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RESUMO 

Esta pesquisa destinaase a uma analise do atual 6rgao intemo da Polfcia Militar do 
Parana responsavel pelo controle dos processes e procedimentos relatives a 
apuragao de irregularidades praticadas por militares estaduais, o qual atua 
assessorando diretamente o Comandante Geral nas decisoes atinentes a aplica98o 
da justic;a e discipline. Tambem aborda a forma como funcionam os mecanismos de 
controle de assuntos internes de Corporac;oes policiais de outros estados brasileiros, 
bern como analise a importancia da instauragao de uma Corregedoria Geral para a 
Polfcia Militar do Parana, ao mesmo tempo, sugerindo opc;oes de estrutura e 
funcionamento ideais para urn 6rgao de correi<;So em ambito da milicia paranaense. 
Com base nos resultados obtidos no campo empfrico, que foi realizada atraves da 
rnetodologia de pesquisa atraves de questionario, direcionado as autoridades do alto 
comando da Corporac;ao e de outras que estao ligadas ao controle interne da Polfcia 
Militar do Parana. E ainda em pesquisa junto a outras Policiais Militares estaduais 
que tenham notoriedade em seus 6rgaos de correic;ao, e em bibliografia ligadas ao 
controle interne e do direito administrative e processo penal militar. Este estudo 
propoe-se demonstrar a importancia da criac;ao da Corregedoria Geral da Polfcia 
Militar do Parana. 



1 INTRODUCAO 

A construgao de urn Estado de Direito exige o respeito as garantias 

fundamentais do cidadao que sao essenciais para o desenvolvimento da sociedade 

e o fortalecimento das instituigaes. Ap6s a promufgagao da atual Carta 

Constitucional, em 05 de outubro de 1988, chamada de "Carta Cidada", foi projetado 

urn novo tempo no campo social e pubfico. Os representantes do povo buscaram 

instituir urn Estado Democratico destinado a assegurar o exercicio dos direitos 

sociais e individuais, a fiberdade, a seguranya, o bem-estar, o desenvolvimento, a 

igualdade e a justi9a como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e 

sem preconceitos. 

0 Brasil deve constituir-se num Estado de Direito Democratico, submetendo

se ao imperio da rei - Principia da Legafidade e da Reserva Legar - "Ninguem sera 

obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senao em virtude de lei"1
, bern 

como ao da rsonomra e equidade juridrcas. 

E dever do Estado zelar pela integridade ffsica e patrimonial dos cidadaos, 

que atraves de aparatos estatais instituidos para essa finafidade, a era se obrigam 

sob pena de responsabilidade. Na execuc;ao dessa atividade, o Estado, atraves das 

foryas poticiais, podera, quando necessaria, utifizar-se da forya para que se 

restabeleya a paz e tranqOilidade publica, sendo legitimada tal regra, pais as 

garantias do cidadao nao devem the servir para a impunidade e sim para a aplicagao 

efetiva da lei com eqOidade e justi9a. 

As instituigaes policiais mititares responsaveis peta manutenc;ao da ordem e 

da seguran9a publica sempre tiveram como preceitos basilares a hierarquia e a 

disciplina. Porem, quando se trata de processo administrative ou penal, deve-se 

observar os preceitos constitucionais, que sao direitos e garantias fundamentais 

assegurados ao cidadao. 

Os novas principios estabelecidos pela Constitui9ao tern sido incorporados 

gradualmente pelas instituigaes mifitares, sendo essenciais no Estado de Direito. 

Sem elas, a na9ao brasileira nao consegue alcanyar os objetivos nacionais e 

1 (CF, art. 5°, II). 
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caminhar para o desenvolvimento econ6mico e sociaf. Desse modo as cidadaos nao 

aceitam que o Estado seja representado par dirigentes que nao respeitam as leis e 

nao obedecem as ordens previamente estabef.ecidas. 

0 cometimento de uma infra9ao disciplinar traz como consequencia a 

possibilidade de puni98o, direito legltimo do Estado, que nao e questionado. A 

aplica98o dos prindpios constitucionais no processo administrative nao significa a 

quebra de preceitos, mas sim o fortatecimento do ato administrative. 

0 processo administrative dentro das institui9oes mifitares pede ser efetivo, 

celere, mas com a observancia dos princlpios constitucionais, sem que isso 

signifique a quebra dos poderes outorgados a administra9ao publica que deve punir, 

se necessaria severamente, todos as infratores, inclusive com a perda do cargo, 

pasta, patente, gradua9ao, vantagens, liberdade, bens, prerrogativas, transferencia 

computs6ria para reserva remunerada, o que for necessaria. 

