digo de Processo Penal o faz, deixando que essa previsao 

seja consumada por regulamenta~ao, seja na esfera do executivo, do legislativo ou do 

judiciario. 

Porem, em todos os niveis normativos que estabelecem e regulamentam a a~ao 

da policia judiciaria e de seus agentes, verifica-se a exce~ao da atua~ao na esfera 
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militar, na qual existe urn conjunto normativo, 6rgaos e autoridades pr6prios para 

exercerem tal atribui~ao, previamente defmidos em lei, sendo as autoridades 

apresentadas a seguir, no capitulo 3. 

2.6 DIREITO MILITAR E JUSTICA MILITAR NO BRASIL 

A Constitui~ao Federal defme quem sao OS militares e quaiS sao OS bens 

juridicos tutelados: 

Constitui~io Federal: 
art. 42 Os membros das Policias Militares e Corpos de Bombeiros 
Militares, institui~<>es organizadas com base na hierarquia e disciplina, 
sao militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territ6rios. 
[ ... ] 
art. 142 As Forcas Armadas, constituidas pela Marinha, pelo Exercito 
e pela Aeromiutica, sao institui~oes nacionais permanentes e 
regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a 
autoridade suprema do Presidente da Republica, e destinam-se a 
defesa da Patria, a garantia dos poderes constitucionais e, por 
iniciativa de qualquer destes, da lei e ordem. 

Encontra-se estabelecido no inciso VI, do artigo 92, da Constitui~ao Federal, 

quais sao os 6rgaos competentes para julgar os crimes militares: 

Constitui~io Federal: 
art. 92 Sao 6rgaos do Poder Judiciario: 
[ ... ] 
VI - os Tribunais e Juizes Militares; 

Encontra-se estabelecida, nos artigos 122 a 124, a Justi~a Militar da UnHio, 

6rgao com competencia para julgar os militares federais, alem da incumbencia 

recursal: 

Constitui~io Federal: 
Dos Tribunais e Juizes Militares 
Art. 122. Sao 6rgaos da Justi~a Militar: 
I- o Superior Tribunal Militar; 
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n - OS Tribunais e Juizes Militares instituidos por lei. 
Art. 123. 0 Superior Tribunal Militar compor-se-a de quinze 
Ministros vitalicios, nomeados pelo Presidente da Republica, depois 
de aprovada a indica.;ao pelo Senado Federal, sendo tres dentre 
oficiais-generais da Marinha, quatro dentre oficiais-generais do 
Exercito, tres dentre oficiais-generais da Aeronautica, todos da ativa e 
do posto mais elevado da carreira, e cinco dentre civis. 
Paragrafo unico. Os Ministros civis semo escolhidos pelo Presidente 
da Republica dentre brasileiros maiores de trinta e cinco anos, sendo: 
I - tres dentre advogados de not6rio saber juridico e conduta ilibada, 
com mais de dez anos de efetiva atividade profissional; 
ll - dois, por escolha paritaria, dentre juizes auditores e membros do 
Ministerio PUblico da Justi.;a Militar. 
Art. 124. A Justi.;a Militar compete processar e julgar os crimes 
militares defmidos em lei. 
Parigrafo unico. A lei dispora sobre a organiza.;ao, o funcionamento 
e a competencia da Justi.;a Militar. 

Quanto a Justi~a Militar Estadual, verifica-se a sua constitui~ao no artigo 125 

da Carta Magna: 

Constitui~ao Federal: 
Art. 125. Os Estados organizarao sua Justi.;a, observados os 
principios estabelecidos nesta Constitui.;ao: 
[ ... ] 
§ 3° A lei estadual podera criar, mediante proposta do Tribunal de 
Justi.;a, a Justi.;a Militar estadual, constituida, em primeiro grau, pelos 
juizes de direito e pelos Conselhos de Justi~a e, em segundo grau, pelo 
proprio Tribunal de Justi.;a, ou por Tribunal de Justi.;a Militar nos 
Estados em que o efetivo militar seja superior a vinte mil integrantes. 

Observa-se que a diferen~a de competencia da Justi~a da Uniao para com a 

Estadual e: 

a) a do paragrafo 4°, do artigo 125, em rela~ao ao artigo 124; verifica-se que a Justi~a 

Estadual nao e competente para julgar civil que comete infra~ao penal prevista no 

C6digo Penal Militar; 

b) a altera~ao imposta pela Emenda Constitucional n°. 45, de 08 de dezembro de 2004, 

retirando a competencia da Justi~a Estadual para julgar crimes militares praticados 

contra civil que sejam da competencia do Tribunal do Juri. 
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§ 4° Compete a Justi~a Militar estadual processar e julgar OS militares 
dos Estados, nos crimes militares defmidos em lei e as a~oes judiciais 
contra atos disciplinares militares, ressalvada a competencia do jUri 
quando a vitima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir 
sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da grad~ao das 
pra~as. 

(§ 4° alterado pela EC D 0
• 45/2004) 

As caracteristicas da Justi~a Militar, no Brasil, se distinguem das de outros 

paises, principalmente em virtude da dimensao continental do Brasil, que obrigou a 

cria~ao de uma estrutura muito diluida territorialmente; e tambem, permanente (em 

"tempo de paz" e em ''tempo de guerra"), alem de incorporar a mesma estrutura do 

Poder Judiciario. A Justi~a Castrense permanente ocorre em varios paises da Europa, 

tais como: a Italia e a Espanha. Ja na Fran~a e na Alemanha, ela s6 se constitui em 

"tempo de guerra". Na Venezuela, existe uma jurisdi~ao especial independente com 

revisao das decisoes em sede ordinaria; na Argentina, ela integra o Poder Judicial 

como tribunal administrativo, onde suas decisoes sao revistas em sede judicial; no 

Peru, a Justi~a Castrense e paralela e independente, com raros casos de revisao de 

decisoes em foro comum; e no Panama, verifica-se, ainda, a inexistencia de jurisdi~ao 

militar. 28 

Para que se possa abordar o Inquerito Policial-Militar, urge esclarecer urn 

conceito de suma importancia para que se compreenda toda a estrutura elaborada para 

o seu desenvolvimento. 0 conceito que sera apresentado eo do crime militar, ja que 

determinada a especificidade de urn delito, caracterizando-o como militar, aplicar-se-a 

todo conjunto juridico especial e policial para apur8.-lo e processa-lo na esfera militar, 

em tese. 

28 MONTESINOS, Cristian Donayre. artigo publicado na Revista Direito Militar D0
• 56: La Justicia Militar en 

el Derecho Comparado en General y en America Latina en particular. Algunos elementos a tomar en 
cuenta para determinar Ia formula aplicable en el Pern. Florian6polis: Associa~ao dos Magistrados das 
Justi~as Militares dos Estados- AMAJME, 2005, texto adaptado p. 14 a 18. 
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2. 7 CRIME MILIT AR 

0 artigo 124, da Constituic;ao Federal dispoe que "'a Justifa Militar compete 

processar e julgar crimes militares dejinidos em lei"; pon!m constata-se que o 

legislador constituinte deixou que os criterios que defmem o crime militar fossem 

fixados por lei ordimiria. A lei de que trata o assunto eo Decreto-lei n° 1.001, de 21 de 

outubro de 1969, o C6digo Penal Militar. 

No artigo 9°, do C6digo Penal Militar, encontram-se defmidos os criterios que 

caracterizam os crimes militares, segundo o tempo em que e praticado: 

C6digo Penal Militar 
Art. 9° Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: 
I - os crimes de que trata este C6digo, quando defmidos de modo 
diverso na lei penal comum, ou nela nao previstos, qualquer que seja o 
agente, salvo disposic;ao especial; 
II - os crimes previstos neste C6digo, embora tambem o sejam com 
igual defmi~ao na lei penal comum, quando praticados: 
[ ... ] 
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por 
civil, contra as institui~oes militares, considerando-se como tais nao 
s6 os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes 
casos: 
[ ... ] 
Paragrafo unico. Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos 
contra a vida e cometidos contra civil, serao da competencia da justi~a 
co mum. 

No artigo 10, do C6digo Penal Militar, encontra-se a caracterizac;ao dos crimes 

militares "em tempo de guerra": 

C6digo Penal Militar 
Art. 10. Consideram-se crimes militares, em tempo de guerra: 
I - os especialmente previstos neste C6digo para o tempo de guerra; 
II - os crimes militares previstos para o tempo de paz; 
III - os crimes previstos neste C6digo, embora tambem o sejam com 
igual defini~ao na lei penal comum ou especial, quando praticados, 
qualquer que seja o agente: 
a) em territ6rio nacional, ou estrangeiro, militarmente ocupado; 
b) em qualquer lugar, se comprometem ou podem comprometer a 
prepar~ao, a eficiencia ou as opera~oes militares ou, de qualquer 
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outra forma, atentam contra a seguran~a extema do Pais ou podem 
expo-la a perigo; 
IV - os crimes definidos na lei penal comum ou especial, embora nao 
previstos neste C6digo, quando praticados em zona de efetivas 
opera~oes militares ou em territ6rio estrangeiro, militarmente 
ocupado. 

Em tempo de guerra, o C6digo Penal Militar permite, em determinados 

crimes, como por exemplo, a espionagem, a aplica~ao da pena de morte. A 

Constitui~ao Federal veda a aplica~ao da pena de morte, salvo em caso de guerra 

declarada, art. S0
, inciso XL VII. Essa pena somente sera aplicada aos militares em 

tempo de guerra e em determinados crimes, devendo ser assegurado ao acusado a 

ampla defesa e o contradit6rio, conforme o art. so, inciso LV, do texto constitucional. 

0 crime militar e o ato de infringir urn comportamento que viola o dever 

militar e os valores das institui~oes militares, devidamente previstos em lei, portanto o 

fato deve ser tipico, antijuridico e culpavel. 

Existe uma rela~ao analoga entre crime militar e transgressao disciplinar, da 

mesma forma como existe a do crime para a contraven~ao penal, portanto transgressao 

disciplinar tambem e uma viola~ao, porem na sua manifesta~ao elementar e simples. 

No estudo do crime militar, a doutrina penal-militar verificou a existencia de 

alguns criterios que devem ser observados na composi~ao do seu conceito: "ratione 

materiae", "ratione personae", "ratione temporis", "ratione loci'" e "ratione legis". 

Portanto se constitui crime militar quando: 

a) ratione materiae: deve-se verificar a dupla qualidade do militar, no ato e no agente 

propriamente dito; 

b) ratione personae: o sujeito ativo do cnme e militar agindo exclusivamente na 

qualidade de militar; 

c) ratione temporis: verifica-se sua pratica em urn determinado momento ou 

deteminada epoca, a exemplo dos praticados durante manobras ou exercicios 

militares, ou mesmo em tempo de guerra; 

d) ratione loci: leva-se em conta o lugar de ocorrencia do crime, quando esse lugar 

estiver sob administra~ao militar; 
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e) ratione legis: a lei o preve, portanto considera-se crime militar toda a~ao ou omissao 

tipificadas no C6digo Penal Militar e em conformidade com o seu artigo 9°. 

0 artigo 9°, do CPM, ainda, divide o crime militar em: 

a) inciso I- crimes tipicamente e propriamente militares; 

b) inciso II - crimes impropriamente militares, sendo que o sujeito ativo sera 

sempre o militar da ativa; 

c) inciso III - crimes impropriamente militares, sendo que o sujeito ativo sera 

sempre o militar da reserva, reformado ou civil. 

0 crime tipicamente militar e aquele que encontra sua previsao apenas no 

C6digo Penal Militar. Esses delitos podem ser praticados por militar ou por civil, com 

exce~ao aos tipos que exijam condi~ao somente para militar ou somente para civil. A 

insubmissao (art. 183 do CPM) e exemplo de crime tipicamente militar, com a 

condi~ao de que somente civil o pratica; da mesma forma, verifica-se a deser~ao (art. 

187 do CPM), com a condi~ao de que somente militar o pratica, este ultimo 

configurando o exemplo de crime propriamente militar; 

0 crime impropriamente militar, alem da sua previsao na norma castrense, 

tambem e encontrado no C6digo Penal; a titulo de exemplo, o roubo tern sua defmi~ao 

no artigo 242, do CPM, e no artigo 157, do CP. 

Uma observa~ao deve ser feita quanto aos crimes propriamente militares, 

advinda da decisao do STM, Superior Tribunal Militar, conforme o ac6rdao n°. 

2000.01.006744-8, do Estado do Rio de Janeiro, de 14 de setembro de 2000, sendo 

relator o Min. Jose Sampaio Maia, a partir do qual urn civil pode responder por crime 

propriamente militar na condi~ao de co-autor. Sobre o mesmo fato, igualmente decidiu 

o STF, de acordo com o seguinte Ac6rdao: 

STF HC 81438/Rio de Janeiro 
HABEAS CORPUS 
Relator: Min. NELSON JOBIM 
Julgamento: 11112/2001 
6rgao Julgador: Segunda Turma 



, 

Publica9ao: DJ DATA-10/12/02 PP-00068 EMENT 
VOL-02068-01 PP-00133 

39 

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. 
CRIME MILITAR. DENUNCIA. ATIPICIDADE. CONCURSO DE 
A GENTES. MIL IT AR E FUNCIONAIRO CIVIL. 
CIRCUNSTANCIA DE CAR.ATER PESSOAL, ELEMENTAR DO 
CRIME. APLICA<;AO DA TEORIA MONIST A. 
Dentmcia que descreve o fato tipico, em tese, de forma 
circunstanciada, e faz adequada qualifica9ao dos acusados, nao enseja 
o trancamento da a9ao penal. Embora nao exista hierarquia entre urn 
sargento e urn funciorulrio civil porque, no caso, elementar do crime. 
Aplica9ao da teoria monista. Inviavel o pretendido trancamento da 
a9ao penal. HABEAS indeferido." [ ... ] 

2.8 INQuERITO POLICIAL-MILITAR 

Ap6s a analise do inquerito policial, instrumento utilizado para apurar delitos 

estabelecidos no C6digo Penal, sera analisado o inquerito Policial-Militar, instrumento 

analogo, utilizado para apurar crimes militares previstos no Decreto-lei no. 1001, de 21 

de outubro de 1969, o C6digo Penal Militar. 

De antemao, nao se poderia iniciar o subtitulo sem a devida considera9ao a 

respeito da pecha que alguns formadores de opiniao tentaram colocar sobre a atua9ao 

da Justi9a Militar e da Policia Judiciaria Militar, como sendo justi9a de "exce9ao". 

Como se viu no capitulo inicial, a Justi9a Militar nao e algo inventado no Brasil, nem 

mesmo e produto do chamado regime militar, e sim, materia juridica com origens 

remotas no tempo, que se desenvolveu haja vista sua importancia, sempre praticado no 

nosso pais e em, praticamente, todas as na9oes, principalmente naque1as reconhecidas 

como defensoras dos Direitos Humanos. 

A Justi9a Militar e a Policia Judiciaria Militar, sao frutos do Direito Militar 

que constitui urn ramo do Direito PUblico, portanto, nio e uma exce~io, e sim uma 

especialidade praticada por profissionais capacitados, sob a constante vigilancia do 

Poder Judici::irio, do Ministerio Publico e da Ordem dos Advogados do Brasil, como 

ocorre com as apura9oes e processos referentes aos delitos comuns. 

0 inquerito policial-militar se difere do inquerito policial porque sua defmi9ao 

nao depende de interpreta93.0 de doutrinadores ou de jurisprudencias, 0 que tambem 
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serve para as autoridades de policia judiciaria militar, uma vez que o C6digo de 

Processo Penal Militar defme cada uma delas, nao deixando margem para 

interpreta~ao a respeito do assunto. 

0 IPM tern sua previsao no Decreto-lei n°. 1.002, de 21 de outubro de 1969, o 

C6digo de Processo Penal Militar, que no seu artigo 9° o defme: 

Codigo de Processo Penal Militar 
Art. 9° 0 inquerito Policial-Militar e a apura~ao su.rrulria de fato, que, 
nos termos legais, configure crime militar, e de sua autoria. Tern o 
carater de instru~ao provis6ria, cuja finalidade precipua e a de 
ministrar elementos necesscirios a propositura da a~ao penal. 

Paragrafo unico. Sao, porem, efetivamente instrut6rios da a~ao penal 
os exames, pericias e avalia~oes realizadas regularmente no curso do 
inquerito, por peritos idoneos e com obediencia as formalidades 
previstas neste C6digo. 

As Policias Civil e Federal nao possuem competencia para apurar os crimes 

militares, sendo esta atribui~ao exercida pela Policia Judiciciria Militar, constituida por 

autoridades militares e seus auxiliares. Ao tomar conhecimento da pratica de urn 

ilicito, a autoridade responsavel pela area onde ocorreu o delito, por meio de portaria, 

determinara a abertura de Inquerito Policial-Militar (IPM). 

E muito comum nas apura~oes dos crimes militares a utiliza~ao da faculdade 

de delegar a competencia de policia judiciciria militar, ocorrendo a nomea~ao de urn 

Oficial para apurar a autoria e a materialidade do fato. Caso o autor do ilicito seja 

conhecido, o Oficial nomeado devera possuir posto ou patente acima do indiciado. 

No caso de prisao em flagrante delito, o acusado deverci ser conduzido a 
presen~a da autoridade militar, ou Oficial, que esteja no exercicio da fun~ao de Policia 

Judiciciria Militar, ou Oficial de servi~o, se nao forem os pr6prios a presenciarem o 

fato, o quallavrara o auto de prisao na forma do C6digo de Processo Penal Militar, 

semelhante ao auto de prisao em flagrante lavrado em conformidade com o C6digo de 

Processo Penal, ouvindo-se o condutor, as testemunhas eo militar acusado, em tese, 

pela pratica do ilicito. 

0 Inquerito Policial-Militar serve como pe~a informativa para que o promotor 

de justi~a, se assim o entender, proponha perante a autoridade judiciciria a competente 
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a~ao penal-militar. No Estado de Sao Paulo, os promotores que atuam na Justi~a 

Militar pertencem ao Ministerio PUblico Estadual. Diferentemente, na Justi~a Militar 

Federal, sao os Procuradores da Republica que exercem o munus da acusa~ao, os quais 

pertencem ao quadro do Ministerio PUblico Militar Federal. 

A forma pela qual se inicia o procedimento e a portaria da autoridade militar, 

conforme previsao no caput do artigo 10, do CPPM, quando: 

a) tomando conhecimento do cometimento de uma infra~ao penal-militar na area 

territorial de sua competencia, a autoridade militar atuara de oficio, respeitada a 

hierarquia do infrator; 

b) a autoridade receber determina~ao ou delega~ao de superior hierarquico, que em 

caso de urgencia podera ser atraves de meios de comunica~ao, devendo ser 

formalizada posteriormente; 

c) o Ministerio Publico requere sua instaura~ao; 

d) a parte ofendida ou seu representante legal requerer, ou por representa~ao de 

pessoa autorizada de quem tenha conhecimento da infra~ao penal, cuja repressao 

caiba a Justi~a Militar; 

e) se verificar a existencia de indicios de infra~ao penal-militar, atraves de sindicancia 

realizada em ambito de competencia militar; 

A fun~ao precipua da Justi~a Militar Estadual e realizar o julgamento dos 

policiais militares e dos bombeiros militares acusados da pratica de crimes militares 

definidos em lei, conforme o art. 125, § 4°, da Constitui~ao Federal. Esse eo mesmo 

artigo que defme a incompetencia da Justi~a Castrense Estadual em processar urn civil, 

mesmo que o ato praticado se caracterize crime militar. Portanto, em se vendo 

processado, o civil podera propor urn habeas corpus para trancamento da a~ao penal

militar. Ja a Justi~a Militar Federal compete processar e julgar OS militares federais, e 

tambem civis, caso estes venham praticar quaisquer crimes tipicamente militares ou 

impr6prios, no interior de uma Organiza~ao Militar (OM), em uma area sujeita a 
administra~ao militar, ou o propriamente militar, quando em co-autoria com urn 

militar. 
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0 IPM mantem as caracteristicas principais semelhantes as do inquerito 

policial e, por isso, tambem e sigiloso, porem a Constitui~ao Federal, de 1988, 

garantiu, conforme 0 artigo 133, que 0 advogado e indispensavel a administra~ao da 

justi~a, seja dos Estados, da Uniao ou das Justi~as Especializadas, entre elas a Justi~a 

Militar Estadual ou Federal, de maneira que as autoridades militares encontram-se 

sujeitas aos preceitos constitucionais sob pena da pratica do crime de abuso de 

autoridade, previsto na Lei Federal n°. 4.898/65. 0 advogado nao podera ser cerceado 

do direito de ter acesso aos autos e, inclusive, extrair c6pias das pe~as que considere 

essenciais para a defesa do seu constituinte. 0 Inquerito Policial-Militar nao e urn 

procedimento administrativo em que veda o direito do advogado acompanha-lo; o 

sigilo mencionado no C6digo de Processo Penal Militar e relativo, e encontra-se 

sujeito aos dispositivos constitucionais e ao Estatuto da Advocacia. 