0 prindpio da ampla defesa no campo militar, par muitos anos, se manteve 

apenas na doutrina e sem uma forma legal que possibilitasse sua aplica98o pratica. 

Ainda foi, par muito tempo, totalmente inimaginavel a materializa9ao do contradit6rio 

na vida mifitar. Eram, portanto, as conffitos julgados pela antiguidade dos 

contenderes, vigorando-se na vida da caserna, o que se chamava "verdade sabida", 

alga proximo do absolute. Ampla defesa nao e e nao pode ser sin6nimo de 

impunidade. Trata-se apenas de urn principia de justi98. 

Assim, nos processes administrativos, deve-se obedecer aos pnnc1p1os 

constitucionais trazidos pela Constitui9ao Federal, bern como garantir ao acusado au 

investigado, sempre, as meios de defesa e o contradit6rio, para possibilitar que a 

verdade seja a prevalente, pais nos dias atuais nao se admite mais o ordenamento 

de atos acusat6rios, cuja verdade ja e sabida pera comissao julgadora que sentencia 

com base em provas e elementos construidos sem que fosse refutado pelo servidor 

acusado. E, exatamente, para banir estas persegui¢es, e que o constituinte 

moderno nao permite mais a utifiza98o de meios que impossibilitam a defesa do 

investigado em gerat. 

A era da "verdade sabida" no direito administrative passou, e todo processo 

administrative devera ser pautado na garantia de defesa escrita e demais provas 

admitidas em direito, sob pena de nulidade insanavef. Essa e a grande inova9ao do 

texto constitucional que, se nao for observado e cultuado, gerara nulidade absoluta. 
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Surge uma nova era, faz-se necessaria e indispensavef a criagao de urn 

6rgao especializado, estruturado e independente, o qual sera obrigatoriamente 

responsavef por garantir que os direitos acima mencionados nao sejam 

desrespeitados, mas ao mesmo tempo fazer com que as devidas punigoes e 

sangoes sejam aplicadas a todos aqueles que atentarem contra a ordem a qual sao 

submetidos. 

Nasce a figura das corregedorias nas poffcias mifitares estaduais do Brasil, 

algumas ja com tradigao e estrutura muito bern sedimentadas, outras, ainda na fase 

embrjonarra, como o caso da PoHcja Mmtar do Parana, ajnda em projeto. 

Na presente pesquisa pretender-se-a demonstrar a importancia da 

instafagao de uma corregedoria para a Poffcia Mifitar do Parana e, sugerir, ao menos 

em tese, como devera funcionar. E o que se fara atraves do referencial bibliografico 

e pesquisa de campo desenvofvida atraves de questionario, demonstrando, sob a 

6tica daqueles que integram esta corporagao, qual e sua opiniao. 

1.1 INTRODUCAO AO PROBLEMA 

Atuafmente o 6rgao interno da Corporagao que exerce o controfe dos 

processos e procedimentos relativos a apuragao de irregularidades praticadas por 

mifitares estaduais, assessorando o Comandante Geraf nas decisoes atinentes a 

aplicagao da justiga e disciplina, e a Segao de Justiga e Disciplina- SJD, que esta 

subordjnada a Drretorja de Pessoal. 

Com uma estrutura ainda trmida e urn grande volume de trabalho, a 

SJD/DP nao consegue dar efetividade na sua totafidade das atividades que seriam 

desejadas de uma Corregedoria: executar as correigaes nas Unidades policiais 

mifitares; acompanhar os procedimentos fornecendo suporte aos responsaveis dos 

processos; fiscalizar os processos; agilizar as decisoes a serem tomadas pelo 

Comando da Corpora9ao e outras atfvfdades de uma moderna Corregedorra. 

lnfelizmente a Polfcia Militar do Parana, ainda nao obteve esta evolugao 

importantfssima, que e ter urn 6rgao de controte e fiscafizagao do pessoaf interno, 

aos moldes das melhores Corregedorias que se apresentam. 
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0 escopo deste projeto de pesquisa e fazer urn estudo cientifico, para 

anaJisar a importancia da instaura~o da Corregedoria Geral da Policia MiJitar do 

Estado do Parana, e a conseqOente reestruturayao do controle interno da 

Corpora~o, com a cria~o de urn novo 6rgao com maior responsabiJidade pelo 

controJe e fiscalizayao dos assuntos internos da Policia Militar do Parana. 