Ha de se observar que, alem do sigilo, o C6digo de Processo Penal Militar 

dispoe, no seu artigo 17, sobre a possibilidade da autoridade militar decretar, durante o 

inquerito, a incomunicabilidade do acusado. Ap6s a Constitui~ao Federal de 1988, 

surgiram interpreta~oes sobre sua revoga~ao, porem entende-se que o dispositivo ainda 

esta em vigor, respeitado o direito do advogado de comunicar-se reservadamente com 

o seu cliente. A autoridade militar nao estara praticando o crime de abuso ao aplicar o 
! 

dispositivo, j4 que 0 objetivo e 0 de garantir a vida de testemunhas, do indiciado, alem 
I 

da propria ihvestiga~ao, quando o seu objeto e de repercussao ou de extrema 

gravidade, quando houver a participa~ao de autores sem identifica~ao que possam 

colocar em risco a vida dos envolvidos, ou ainda suspeita de envolvimento do crime 

organizado. Lembrando que tais dispositivos imputam responsabilidade a todos os 

profissionais envolvidos no procedimento, cuja obriga~ao de nao divulgar informa~oes 

pode ser cobrada jurisdicionalmente, portanto o advogado que conhece do 

procedimento tern o dever de nao permitir a ocorrencia de vazamento de informa~oes. 

Quando ocorrer diligencias para se collier provas durante a elabora~ao do 

Inquerito Policial-Militar, os atos poderao contar com a presen~a do indiciado 

juntamente como o seu advogado, porem nao lhes serao permitido qualquer 

interferencia durante os atos do presidente do IPM, de maneira que caso se julgue 
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subtraido de seus direitos ou que os principios constitucionais sejam violados, podeni 

usar da palavra na forma do Estatuto da Advocacia. 

As testemunhas, ao prestarem suas declara~oes, estarao compromissadas com 

o dever de dizer a verdade, ja que suas alega~oes poderao subsidiar a defesa de urn 

"culpado" ou, a acusa~ao de urn inocente que podera se ver processado na Justi~a 

Militar, de maneira que devem responder criminalmente por alega~oes inveridicas. Ja 

o indiciado nao esta obrigado a responder as perguntas que lhe forem feitas, e a sua 

recusa nao podera ser entendida como viola~ao ao preceito de faltar a verdade, que e 

considerado transgressao disciplinar grave, mesmo porque se nao existem alega~oes, 

nao se pode formalizar uma acusa~ao, uma vez que nao se pode apreciar se o que foi 

dito e verdadeiro ou mentiroso, uma vez que nao foi dito nada. 

0 fato de o Inquerito Policial-Militar ser inquisitivo nao faculta a interpreta~ao 

de que deva ser conduzido nos moldes da !dade Media; todo ato devera estar 

alicer~ado em previsao legal, devendo a autoridade militar que o preside, durante o seu 

curso, respeitar os principios constitucionais que sao assegurados a todos os brasileiros 

e estrangeiros residentes no Brasil, em atendimento ao art. 5° caput, e seus incisos. 

Havendo duvida sobre a legalidade de urn ato, esse ato nao deve ser praticado com a 

justifica~ao que na fase inquisit6ria o principio eo do "in dubio pro societa", uma vez 

que esse principio se refere aos atos do indiciado e nao da autoridade. 29 

29 ROSA, Paulo Tadeu Rodrigues. DIRE/TO MIL/TAR. Historia e Doutrina- artigos ineditos. Florian6polis: 
AMAJME - Associa~ao dos Magistrados das Justi~as Militares Estaduais, 2002, texto adaptado p.118 a 
120 
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CAPITUL03 

"Todo homem se suhmete as autoridades constituidas, pois nao ha 
autoridade que nao venha de Deus, e as que existem foram estahelecidas 
por Deus. De modo que aquele que se revolta contra a autoridade opoe-se 
a ordem estahelecida por Deus. E os que se op()em atrairao sohre si a 
condena9ao. Os que govemam incutem medo quando se pratica o mal, 
nao quando se faz o hem. Queres entao ter medo da autoridade? Pratica o 
hem e dela recebeni elogios, pois ela e o instrumento de Deus para 
conduzir ao hem. Se, porem, praticar o mal, teme, porque nao e a toa que 
ela traz a espada: ela e o instrumento de Deus para fazer justi9a e punir 
quem pratica o mal". 

Paulo de Tarso, aos Romanos. 

3 AUTORIDADES DE POLl CIA JUDICIARIA MILITAR 

No capitulo anterior, foi tratado sobre a evolu9ao do Inquerito Policial-Militar 

no cemirio mundial, passando pelos sistemas processuais ate os dias atuais; o assunto a 

seguir trata das autoridades de policia judiciaria militar. 

Ao longo dos anos, a Justi9a Militar sofreu varios ataques durante processos 

que organismos de Direitos Humanos acompanhavam e exigiam resultados que lhes 

convinham. Esses ataques chegaram ao apice de buscarem apoio da opiniao publica 

para a extin9ao dessa justi9a especializada. 

Tendo em vista a dificuldade em conseguir a extin9ao dos Tribunais de Justi9a 

Militar, usou-se a tatica do esvaziamento de conteudo a ser julgado por essa Justi9a, de 

maneira a toma-la superflua. Dessa forma, come9ou-se pelos crimes contra pessoa, 

transferindo a competencia de julgar homicidios praticados por Policiais Militares para 

a Justi9a Comum, muito embora nada tenha mudado para os militares federais, 

perdurando a competencia desses delitos para a Justi9a Militar Federal. 

Alguns absurdos foram observados quanto a forma como foi alterada a 

competencia para julgar os referidos delitos, tal como a inconstitucionalidade da 

norma que transferiu tal competencia, a incoerencia de ideias, os objetivos escusos 

sobre o bern comum que norteia a origem e a propria existencia da norma penal

militar, alem do visivel preconceito contra a Justi9a Militar e contra as Policias 

Militares. Foi resolvido o problema quanto a sua inconstitucionalidade, haja vista a 
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altera<;ao normativa por Emenda Constitucional n°. 45, mas ainda persistiu sua 

incoerencia, ja que o crime continuou militar, com a apura<;ao realizada por meio de 

lnquerito Policial-Militar que e encaminhado a Justi<;a Militar, dela e remetido ao 

Tribunal de Justi<;a para que se inicie o processo e se veja julgado no Tribunal do JUri. 

Como esse nao e o tema central deste trabalho, nao se pretende aprofundar no 

assunto, embora nao possa deixar de fazer esses comentarios na introdu<;ao do 

capitulo, ja que da mesma forma se questionou o inquerito policial-militar, incutindo 

inumeras criticas contra as Policias Militares, que acabaram por adotar procedimentos 

norteadores mais rigidos, buscando dar transparencia e credibilidade aos atos de 

policia judiciaria militar, alem de aumentar a fiscaliza<;ao sobre as autoridades 

militares quanto as providencias adotadas nas ocorrencias envolvendo policiais 

militares. 

Toda essa preocupa<;ao das Policias Militares sempre objetivou demonstrar a 

corre<;ao das atitudes e a rigidez dos atos praticados pelos comandantes, porem as 

normas e as orienta<;oes se voltaram a forma e pouco se discutiu quanto ao metodo, 

culminando por criar condi<;oes que tomaram mais comodas a instaura<;ao do inquerito 

pela autoridade militar, do que correr o risco de justificar a sua nao instaura<;ao, ato 

que posteriormente poderia ser questionado por autoridade superior, que interpretando 

de outra forma desacreditaria o julgamento originario, ate mesmo provocando uma 

apura<;ao disciplinar. 

Com a evolu<;ao do conceito de Direitos e Garantias lndividuais advindos da 

Constitui<;ao Federal de 1988, ocorreram inUmeras altera<;oes normativas, algumas 

pela nao recepcionalidade, e outras por, altera<;ao legislativa, que afetou a legisla<;ao 

penal militar e processual penal militar, nao ocorrendo, por enquanto, a revisao dos 

C6digos Penal Militar e Processual Penal Militar, sendo que estes continuam 

basicamente os mesmos, porem as interpreta<;oes sobre o assunto come<;aram a 

dificultar os atos ate entao tornados por comodidade, criando polemica e dificultando a 

tomada de decisoes da autoridade competente. 

As autoridades que deixarem de instaurar urn inquerito policial-militar ou, em 

virtude disso, fizerem qualquer indiciamento abusivo, poderao responder 

criminalmente por isso. 
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Agora vemos uma mudan<;a de opiniao, raras sao as criticas referentes ao 

patemalismo ou corporativismo na fase investigat6ria do Inquerito Policial-Militar, 

mas nao raras sao as que tratam da extravagancia com que ele e instaurado, ou ainda, 

quanto as circunstancias de como se prende em flagrante delito no ambito das 

Corpora<;oes Policiais-Militares. Embora as criticas nem sempre consideram que todo 

abuso certamente e apurado, haja vista o salutar acompanhamento do TJM, do MP e da 

OAB, exercido sobre os atos administrativos praticados pelas autoridades militares. 

Ha que se meditar que toda for<;a de defesa militar esta fundamentada e 

estruturada nos pilares da hierarquia e da disciplina. Aquele que os negligencia tende 

ao desleixo administrativo, e, por ser tao 6bvia, a importancia desses pressupostos e 

que as melhores for<;as militares sao avaliadas pela observa<;ao quanto a rigidez da sua 

disciplina, a qual sustenta a hierarquia, baseando-se na performance profissional dos 

seus integrantes. Portanto, quanto mais tecnica e a forma<;ao do homem maior sera sua 

consciencia e seu voluntarismo para com a disciplina e, dessa forma, maiores serao as 

exigencias institucionais garantidoras da disciplina e da hierarquia. Nao se pretende 

justificar qualquer ato abusivo que venha subtrair direitos e garantias; tal argumento 

visa tao-somente a esclarecer que a posi<;ao da autoridade militar e complexa por se 

limitar a uma linha tenue da competencia, que fica comprimida de urn lado pela for<;a 

do Regulamento Disciplinar e da prevarica<;ao, e do outro, pelo abuso de autoridade, o 

que vern exigir, a cada dia, urn melhor preparo tecnico do profissional que tern a 

incumbencia do poder de policia judiciaria militar. 

Alem do que, a disciplina e a hierarquia nao podem ser desculpas para a 

pratica de atos extravagantes, ja que mesmo o remedio certo para uma pessoa sa 

sempre sera nocivo; portanto, esse ato entrara em choque com os mesmos principios 

da disciplina e da hierarquia, de forma que, alem de nao estar se buscando o bern 

tutelado, estara transgredindo-o. 

Com respeito a esse assunto, o Ministerio Publico tern apontado para o 

exagero de alguns procedimentos, e tais observa<;oes nao devem passar despercebidas, 

devem ser corridas em ambito administrativo, de maneira a evitar que seja em ambito 

jurisdicional, o que podera gerar transtomos para quem praticou o ato, alem de 

produzir danos que as indeniza<;oes somente poderao minimizar; para tanto, basta 
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tentar calcular quanto custa urn dia de prisao indevida, ja que urn dia de vida perdido 

nunca mais e recuperado. 

E tao obvia a importancia da hierarquia e da disciplina que e assunto tratado na 

propria Constitui~ao Federal, ao serem colocados como hens juridicos a serem 

tutelados por todas as institui~oes militares. Mario Mazagao aponta para algumas 

conseqiiencias advindas da observancia da hierarquia e da disciplina na administra~ao: 

A unidade de dire~ao, que trata da uniformidade com que a ordem 
emanada de autoridade superior se distribui em todos os niveis do 
6rgao administrativo; 
A vigilincia do superior sobre as atividades dos subordinados, que 
trata da responsabilidade que compete ao superior para fiscalizar o 
cumprimento da ordem emanada; 
Faculdade de avocar qualquer caso da competencia dos orgaos 
subordinados e de substitui-los, ressalvado as excec;oes impostas em 
lei; 
Faculdade de revisao dos atos dos subordinados, podendo a 
autoridade superior confrrma-los, modifica-los ou revoga-los, 
discricionariamente ou movido por recurso do interessado; 
Faculdade de atribuir penalidades aos subordinados, dentro da sua 
competencia; 
Faculdade de resolver conflitos de atribui~oes entre subordinados, 
competindo a autoridade imediatamente superior aos conflitantes. 30 

Portanto, a autoridade nao deve se afastar dos pressupostos da hierarquia e da 

disciplina e sim, seus atos devem nelas estar fundamentados de maneira que, sem 

subtrairem direitos ou garantias, venham eles respaldar a propria existencia desses 

fundamentos. 

3.1 AUTORIDADE ORIGINARIA 

A previsao da policia judiciaria militar e encontrada na lei ordinaria, uma vez 

que a Constitui~ao Federal nao a preve tacitamente, porem em seu § 4°, do artigo 144, 

quando trata da competencia de policia judiciaria por parte da Policia Civil, excetua a 

30 MASAGAO, Mario. Curso de Direito Administrativo, 6a ed. Sao Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1977, 
p.92 
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apura~ao das infra~oes penais-militares, deixando implicita a defini~ao da competencia 

dessa apura~ao aos organismos militares. 

Claudio Amin Miguel e Nelson Codibelli apresentam o seguinte entendimento 

a respeito da fun~ao de policia judiciaria militar: 

[ ... ] apenas excepcionalmente as Foryas Armadas atuam como policia 
judiciaria militar, ja que a sua destinayao constitucional e a defesa da 
Patria, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de 
qualquer destes, da lei e da ordem. 31 

Por outro lado, Jorge Cesar de Assis afirma que: 

Pela propria caracteristica do direito penal militar brasileiro, onde 
existe uma dualidade de infrayoes especiais (crimes propria e 
impropriamente militares ), aliado ao fato de que a Administrayao 
Militar e sempre participe do p6lo passivo da ayaO delituosa, vista 
sempre como grave ofensa a disciplina e a hierarquia, atividade de 
policia judiciaria militar de ha muito deixou de ser excepcional para 
tomar-se rotineira tanto nas F on;as Armadas quanto nas Policias 
Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares. 32 

Nao ha inten~ao de parafrasear os autores, ja que o eixo discursivo vern 

apontando para urn entendimento de que a atividade de policia judiciaria militar e de 

investiga~ao das infra~oes penais-militares e de importancia impar para as institui~oes 

militares, haja vista essa fun~ao sera ferramenta garantidora do bern juridico tutelado 

pelas Organiza~oes Militares, mas sim, a fmalidade de demonstrar que existem outros 

pensadores que estao militando na area do Direito Militar, apresentando ideias e 

colocando-as em discussao. 

0 exercicio da policia judiciaria militar esta descrito no artigo 7°, do C6digo 

de Processo Penal Militar: 

Codigo de Processo Penal Militar 
art. 7° A policia judiciaria militar e exercida nos termos do art. 8°, 
pelas seguintes autoridades, conforme as respectivas jurisdiyoes: 

31 MIGUEL, Claudio Amin & COLDIBELLI, Nelson. Elementos de Direito Processual Penal Militar. Rio de 
Janeiro: Editora Lillnen Juris, 2000. p. 42 

32 DE ASSIS, Jorge Cesar.(a) C6digo de Processo Penal Militar Anotado- Volume 1, 23 edi~lio- Revista e 
Atualizada. Curitiba: Editora Jurua, 2006. p. 32 
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a) pelos ministros da Marinha, do Exercito e da Aeromiutica, em 
todo o territ6rio nacional e fora dele, em rel~ao as fon;as e 6rgaos 
que constituem seus Ministerios, bern como a militares que, neste 
carater, desempenhem missao oficial, permanente ou transit6ria, 
em pais estrangeiro; 

b) pelo chefe do Estado-Maior das F or~as Armadas, em rela~ao a 
entidades que, por disposi~ao legal, estejam sob suajurisdi~ao; 

c) pelos chefes de Estado-Maior e pelo secretario-geral da Marinha, 
nos 6rgaos, for~as e unidades que lhes sao subordinados; 

d) pelos comandantes de Exercito e pelo comandante-chefe da 
Esquadra, nos 6rgaos, for~as e unidades compreendidos no ambito 
da respectiva a~ao de comando; 

e) pelos comandantes de Regiao Militar, Distrito Naval ou Zona 
Aerea, nos 6rgaos e unidades dos respectivos territ6rios; 

f) pelo secretario do Ministerio do Exercito e pelo chefe de Gabinete 
do Ministerio da Aeromiutica, nos 6rgaos e servi~os que lhes sao 
subordinados; 

g) pelos diretores e chefes de 6rgaos, reparti~oes, estabelecimentos 
ou servi~os previstos nas leis de organiza~ao basica da Marinha, 
do Exercito e da Aeronautica; 

h) pelos comandantes de for~as, unidades ou navios; 

Verifica-se no artigo 7°, do C6digo de Processo Penal Militar, a distribui~ao de 

atribui~oes para cada autoridade militar, o que deve ser adaptado conforme as 

altera~oes de denomina~oes de cargos sofridas ao Iongo de tempo, desde a edi~ao do 

C6digo de Processo Penal Militar, e por nele nao ter sido estabelecida a equipara~ao 

com as autoridades estaduais. Portanto, na previsao de Ministros, adapta-se para 

Comandantes da Marinha de Guerra, do Exercito e da Aeromiutica; de Estado-Maior 

das F or~as Armadas, para Estado-Maior da Defesa; como as autoridades da letra "h" 

estao defmidas de forma generica: "Comandantes de F or~as", entendem-se os 

Comandantes Gerais das Policias e Bombeiros Militares, alem dos demais 

Comandantes de Unidades. 

0 C6digo de Processo Penal Militar nao se afasta da hierarquia quando 

estabelece os niveis de competencia as autoridades, baseando-se segundo o escalao 

hienirquico-militar; portanto, conforme a disposi~ao normativa, essas autoridades 

estao investidas do poder de policia judichiria militar, e somente por meio delas o 

Inquerito Policial-Militar se inicia, podendo ser por julgamento proprio, por 

determina~ao de autoridade superior, por requisi~ao da Justi~a Militar ou do Ministerio 

Publico, conforme o artigo 10: 
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Art. 10. 0 inquerito e iniciado mediante portaria: 

a) de oficio, pela autoridade militar em cujo ambito de jurisdi<;ao ou 
comando haja ocorrido a infra<;ao penal, atendida a hierarquia do 
infrator; 

b) por determina<;ao ou delega<;ao da autoridade militar superior, que, 
em caso de urgencia, poden1 ser feita por via telegratica ou 
radiotelefonica e con:firmada, posteriormente, por oficio; 

c) em virtude de requisi<;ao do Ministerio Publico; 
d) por decisao do Superior Tribunal Militar, nos termos do art. 25; 
e) a requerimento da parte ofendida ou de quem legalmente a 

represente, ou em virtude de representa<;ao devidamente 
autorizada de quem tenha conhecimento de infra<;ao penal, cuj a 
repressao caiba a Justi<;a Militar; 

f) quando, de sindicancia feita em ambito de jurisdi<;ao militar, 
resulte indicio da existencia de infra<;ao penal militar. 

Qualquer que seja a razao que origine a instaura~ao do Inquerito Policial

Militar, a motiva~ao para os atos das autoridades militares deve ser interpretada como 

primordial para sua sustenta~ao, como se justificasse antecipadamente a nao

ocorrencia de abuso, embora nao basta demonstrar a legalidade do ato, ele tambem 

tern que atender a etica militar e ao principio da moralidade. Essa observa~ao 

demonstra a qualidade profissional da autoridade que praticou o ato, dando 

credibilidade a sua decisao. 

Uma vez que compete a policia judiciaria militar apurar os crimes militares; 

prestar aos 6rgaos e juizes da Justi~a Militar e aos membros do Ministerio Publico as 

informa~oes necessarias a instru~ao e julgamento dos processos, bern como realizar as 

diligencias que por eles lhe forem requisitadas; cumprir os mandados de prisao 

expedidos pela Justi~a Militar; representar a autoridades judiciarias militares acerca da 

prisao preventiva e da insanidade mental do indiciado; cumprir as determina~oes da 

Justi~a Militar, relativa aos presos sob sua guarda e responsabilidade; solicitar das 

autoridades civis as informa~oes e medidas que julgar uteis a elucida~ao das infra<;oes 

penais, que esteja a seu cargo; requisitar da policia civile das reparti<;oes tecnicas civis 

as pesquisas e exames necessarios ao complemento e subsidio de inquerito policial

militar; atender, com observancia dos regulamentos militares, a pedido de 

apresenta~ao de militar ou funcionario de reparti<;ao militar a autoridade civil 
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competente, desde que legal e fundamentado o pedido; devera a autoridade militar 

estar atenta as a~oes que lhe compete praticar antes mesmo de decidir por iniciar o 

Inquerito Policial-Militar, conforme o artigo 12: 

Codigo de Processo Penal Militar: 
art. 12. Logo que tiver conhecimento da pnitica de infra9ao penal 
militar, verificavel na ocasiao, a autoridade a que se refere o § 2° do 
art. 10 devera, se possivel: 

a) dirigir-se ao local, providenciando para que se nao alterem o 
estado e a situa9ao das coisas, enquanto necessaria; 

b) apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham rela9ao 
como fato; 

c) efetuar a prisao do infrator, observado o disposto no art. 244; 
d) collier todas as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e 

suas circunst~cias. 

0 lnquerito Policial-Militar nao e urn procedimento que extge uma a~ao 

imediata para que se inicie. Atendendo ao prescrito no artigo 12, tera material para 

formar sua convic~ao, mas se ainda pairar duvidas sobre a ocorrencia ou nao de crime, 

se e militar ou nao, ou sobre sua autoria, a autoridade podera proceder uma 

investiga~ao preliminar ou mesmo uma sindicancia regular, para que se possa formar 

juizo e decidir sobre o ato a ser praticado. E de born alvitre que qualquer ato 

preliminar praticado seja formalizado, por meio de uma ordem de servi~o, oficio ou 

qualquer outro documento, e que seu resultado redunde em urn relat6rio que subsidie 

sua decisao, objetivando qualquer questionamento sobre quais providencias adotou ao 

tomar conhecimento dos fatos, uma vez que o exercicio de policia judiciaria militar 

nao e faculdade, mas sim dever de oficio da autoridade militar: 

Ementa: Em sendo crime de natureza militar, a lavratura do auto de 
prisao em flagrante incumbe a autoridade de policia judiciaria militar 
(art. 7° e 8°, e 243 a 253 do CPPM), e nao a Policia Civil; para onde a 
ocorrencia foi indevidamente encaminhada. 
Comandante de Unidade, Oficial de servi9o e Guarni~ao PM que se 
omitem na ado9ao das medidas de policia judiciaria impostas por lei e 
por instru~oes do Comando da Corpora9ao (NI n°. 038/BMIEM 
BM/99), dando causa direta a pratica de atos prejudiciais a 
Administra~ao Militar e a Justi9a, viola em tese o art. 324 do C6digo 
Penal Militar. 
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Pedido de correi~ao acolhido, determinando a remessa dos autos ao 
eminente Dr. Procurador-Geral de Justi~a (CPPM, art. 397). Unfurime. 
(T JM!RS - Correi~ao Parcial 999/02, Rei. Juiz Cel Antonio 
Carlos Maciel Rodrigues). 33 

Portanto sao de suma importancia as a~oes preliminares tomadas pela 

autoridade militar, que deverao ser balizadas na previsao legal, e os fatos interpretados 

corretamente no momento da argumenta~ao motivadora da abertura do Inquerito 

Policial-Militar. E em virtude disso que se procura demonstrar que a investiga~ao 

preliminar nao e mera formalidade, mas sim urn procedimento sumarissimo que "ad 

cautela" objetiva a constata~ao de indicios de crime militar, devendo em seu 

encerramento ser relatado o cumprimento do artigo 12, do CPPM, garantindo uma 

decisao segura da autoridade militar, evitando desgastes institucionais: 

lnquerito Policial, Falta de Justa Causa. 
Por falta de justa causa, a Turma deferiu habeas corpus para 
determinar o trancamento de inqm!rito Policial-Militar instaurado 
contra o paciente pela suposta pratica dos crimes de calUnia e injUria 
em face de militares da Academia da For~a Aerea. Tratava-se, na 
especie, de aluno da Escola de Cadetes da For~a Aerea que tivera seu 
pedido de readmissao em curso de forma~ao denegado, havendo 
ajuizado, por meio de advogado, medida cautelar,a qual servira de 
base para a instaura~ao do mencionado inquerito policial. A Turma 
considerou que o Advogado apenas narrou os fatos a frm de proceder 
a defesa de seu cliente, nao havendo utilizado expressoes atentat6rias 
contra a honra dos militares da For~a Aerea, salientando, ainda, que, 
ao paciente nao pode ser imputada ofensa que, se existe, teria sido 
praticada por seu advogado no exercicio profissional. 
(STF - 1 a Turma - HC81.482, REL. Mim. Ilmar Galvao, j. em 
16.4.2002, Informativo STF n. 264). 34 

Convencido da existencia de indicios de cometimento de cnme militar, a 

autoridade militar decidini pela instaura~ao do Inquerito Policial-Militar, quando 

devera designar o escrivao ( artigo 11 ), fun~ao que deve recair em urn segundo ou 

primeiro tenente, nos casos onde o indiciado seja oficial; e recaira em urn sargento, 

subtenente ou suboficial, nos demais casos. 

33 DE ASSIS, Jorge Cesar.(a) C6digo de Processo Penal Militar Anotado- Volume 1, 23 edi<;lio- Revista e 
Atualizada. Curitiba: Editora Jlll"illi, 2006. p. 36 
34 Ibidem. p. 37 



53 

A autoridade origimiria podeni prosseguir na presidencia do procedimento ou, 

de pronto, no ato da portaria, delegar as fun~oes de policia judiciaria militar 

transferindo a competencia apurat6ria, ressaltando que ao fmal das investiga~oes o 

procedimento retomani relatado pela autoridade delegada, cabendo-lhe emitir 

formalmente a solu~ao que podera concordar ou nao com o relat6rio, a partir do qual 

se remete os autos a Justi~a Militar. 

3.2 AUTORIDADE DELEGADA 

Delegar significa investir na faculdade de obrar; transmitir poderes; incumbir, 

encarregar, enviar alguem com poderes de julgar, resolver, obrar. 35 

A autoridade militar originciria tern a faculdade de apurar ou delegar a 

competencia apurat6ria, conforme se ve nos paragrafos do artigo 7°, do CPPM, 

acabando por ser regra geral na atividade de policia judiciaria militar: 

Codigo de Processo Penal Militar: 
art. 7° 
[ ... ] 
Delega~ao do exercicio 
§ 1 o Obedecidas as normas regulamentares de jurisdi<;ao, hierarquia e 
comando, as atribui<;oes enumeradas neste artigo poderao ser 
delegadas a oficiais da ativa, para fins especificados e por tempo 
limitado.' 
§ 2° Em se tratando de delega<;ao para instaura<;ao de inquerito 
Policial-Militar, deveni aquela recair em oficial de posto superior ao 
do indiciado, seja este oficial da ativa, da reserva, remunerada ou nao, 
ou reformado. 
§ 3° Nao sendo possivel a designa<;ao de oficial de posto superior ao 
do indiciado, podeni ser feita a de oficial do mesmo posto, desde que 
mais antigo. 
§ 4° Se o indiciado e oficial da reserva ou reformado, nao prevalece, 
para a delega<;ao, a antiguidade de posto. 

Designa~ao de delegado e avocamento de inquerito pelo ministro 
§ 5° Se o posto e a antiguidade de oficial da ativa excluirem, de modo 
absoluto, a existencia de outro oficial da ativa nas condi<;oes do § 3°, 
cabeni ao ministro competente a designa<;ao de oficial da reserva de 

35 FERREIRA, Aurelio Buarque de Rolanda. Pequeno Dicionario Brasileiro da Lingua Portuguesa, 1 J3 ed. Sao 
Paulo: Editora Gamma, 1986. 
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posto mais elevado para a instaurayao do inquerito Policial-Militar; e, 
se este estiver iniciado, avoca-lo, para tomar essa providencia. 

E importante salientar que o C6digo de Processo Penal Militar nao deixa 

duvidas quanto a defmi~ao de quem e a autoridade de policia judichiria militar, muito 

menos quem pode receber a delega~ao da competencia apurat6ria que deve recair 

sobre urn Oficial da ativa; devendo ser superior ou mais antigo se o indiciado for 

Oficial, podendo ser Oficial da reserva se nao houver da ativa superior ou mais antigo 

que o indiciado, pon!m se o indiciado for Oficial da reserva nao prevaleceni a 

antiguidade no ato da delega~ao. Ainda resta a constante observancia da possibilidade 

de surgir uma nova suspeita de autoria e recair sobre urn Oficial de maior posto ou 

mais antigo que o encarregado do Inquerito Policial-Militar. Nesse caso, o encarregado 

deveni encerrar sua participa~ao, relatando todas as providencias adotadas e suas 

convic~oes a autoridade delegante, a qual providenciara nova delega~ao. 

Devera a autoridade delegada, de imediato, verificar na Portaria de instaura~ao 

do Inquerito Policial-Militar se o escrivao foi designado, caso contrario sera seu 

primeiro ato, conforme preceitua o artigo 11, do CPPM: 

Codigo de Processo Penal Militar: 
art. 11. A designayao de escrivao para o inquerito cabera ao 
respectivo encarregado, se nao tiver sido feita pela autoridade que lhe 
deu delegayao para aquele frm, recaindo em segundo ou primeiro
tenente, se o indiciado for oficial, e em sargento, subtenente ou 
suboficial, nos demais casos. 

J a o primeiro ato do escrivao e o de prestar compromisso na conformidade do 

paragrafo unico, do artigo 11 : 

Compromisso legal 
Paragrafo unico. 0 escrivao prestara compromisso de manter o sigilo 
do inquerito e de cumprir fielmente as determinayoes deste C6digo, no 
exercicio da funyao. 

0 objetivo do compromisso do escrivao vai alem do fato de que deve manter o 

sigilo do inquerito, porem deve-se lembrar que a reserva prevista legalmente s6 

menciona que o escrivao sera sargento, subtenente ou suboficial, quando o indiciado 
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for Pra~a; e segundo ou primeiro-tenente quando se tratar de Oficial, nao existindo 

qualquer obriga~ao que o escrivao seja de maior posto ou mais antigo que o indiciado, 

de forma que ha necessidade do compromisso para o resguardo da disciplina e da 

hierarquia. Nesse caso, pode o escrivao, em tese, incorrer no cometimento do crime do 

artigo 230, do CPM, viola~ao do sigilo profissional, se a revela~ao resultar dano a 

outrem. Por outro lado, o C6digo de Processo Penal Militar proibiu o escrivao de 

testemunhar sobre fatos que venha ter conhecimento na fase que atuou como escrivao, 

conforme o artigo 3 55. 36 

3.3 ATRIBUI<;OES FUNCIONAIS 

0 encarregado do Inquerito Policial-Militar estara investido da competencia de 

policia judiciaria militar, a qual esta prevista no artigo 8°, do CPPM, devendo, 

preliminarmente, verificar se as medidas prescritas no artigo 12 foram tomadas, caso 

contrario devera toma-las e, a partir dai, conforme determina o artigo 13, deve ouvir: o 

ofendido; o indiciado; testemunhas; proceder a reconhecimento de pessoas e coisas; 

fazer acarea~oes; determinar, se for o caso, que se proceda a exame de corpo de delito 

e a quaisquer outros exames e pericias; determinar a avalia~ao e identifica~ao da coisa 

subtraida, desviada, destruida ou danificada, ou da qual houve indebita apropria~ao; 

tomar as medidas necessarias destinadas a prote~ao de testemunhas, peritos ou do 

ofendido, quando coactos ou amea~ados de coa~ao que lhes tolha a liberdade de depor 

ou a independencia para a realiza~ao de pericias ou exames. 

Devera, ainda, proceder a buscas e apreensoes quando fundadas razoes a 

autorizarem, para prender criminosos; apreender coisas obtidas por meios criminosos 

ou guardadas ilicitamente; apreender instrumentos de falsifica~ao ou contrafa~ao; 

apreender armas e muni~oes e instrumentos utilizados na pratica de crime ou 

destinados a fim delituoso; descobrir objetos necessarios a prova da infra~ao ou a 
defesa do acusado; apreender correspondencia destinada ao acusado ou em seu poder, 

36 DE ASSIS, Jorge Cesar.(a) Codigo de Processo Penal Militar Anotado- Volume 1, 23 edi~ao- Revista e 
Atualizada. Curitiba: Editora Jurua, 2006. p. 45. 
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quando haja fundada suspeita de que o conhecimento do seu conteudo possa ser util a 

elucida9ao do fato ; apreender pessoas vitimas de crime; colher elementos de 

convic9ao. 

0 encarregado nao pode se limitar a tomar o depoimento das partes envolvidas 

nos fatos, deve ir alem do que prescreve o CPPM, estabelecendo urn roteiro inteligente 

para ouvir cada urn deles, de maneira que as respostas venham trazer sustenta9ao as 

hip6teses levantadas na elabora9ao da estrategia. Todas as perguntas deverao ser 

preparadas antes de iniciar as formalidades, alem de uma seqUencia de perguntas que 

poderao ou nao serem formuladas, dependendo da resposta obtida pela pergunta 

anterior, caracterizando com isso uma a9ao tatica de investiga9ao, como exemplo: 

FATO ROUBO 

PERGUNTAS SOBRE 0 AUTOR 

PERGUNTA Voce pode reconhecer o autor do del ito? 

RESPOSTA 
Pos o. Nao. 

ESPERADA 

PERGUNTA Quem e 0 autor? Quais as caracteristicas do autor? 

Do geral para os Nao me lembro - Estava 
detalhes: Ra9a Altura 

com o rosto coberto 
Peso. Cabelo. 

RESPOSTA E fulano de tal. Nao sei o nome dele. Complei¢o fisica. Voz. 
Caracterlsticas gerais: 

ESPERADA Ra9a. Altura Peso. 
Olhos, nariz, boca, 

Cabelo. Complei9ao 
orelhas, queixo, testa, 

fisica. Voz. 
cicatrizes. 

Perguntas sobre o Perguntas para Perguntas para Perguntas para 
paradeiro: identifica-lo: identifica-lo + paradeiro: identifica-lo + paradeiro: 

Onde mora? Onde 
Conhece algum Conhece algum amigo Conhece algum amigo 

PERGUNTA moram parentes ou 
amigo ou parente? ou parente? Conhece a ou parente? Conhece a 

amigos? Onde mora 
Conhece a mulher mulher ou namorada mulher ou namorada 

a mulher ou 
ou namorada ( atual (atual ou antiga)? Sabe (atual ou antiga)? Sabe 

namorada? Sabe 
onde freqtienta? 

ou antiga)? onde freqtienta? onde freqtienta? 

PERGUNTAS SOBRE 0 MOMENTO DA PRA TICA DO DELITO 
As perguntas devem ser orientadas para identificar o tempo em que ocorreu o fato, pois identificar 

PERGUNTA o momento em que se encontrava cada urn dos envolvidos ise destruir possiveis alibis, ja que 
todos os alibis usam como metodo a desconexao do tempo e espa9o entre o envolvido e o fato. 

PERGUNTAS SOBRE 0 LOCAL DA PRA TICA DO DEL ITO 
As perguntas devem ser orientadas de maneira a conduzir a ocorrencia no espa9o, identificando o 

PERGUNTA modo como ocorreu o fato: mais tarde com outras inforrnay5es, estabelecer como agiu cada urn 
dos envolvidos 



PERGUNTAS SOBRE OS INSTRUMENTOS DA PRA TICA DO DELITO 

PERGUNT A I As perguntas devem ser orientadas para identificar os instrumentos utilizados, bern como a 
ligayao entre eles e o autor 

PERGUNT AS SOBRE OS DENS SUBTRAIDOS 

PERGUNT A I As perguntas devem ser orientadas para identificar os bens subtraidos, bern como a ligayao entre 
eles e o autor 

QUADRO 01- Estrutura de Questionamento 

57 

0 exemplo usado tern o objetivo de demonstrar que se o encarregado nao 

preparar uma estrutura de questionamento, a possibilidade de ficar sem resposta para 

duvidas simples e grande, nao sendo rara a reconvoca9ao para nova oitiva por deixar 

de faze-la corretamente. Alem disso, preparando uma estrutura de questionamento, a 
medida que as perguntas se tomam complexas, os detalhes das respostas ja serao 

esperados, nao passando despercebidos e, estando a resposta incompleta, o 

encarregado reperguntara garantindo a qualidade da oitiva. 

Quando preparar a estrutura de questionamento, nao podera esquecer de 

considerar o que discorre o artigo 311, do CPPM: 

Codigo de Processo Penal Militar: 
art. 311. Sempre que possivel, o ofendido sera qualificado e 
perguntado sobre as circunstancias da infrayao, quem seja ou presuma 
ser seu autor, as provas que possa indicar, tomando-se por termo as 
suas declara9oes. 
Paragrafo unico. Se, notificado para esse fun, deixar de comparecer 
sem motivo justo, podera ser conduzido a presenya da autoridade, sem 
ficar sujeito, entretanto, a qualquer sanyao. 

De igual maneira, caso tenha que tomar o depoimento do ofendido em 

domicilio distante, de maneira que nao lhe permita faze-lo pessoalmente, com a 

elabora9ao da estrutura de questionamento ficara mais facil montar a sequencia de 

quesitos, permitindo que a autoridade requisitada consiga compreender os motivos dos 

quesitos e garanta a resposta adequada. A requisi9ao de precat6rio encontra respaldo 

no artigo 361: 

Codigo de Processo Penal Militar: 
Art. 361. No curso do inquerito policial-militar, o seu encarregado 
podera expedir Carta precat6ria a autoridade militar superior do local 
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onde a testemunha estiver servindo ou residindo, a fim de notifica-la e 
inquiri-la, ou designar oficial que a inquira, tendo em aten9ao as 
normas de hierarquia, se a testemunha for militar. Com a precat6ria, 
enviara c6pias da parte que deu origem ao inquerito e da portaria que 
lhe determinou a abertura, e os quesitos formulados, para serem 
respondidos pela testemunha, alem de outros dados que julgar 
necessarios ao esclarecimento do fato. 
Paragrafo unico. Da mesma forma, podera ser ouvido o ofendido, se 
o encarregado do inquerito julgar desnecessario solicitar-lhe a 
apresenta9ao a autoridade competente. 

Os indicios de autoria nem sempre sao suficientes para urn indiciamento e nao 

ha necessidade de faze-lo no inicio do Inquerito Policial-Militar, porem identificada a 

autoria 0 indiciamento e inevitavel. 

0 importante e que nao se inicie urn Inquerito Policial-Militar, muito menos 

que se indicie uma pessoa, sujeitando-a ao procedimento inquisitorial que lhe imputa, 

em tese, responsabilidade criminal, sem que haja urn argumento bern fundamentado, 

motivando-o com arrazoamento baseado em circunstancias concretas; por essa 

circunstancia e que se defende a realiza9ao de investiga9ao preliminar. 

Posicionamento interessante seve na cita9ao de Ronaldo Joao Roth: 

Cremos, portanto, que o trabalho de Policia Judiciaria Militar deve vir 
precedido, sempre que possivel, de procedimento disciplinar, o que 
lhe dara maior qualidade e, sem duvida alguma, nao levara ao 
cometimento de excessos e abusos tao constantes, desgastando, 
desnecessariamente, nao s6 a Administra9ao militar, mas tambem a 
J . c 37 ustls;a astrense. 

Julgando necessario determinar os detalhes quanto a forma como foi praticada 

a infra9ao penal, a autoridade podera promover a reconstitui9ao dos fatos, desde que 

nao contrarie a moralidade ou a ordem publica, nem atente contra a hierarquia ou a 

disciplina militar, em conformidade como paragrafo unico, do artigo 13, do CPPM. 

0 inquerito devera terminar dentro de vinte dias, se o indiciado estiver preso, 

contado esse prazo a partir do dia em que se executar a ordem de prisao; ou no prazo 

de quarenta dias, quando o indiciado estiver solto, contados a partir da data em que se 

instaurar o inquerito. 0 prazo podera ser prorrogado por mais vinte dias pela 

37 ROTH, Ronaldo Joao •. (b) Temas de Direito Militar, la edil;iio. Sao Paulo: Editora Suprema, 2004. p. 107. 
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autoridade militar superior, desde que nao estejam concluidos exames ou pericias ja 

iniciados, ou haja necessidade de diligencias, indispensaveis a elucida~ao do fato, 

devendo a autoridade fazer o pedido em tempo oportuno, de modo a ser atendido, 

antes do termino do prazo. 
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CAPITUL04 

"A palavra foi dada ao homem para explicar os seus pensamentos, e 
assim como os pensamentos sao os retratos das coisas, da mesma 
forma as nossas palavras sao retratos dos nossos pensamentos". 

Jean Moliere 

4 CLASSIFICA<;AO DO DELITO 

Ap6s analise e discussao sobre as autoridades e suas atribuiyoes no Inquerito 

Policial-Militar, realizada no capitulo anterior, muito embora o assunto ainda trate das 

atribuiyoes das autoridades militares envolvidas, em virtude da importancia para a 

realizayao dos procedimentos de apurayao da infrayao penal, sua abordagem especifica 

foi contemplada com urn novo capitulo. 