0 tema e reJevante, e de valor para a Corpora~o, visto que e.xiste uma 

necessidade de modernizayao na fiscalizayao do publico interno, e perspectivas da 

cria~o de urn 6rgao fortaJecido para exercer as correiyaes, e tratar dos assuntos 

internos com maior propriedade e tambem atender as expectativas da comunidade 

paranaense que visJumbra na impJantayao da Corregedoria da PMPR, a apJicayao 

da justiya com rapidez e eficiencia, aos desvios de conduta dos militares de policia. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

Avaliar a importancia da implantayao de uma Corregedoria GeraJ, em 

Ambito de Polfcia Militar do Parana. 

1.2.2 Objetivos Especificos 

a. Descrever o que e uma corregedoria; 

b. Apresentar como algumas corregedorias de Policias MHitares 

funcionam no Brasil; 

c. Apresentar como funciona atualmente o setor responsavel pela 

fiscaJizayao e acompanhamento interno da Corpora~o; 

d. Reunir elementos para uma possivel reestruturayao quanto aos 

mecanismos de controJe dos assuntos intemos, e propor op~ de funcionamento 

de uma Corregedoria para a Corporac;ao 
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2 REFERENCIAL TE6RICO 

2.1 AS ATIVIDADES DA POUCtA MIUTAR 

A atividade de seguranQB pUblica e privativa dos 6rgaos poficiais previstos 

no art. 144, caput, da Constitui~o Federal de 1988: 

A..rt t 44. A seguranqa publica, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, e exercida para a preserva~ao da ordem publica e da 
incofumidade das pessoas e do patrim6nio, atraves dos seguintes 6rgaos. 

Em atendimento ao texto constitucionaf, a seguranQB publica e exercida 

pelos seguintes 6rgaos: poHcia federal; pollcia rodoviaria federal; poHcia ferroviaria 

federal; poficias civis; poflcias mifitares e corpos de bombeiros militares, sendo que 

cada um defes possui suas fun{:Oes gerais delimitadas na Constituivao Federal, e as 

demais atfvidades previstas em lets infraconstttooonais. 

Oentre os 6rgaos mencionados pelo art. 144 da Constituivao Federal dais 

deles possuem caniter mifitar, fundamentados nos basifares de hierarquia e 

discipfina: os Corpos de Bombeiros e a Policia Militar, com gradua{:Oes e postos 

semethantes as For~s Armadas. 

A lei maxima do Estado do Parana tambem ratifica as atribui¢es 

constitucionais no que conceme a seguranva pUbftca, a estrutura e missao da 

Polfcia Militar do Parana: 

Art 4ft A Seguranqa PUblica,. dever do Estado" direito e responsabitidade 
de todos, e exercida, para a preservacao da ordem publicae incolumidade 
das pessoas e do patrim6nio, pelos seguintes 6rgaos: 

H - Policia Militar; 

Art. 48. A Poticia Mifitar, forqa estaduaf, instituiqao pennanente e regular, 
organizada com base na hierarquia e disciplina militares, cabe a polfcia 
ostensiva, a preserva~ao da ordem publica, a execu~o de atividades de 
defesa civit, preven~ao e combate a incendio, buscas, satvamentos e 
socorros publicos, o policiamento de transito urbano e rodoviario, o 
policiamento ferroviario, de florestas e de mananciais, alem de outras 
forrnas e fun~5es definidas em lei. 
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0 Estado, portanto, e o responsavef peta manuten~o da ordem publica em 

seus aspectos de seguram;a pUbfica, tranqilifidade e safubridade pUblica, por maio 

da atua~o das Poficias Mifitares e dos Corpos de Bombeiros Mititares. Somente os 

agentes que integram as forlfSS poficiais encontram-se fegitimados para praticar atos 

vottados a preserva~ao da ordem publica. 

E daro que a determina~o da Carta Cidada Federaf que o poficiamento 

ostensive e a preserva~o da ordem publica sejam executados por organizag6es 

militares, submetendo os servidores dessas organiza¢es a C6digos especiais 

apficaveis a ales e nao aos outros cidadaos, pois a estes, nao mifitares, apficam-se 

as regras normals do pais. 

0 art. 42 da atual Carta Magna define, e o faz exaustivamente, quais sao os 

servidores militares no Brasif e, ao faze-Io, jB no caput do artigo, estabefece que: "Os 

membros das Policias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituiq6es 

organizadas com base na Hierarquia e disciplina, sao militares dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Territ6rios". 