A classificayao do tipo penal tern tres momentos distintos, os quais devem ser 

observados pela autoridade policial-militar no momento em que estiver formalizando o 

ato de instaurayao do Inquerito Policial-Militar. 38 

Em primeiro lugar, devera elaborar a descri~ao do fato, quando serao juntadas 

ao texto todas as informayoes disponiveis, todos os dados, todos os documentos, 

solicitayoes de exames e os resultados de exames ja disponibilizados, de maneira a 

preparar o alicerce para a construyao argumentativa que vira a seguir. Ou seja, esta 

fase enseja a elaborayao de urn relat6rio sobre a investigayao realizada 

preliminarmente, a partir do momento em que a autoridade toma conhecimento do 

fato. 

Quando se tratou do inquerito, verificou-se que no artigo 9° do C6digo de 

Processo Penal Militar, este se encontrava conceituado: 

C6digo de Processo Penal Militar: 
art. 9° 0 inquerito Policial-Militar e a apura~ao sumciria de fato, que, 
nos termos legais, configure crime militar, e de sua autoria. Tern o 
carater de instru~ao provis6ria, cuja finalidade precipua e a de 
ministrar elementos necesscirios a propositura da a<;ao penal. 

38 ROTH, Ronaldo Joao. (b) Op. Cit. p. 177. 
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Ao analisar o conceito do IPM, deve-se observar que o seu objetivo e a 

apura~ao de fato que se configure como crime rnilitar e a irnportancia dessa 

observa~ao visa cornpreender o pensarnento equivocado que tern norteado a praxe 

rnilitar, quando evita de apontar efetivarnente qual o crime que se esta apurando, 

deixando a tipifica~ao para o Ministerio Publico, como se o ato ofendesse ao Promotor 

Publico, urna vez que lhe cabe a acusa~ao, nao ultrapassando, a autoridade, a prirneira 

fase da classifica~ao. 

Segundo o rnestre Fernando da Costa Tourinho Filho, quando trata do 

inquerito policial, desde a sua idealiza~ao, o inquerito se apresenta como instrurnento 

apurat6rio escrito que deve ser seguido de urna serie de diligencias: 

Foi, contudo, com a Lei n. 2.033, de 20-9-1871, regulamentada pelo 
Decreto-lei n. 4.824, de 28-11-1871, que surgiu, entre nos, o inquerito 
policial com essa denomina9ao, e o art. 42 da referida lei chegava 
inclusive a defmi-lo: "0 inquerito policial consiste em todas as 
diligencias necessarias para o descobrimento dos fatos criminosos, de 
suas circunstiincias e de seus autores e cumplices, devendo se 
reduzido a instrument a escrito". 
[ ... ] Essa investiga9ao, ou, se quiserem, essa primeira atividade 
persecut6ria do Estado, que, grosso modo, e realizada pela Policia 
Judiciaria, e informada de uma serie de diligencias, tais como: buscas 
e apreensoes, exames de corpo de delito, exames grafosc6picos, 
interrogat6rios, depoimentos, declara9oes, acarea9oes, 
reconhecimentos que, reduzidos a escrito ou datilografados, 
constituem os autos do inquerito policial. 39 

Ele faz ainda urna observa~ao rnuito interessante quando diz que o artigo 144, 

§ 1°, IV e § 4°, da Constitui~ao Federal, distingue as fun~oes de apurar as infra~oes 

penais corn as de policia judiciaria, ou seja, urna coisa e investigar, que se trata da 

fun~ao da policia repressiva; e outra, e 0 inquerito policial, fun~ao da policia 

judiciaria. Como o texto se refere as fun~oes da Policia Civil, por analogia, pode-se 

dizer que as rnedidas investigativas prelirninares sao a~oes previstas 

constitucionalrnente como fun~ao da policia investigativa, portanto nao se poderia 

dizer que a autoridade policial-rnilitar estaria prevaricando ern retardar, por urn 

39 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Op. Cit. p. 194. 
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determinado tempo, a instaura~ao do Inquerito Policial-Militar, desde que seu ato seja 

motivado formalmente: 

[ ... ] de investigar o fato tipico e apurar a respectiva autoria. E o 
conceito que se infere do art. 4° do C6digo de Processo Penal. 
Contudo, o art. 144, § 1°, IV e § 4°, da Constitui9ao Federal distingue 
as fun96es de apurar as infra96es penais e as de Policia Judiciaria. 40 

Muito embora se defenda que uma investiga~ao preliminar seja uma atitude 

que demonstra o grau de preocupa9ao da autoridade, ela nao pode ser usada com 

objetivo de procrastinar o ato de instaura~ao do Inquerito Policial-Militar. 0 seu 

objetivo eo de fazer urn levantamento de informa~oes que permitam identificar com 

mais corre~ao a existencia ou nao de indicios de crime, alem de propiciar informa~oes 

para qualifica-lo como comum ou militar. De igual entendimento, muito embora a letra 

"f', do artigo 10, do C6digo de Processo Penal Militar, diga que haja instaura~ao de 

IPM quando o resultado de sindicancia feita em ambito da administra~ao militar 

aponte para a ocorrencia de indfcios de crime militar, nao e correta a instaura9a0 de 

sindicancia quando a autoridade ja tenha conhecimento e informa9oes que indiquem 

tais indicios, devendo, nesse caso, instaurar o IPM. 

Portanto, e urn ato importante da autoridade originaria a produ9ao de uma 

investiga~ao preliminar, que atenda no minimo o previsto no artigo 12, do C6digo de 

Processo Penal Militar, que, ao fmal, lhe possibilite condi9oes de qualificar o fato 

como crime, crime militar ou inexistencia de indicio de crime, decidindo pela 

instaura9ao ou nao do Inquerito Policial-Militar. Dessa forma, devera se dirigir ao 

local do fato, isola-lo, guardando-o para que se nao alterem o estado e a situa~ao das 

coisas, colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e suas 

circunstancias, identificar os instrumentos e todos os objetos que tenham rela9ao com 

o fato, os quais serao apreendidos, caso seja instaurado o IPM e efetuar a prisao do 

infrator em se constatando o flagrante delito. Em sendo essas a9oes delegadas a Oficial 

que esteja em servi~o, ao final, este devera relatar todas as a96es tomadas e, 

40 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Op. Cit. p. 195. 
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principalmente, suas impressoes sobre o fato ocorrido, propiciando a autoridade de 

policia judiciaria militar efetivar sua decisao. 

4.1 TIPIFICAc;AO NAS PORT ARIAS DE IPM 

A autoridade de policia judiciaria militar dever::i ter, em suas maos, todas as 

informa~oes coletadas sobre o fato, analisando-o a luz da legisla~ao penal comum e 

penal militar, verificando se ha previsao da conduta analisada como uma conduta 

delituosa e concluir pela existencia ou nao de crime. Ao final da analise, ter-se-a como 

resultado que a conduta: 

a) nao e conduta delituosa; 

b) e crime previsto no C6digo Penal; 

c) e crime previsto no C6digo Penal Militar. 

No primeiro caso, a autoridade decidira pela nao instaura~ao do Inquerito 

Policial-Militar, arquivando a documenta~ao que trouxe o fato ao seu conhecimento. 

No segundo, ao se constatar que e crime comum, a autoridade devera 

encaminhar todos os elementos envolvidos na pratica da conduta delituosa: o autor, 

testemunhas etc., a autoridade civil competente para lavrar o inquerito policial. 

No ultimo, constatado que a conduta comissiva ou omissiva encontrada tern 

previsao no C6digo Penal Militar e esta em conformidade com o seu artigo 9°, 

determinara a devida instaura~ao do Inquerito Policial-Militar. 

Resta, ainda, a autoridade militar, nos tres casos, o dever de apreciar o fato 

administrativamente, ja que existe a possibilidade de se tratar de transgressao 

disciplinar, que tambem e uma viola~ao, porem na sua manifesta~ao elementar e 

simples, e, dessa forma, independente de ser ou nao crime ou crime militar, ainda pode 

se enquadrar em alguma previsao do Regulamento Disciplinar. 

Convencida da existencia de indicios do cometimento de cnme militar, a 

autoridade, por meio de portaria, determina a instaura~ao do Inquerito Policial-Militar, 
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devendo descrever pormenorizadamente o caso f;itico, a conexao do fato a urn tipo 

penal-militar e as condi~oes impostas no artigo 9°, do C6digo Penal Militar. 

Portanto e da competencia da autoridade de policia judiciaria militar 

identificar a infra~ao cometida, qualificando-a como crime militar e tipifica-la de 

maneira que a dire~ao tomada nas investiga~oes seja formalizada na portaria. Esse ato 

e importante por que motiva a decisao, e a motiva~ao e urn dos requisitos do ato 

administrativo, ja que 0 inquerito e urn procedimento administrativo, e a portaria e urn 

ato administrativo, conforme discorrem Guilherme de Souza Nucci, Jose da Silva 

Loureiro Neto e Hely Lopes Meirelles: 

[ ... ] inquerito policial: trata-se de urn procedimento preparat6rio da 
a9ao penal, de carater administrativo [ ... ] 41 

0 inquerito policial constitui instru9ao provis6ria, procedimento 
administrativo [ ... ] 42 

Portarias sao atos administrativos intemos pelos quis os chefes de 
6rgaos, reparti9oes ou servi9os expedem determina9oes gerais ou 
especiais a seus subordinados, ou designam servidor para fun9oes e 
cargos secundarios. Por portaria tambem se iniciam sindicancia e 

dmini . 43 processos a strattvos. 

Entende-se, portanto, que se a autoridade de policia judiciaria militar 

determina a instaura~ao de urn inquerito para apurar urn crime, o minimo a fazer e 

dizer que o crime esta sendo apurado. 

Ainda, na elabora~ao da portaria que determina a instaura~ao do Inquerito 

Policial-Militar, ha que se apontar para a inconveniencia do indiciamento no ato 

administrativo da portaria, isto porque 0 inquerito, por si s6, e 0 instrumento que estara 

apurando o crime e sua autoria, de maneira que devera apontar o indiciado, lembrando 

que, ao Iongo das investiga~oes, todo o conhecimento sobre a pratica do delito pode 

softer altera~oes, dirigindo a suspei~ao a outros envolvidos ou a pessoas que nem 

figuravam inicialmente no momento do auto. 

41 NUCCI, Guilherme de Souza. C6digo de Processo Penal Comentado. 63 ediyao. Sao Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais. 2007. p. 62. 

42 LOUREIRO NETO, Jose da Silva. Processo Penal Militar. 5a ediyao. Sao Paulo: Editora Atlas, 2000. p. 14. 
43 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 223 ediyao. Sao Paulo: Editora Malheiros, 

1997. p. 167. 
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4.2 DESPACHO INDICIATORIO 

lndiciar e 0 termo que designa 0 ato de apontar para 0 individuo indicios de 

praticar uma conduta encontrada na norma adjetiva, como previsao de conduta 

inaceitavel pela sociedade, portanto considerada delitiva. 

0 praticante da conduta e denominado indiciado e se toma o mais importante 

dos elementos que compoem o objeto de investiga~ao do inquerito policial. 

Alguns autores entendem que toda vez que se aponta a pratica de uma conduta 

delitiva a urn suspeito, surge a necessidade de instaura~ao de Inquerito Policial

Militar, de maneira que, em nao havendo suspeito a ser indiciado, nao se justifica a 

instaura~ao do inquerito policial. 

Apregoar para a inconveniencia do indiciamento de urn suspeito no ato 

administrativo da portaria que instaura o IPM, e urn pensamento contrario a 
interpreta~ao de muitas autoridades que nao entendem haver inquerito sem indiciado. 

Muito embora o fato de nao haver suspeito a ser indiciado permita urn periodo maior 

para uma investiga~ao preliminar que visa fomecer dados para a instaura~ao do 

procedimento, ha que se entender que o inquerito da competencia para a autoridade 

tomar determinadas atitudes e formalizar cada uma delas em auto que o Ministerio 

Publico tomara conhecimento. 

Ouvir as testemunhas e o maior exemplo, pois em uma investiga~ao estas sao 

ouvidas oralmente, mas se fosse instaurado o inquerito policial, os depoimentos teriam 

de ser por escrito. Em primeiro Iugar, a testemunha teria que comparecer a sede da 

OPM, onde seria ouvida, sendo que a competencia para obrigar o seu comparecimento, 

por meio de intima~ao, e dada pelo C6digo de Processo Penal Militar. Em segundo 

Iugar, ela seria ouvida a termo sem o compromisso de dizer a verdade, ja que esse 

compromisso s6 ocorre na fase pre-processual, com previsao na mesma norma 

substantiva, o que obrigaria a autoridade policial-militar instaurar o IPM. Ha que se 

registrar que urn Inquerito Policial-Militar arquivado, sem indiciamento, tern maior 

valor que uma mera investiga~ao, alem do que, passado urn determinado periodo e, por 

algum meio, se descubra urn suspeito, os atos para produzir o inquerito poderiam estar 

prejudicados, chegando a impossibilidade de forma~ao de provas. Por outro lado, uma 



66 

investiga~ao e urn inquerito realizados pr6ximos do periodo de ocorrencia da infra~ao 

penal teriam maior chance de juntar provas para sustenta~ao de uma acusa~ao. 

Dentro do contexto possivel no IPM, ha de se distinguir a 
autoria confirmada pelas investiga~oes, a autora descoberta pelas 
investiga~oes e a autoria nao descoberta pelas investiga~oes. Apenas 
nas duas primeiras havera o indiciamento e, ainda assim, como se 
~1 d " . d . 44 1.a ou, se comprova a a ocorrencia e cnme. 

A assertiva do autor vern a tona demonstrando que, mesmo sem declarar 

diretamente, pode-se entender haver inquerito sem indiciamento. 

Em se instaurando urn Inquerito Policial-Militar sem indiciamento, a 

responsabilidade do ato fica para a autoridade delegada, mesmo porque o indiciamento 

e apontar para aquele que a autoridade policial se convenceu de ser o suspeito pela 

pratica da conduta delitiva, culminando por entregar ao Ministerio Publico seu 

convencimento e sua argumenta~ao, sustentando que seja acusado formalmente. 

Portanto, nada melhor que seja realizado por aquele que presidiu todos os feitos de 

policia judiciaria militar. 

0 ato do indiciamento deve ser formalizado por mew de urn despacho 

indiciat6rio, no qual a autoridade policial-militar faz constar nos autos a condi~ao de 

suspeito da pratica da infra~ao penal e determina que seja ouvido em auto de 

interrogat6rio. 

[ ... ] Tal ato e revestido de formalidade e isso se deve ao fato de que 
pode afetar negativamente a vida das pessoas. Sendo exercido de 
forma arbitraria, pode caracterizar-se, dentre outras coisas, como uma 
ofensa aos direitos do cidadao ou ate as liberdades publicas. Assim, e 
imprescindivel que o ato obede~a aos seguintes pressupostos: a) 
existencia de uma infra~ao penal, repelida no ordenamento juridico; b) 
fundada suspeita de que o indiciado seja o autor do crime, tudo 
evidenciado por pro vas sustentaveis; c) nao ter agido o indiciado em 
excludente de ilicitude. 45 

44 ROTH, Ronaldo Jolio.(b) Op. Cit. p. 178. 
45 SIRINO, Sergio Imkio & GIOSTRI, Hidelgard Taggesell, 2001. apud DE ASSIS, Jorge Cesar. (a) Op. Cit. 

p. 46-47. 
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No despacho indiciat6rio, a autoridade deve relatar as causas que conduziram 

a decisao em questao, de maneira que tais causas apontem a dire.;ao do interrogat6rio. 

Vale lembrar que o despacho indiciat6rio foi disciplinado como instituto que compoe o 

inquerito policial realizado pela Policia Civil do Estado de Sao Paulo, por meio da 

Portaria n°. 18, de 25 de novembro de 1998. 46 

Muito embora a condi.;ao de indiciado aponte indicios da pnitica 

de crime para uma ou mais pessoas, isto nao retira seus direitos e garantias, que deve 

ser do conhecimento e da preocupa.;ao da autoridade de policia judichiria militar. 

Inquerito policial. Unilateralidade. A situa~ao juridica do 
indiciado. 0 inquerito policial, que constitui instrumento de 
investiga<;ao penal, qualifica-se como procedimento administrativo 
destinado a subsidiar a atua<;ao persecut6ria do Ministerio Publico, 
que e, enquanto dominus litis - 0 verdadeiro destinatario das 
diligencias executadas pela Policia Judiciaria. A unilateralidade das 
investiga<;oes preparat6rias da a<;ao penal nao autoriza a Policia 
Judiciaria a desrespeitar as garantias juridicas que assistem ao 
indiciado, que nao mais pode ser considerado mero objeto de 
investiga<;oes. 0 indiciado e sujeito de direitos e dispoe de garantias, 
legais e constitucionais, cuja inobservancia pelos agentes do Estado, 
alem de eventualmente induzir-lhes a responsabilidade penal por 
abuso de poder, pode gerar a absoluta desvalia das provas ilicitamente 
obtidas no curso da investiga<;ao policial. (STF - 1 a Turma - Rei. 
Min. Celso de Mello- DJU 04.10.1996, p. 37.100) 47 

Indiciado. Interrogatorio. Presen~a de defensor. A nova 
Constitui<;ao do Brasil nao impos a autoridade policial o dever de 
nomear defensor tecnico a indiciado, especialmente quando da 
realiza<;ao de seu interrogat6rio na fase inquisitiva do procedimento de 
investiga<;ao. A Lei Fundamental da Republica simplesmente quando 
preso, assegurou ao indiciado a possibilidade de fazer-se assistir, 
especialmente quando preso, por defensor tecnico. A Constitui<;ao nao 
determinou, em consequencia, que a autoridade policial 
providenciasse assistencia profissional, ministrada por advogado, ao 
indiciado preso. Nada justifica a assertiva de que a realiza<;ao do 
interrogat6rio policial, sem que ao ato esteja presente o defensor 
tecnico do indiciado, caracteriza comportamento ilicito do 6rgao 
incumbido, na fase pre processual, da persecu<;ao e da investiga<;ao 
penais. A confissao policial feita por indiciado desassistido de 

46 Materia publicada na Revista Brasileira de Ciencias Criminais no 26, p. 348/351. apud. ROTH, Ronaldo Jo~o. 
(c) Op. Cit. p. 6-7. 

47 DE ASSIS, Jorge Cesar. (a) Op. Cit. p. 48. 
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defensor nao ostenta, por si mesma, natureza ilicita. (STF -18 Turma 
-Rei. Min. Celso de Mello- DJU 14.08.1992, p. 12.227) 48 

Tambem nao se podeni esquecer que a legisla~ao disciplina o inquerito 

policial com o objetivo de garantir urn born trabalho investigativo da Policia. 

Haque se entender que o objetivo do Inquerito Policial-Militar e apurar se o 

fato realmente aconteceu, como ele aconteceu, quem o praticou, como foi essa 

participa~ao e quem presenciou. De forma que o inquerito somente sera coroado de 

exito se conseguir, em se tratando de que o fato aconteceu, apontar para o autor do 

delito, motivando sua argumenta~ao de forma tecnica e de maneira que fome~a todos 

OS elementos para a persecu~ao criminal em fase processual. Portanto, e incumbencia 

de suma importancia o indiciamento no Inquerito Policial-Militar, ato que deve ser 

buscado com cuidado, mas com afmco, por parte da autoridade de policia judiciaria 

militar 

4.3 RELATORIO DO IPM 

0 relat6rio da autoridade delegada e a solu~ao da autoridade delegante 

encontram previsao no artigo 22 e seu § 1°, do C6digo de Processo Penal Militar: 

Codigo de Processo Penal Militar: 
Relatorio 
Art. 22. 0 inquerito sera encerrado com minucioso relat6rio, em que 
o seu encarregado mencionara as diligencias feitas, as pessoas ouvidas 
e os resultados obtidos, com indica9ao do dia, hora e Iugar onde 
ocorreu o fato delituoso. Em conclusao, dira se ha infra9ao disciplinar 
a punir ou indicio de crime, pronunciando-se, neste ultimo caso, 
justificadamente, sobre a conveniencia da prisao preventiva do 
indiciado, nos termos legais. 
Solu~ao 
§ r No caso de ter sido delegada a atribui9ao para a abertura do 
inquerito, o seu encarregado envia-lo-a a autoridade de que recebeu a 
delega9ao, para que lhe homologue ou nao a solu9ao, aplique 
penalidade, no caso de ter sido apurada infra9ao disciplinar, ou 
determine novas diligencias, se as julgar necessarias. 

48 DE ASSIS, Jorge Cesar. (a) Op. Cit. p. 49. 
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Ao final do Inquerito Policial-Militar, o encarregado deve relatar todas as 

ac;oes tomadas, providencias adotadas e discorrer sobre o carater da sua opiniao. 

Durante sua argumentac;ao, confirmar ou nao a tese inicial da portaria de instaurac;ao 

do IPM, inclusive, inserindo se constatou os indicios do cometimento de crime militar; 

tipificar a conduta delitiva, motivando sua tese com a demonstrac;ao de todo trabalho 

realizado durante a investigac;ao; alem de apontar a suspeic;ao de autoria para pessoa 

que ja deve estar indiciada. 

A convicc;ao do encarregado e importante para a sustentac;ao de sua motivac;ao. 

E advem das provas levantadas durante a investigac;ao, as quais devem ser valorizadas, 

de acordo com o que ensinou o grande pensador, Cesare Beccaria, em sua obra 

publicada em 1761, responsavel pela mudanc;a da visao que se tinha em sua epoca 

sobre como apurar e apenar delitos: 

Aqui esta urn teorema geral, que pode ser de muita utilidade 
para calcular a certeza de urn fato e, sobretudo, o valor que tern os 
indicios de urn delito: 

Quando as provas de urn fato se ap6iam todas entre si, quer 
dizer, quando os indicios do crime nao se mantem senao apoiados uns 
nos outros, quando a forya de inillneras provas depende apenas de 
urna, o nillnero dessas provas nada aurnenta nem diminui na 
probabilidade do fato: merecem pouca considerayao, pois, se destruis 
a Unica prova que parece certa, derrocareis todas as demais. 

Quando, porem, as provas independem urnas das outras, isto e, 
quando cada indicio pode ser provado separadamente, quanto mais 
nurnerosos eles forem, tanto mais provavel sera a certeza das 
restantes. 
[ ... ] 

A certeza que se requer para, convencer urn culpado, e, portanto, 
a mesma que se institui todos os homens nos seus mais importantes 
neg6cios. 

As provas de urn delito podem ser diferenciadas em provas 
perfeitas e provas imperfeitas. As provas perfeitas sao aquelas que 
demonstram, de maneira positiva, que e impossivel se o acusado 
inocente. As provas sao imperfeitas quando a possibilidade de 
. " . d d - ' 1 'd 49 mocencm o acusa o nao e exc UI a. 

49 BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e das Penas. Curitiba: Remus Livraria, Distribuidora e Editora, 2000. p. 22 
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0 encarregado tern como objetivo principal convencer a autoridade delegante, 

uma vez que ela, de posse do Inqm5rito Policial-Militar relatado, elaborani a solu~ao na 

qual podera concordar ou nao como relat6rio, conforme o § 2°, do artigo 22: 

Advoca~ao 

§ 2° Discordando da solucao dada ao inquerito, a autoridade que o 
delegou podeni avoca-lo e dar solucao diferente. (destaque meu) 

A despeito da estranha reda~ao desse paragrafo, ja que esta previsto no caput e 

no § 1 o que a autoridade delegada relata, e a autoridade delegante soluciona, o 

entendimento tern sido de que a solu~ao pode discordar da conclusao do relat6rio. 

0 objetivo do relat6rio e subsidiar a autoridade originaria, porem e salutar que 

o encarregado mantenha contato com ela durante a fase de apura~ao, discutindo sobre 

a estrategia da investiga~ao, sobre os depoimentos, os exames etc., de maneira a evitar 

sua discordancia que somente podera existir em razao do merito, que e pessoal, nao se 

aceitando quanto a forma, a qual deve ser corrigida durante o tramite do IPM. 

Ate o momento da solu~ao, o inquerito encontra-se em poder da autoridade de 

policia judiciaria militar, de maneira que, em havendo o surgimento de provas que 

venham redirecionar a autoria dos atos apurados no procedimento, a autoridade deve 

tomar providencias para que a condi~ao de indiciado seja corrigida. 

0 ato do indiciamento deve ser corrigido porque "[ ... ] se o suspeito de um 

crime for indiciado, e ele 0 presumido autor da in.frac;iio [ ... ]" 50
, e tao importante 

quanto desvendar a autoria de urn crime e o ato de nao imputar responsabilidade 

incorretamente, pois pode provocar prejuizo a pessoa indiciada, com reflexos na area 

penal, processual penal, administrativa, trabalhista, social e na propria carreira militar. 

E, se em algum momento a autoridade de policia judiciaria militar incorrer na duvida, 

e melhor que nao indicie, porem se 0 fez, desfa~a-o por meio de outro ato 

administrativo, considerando o que afmna Odete Medauar: 

[ ... ] fmnou-se no direito brasileiro, por elabora((aO jurisprudencial e 
doutrinaria, entendimento segundo o qual dois sao os principais meios 

50 ROTH, Ronaldo Joao. Artigo: 0 cancelamento do indiciamento no Inquerito Policial Militar. Florian6polis: 
Revista Direito Militar, n°. 55- Set/Out., 2005. p. 06 
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de se desfazer urn ato administrativo, para que deixe de produzir 
.c: •t l - - 51 e1.e1 os: a anu ar;ao e a revogar;ao. 

Portanto, qualquer uma das autoridades, seja a delegada ou delegante, deveni, 

ao entender que o ato praticado esta em desconformidade normativa, atuar, produzindo 

o cancelamento do indiciamento ou o seu "desindiciamento", por meio de ato, 

motivando as circunstancias. 

Finalizado o Inquerito Policial-Militar, os autos devem ter o destino conforme 

o previsto no CPPM: 

Codigo de Processo Penal Militar: 
Remessa do inquerito a Auditoria da Circunscri~ao 
Art. 23. Os autos do inquerito serao remetidos ao auditor da 
Circunscri9ao Judiciaria Militar onde ocorreu a infra9ao penal, 
acompanhados dos instrumentos desta, bern como dos objetos que 
interessem a sua prova. 
Remessa a Auditorias Especializadas 
§ 1° Na Circunscri9ao onde houver Auditorias Especializadas da 
Marinha, do Exercito e da Aeronautica, atender-se-ci, para a remessa, a 
especializa9ao de cada uma. Onde houver mais de uma na mesma 
sede, especializada ou nao, a remessa sera feita a primeira Auditoria, 
para a respectiva distribui9ao. Os incidentes ocorridos no curso do 
inquerito serao resolvidos pelo juiz a que couber tomar conhecimento 
do inquerito, por distribui9ao. 
§ 2° Os autos de inquerito instaurado fora do territ6rio nacional serao 
remetidos a 1 a Auditoria da Circunscri9ao com sede na Capital da 
Uniao, atendida, contudo, a especializa9ao referida no § 1°. 

0 relat6rio nao deve se limitar ao mero resumo dos atos juntados ao Inquerito 

Policial-Militar, ele deve ir alem disso. Ha que se abordar o fato de forma sucinta, o 

modo como foi praticado, todas as alega9oes implicitas ao fato, valorando os 

depoimentos e desprezando qualquer alega9ao superflua, produzir uma discussao de 

argumentos pros e contras, apresentar o metodo empregado para se chegar a conclusao 

de maneira que permita ao titular da a9ao penal tirar o maximo proveito do trabalho 

realizado. 

0 encarregado sempre devera ter em mente que urn born trabalho na fase de 

apura9ao da infra9ao penal ajudara posteriormente os profissionais incumbidos de 

51 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. Sao Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004. p. 183 
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acusar e de realizar a defesa do n5u, porem urn trabalho mau realizado prejudicani a 

acusa~ao e facilitara a defesa, podendo obrigar a Justi~a a sentenciar urn culpado como 

se fosse inocente. 

0 relat6rio e o encerramento do inquerito que deve ser elaborado com "chave 

de ouro", sua produ~ao depende de materia prima de qualidade, e quem busca e 

incorpora essa materia prima no Inquerito Policial-Militar eo encarregado. Portanto a 

dificuldade para produzir o relat6rio s6 ocorrera se o inquerito estiver fraco de 

elementos, que pode ocorrer pela dificuldade imposta em formar provas ou pela falta 

de empenho daquele que estiver a frente das investiga~oes. Considerando que a 

maioria das investiga~oes sempre sera de dificil solu~ao, ja que em grande parte dos 

delitos os envolvidos nao tern inten~ao de ajudar e alguns ate procuram atrapalhar, s6 

resta o impeto do encarregado em buscar a verdade, e todo esse impeto deve ser 

demonstrado quando da elabora~ao do relat6rio. 

A autoridade delegante recebera o relat6rio eo analisara, formada a convic~ao, 

decidira por concordar ou discordar, motivando sua decisao e esclarecendo a 

providencia que devera ser adotada a seguir. 

Em nao havendo concordancia, podera restituir ao encarregado determinando 

providencias a serem adotadas, ou avocar para si a responsabilidade de executa-la, 

posteriormente solucionando o IPM. 

Concordando com o relat6rio, a autoridade elaborara a Solu~ao, manifestando 

sua decisao, motivando-a como deve ser todo o ato administrativo, remetendo-o a 
Justi~a Militar, conforme a jurisdi~ao da ocorrencia da infra~ao penal-militar, sendo 

previsto que, nao havendo setor de distribui~ao, o lnquerito Policial-Militar devera ser 

encaminhado a 1 a Auditoria, a qual distribuira. Preve ainda que OS IPM instaurados 

fora do territ6rio nacional deverao ser remetidos ala Auditoria no Distrito Federal. 
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CAPITUL05 

"E necessario ter o caos ca dentro para gerar uma 
estrela". 

Friedrich Nietzche 

5 INVESTIGA~AO DO CRIME NO IPM 

No capitulo anterior, tratou-se da importancia da classifica~ao dos delitos 

militares, bern como da necessidade da tipifica~ao nas portarias de Inquerito Policial

Militar e do despacho indiciat6rio, discorrendo, tambem sobre a mudan~a no relat6rio 

do IPM. 0 assunto a seguir trata da riqueza da investiga~ao policial no arcabou~o do 

inquerito. 

Segundo Aurelio Buarque de Rolanda Ferreira, investigar e procurar, 

pesquisar, inquirir, descobrir, de maneira que se pode concluir que investigar e a a~ao 

de obter conhecimento sobre algo. 

Investigar nao e, apenas, juntar dados e, ao final, concluir com base no 

universo construido, e muito mais que isso. Juntar dados e apenas urn dos passos a ser 

dado para compor o conjunto de a~oes denominado investiga~ao. Basicamente, ha 

duas formas para se obter dados, a primeira e a coleta, e a segunda, a busca. 

A coleta, "que significa co/her", tern como objetivo preparar uma cole~ao 

"conjunto, reuniiio de objetos, compilac;iio, ajuntamento" 52
, eo ato de juntar os dados 

que se encontram disponiveis, ou seja, que ja se encontram arquivados ou compondo 

os bancos de dados, ou que estao a nossa frente prontos para serem colhidos. A 

partir da forma~ao desse conjunto de dados conhecidos, inicia-se o trabalho de 

organiza~ao, de maneira que se possa ter uma visao espacial da cole~ao. 0 objetivo de 

organiza-los visa a encontrar rela~oes entre os elementos que compoem o conjunto e, 

por meio dessas a~oes, obterem novos conhecimentos atraves de dados conhecidos. 

Na busca de rela~oes entre os elementos disponiveis, logo se percebera o 

surgimento de lacunas que muitas vezes nao permitem urn entendimento total daquilo 

52 FERREIRA, Aurelio Buarque de Rolanda. Op. Cit. 
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que se procura, portanto outras ac;oes devem ser tomadas para preencher todos os 

espac;os com dados ou informac;oes que nao estao disponiveis; a essas ac;oes, da-se o 

nome de investigar. Nesse momento, inicia-se o trabalho de busca, "investiga9iio; 

pesquisa; procura", 53 dos dados ou informac;oes que preencherao as lacunas surgidas 

durante a coleta. 

Portanto, entende-se como investigac;ao duas ac;oes distintas, embora a mais 

usada para explicar o termo e a segunda, por caracterizar mais a obtenc;ao do 

conhecimento. Ha quem diga que a primeira forma, a coleta, nao e investigar, porque 

se junta informac;oes que ja estao disponiveis e, dessa maneira, nao se estaria buscando 

urn novo conhecimento, pois ja se tern a posse dele. Nao se pode concordar com isso, 

uma vez que ate juntar as informac;oes e os dados disponiveis nao se tern 

conhecimento novo, o que se tern e urn mero conjunto de dados e informac;oes, os 

quais nem sempre indicam algo novo. Porem, ao organizar esse conjunto, 

classificando-o, sistematizando-o, conforme a necessidade de conhecimento que se 

procura, ao fmal, ter-se-a em maos urn conhecimento que antes era indisponivel e, por 

esse motivo, entende-se que coletar e urn ato investigativo. 

Para exemplificar a importancia da organizac;ao da coleta, basta juntar os 

dados sobre ocorrencias de transito em uma determinada area da Cidade de Sao Paulo. 

Ao final da coleta, o comprimento da relac;ao obtida podera ser medida com uma trena, 

em virtude do seu tamanho. Quando se observa essa relac;ao, nao se tern qualquer 

conhecimento novo, a nao ser a quantidade total. Porem, quando se organiza, 

conforme a necessidade de conhecimento a ser buscada, podendo ser: "qual e a 

incidencia de ocorrencia por determinado periodo de tempo?", "qual e a incidencia por 

dia da semana?", "qual e a incidencia por dia domes?", "qual a idade dos veiculos que 

produziram os acidentes?", "qual a idade dos condutores que produziram os 

acidentes?". Ao final, ter-se-a urn conhecimento ate entao indisponivel, muito embora 

os dados que conduziram ate ele estivessem disponiveis. 

No meio cientifico o termo mais usado para identificar as ac;oes de 

investigac;ao e a "pesquisa".Muitos autores evitam usar o termo investigar, talvez para 

fugir da analogia com a investigac;ao policial, julgando-a menos cientifica, o que e 

53 FERREIRA, Aurelio Buarque de Rolanda. Op. Cit. 
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uma pobreza de intelectualidade, ja que significam a mesma cmsa e o seu valor 

cientifico e enorme, haja vista a quantidade e qualidade dos profissionais que operam 

nessa area. Essa observa9ao e de suma importancia, e o policial, tambem, deve saber e 

entender que seu trabalho e cientifico, por isso deve-se utilizar de todos OS metodos 

desenvolvidos para se buscar solu9oes em todas as areas do conhecimento, evoluindo 

os procedimentos utilizados no seu trabalho, de maneira a angariar melhores 

resultados. Ander-Egg, em sua obra, emitiu o seguinte conceito sobre a pesquisa: 

[ ... ]urn procedimento reflexivo, sistematico controlado e criativo, que 
permite descobrir novos fatos ou novos dados, rela9oes ou leis, em 
qualquer campo do conhecimento. 54 

A investiga9ao nao e uma disciplina estudada no mew militar e isso se 

configura em urn erro grave, nao s6 do ponto de vista da competencia, mas tambem do 

ponto de vista estrategico. E isso fica claro, pois, como foi desenhado neste capitulo, a 

investiga9aO e igual a pesquisa, pois alguns Oficiais, no ato de planejarem suas 

opera9oes, se surpreendem quando obtem urn conhecimento novo, muitas vezes sem 

saber que suas a9oes de coleta, busca e analise, nada mais e que investiga9ao. Ocorre 

que isso nao pode ser conseguido ao acaso, ja que seria urn metodo empirico e nao 

muito profissional. 0 fim deve ser conseguido por urn caminho definido tecnicamente, 

de forma 16gica, ou seja, por meio urn metodo cientifico. 

E evidente que essa materia nao tern feito parte do curriculo de forma9ao do 

Oficial, por nao se considerar a investiga9ao policial como competencia da Policia 

Militar ou das F or9as Armadas, mas, sim, da Policia Civil. Ledo engano, pots 

investigar eo ato principal a ser realizado no Inquerito Policial-Militar. 

Ocorre, ainda, que nao sao raros os elogios aos IPM, s6 que isso ocorre porque 

o universo de compara9ao e muito ruim, vide os resultados obtidos pela Policia Civil, 

pois o culpado nem sempre e descoberto e, em grande parte, quando indiciados, 

acabam por nao ser condenados, portanto nao significa que realmente os IPM estao 

sendo bern feitos. Parece urn paradoxo, mas, na verdade, o que acontece e que o 

procedimento acaba na primeira fase da investiga9ao, somente juntando os dados e 

54 ANDER-EGG, 1978. apud. DOS REIS, Albani Borges. Metodologia Cientifica e Pericia Criminal. 
Campinas: Millennium Editora, 2006. p. 56. 
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informa9oes disponiveis, e ja se consegue apontar urn possivel indiciado, ou seja, o 

que existe e uma demasiada preocupayao formal com os IPM, e de certa maneira, a 

forma como sao elaborados os tomam muito organizados e, como ja foi visto, a 

organiza9ao e urn dos metodos de se buscar conhecimento, mas se enganam quando 

julgam que isso basta para se preparar urn born inquerito, sendo que o encarregado nao 

pode limitar suas a9oes quando elas nao sao limitadas pela lei. 

Urn born argumento que sustenta a afirma9ao do paragrafo anterior encontra

se no anexo A, deste trabalho, que e o Procedimento Administrativo Padrao - PAP, 

utilizado pela Policia Militar do Estado de Sao Paulo na orienta9ao e elabora9ao dos 

Inqueritos Policiais-Militares, mas ao ser analisado observa-se que, embora tenha sido 

muito bern elaborado, toda orienta9ao visa tao-somente o estabelecimento de urn 

formato. Essa e uma preocupayao que se tern encontrado nas organizayoes militares 

com urn excesso de relevancia, porem, na verdade, a forma nao tern muita 

importancia, ja que o IPM nao e nulo pela forma, haja vista inumeras decisoes do 

Supremo Tribunal Federal a esse respeito. A forma e importante, mas o conteudo e 

muito mais. 

Nao se pode deixar de comentar sobre a excepcionalidade do assunto 

abordado, pois ha que se registrar que, nos casos de deser9ao, todo o procedimento 

apurat6rio deve ser realizado observando-se rigorosamente toda formalidade prevista, 

pois a Justi9a Militar, em primeira analise, s6 conhecera da acusa9ao quando nao 

houver erro formal. 

A investiga9ao deve ser assunto academico, nao s6 quando se estuda 

metodologia cientifica, mas tambem durante estudos de tecnica de investiga9ao 

policial. E, se por questOes estrategicas o comando julgar que nao e viavel compor a 

grade curricular dos cursos de forma9ao com esta materia, poder-se-a preparar urn 

estagio suplementar aos Oficiais e Sargentos para capacita-los a fun9ao, porem nao 

podera permitir que profissionais que nao tenham passado por esse estagio venham a 

presidir ou participar como escrivao dos inqueritos, uma vez que, embora competentes 

legalmente, estarao incompetentes tecnicamente, por lhes faltar informa9oes relevantes 

para dar andamento a urn procedimento investigativo, como o IPM. 
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5.1 METODOLOGIA DA INVESTIGA<;AO 

Para se buscar respostas para os problemas que se apresentam, o pesquisador 

vale-se do metodo, e a metodologia e o estudo dos metodos aplicados. Na palavra 

metodologia esta implicita a ideia de 16gica subjacente a a9ao, entao: 

"Metodologia e uma disciplina que se ocupa da descri9ao e da 
natureza dos varios metodos existentes. Por isso, em rigor, melhor 
seria falar em metodologias". 

0 valor da nomenclatura esta na especificidade que ela 
promove. Assim, e possivel falar em Metodologia da Investiga~iio 
Cientifica, Metodologia da Investiga9iio Artistica e assim por diante. 
A Ciencia trabalha com demonstra9ao, com verificayao, com 
reprodutibilidade; a Arte, com emo9ao, com leitura pessoal do 
mundo.55 

Pode-se dizer que a L6gica Aplicada permite afirmar que certas conclusoes 

sao verdadeiras ou falsas; quanto a Metodologia, ou estudo do metodo, do grego 

methodos, "caminho para chegar a umfim", ensina que 0 objetivo e alcanyado quando 

se age de maneira ordenada. Com estas afirmayoes, pode-se presumir que a 

investiga9ao policial, que visa ao esclarecimento das infra9oes penais, nao se subsiste 

sem que suas a9oes sejam norteadas cientificamente, necessitando de urn metodo que 

as oriente e discipline, de maneira que se concluam os trabalhos atraves do caminho 

correto. A despeito do ditado de que ''todos OS caminhos levam a Roma", pode-se 

afmnar que, utilizando-se de urn metodo, pode-se chegar mais rapido ao Iugar 

desejado. 

Para se entender o que isso significa, basta tomar o seguinte exemplo: passar 

de urn ponto "A" para urn ponto "B" e urn problema que precisa de solu~io; o 

caminho pode ser percorrido de diferentes formas, que sao os metodos, porem as 

ponderayoes que limitam as soluyoes definem qual e 0 melhor metodo a ser 

empregado que e a tecnica. "E como se o metodo fosse a estrategia, e a tecnica, a 

tatica". 56 

55 COSTA, Sergio Francisco. Metoda Cientifico- Os Caminhos da lnvestiga~iio. Sao Paulo: Editora Harbra. 
2001. p. 12. 

56 ibidem. Texto adaptado. p. 5-9. 
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Durante a evolu~ao da humanidade o homem se utilizou de metodos 

empiricos, pois se levava em conta o resultado da experiencia anterior para se chegar a 

urn objetivo; era literalmente "tentativas e erros" em que muitas vezes se buscava uma 

coisa e descobria-se outra. Com a evolu~ao cientifica, os metodos empregados 

passaram por crivos cientificos, inclusive, tendo o descobridor de alguma coisa ao 

apresentar seu descobrimento, demonstrar o metodo pelo qual se atingiu o objetivo, 

devendo ele ser testavel, reproduzivel e fortemente determinista. Por muito tempo foi 

esquecido o metodo de tentativas, mas com a evolu~ao tecnologica, principalmente da 

informatica, esse metodo passou a ser aceito como cientifico, haja vista que urn 

computador permite a possibilidade de produzir bilhoes de tentativas em pouco tempo, 

permitindo chegar a solu~oes que eram impossiveis de se conseguir anteriormente. 57 

E impossivel afirmar quando iniciou a produ~ao de conhecimento, porque isso 

faz parte da propria evolw;ao do homem, mas a Grecia tern sido apontada como a 

origem da percep~ao filosofica da produ~ao do conhecimento, movida por: Socrates, 

filosofo e professor ateniense, desenvolveu urn metodo de ensino denominado 

"maieutica", que consistia em propor uma serie de perguntas de modo que, ao fmal, a 

resposta tivesse conclusao logica; Platao, filosofo ateniense e discipulo de Socrates, 

julgava importante 0 homem sobrepor-se as sensa~oes para chegar as ideias; 

Aristoteles, filosofo grego, discipulo de Platao, criou a filosofia empirica, onde 

prevalecendo o concreto geral, cabendo a ciencia descobrir as caracteristicas dessa 

concretude, sendo de grande influencia pelo carater observacional do seu metodo; 

Pitagoras, grego, mas foi na Italia que criou a doutrina baseada na hipotese de que 

tudo no mundo seria regido por numeros, suas ideias matematicas influenciaram 

muitos pensadores e contribuiram para a forma~ao da Ciencia. 

Quando o homem come~a a buscar a verdade atraves da razao, deixando de 

lado as explica~oes magicas para aquilo que era desconhecido, estao plantadas as 

bases da ciencia que se conhece hoje, periodo em que se destacam: Claudio 

Ptolomeu, astronomo e matematico, baseou sua teoria de que a Terra ocupava o centro 

do mundo (geocentrismo ); Nicolau Copernico, astronomo polones, baseava sua teoria 

57 VIEIRA, Americo Augusto Nogueira. Aula de Metodologia Cientifica. Curitiba: Universidade Federal do 
Parana. 18Ago2007. 
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na hip6tese de que a Terra girava ao redor do Sol (heliocentrismo); Johannes Kepler, 

fil6sofo, matematico e astronomo, apresentou leis a que se sujeitam os movimentos 

dos planetas; Galileu Galilei, fisico e astronomo italiano, demonstrou, pelo metodo 

experimental, que Copemico estava certo; Rene Descartes, matematico e fil6sofo 

frances, e o criador da Geometria Analitica, desenvolveu o metodo cartesiano que 

consistia em: a) as ideias devem ser claras e bern defmidas; b) urn problema deve ser 

dividido em partes com o objetivo de facilitar a sua solu9ao; c) os raciocinios devem 

ser orientados do mais simples ao mais complexo; d) buscar continuadamente falhas e 

oportunidades de aperfei9oamento; Issac Newton, matematico e fil6sofo ingles, 

formulou a Lei da Atra9ao Universal, deixando contribui9ao na Mecanica e na 

6ptica.58 

5.2 RACIOCINIO INVESTIGATIVO 

A parte mais importante da investiga9ao policial e a amilise dos elementos nela 

incorporados, e a capacidade de analisar informa9oes deve ser desenvolvida, no 

policial, ja que 0 resultado da busca de solu9a0 para urn problema que lhe e colocado a 
frente esta diretamente ligado a eficiencia do raciocinio do profissional. Essa eficiencia 

pode ser adquirida atraves do uso das diferentes formas de raciocinar e no meio 

policial e comum a utiliza9ao das formas que serao vistas a seguir: 

a) Dedu~io e uma das formas de raciocinar durante a investiga9ao policial, visando 

buscar o relacionamento entre urn fato observado a algo comprovado ou que se tern 

como verdadeiro, de maneira que possibilite uma conclusao; 

b) Raciocinar por indu~io consistente em estabelecer uma verdade indiscutivel com 

base no conhecimento de certo numero de dados que se relacionam; 

c) A analogia e defmida como ponto de semelhan9a entre coisas diferentes, com 

grande aplica9ao na investiga9ao policial. 

58 COSTA, Sergio Francisco. Op. Cit. Texto adaptado. p. 14-18. 
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0 Professor Coriolano Nogueira Cobra, em seu Manual de Investiga<;ao 

Policial, ensina que: 

[ ... ] raciocinamos por analogia, no terreno policial, quando fazemos 
comparayoes para verificar e constatar as semelhanyas entre os fatos 
que estao sendo investigados e outros, ocorridos anteriorrnente. 
Quando dizemos ou pensamos que urn fato pode ter ocorrido de modo 
igual a outro ou que deterrninada pessoa ou deterrninadas pessoas 
costurnam agir desta ou daquela maneira, nada alais fazemos do que 
raciocinar por analogia. Alias, e urna forma freqiiente de raciocinio, na 
investigayao, porque, quando recorremos ao modus operandi, e o 
raciocinio anal6gico que aparece. Sera raciocinio anal6gico, ainda, 
quando pretendendo calcular como teria agido o autor de deterrninado 
crime, procura o policial colocar-se no lugar do criminoso para 
imaginar como ele procedeu. 59 

Embora nao seja classificada como metodo cientifico, o policial podera usar da 

intui~ao que, segundo Aurelio Buarque de Rolanda e "o ato de ver; percep9iio clara, 

reta, imediata, de verdades, sem necessidade de raciocinio; pressentimento; visiio 

beatfjica ", a capacidade de pressentir e sentimento alheio a uma causa conhecida, que 

permite prever acontecimentos. Ela pode ser sensivel ou nao-sensivel. Sera sensivel 

quando ocorrer atraves da comunica<;ao do homem com o meio ambiente, por meio 

dos sentidos. A nao-sensivel pode ser entendida como urn pressagio, urn palpite, uma 

adivinha<;ao, como no caso de uma pessoa que resolve deixar de fazer alguma coisa 

por pressentir urn resultado ruim. Ela tern sido levada em considera<;ao no meio 

policial porque nao e raro os mais experientes agirem com o conhecido tirocinio 

policial, que nada mais e que intui<;ao respaldada na experiencia profissional, que neste 

caso tern uma base cientifica, pois leva em conta o repert6rio de conhecimentos 

anteriormente adquiridos. 

Define-se presun~ao o ato de presum1r, conjeturar, suspeitar, como 

conseqiiencia de certos atos e fatos, baseando-se em probabilidades e estabelecendo 

como verdade. E a situa<;ao em que o investigador aceita determinadas conclusoes 

como verdadeiras, enquanto nao existirem provas em contrario, podendo ser util no 

estabelecimento de hip6teses. 

59 COBRA, Coriolano Nogueira. Manual de Investiga~Yao Policial. 43
• ed., ver. ampl. Sao Paulo: Sugestoes 

Litenirias. 1969. p. 14-18. 
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Para se construir urn raciocinio 16gico o pesquisador estabelece a hipotese, 

que e construida na fase inicial da investiga~ao, quando se forma uma suposi~ao 

duvidosa, mas nao improvavel, relativa a fatos ocorridos ou que vira ocorrer. E uma 

resposta antecipada de urn problema. Isso ocorre durante a investiga~ao, a medida que 

o pesquisador vai percebendo detalhes que vao lhe indicando a probabilidade de como 

o fato pode ter ocorrido, de que forma e por qual motivo, ou seja, a ideia do "provavel" 

e que indica a incerteza e isso forma a hip6tese. 

[ ... ] "Se eu nao entregar o projeto para a faculdade, minha bolsa de 
estudo sera suspensa". Nesse caso, voce nao estara formulando uma 
hip6tese, Isto porque se voce puder afirmar essa conseqiiencia de 
modo tao enfatico, e porque tern certeza de que ficara mesmo sem a 
bolsa. Talvez sua experiencia acumulada sinalize isso a voce. Assim 
trata-se de uma declara<;ao condicional, e niio de uma hip6tese. 

Porem, se voce niio tivesse certeza do que aconteceria, voce 
poderia estar diante de uma hip6tese. Neste caso, voce deveria dizer: 
"Se eu apresentar o projeto para a faculdade e provavel que minha 
bolsa de estudos seja suspensa". 60 

Quando trata da metodologia na investiga~ao, o Professor Coriolano Nogueira 

Cobra ensina que "excluidas as hipoteses repelidas, jicam aquelas correspondentes 

com a realidade. Destas, algumas viio permitir convicr;iio, e outras, certeza ". 61 

Percebe-se que o respeitavel professor e emerito policial se utilizou dos termos 

"convic~ao" e "certeza" para ressaltar coisas diferentes, quando etimologicamente sao 

palavras sinonimas, de maneira que obriga uma analise sobre o que ele quis dizer. 

Sabe-se que nas diversas profissoes os vemaculos ganham significados especificos que 

os profissionais da area os identificam com clareza e, uma vez que, nas atividades 

policiais e forense, essa distin~ao e procedente, surge a necessidade de explicar seu 

significado. Fala-se que existe a convic~ao quando os elementos probat6rios sao de 

ordem subjetiva, quando nao existe o suporte de provas materiais, ou quando existem, 

permitem apenas a interpreta~ao. Ja a certeza ocorre quando ha provas materiais, 

conhecidas doutrinariamente como elementos objetivos, podem ser constatados 

isoladamente ou em conjunto com os elementos subjetivos da convic~ao, de maneira 

6° COSTA, Sergio Francisco. Op. Cit. p. 27. 
61 COBRA, Coriolano Nogueira. Op. Cit. p. 32. 
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que permitam uma conclusao insatisfeita (pode ser tambem nao desejada) sobre a 

ocorrencia. 

5.3 ESTRA TEGIAS PARA APURA<;AO DE CRIMES 

Este trabalho nao tern o fulcro de ensinar investiga~ao, seja ela cientifica ou 

policial, de maneira que cabe lembrar que as teses sao as de "demonstrar a necessidade 

do metodo cientifico nas investiga~oes policiais" e "demonstrar a necessidade de 

implementa~ao da investiga~ao policial nos Inqueritos Policiais-Militares". Portanto, 

as informa~oes juntadas ao corpo do trabalho visam a demonstrar a importancia de 

cada uma das a~oes que necessariamente devem compor toda a apura~ao de infra~ao 

criminal. 

Nesse sentido, quando se fala de estrategia, o objetivo e agu~ar a mente do 

policial investigador sobre como deve come~ar urn trabalho de pesquisa, em busca de 

solu~ao para urn problema surgido durante a constru~ao do inquerito, ou mesmo, como 

pre-requisito para sua instaura~ao. 

A estrategia e o estabelecimento de urn plano de a~ao para a execu~ao total da 

pesquisa, e o momento em que se define o objetivo principal, as a~oes a serem 

desenvolvidas e os meios necessarios para sua execu~ao. Durante as fases de evolu~ao 

do trabalho, surgem os objetivos secundarios, os quais conquistados nao solucionam o 

problema, mas "abrem portas" ou indicam melhores caminhos a serem seguidos em 

busca da conquista do principal e as a~oes estabelecidas para atingir o objetivo 

secundario se denominam taticas. 

A estrategia deve ser estabelecida como em toda pesquisa cientifica, partindo 

do que se sabe, para, em seguida, buscar o que se quer saber, e essa evolu~ao se faz 

pela experimenta~ao. 

A saida em campo, ou a procura pelas peyas do quebra-cabeya, 
da-se principalmente atraves da experimentayao. A experimentayaO e 
uma observayao controlada, no sentido em que via de regra sabe-se 
aquilo que se pretende encontrar - ou pelo menos se tern uma ideia 
aproximada - e e nesse sentido que se diz que a teoria domina o 
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trabalho experimental. Mas este dominio e relativo e meramente 
orientador, pois ao mesmo tempo em que o experimentador se firma 
nas hip6teses de uma teoria, na realidade esta com freqiiencia 
submetendo outras hip6teses - ou outras teorias - a prova muitas 
vezes chegando a falsea-las ou ate mesmo derruba-las. Ao produzir o 
cenario onde ira desencadear-se a experiencia, o cientista utiliza-se 
principalmente de urn par de opera<;5es mentais que exigem a sua 
permanencia no mundo real, quais sejam a analise e a sintese. 62 

Durante a explica<;ao sobre o que e a experimenta<;ao e da sua aplica<;ao o 

Prof. Alberto Mesquita Filho apresenta a espiral da praxis relativa ao esquema 

estrategico do trabalho de pesquisa, que parte dos fenomenos observados ou fatos 

ocorridos, seguindo por uma linha de raciocinio e de a<;oes que culminam na solu<;ao. 

Parece simples, mas os problemas secundarios que surgem ao Iongo do caminho 

obrigam o estabelecimento de objetivos secundarios e a<;oes "taticas visando 

desimpedir o caminho e sabe-se que alguns desses obstaculos podem ser 

intransponiveis, de maneira a impedir o pesquisador de chegar ao final de seu trabalho. 

,. 

Dedu~ o . 
F n men s 

b avav i 
P1im 1i ~ 

QUADRO 02: Espiral da Praxis 

\ 
' 

62 FILHO Alberto Mesquita. Artigo: 0 Metodo Cientifico. Publicado no sitio do Espa9o Cientifico Cultural. 
Visitado em 28Set2007. p. 7. 
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0 policial investigador ou o encarregado do Inquerito Policial Militar deve ser 

cuidadoso durante o caminho da investiga9ao, sendo muito importante os 

procedimentos que adota durante a apura9ao, os quais os pesquisadores denominam de 

tratamento dos dados. 

Tratamento e urn conjunto de a9oes cujo objetivo e 
"surpreender" a Natureza, obrigando-a, de certo modo, a dar ao 
pesquisador respostas ao problema de interesse. 

0 tratarnento e parecido corn urn trabalho policial! E como se o 
tratamento fosse urna armadilha para pegar o in:frator! 63 

Observando OS dizeres do Prof. Sergio Francisco Costa, nota-se a alusao as 

a9oes taticas policiais que procuram entender a situa9ao ocorrida e a do momento, 

busca descrever alguma coisa que interfira proveitosamente na investiga9ao e explora 

as rela9oes que deram causa ao problema e todas que geraram os efeitos. 

De maneira geral, os tratamentos variam de acordo com os objetivos, podendo 

ser: 

a) experimental: quando o pesquisador manipula a variavel para ver o que ocorre. 

Isto acontece quando se ouve as pessoas envolvidas, estabelecendo urn 

questionamento inteligente e nao s6 ouvindo o que ela quer dizer, mas perguntando 

o que se pretende saber, cruzando informa9oes obtidas em outras declara9oes e 

preparando armadilhas para descobrir se as declarayoes sao verdadeiras, estando o 

encarregado, por for9a legal, impedido de induzir a pessoa inquirida a responder o 

que deseja. Inquirir nao e facil; OS policiais mais antigos sempre dizem: "pergunta 

idiota, resposta idiota"; nesse sentido, lembra o Prof. Sergio, "[ ... ] a pergunta e 

como urn anzol: voltar com ele vazio ... e desperdicio de isca! !"; 

b) observacional: quando o pesquisador nao manipula qualquer variavel, apenas 

observa e registra o resultado para posterior analise. Ocorre quando se acompanha 

uma das pessoas envolvidas, na tentativa de descobrir algo que venha demonstrar 

que suas alega9oes ou de outros, sejam verdadeiras ou falsas; trata-se tambem dos 

exames periciais que nao podem ser manipulados, sendo que a tecnologia apenas 

amplia a performance do observador; 

63 COSTA, Sergio Francisco. Op. Cit. p. 49. 
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c) correlacional: quando o pesquisador acompanha a flutua~ao con junta de duas ou 

mais variaveis. Isso ocorre normalmente com todas as informa~oes e dados obtidos 

em uma investiga~ao policial, quando a busca da correla~ao e uma constante ja que 

se nao ha rela~ao, nao interessa para o caso e nem, futuramente, para o processo 

penal. 64 

E born lembrar que se os questionarios dirigidos aos envolvidos nao forem 

previamente preparados, com urn roteiro inteligente, ou seja, que fa~am parte de uma 

estrutura de questionamento, como foi visto no capitulo 3, a obten~ao de resultados 

podera se ver dispersa no tramite dos procedimentos, impossibilitando qualquer 

relacionamento com o fato em apura~ao. 

Deve-se, ainda, observar a rapidez com que se obtem a resposta de uma 

pergunta formulada, ja que pode tratar-se de uma resposta preparada, alem do que, a 

expressao corporal podera dar informa~oes que o consciente cognitivo nao quis dar; se 

for o caso, questione sobre tais expressoes para que as explica~oes sejam transcritas. E 
conveniente que o inquiridor tenha conhecimento das tecnicas oferecidas pela 

neurolingiiistica, disciplina estudada e suas tecnicas treinadas pelos negociadores 

policiais. Alem do que, algumas perguntas, muitas vezes, dependem de informa~oes 

complementares, e algumas respostas podem ser aguardadas para uma outra sessao, 

desde que haja interesse do inquiridor, do inquirido ou de ambos. 

Alguns defeitos devem ser evitados como o uso inadequado das palavras que 

podem gerar outro tipo de resposta nao esperada, podendo nao ser entendida ou, ate 

mesmo, ser uma ofensa, eliminando a intera~ao que deve existir entre os personagens 

da inquiri~ao. Deve-se estabelecer urn criterio para a ordem das perguntas, pois uma 

podera interferir na resposta de outra. Evitar perguntas extremamente longas, 

senten~as com ordem invertida, ora~oes explicativas no meio da pergunta, ou aquelas 

que sinalizam respostas para outras perguntas, questoes com duplo sentido ou que nao 

sejam inteligiveis, as quais poderao ser trocadas por uma explica~ao sucinta seguida da 

pergunta. E necessaria lembrar que as perguntas devem ser bern formuladas e 

defmidas para que se perceba o termino da explica~ao e inicio da pergunta. 

64 COSTA, Sergio Francisco. Op. Cit. Texto adaptado p. 49-75. 
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Uma investiga<;ao cientifica tern, na melhor das hip6teses, a qualidade 
dos instrumentos de coleta, das mensura<;oes feitas e da adequa<;ao da 
teoria escolhida como suporte. Assim, a qualidade do trabalho acaba 
refletindo a qualidade do pesquisador. E nele que come<;a a qualidade! 

0 . '65 u termma .... 

Como se ve, o estudo da criminologia e da criminalistica deve ser incentivado 

aos policiais, podendo ser atraves de estagios de atualiza~ao, palestras com autoridades 

no assunto, divulga~ao de bibliografia e trabalhos de pesquisa, de maneira que o 

profissional se estruture teoricamente para melhorar sua capacidade de interpreta~ao 

das causas que deram origem ao fato delituoso. Alem do que, deve-se explorar, ao 

maximo, as informa~oes oferecidas pela pericia criminal, pois aqueles profissionais 

estao em condi~oes de fomecer urn servi~o de coleta especializado, mas e o policial 

que deve saber o que requisitar, ele eo investigador e conhecedor de todas as nuances 

da investiga~ao. 

Com afirma~ao supra, em destaque, fica clara a importancia que a qualidade 

tecnica do policial, seja o investigador ou o encarregado do Inquerito Policial-Militar, 

tern para com o resultado da apura~ao. Portanto, nao basta que a norma defma a 

competencia, o resultado legal e fruto da soma da competencia normativa e 

competencia tecnica, e a responsabilidade por essa aplica~ao e da institui~ao policial, 

mas principalmente dos comandantes a quem cabe o processo decis6rio. 

65 COSTA, Sergio Francisco. Op. Cit. p. 78. 
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CAPITUL06 

"0 homem deve aplicar-se a reflexao e ao estudo para melhor compreender a 
razao dos atos humanos, qual a sua finalidade e os meios de controhi-los. S6 
assim podeni sua personalidade, por em ordem sua familia e contribuir para 
a paz no Estado". 

Confllcio 

6 A V ALIA<;AO DOS ARGUMENTOS 

Neste trabalho defendeu-se a tese de que nao existem condivoes de se elaborar 

o InqmSrito Policial-Militar sem que haja o rito investigativo completo. Para tal, 

buscou-se, primeiramente, apresentar a evoluvao hist6rica dos sistemas processuais, 

passando pelo surgimento do inquerito como forma processual, culminando pela 

utilizavao de urn sistema misto; adotando-se o sistema inquisitivo em uma fase pre

processual, e pela adovao do sistema acusat6rio na fase processual. 

Viu-se que a sociedade gradativamente tomou consciencia da distinvao 

existente entre crime comum e crime militar, percebendo que tal diferenva 

fundamentava-se no bern comum tutelado por cada uma das instituivoes sociais; tendo 

como principal a "liberdade", para a sociedade civil, e, a hierarquia e a disciplina, para 

a sociedade militar. Culminando na adovao de urn conjunto normativo, que regula a 

aplicavao da lei, para cada tipo de crime: C6digos Penal e de Processo Penal, para os 

crimes comuns; e, C6digos Penal Militar e de Processo Penal Militar, para os crimes 

militares. 

Com a criavao das normas militares ficou defmido o crime militar e suas 

caracteristicas, consignando-se na lei processual toda a forma do processo penal 

militar e da persecuvao criminal. 

Em conseqliencia da semelhanva com o processo e a apuravao das infra9oes 

penais, relativas ao crime comum, estabeleceu-se o Inquerito Policial-Militar- IPM, 

como instrumento procedimental para formalizar os atos de apura9ao das infravoes 

penais-militares, decorrendo dai, a distribui9ao de competencias e o regramento dos 

atos que compoe o referido procedimento. 
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No trabalho foram apresentadas as autoridades de policia judiciaria militar e 

posteriormente, discutiu-se sobre a competencia e sobre os atos que, obrigatoriamente, 

devem ser adotados por cada uma delas. Surgem nesse momento as teses secundarias, 

aglutinando argumentos cientificos que objetivam proporcionar uma melhor obten9ao 

de dados, com a fmalidade de garantir as condi9oes necessarias para a perfeita 

instaura9ao do Inquerito Policial-Militar, bern como a forma9ao de provas, as quais 

permitirem construir uma estrutura argumentativa que sustenta o encerramento do 

procedimento com uma conclusao capaz e subsidia o Ministerio Publico na forma9ao 

de convic9ao sobre a ocorrencia ou nao do delito, alem de apontar o responsavel pela 

sua pratica. 

Em virtude de o Brasil ter sofrido forte influencia do Direito europeu: do 

Romano e Germanico, e, posteriormente, do Portugues, do Espanhol e do Frances, 

onde o pensamento juridico era perfeitamente definido a respeito do conceito de crime 

militar, de como deveria ser apurado e da competencia para julga-lo; culmina por 

aperfei9oar a legisla9ao importada, criando-se urn conjunto normativo adjetivo e 

substantivo pr6prios, alem de defmir as competencias e reestruturar o sistema 

jurisdicional. 

Apresentam-se novas teses com a finalidade de sustentar a tese principal, as 

quais sao definidas e defendidas; trata-se da: '"investigayaO preliminar para instaurayaO 

do Inquerito Policial-Militar"; da "motiva9ao dos atos das autoridades delegantes e 

delegadas"; da "tipifica9ao nas portarias e no relat6rio de Inquerito Policial-Militar"; 

da '"inclusao de despacho indiciat6rio no IPM"; e da '"discussao do encarregado sobre 

os atos e as provas no transcorrer do relat6rio", e se destinam, primeiramente, ao 

cumprimento da lei e em segundo lugar, para formar uma base argumentativa a tese 

principal defendida no trabalho, que e 0 '"estabelecimento da investigayaO policial no 

IPM". 

As propostas apresentadas sao defendidas, sustentando-se que tais medidas 

policial-administrativas devem ser adotadas sine qua non, ou seja, a sua nao ado9ao 

fragiliza o procedimento inquisitorial, exatamente no principio basico da sua propria 

existencia, que e o de formar provas, o que, muitas vezes, torna-se in6cuo para o 

Ministerio Publico que se ve obrigado a requerer o seu arquivamento. 



89 

Sopesou-se, na classifica~ao do delito militar, sobre as fases importantes que 

nao podem deixar de serem desenvolvidas no transcurso do Inquerito Policial-Militar. 

Onde se demonstrou que a portaria de instaura~ao do inquerito, ato que formaliza o 

indicio da pnitica de crime militar, deve ser motivada e conter a tipifica~ao do delito, 

bern como, de todos os atos das autoridades delegantes e delegadas. 

Defendeu-se tambem, que a motiva~ao e a tipifica~ao sao de vital importancia 

na elabora~ao do relat6rio do IPM, bern como na solu~ao, sendo que, esta ultima, nao 

deve encontrar divergencias no relat6rio, ja que neste caso a autoridade devera avocar 

e corrigir as causas de divergencias, e ap6s, solucionar o inquerito. Porem, ha que se 

considerar que a discordancia, quanto ao merito, pode ser uma medida salutar, pois ela 

e o pleno exercicio do Direito. 

Defendido tambem, foi a importancia da realiza~ao de investiga~ao preliminar, 

com o objetivo de obter elementos necessarios para garantir uma autua~ao com 

corre~ao, permitindo que todos os atos que precedam a instaura~ao do Inquerito 

Policial-Militar sejam formalizados, na forma escrita e por meio do registro realizado 

no seu relat6rio. Essas informa~oes valiosas poderao garantir a convic~ao da 

ocorrencia do fato delituoso, alem do futuro indiciamento ou o nao do suspeito, 

durante o IPM. 

Provou-se, alem da necessidade de implementa~ao da investiga~ao policial nos 

Inqueritos Policiais-Militares, que a prepara~ao tecnica dos profissionais que atuam na 

area deve ser constante, aperfei~oando-os para todas as fases do inquerito, mas, 

principalmente, para a investiga~ao policial, "'demonstrando a necessidade do metodo 

cientifico nas investiga~oes policiais", capacitando-os na aplica~ao, bern como na 

demonstra~ao e na discussao ao longo do relat6rio, durante a fase de encerramento do 

Inquerito Policial-Militar. 

E, finalizando, defendeu-se a inclusao do despacho indiciat6rio no IPM, 

atribui~ao da autoridade de policia judiciaria militar, que demonstra a eficacia do 

procedimento apurat6rio, ja que e o objetivo de que toda a apura~ao conclua indicando 

se o fato realmente ocorreu, e quem o praticou, caso contrario sera in6cuo. 
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CAPITUL07 

"Todo direito deve ser uma tentativa de urn direito 
justo!" 

Stammler 

Encerrando o presente, trabalho pretende-se aqui arrazoar que as proposi<;oes 

insertas ao seu inicio foram discutidas e, para cada uma, foram apresentados 

argumentos que as sustentam, tendo como suporte o conjunto normativo nacional, a 

jurisprudencia e a doutrina, provando ser eficiente e eficaz alem de acrescentar 

qualidade na elabora<;ao do inquerito ao ser aplicado o que se propos como tese 

principal: "o estabelecimento da investiga<;ao policial no IPM". 

Dessa forma, vm-se desenvolvido o tema do presente trabalho: 

"Aperfei<;oamento do Inquerito Policial-Militar, Adequando-o a Doutrina Atual e em 

Concordancia com a Legisla<;ao Vigente". 

As teses secundarias alavancadas sobre: a "motiva<;ao dos atos das autoridades 

delegantes e delegadas"; a "tipifica<;ao nas portarias e no relat6rio de Inquerito 

Policial-Militar"; a "investiga<;ao preliminar para instaura<;ao do Inquerito Policial

Militar"; a "inclusao de despacho indiciat6rio no IPM", sao propostas que se 

caracterizam como base de sustenta<;ao para a tese do trabalho. E, ao longo do 

trabalho, comprovada a importancia do tema escolhido, que busca aperfei<;oar o 

procedimento apurat6rio de condutas previstas como delitiva pela norma penal militar. 

Verificou-se, no capitulo 2, todo processo hist6rico evolutivo dos sistemas 

processuais, o surgimento da figura do inquerito, sua transforma<;ao em inquerito 

policial quando deixa de compor a fase processual e, ao final, renascendo como 

procedimento investigat6rio pre-processual. 

No mesmo capitulo demonstrou-se que o Direito Militar nao e materia novae 

de pouca importancia, e que o conceito de crime militar tern evoluido sendo distinta 
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sua aplica~ao em diferentes paises, alem do que, a autoridade competente para apuni

lo deve se aperfei~oar no conhecimento juridico, de maneira que consiga tirar o maior 

proveito daquilo que e permitido por lei investigar, e de maneira nenhuma avance 

sobre o direito ou garantias dos envolvidos, suspeitos ou indiciados. 

No capitulo seguinte, foi defendida a importancia da realiza~ao de 

investiga~ao preliminar, de maneira que fome~a elementos necessarios para garantir 

uma autua~ao com corre~ao em todos os atos que precedam a instaura~ao do Inquerito 

Policial-Militar. Essas informa~oes valiosas garantirao o futuro indiciamento ou o nao

indiciamento. 

Ja no capitulo 4, foram apresentadas, na classifica~ao do delito militar, as fases 

importantes que nao podem deixar de serem desenvolvidas no transcurso do Inquerito 

Policial-Militar, demonstrando que a portaria de instaura~ao do inquerito, ato que 

formaliza o indicio da pratica de crime militar, deve ser motivada e conter a tipifica~ao 

do delito, bern como de todos os atos das autoridades delegantes e delegadas. 

Defendeu-se, tambem, que a motiva~ao e a tipifica~ao sao de vital importancia 

na elabora~ao do relat6rio do IPM, bern como, na solu~ao, nao devendo encontrar 

divergencias no relat6rio, ja que, nesse caso, a autoridade podera avocar, corrigir e 

solucionar o inquerito. Porem, discordar quanto ao merito pode ser uma medida 

salutar, pois tal discordancia eo pleno exercicio do Direito. 

Demonstrou-se a necessidade de implementa~ao da investiga~ao policial nos 

Inqueritos Policiais-Militares, da prepara~ao tecnica dos profissionais que atuaram na 

area e seu constante aperfei~oamento. Tambem que o metodo da investiga~ao deve ser 

discutido na fase do encerramento do Inquerito Policial Militar, ao longo do relat6rio, 

no qual se propoe a inser~ao da evolu~ao da investiga~ao que culminou em propiciar a 

conclusao apresentada no relat6rio. 

E, finalizando, defendeu-se a inclusao do despacho indiciat6rio no IPM, 

atribui~ao da autoridade de policia judiciaria militar que demonstra a eficacia do 

procedimento apurat6rio, ja que e 0 objetivo de toda a apura~ao e a conclusao que 

indique se o fato realmente ocorreu e quem o praticou, caso contrario sera in6cuo. 

Dado todo arcabou~o argumentativo e sustentado pelas teses secundarias, no 

capitulo 5, ve-se cumprido o compromisso estabelecido inicialmente, quando se 
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demonstra a metodologia da investiga~ao, como deve racwcmar o policial que 

investiga, e as estrategias a sua disposi~ao. 

E evidente que nao se pretende encerrar o assunto, e a inten~ao desta 

conclusao e apenas encerrar este trabalho, pois o assunto, atualmente, esta bastante 

"aquecido" no meio academico, o qual resolveu estudar e produzir trabalhos e 

pesquisas cientificas, demonstrando, tambem, que a evolu~ao atingiu o patamar 

academico, de forma que sao esperadas muitas concordancias e discordancias sobre os 

pensamentos que estao surgindo, os quais somente trarao beneficios para o Direito 

Militar. 
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REALIZACAO DE IPM 

1. CONHECIMENTO DA INFRACAO 

a) Responsavel: 
Autoridade descrita no "caput" do Art. 7° do CPPM e o Oficial de servi'(o 

nos termos do Art. 10, § 2° do CPPM. 

b) Atividades Criticas: 
F alta de comunica'(ao a autoridade competente da ocorrencia de uma 

infra'(ao penal militar. 
Erronea aprecia'(ao dos fatos, de tal forma que, na primeira aprecia'(ao, nao 

e identificada a ocorrencia de crime militar. 

c) Sequencia de a~oes 
0 policial militar que em primeiro Iugar tomar conhecimento da ocorrencia 

de urn crime militar deveni, imediatamente, comunicar o fato ao Oficial de Servi'(o ou 
ao Comandante da Unidade. 

d) Resultados Esperados 
Que todo policial militar, diante da noticia de uma conduta que possa se 

caracterizar como crime militar, saiba identificar a necessidade de que os dados sejam 
transmitidos ao Oficial de Servi'(o ou ao Comandante da Unidade. 

Qualquer policial militar pode ser informado da ocorrencia de urn crime 
militar, ou mesmo presenciar tal tipo de conduta. 

Que recebida a noticia da ocorrencia de uma conduta que possa se 
caracterizar como crime militar o Oficial de Servi'(o ou o Comandante da Unidade 
realize ou determine a realiza'(ao das medidas preliminares descritas no artigo 12 do 
CPPM. 

e) A~oes Corretivas 
Se recebida a noticia da ocorrencia que possa se caracterizar como crime 

militar, contudo, o Oficial de Servi'(o ou o Comandante da Unidade nao foram 
prontamente avisados, identificada a falha, tais autoridades devem ser imediatamente 
informadas para que realizem ou determinem a realiza'(ao das medidas preliminares 
descritas no artigo 12 do CPPM. 

f) Possibilidade de Erro 
Recebimento da noticia de uma conduta que possa se caracterizar como 

crime militar, contudo tal situa'(ao nao foi prontamente identificada. 
A noticia de uma conduta que possa se caracterizar como crime militar, foi 

transmitida ao Oficial de Servi'(o ou ao Comandante da Unidade, contudo estes nao 
identificaram tal situa'(ao, deixando de realizar ou determinar a realiza'(ao das medidas 
preliminares descritas no artigo 12 do CPPM. 
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2. ADO~AO DAS PROVIDENCIAS DO ART. 12 DO CPPM. 

a) Responsavel: 
Autoridade descrita no "caput" do Art. 7° do CPPM e o Oficial de servi<;o 

nos termos do Art. 10, § 2° do CPPM 

b) Atividades Criticas: 
Nao preservar adequadamente o local de crime; 
Nao realiza<;ao da prisao em flagrante do autor da infra<;ao penal militar 

quando esta e necessaria. 

c) Sequencia de a~oes 
0 Oficial de Servi<;o, ao tomar conhecimento de uma infra<;ao penal militar 

em sua area de atribui<;oes deve comparecer ao local dos fatos. 
Verifica<;ao pelo Oficial de Servi<;o se no local ha alguma altera<;ao 

provocada pelo fato criminoso. 
Havendo alguma altera<;ao, o local deve ser preservado, conforme determina 

a Resolu<;ao do SSP-113, de 30/3/01, publicada no Bol G N°. 65/01. 
Apreensao de todos os instrumentos e objetos que tenham rela<;ao com o 

fato. 
Prisao do infrator, se o mesmo estiver em flagrante delito, conforme 

determina o artigo 244 do CPPM. 
Realizar qualquer outra providencia que seja necessaria para o 

esclarecimento do fato e suas circunstancias. 
Transmissao de todas as informa<;oes, dados e objetos para a Autoridade de 

Policia Judiciaria Militar com atribui<;ao no local dos fatos, ou ao Oficial Encarregado 
do IPM, se este ja estiver designado. 

d) Resultados Esperados 
Que haja urn perfeito levantamento e identifica<;ao dos elementos que 

podem ser encontrados no local de crime, de forma a que estes possam ser 
transmitidos a Autoridade de Policia Judiciaria Militar ou ao Oficial Encarregado de 
IPM. 

Que o local, em havendo alguma altera<;ao provocada pelo fato criminoso 
possa ser preservado, nos termos da legisla<;ao vigente, para que sejam requisitados os 
exames periciais adequados ao caso. 

Que os instrumentos e objetos que tenham rela<;ao com o fato, ap6s a 
libera<;ao dos peritos, sejam apreendidos e entregues a Autoridade de Policia Judiciaria 
Militar ou ao Oficial Encarregado de IPM. 

Que seja efetuada a prisao do autor da infra<;ao penal militar, sempre que 
estiver configurada a situa<;ao flagrancial descrita no artigo 244 do CPPM. 

e) A~oes Corretivas 
Caso o Oficial de Servi<;o esteja impedido de comparecer ao local da 

infra<;ao penal militar, devera ser cientificado o seu Superior Imediato para que este 
adote esta providencia ou determine que outrem o fa<;a. 
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Caso nao esteja sendo preservado adequadamente o local do crime, os 
presentes devem ser retirados do sitio e o local deve ser devidamente isolado, 
aguardando-se a avalia<;ao sobre a necessidade de ser requisitada peri cia ao local. 

Caso os instrumentos e objetos que tenham rela<;ao com o fato nao tenham 
sido apreendidos, localiza-los e proceder a sua apresenta<;ao a Autoridade de Policia 
Judiciaria Militar ou ao Oficial Encarregado de IPM. 

Caso nao tenha sido efetuada a prisao em flagrante delito do autor da 
infra<;ao penal militar quando configurada uma das hip6teses do artigo 244 do CPPM, 
ap6s aprecia<;ao da possibilidade legal, devem ser procedidas diligencias para a sua 
prisao e apresenta<;ao a Autoridade de Policia Judiciaria Militar ou ao Oficial 
Encarregado do registro dos fatos. 

f) Possibilidade de Erro 
Falta de comparecimento do Oficial de Servi<;o ao local do crime. 
F alta da realiza<;ao das medidas para que o local de crime, na hip6tese da 

infra<;ao penal militar ter deixado vestigios, seja preservado. 
Desaparecimento de instrumentos e objetos que tenham rela<;ao com o fato e 

que estavam no local da infra<;ao penal militar quando da chegada dos policiais 
militares que compareceram ante a noticia do crime. 

Fuga do autor da infra<;ao penal militar, nas hip6teses em que a lei 
determina a realiza<;ao da prisao em flagrante delito. 

Transmissao incompleta de dados a Autoridade de Policia Judiciaria Militar 
ou ao Oficial Encarregado de IPM. 
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3. DEFINI~AO DA AUTORIDADE COMPETENTE. 

a) Responsavel: 
Autoridade descrita no "caput" do Art. 7° do CPPM e o Oficial de servi~o 

nos termos do Art. 10, § 2° do CPPM. 

b) Atividades Criticas: 
Mais de uma autoridade se julgam competentes para a instaura~ao do IPM. 
Nenhuma autoridade se julga competente para a instaura~ao do IPM. 
Apesar de haver indicios da ocorrencia de urn crime militar, a autoridade 

competente nao identifica esses indicios e nao instaura o IPM. 

c) Sequencia de a~oes 
Realizadas as providencias preliminares descritas no artigo 12 do CPPM, o 

Oficial de servi~o ou a Autoridade descrita no "caput" do Art. 7° do CPPM deveni 
verificar a ocorrencia de indicios de que a conduta em apura~ao se caracteriza como 
crime militar. 

Caracterizada a ocorrencia de urn crime militar, deve ser verificado, dentre 
os supostos autores, qual e o policial militar de maior posto ou gradua~ao, bern como 
sua antiguidade. 

Devera ser identificado o local onde ocorreu o suposto crime militar a ser 
apurado. 

A autoridade competente e definida ante a conjuga~ao dos criterios (local da 
ocorrencia do de lito) e hierarquico (a autoridade deve ser superior hierarquico ou mais 
antigo que o suspeito de maior posto ou gradua~ao identificado ). 

Se a Autoridade competente nao tiver sido notificada dos fatos, a autoridade 
que adotou ou determinou a ado~ao das medidas preliminares do artigo 12 do CPPM 
devera, imediatamente, avisa-la e remeter-lhe os documentos produzidos e os dados ja 
colhidos. 

d) Resultados Esperados 
Que a autoridade de policia judiciaria militar competente seja informada da 

ocorrencia do crime militar que lhe incumbe reprimir e apurar. 
Que essa autoridade identifique a ocorrencia de indicios da ocorrencia de 

crime militar para que, a seguir instaure IPM. 

e) A~oes Corretivas 
Se mais de uma Autoridade se julgar competente para a instaura~ao do IPM, 

a Autoridade Militar superior a ambas devera decidir sobre tal qual delas e a 
competente, utilizando para tanto os criterios do C6digo Penal Militar, C6digo de 
Processo Penal Militar e NI N°. Correg PM-0011150/94. 

Se nenhuma Autoridade se julgar competente para a instaura~ao do IPM, a 
Autoridade Militar superior aquelas das Unidades envolvidas devera decidir sobre tal 
qual delas e a competente, utilizando para tanto OS criterios do C6digo Penal Militar, 
C6digo de Processo Penal Militar e NI N°. Correg PM-001/150/94. 
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Se apesar de houver indicios da ocorrencia de urn crime militar, a autoridade 
competente nao identifica esses indicios e nao instaurar o IPM, as Autoridades 
Militares superiores, por meio do controle hienirquico, deverao determinar a 
instauravao do IPM. 

f) Possibilidade de Erro 
Nao instauravao de IPM nas hip6teses em que ficar caracterizada a 

ocorrencia de crime militar. 
Instauravao simuWlnea de mais de urn IPM sobre o mesmo fato. 
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4. DESIGNA<;AO DO OFICIAL ENCARREGADO DO IPM. 

a) Responsavel: 
Autoridade descrita no "caput" do Art. 7° do CPPM. 

b) Atividades Criticas: 
Escolha de Oficial Encarregado para o IPM fora dos ditames dos artigos 7°, 

§ 1° e 15 do CPPM. 

c) Sequencia de a~oes 
ldentifica<;ao da existencia de indicios de urn crime militar. 
Identifica<;ao dos supostos autores da infra<;ao penal militar, com os 

elementos entao existentes. 
Se nenhum dos supostos autores for Oficial, a escolha do Oficial 

Encarregado deve recair preferencialmente em urn Cap PM, contudo podem ser 
nomeados outros Oficiais, mesmo que subaltemos. 

Se algum dos supostos autores for Oficial, deve-se verificar qual deles e o 
de maior posto e antiguidade, sendo que o Oficial a ser designado Encarregado deveni 
ser superior hienirquico deste ultimo ou, na impossibilidade, urn Oficial de mesmo 
posto, desde que mais antigo. 

d) Resultados Esperados 
A nomea<;ao de urn Oficial para ser o Encarregado do IPM que atenda aos 

requisitos estabelecidos no C6digo de Processo Penal Militar, ou seja, que seja 
superior hienirquico do suposto autor do crime militar, sendo que na impossibilidade 
podera ser urn Oficial de mesmo posto, desde que mais antigo. 

e) A~oes Corretivas 
Se for designado urn Oficial que nao atenda aos requisitos legais, a 

Autoridade que instaurou o IPM ou que determinou a sua instaura<;ao deveni substituir 
o Oficial Encarregado por outro que atenda aos comandos legais. 

Se no curso do IPM forem identificados indicios da pnitica de crime militar 
ou transgressao disciplinar praticada por urn Oficial superior ou mais antigo que o 
Oficial Encarregado, a Autoridade que instaurou o IPM, ou que determinou a sua 
instaura<;ao, deveni substitui-lo por outro que atenda aos comandos legais. 

t) Possibilidade de Erro 
Designa<;ao de uma pra<;a ou pra<;a-especial como Encarregado do IPM. 
Designa<;ao de urn Oficial que seja subordinado ao suposto acusado da 

pnitica de urn crime militar. 
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5. DESIGNA<;AO DO ESCRIVAO DO IPM. 

a) Responsavel: 
Autoridade descrita no "caput" do Art. 7° do CPPM ou Oficial Encarregado 

b) Atividades Criticas: 
Escolha do Escrivao do IPM em desacordo com o disposto no artigo 11 do 

CPPM. 

c) Sequencia de a~oes 
Identifica~ao da existencia de indicios de urn crime militar. 
Identifica~ao dos supostos autores da infra~ao penal militar, com os 

elementos entao existentes. 
Se algum dos supostos autores for Oficial, a escolha do Escrivao devera 

recair sobre urn 1 o ou 2° Ten PM. 
Se nenhum dos supostos autores for Oficial, a escolha do Escrivao deveni 

recair sobre urn Subten PM ou Sgt PM. 
A nomea~ao podeni ocorrer na Portaria que instaura o IPM ou em despacho 

do Oficial Encarregado. 
Ap6s a nomea~ao o Escrivao devera prestar o compromisso de manter o 

sigilo do IPM e de cumpri as determina~oes do Encarregado do IPM. 

d) Resultados Esperados 
Que seja efetuada a escolha e nomea~ao de urn policial militar para servir de 

escrivao do IPM seguindo-se os parametros determinados pelo artigo 11 do C6digo de 
Processo Penal Militar. 

e) A~oes Corretivas 
Se for designado urn Subten PM ou Sgt PM como escrivao de urn IPM em 

que urn dos indiciados e Oficial, o Oficial Encarregado, verificando a ocorrencia desse 
fato, deveni, por meio de despacho lan~ado nos autos, providenciar a sua substitui~ao 
por urn 1 o ou 2° Ten PM. 

Se no curso do IPM forem identificados indicios da pratica de crime militar 
ou transgressao disciplinar praticada por urn Oficial e sendo o escrivao urn Subten PM 
ou Sgt PM, o Oficial Encarregado, verificando a ocorrencia desse fato, deveni, por 
meio de despacho lan~ado nos autos, providenciar a sua substitui~ao por urn 1 o ou 2° 
Ten PM, conforme determina o Art. 11 do C6digo de Processo Penal Militar. 

f) Possibilidade de Erro 
Designa~ao de urn Cb PM ou Sd PM como escrivao do IPM. 
Designa~ao de urn Subten PM ou Sgt PM como escrivao de urn IPM em que 

urn dos indiciados e Oficial. 
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6. ELABORA<;AO DA PORT ARIA DO IPM. 

a) Responsavel: 
Autoridade descrita no "caput" do Art. 7° do CPPM ou Oficial Encarregado 

b) Atividades Criticas: 
Confec~ao da Portaria do IPM em desacordo com as disposi~oes do C6digo 

de Processo Penal Militar sobre o assunto. 

c) Sequencia de a~oes 
Identifica~ao da existencia de indicios de urn crime militar. 
A Autoridade de Policia Judiciaria Militar descrita no "caput" do artigo 7° 

do CPPM devera instaurar a Portaria do IPM ou determinar que urn outro Oficial o 
fa~a por delega~ao sua. 

Se houver a delega~ao, o Oficial que recebeu essa atribui~ao devera, nos 
termos da alinea 'b' do artigo 10 do CPPM instaurar a portaria do IPM, sen do que ele 
sera o seu encarregado. 

Se o ato de delega~ao for verbal na primeira oportunidade, a Autoridade 
mencionada no "caput" do artigo 7° do CPPM devera, por oficio ( ou despacho ), 
confirma-la. 

Se o ato de delega~ao for escrito, o Oficial Encarregado devera anexar tal 
documento na portaria. 

Se a propria Autoridade a que se refere o "caput ' do artigo 7° do CPPM 
instaurar a portaria, nesta podera ser designado o Oficial Encarregado e o escrivao do 
IPM. 

Se essa Autoridade nao delegar a instru~ao do IPM a urn outro Oficial ela 
mesma devera ser o Encarregado do IPM. 

Ap6s a instaura~ao, a segunda via da portaria, devidamente assinada, devera 
ser remetida a Correg PM por oficio. 

0 texto da portaria devera ser, igualmente, remetido a Correg PM para o e
mail -corregsec ol ud a oln1il. .go hr. 

d) Resultados Esperados 
Que a portaria, que e a pe~a inicial de todo IPM, seja confeccionada nos 

termos determinados no artigo 10 do C6digo de Processo Penal Militar. 
Que nesse ato a Autoridade a que se refere o "caput" do artigo 7° do CPPM 

realize a designa~ao do Oficial Encarregado, caso nao queira presidir pessoalmente o 
IPM. 

Que a Correg PM seja prontamente informada da instaura~ao do IPM. 

e) A~oes Corretivas 
Se for identificada a existencia de indicios de urn crime militar, contudo nao 

tenha sido confeccionada a Portaria do IPM, a Autoridade a que se refere o ' caput do 
artigo 7° do CPPM devera realizar a sua instaura~ao ou determinar que outro Oficial, 
mediante delega~ao, o fa~a. 



106 

Se a portaria for instaurada e a Unidade nao fez a comunica~ao para a 
Correg PM, esta ultima podeni solicitar a remessa, tanto da 2a via do documento, como 
do e-mail com seu texto na integra. 

t) Possibilidade de Erro 
Nao confec~ao da portaria diante da noticia de urn crime militar. 
Falta de comunica~ao a Correg PM sobre a instaura~ao do IPM. 
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7. COLETA DE PROVAS 

a) Responsavel: 
Oficial Encarregado do IPM auxiliado pelo Escrivao. 

b) Atividades Criticas: 
Coleta de provas que, em razao da desobediencia das normas constitucionais 

e processuais penais militares, sejam ilicitas ou nulas. 

c) Sequencia de a~oes 
Realizada a instaura~ao do IPM, o Oficial Encarregado, auxiliado pelo 

Escrivao, deve iniciar a coleta das provas, em especial, aquelas indicadas no artigo 13 
doCPPM. 

Para tanto, para cada meio de prova devem ser observadas as disposi~oes 
legais, em especial aquelas existentes no Titulo XV- Dos Atos Probat6rios- do CPPM. 

d) Resultados Esperados 
Que todas as pro vas que indicam a autoria e a materialidade (ocorrencia da 

infra~ao penal militar) sejam colhidas com respeito as disposi~oes constitucionais e 
legais. 

Que essas provas consigam, da forma mais fiel possivel, indicar como se 
deu o fato em apura~ao, bern como quem foram seus autores, de forma a auxiliar o 
Ministerio Publico na propositura da a~ao penal, se for o caso. 

e) A~oes Corretivas 
A Autoridade a que se refere o "caput" do artigo 7° do CPPM durante a 

instru~ao do IPM, ou mesmo quando da confec~ao da solu~ao, deveni supervisionar 
como as provas sao colhidas, sendo que, diante de alguma ilegalidade, deve adotar as 
medidas necessarias para que essas sejam sanadas e, se foro caso, determinar que se 
proceda novamente a diligencia desta vez com a total observancia das determina~oes 
legais. 

f) Possibilidade de Erro 
Coleta de provas sem a observancia das determina~oes constitucionais e 

legais, com prejuizos a instru~ao do IPM, bern como eventual responsabiliza~ao do 
responsavel pelas ilegalidades. 

Que a nao observancia dos preceitos constitucionais possa acarretar 
prejuizos para o total esclarecimento dos fatos em apura~ao, bern como da autoria das 
condutas. 
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8. JUNTADA DOS REGISTROS DAS PROV AS NOS AUTOS DO IPM. 

a) Responsavel: 
Oficial Encarregado do IPM auxiliado pelo Escrivao. 

b) Atividades Criticas: 
Que alguma das provas juntadas nao tenha o seu registro juntado aos autos. 
Que o registro da prova seja juntada aos autos de forma desordenada, 

prejudicando o perfeito entendimento da cronologia da atividade probat6ria. 

c) Sequencia de a~oes 
Realizado registro de alguma das provas, este deve ser juntado aos autos do 

IPM, de acordo com a ordem cronol6gica de sua realiza~ao. 
Todos os documentos juntados aos autos do IPM devem ser numerados e 

rubricados pelo Escrivao. 
Cada documento juntado aos autos - quando nao produzidos pelo 

Encarregado ou Escrivao, deve ser precedido de despacho do Encarregado do 
inqm!rito, bern como do termo de juntada elaborado pelo Escrivao. 

Os instrumentos utilizados para a pratica da infra~ao penal que tenham sido 
localizados devem ser apreendidos. 

Igualmente, devem ser apreendidos outros objetos que interessam a sua 
prova. 

d) Resultados Esperados 
Que todos os registros das provas produzidas sejamjuntados aos autos. 
Que aqueles instrumentos utilizados para a pratica da infra~ao penal militar, 

bern como os demais objetos que interessam a sua prova, que tenham sido localizados 
e apreendidos, permane~am sob guarda do Encarregado e do Escrivao. 

e) A~oes Corretivas 
A Autoridade a que se refere o "caput" do artigo 7° do CPPM quando da 

realiza~ao da solu~ao, deveni verificar se todos os registros das provas foram juntados 
aos autos, bern como devera verificar se todas as folhas dos autos foram numeradas e 
rubricadas pelo Escrivao. 

Igualmente, devera a mencionada Autoridade certificar-se da localiza~ao 
dos instrumentos utilizados para a pratica da infra~ao penal militar, bern como dos 
demais objetos que interessam a sua prova, determinando a sua remessa a Justi~a 
Militar ao final da instru~ao. 

f) Possibilidade de Erro 
A nao juntada do registro de alguma prova que tenha sido produzida. 
A juntada do registro da prova, sem obedecer-se a sequencia cronol6gica de 

sua produ~ao. 
A falta de numera~ao e da rubrica do Escrivao nas folhas dos autos. 
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0 desaparecimento de algum instrumento utilizado na pnitica da infra<;ao 
penal militar ou de algum objeto que interesse a sua prova que havia sido previamente 
apreendido pelo Encarregado. 



110 

9. CONFEC<;AO DO RELATORIO DE IPM. 

a) Responsavel: 
Oficial Encarregado do IPM. 

b) Atividades Criticas: 
A nao confec9ao de relat6rio. 
A confec9ao do relat6rio que nao atenda as prescri9oes do C6digo de 

Processo Penal Militar. 

c) Sequencia de a~oes 
Encerrada a instru9ao, ou findado o prazo para sua conclusao, o Escrivao faz 

os autos conclusos ao Oficial Encarregado. 
0 relat6rio, em obediencia ao disposto no artigo 22 do C6digo de Processo 

Penal Militar, devenl. ser uma pe~a minuciosa onde estejam descritas todas as 
diligencias realizadas, bern como seus resultados. 

Na hip6tese de nao ter sido encerrada a instru9ao, contudo, estando 
encerrado o prazo legal do feito, no relat6rio deverao ser indicadas as diligencias que 
nao foram realizadas ou concluidas, esclarecendo-se os motivos pelos quais nao foi 
possivel o encerramento dos trabalhos investigat6rios. 

Ao final do relat6rio, o Oficial Encarregado deveni, em face dos elementos 
colhidos, concluir, motivadamente pela existencia ou nao de indicios de crime militar 
e de transgressao disciplinar, indicando os autores de tais condutas. 

Encerrado o relat6rio o Oficial Encarregado deveni encaminhar os autos, 
bern como os instrumentos e objetos apreendidos, a Autoridade que lhe deu delega9ao 
para que esta confeccione a solu9ao do IPM. 

Se nao tiver sido delegada a instaura9ao ou a instru9ao do IPM, o Oficial 
Encarregado deveni, diretamente encaminhar os autos e instrumentos apreendidos a 
Justi9a Militar, por meio de oficio. 

Ap6s a sua confec9ao, a segunda via do relat6rio, devidamente assinada, 
deveni ser remetida a Correg PM por oficio. 

0 texto do relat6rio deveni ser, igualmente, remetido a Correg PM para o e
mail- corregsec ol'uJ a oln1il ~ .t?.o h_r 

d) Resultados Esperados 
Que o relat6rio cumpra todos os requisitos do artigo 22 do CPPM. 
Que ele consiga registrar de forma clara todas as diligencias e seus 

resultados. 
Que o Oficial Encarregado, motivadamente, indique a existencia de indicios 

de crime militar e de transgressoes militares, bern como a autoria de tais condutas. 
Que a Correg PM receba prontamente c6pia (por oficio e e-mail) do 

relat6rio do IPM. 

e) A~oes Corretivas 
A Autoridade a que se refere o caput' do artigo 7° do CPPM, ao receber os 

autos do IPM para a confec9ao da solu9ao, constatando que o relat6rio nao apresente 
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os requisitos legais ou nao se encontra com a necessaria motiva~ao, devera restitui-lo 
ao Oficial Encarregado para complementa~ao. 

Se as conclusoes do Oficial Encarregado nao foram coerentes com os 
elementos constantes dos autos, a Autoridade a que se refere o "caput" do artigo 7° do 
CPPM, por ocasiao da solu~ao, devera apresentar suas conclusoes que substituirao 
aquelas apresentadas no relat6rio. 

Se o relat6rio for confeccionado e a Unidade nao fez a sua remessa para a 
Correg PM, esta ultima podera solicita-lo -tanto a 2a via do documento, como doe
mail com seu texto na integra. 

t) Possibilidade de Erro 
A realiza~ao de urn relat6rio incompleto e sem motiva~ao, sem que estas 

falhas sejam supridas pela a~ao da Autoridade a que se refere o "caput" do artigo 7° do 
CPPM. 

Falta de remessa de c6pia do relat6rio para a Correg PM. 
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10. CONFEC<;AO DA SOLU<;AO DE IPM. 

a) Responsavel: 
Autoridade a que se refere o 'caput" do artigo 7° do CPPM. 

b) Atividades Criticas: 
A nao confec~ao da solu<;ao. 
A confec<;ao de solu<;ao que nao atenda as prescri<;oes do C6digo de 

Processo Penal Militar. 

c) Sequencia de a~oes 
Recebidos os autos ap6s a elabora~ao do relat6rio do Oficial Encarregado, a 

Autoridade a que se refere o 'caput" do artigo 7° do CPPM deveni confeccionar a 
solu<;ao do IPM. 

Alem dos autos, a Autoridade a que se refere o caput" do artigo 7° do 
CPPM deveni receber do Oficial Encarregado os instrumentos apreendidos utilizados 
na pnitica da infra<;ao penal e OS instrumentos que interessam a SUa prova. 

Na solu<;ao a mencionada Autoridade podeni concordar com as conclusoes 
do Oficial Encarregado homologando seu relat6rio. 

Se discordar das conclusoes do Oficial Encarregado deveni, motivadamente 
apresentar as suas. 

Concluida a solu<;ao, deveni confeccionar o oficio de remessa dos autos para 
a Justi<;a Militar. 

Havendo indicios de transgressao disciplinar deveni determinar a 
instaura<;ao do devido processo administrativo cabivel ao caso desde que seja 
competente para tanto. 

Nao sendo competente para a instaura<;ao do devido processo 
administrativo, deveni remeter c6pia dos autos a Autoridade competente, para que esta 
o instaure. 

A Autoridade que solucionou o IPM deveni determinar que c6pia dos autos 
permane<;a arquivada na Unidade. 

Ap6s a sua confec<;ao, a segunda via da solu<;ao, devidamente assinada 
deveni ser remetida a Correg PM por oficio. 

0 texto da solu<;ao deveni ser igualmente, remetido a Correg PM para o e
mail- C( rree.sec orud ll poln11l.s .t!O r 

d) Resultados Esperados 
Que a solu<;ao cumpra todos os requisitos dos §§ 1 o e 2° do artigo 22 do 

CPPM. 
Que nela estejam registradas, de forma clara e motivada, a ocorrencia de 

indicios de crime militar e de transgressao disciplinar bern como a autoria de tais 
condutas. 

Que haja a determina<;ao de instaura<;ao do devido processo administrativo, 
quando forem apontados indicios de transgressao disciplinar ou a comunica<;ao a 
Autoridade co~petente para a sua instaura~ao . 
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Que a Correg PM receba prontarnente c6pia (por oficio e e-mail) da solu9ao 
do IPM. 

e) A~oes Corretivas 
A Autoridade a que se refere o "caput" do artigo 7° do CPPM, se constatar 

que nao forarn adotadas as necessarias providencias nesta fase deveni, ern apartado 
cornpletar o seu ato. 

Se a solu9ao for confeccionada e a Unidade nao fez a sua rernessa para a 
Correg PM, esta ultima podera solicita-lo - tanto a 2a via do docurnento, como do e
mail corn seu texto na integra. 

t) Possibilidade de Erro 
A realiza9ao de solu9ao incornpleta e sern rnotiva9ao. 
A falta de deterrnina9ao de instaura9ao do devido processo adrninistrativo 

ou a cornunica9ao a Autoridade cornpetente para tal instaura9ao. 
A falta de rernessa dos autos, ap6s a solu9ao, a Justi9a Militar. 
Falta de rernessa de c6pia da solu9ao para a Correg PM. 
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CONFEC<;AO DO OFICIO DE REMESSA PARA A JUSTI<;A MILITAR E 
SUA ENTREGA. 

a) Responsavel: 
Autoridade a que se refere o "caput" do artigo 7° do CPPM. 

b) Atividades Criticas: 
Endere~amento erroneo do oficio. 
Falta de remessa dos instrumentos e objetos apreendidos a Justi~a Militar, 

tal como determina o artigo 23 do CPPM. 

c) Sequencia de a.;oes 
Confeccionada a solu~ao do IPM, os autos devem ser remetidos, por oficio, 

a Justi~a Militar. 
Se o IPM ainda nao estiver distribuido, o oficio deve ser endere~ado ao Juiz 

de Direito Distribuidor de Primeira Instancia da Justi~a Militar do Estado de Sao 
Paulo. 

Se o IPM ja estiver distribuido, o oficio deve ser endere9ado ao Juiz de 
Direito da correspondente Auditoria. 

0 oficio devera remeter em anexo os autos originais do IPM. 
Em apenso ao oficio devem ser remetidos os instrumentos e objetos 

apreendidos no IPM. 
Toda a documenta~ao e objetos apreendidos devem ser entregues na Justi~a 

Militar. 

d) Resultados Esperados 
Que o IPM,

0 

ap6s ser solucionado, seja entregue a Justi~a Militar, 
acompanhado dos instrumentos e objetos apreendidos. 

e) At;oes Corretivas 
A Autoridade a que se refere o "caput" do artigo 7° do CPPM, constatando 

que algum IPM ja solucionado nao foi remetido a Justi~a Militar, devera, 
imediatamente, determinar tal remessa. 

A Autoridade a que se refere o "caput" do artigo 7° do CPPM, constatando 
que algum instrumento ou objeto apreendido nao foi remetido a Justi~a Militar, devera, 
imediatamente, determinar tal remessa. 

Militar. 

f) Possibilidade de Erro 
A nao remessa do IPM ou dos instrumentos ou objetos apreendidos a Justi9a 

0 endere9amento erroneo do oficio de remessa. 
A entrega em local errado. 