Esta condiljBo de que os integrantes destas Corporac;Qes sao uma categoria 

diferenciada, ou seja, militares estaduais, e confirmada na Constitui~ao Estadual em 

seu artigo 45: "Sao militares estaduais os integrantes da Polfcia Militar e do Corpo de 

Bombeiros Militar. Jj 

0 militar estaduaf, portanto, deve ser urn profissionaf aftamente preparado 

para o policiamento ostensive geral, para a preservagao dos direitos e garantias 

fundamentais do cidadao, para o combate a criminafidade, o que exige tecnicas de 

investigavao, conhecimento das condi¢es sociais, e da regiao, relacionamento com 

a comunidade, investimentos em infraaestrutura e materia# humano. 

A ampla competencia da Poficia Militar, atraves das atribui¢es de seus 

integrantes, na preserva~o da ordem publica engfoba, inclusive, a competencia 

especifica dos demais 6rgaos policiais, pois a Poficia Militar e a verdadeira forga 

p(ibfica da sociedade. E nesta investidura de defensores da fei e da ordem, e no 

exercicio das fung6es inerentes aos militares de policia, para a seguranga publica e 

social, acabam por incorporar o poder de poticia, que assim conceitua-se segundo 

nossos grandes juristas: 

Meirelles (2007, p. 131-132) assim doutrina: 
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e a facutdade de que disp6e a administra.Qao pUbtica para condicionar e 
restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em 
beneficio da coletMdade ou do pr6prio Estado. 

Diferente nao eo entendimento de Lazarinni (1998, p. 55~56): 

e urn conjunto de atribuit;Qes da administrat;ao publica, como poder p!Jbfico, 
tendentes ao controle dos direitos e liberdades das pessoas, naturais ou 
juridicas, a ser inspirado nos ideais do bern comum. 

A funyao especializada desenvolvida pela policia administrativa exige a 

existencia de Leis e regulamentos que discipfinem as ac;6es de seus integrantes, 

que devem preservar a lei e, ao mesmo tempo, respeitar os direitos e garantias 

fundamentals que foram assegurados aos cidadiios, que tambem possuem limites, 

com base no interesse publico e no bern comum. 

2.2 REGULAMENTO DISCtPUNAR 

Os poticiais mifitares e bombeiros mifitares, no exercicio de suas atividades 

constitucionais, ficam sujeitos a responsabilidade criminal, administrativa e civil pelos 

danos que venham a causar a Administravao Publica, civil ou mifitar, e a integridade 

ffsica e patrimonial dos administrados. 

Na estera administrativa, as mifitares .estaduais .paranaenses, ao contrario do 

funcionalismo civil, que e regido pelo Estatuto dos Funcionarios, ficam sujeitos aos 

diversos dipiomas legais administrativos, pr6prios da lnstitui~ Poficial Mifitar, entre 

efes, ressaltam-se os principais: o C6digos da Poficia Militar do Parana, o C6digo de 

Etica dos Militares Estaduais, Regulamento lntemo e Servi\X)S Gerais - RISG/PMPR 

eo de Regulamento Disciplinar. 

0 regufamento disciplinar da Policia Mifitar do Parana, por for~ do art 482 

do Regulamento lnterno de Servic;os Gerais, Decreta no 9.060, de 1° de dezembro 

de 1949, eo mesmo em vigor no Exercito Brasifeiro, ou seja o Decreta 4.346, de 26 

de agosto de 2002, Regulamento Disciplinar do Exercito, mas e importante destacar 

que _as particularidades e pecufiaridades das corpora¢es poficiais sao levadas a 

efeito, com aptica~o dos outros c6digos de conduta da Corpora~o. 
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Rosa ( 1999, p. 1-2) ensina que a transgressao disciplinar militar pode ser 

entendida como sendo: 

Toda ayao ou omissao contraria ao .dever militar, e como tat ctassificada nos 
termos do presente regulamento. Distingue-se do crime militar que e ofensa 
mais grave a esse mesmo <fever, segundo o preceituado na fegisfacao 
penal mititar. Sao consideradas ainda, taJnbem. transgress6es disciplinares, 
as ac;oes ou omissOes nao especificadas no presente artigo e nao 
quafificadas como crimes nas leis penais militares, contra os Simbolos 
Nacionais" contra a honra e o pudor individual mititar; contra o decoro da 
ctasse, contra os preceitos sociais e as normas da moral; contra os 
princ!pios de subordinacao, regras e ordens de servi<;as, estabelecidas nas 
teis ou regulamentos, ou prescritas par autoridade competente. 

No Regulamento Oiscipfinar do Exercito, o assunto transgressao discipfinar 

esta estampado da seguinte forma: 

Art.. 14. Transgressao disciptinar e toda ac;Ao praticada peto militar contraria 
aos preceitos estatuldos no ordenamento juridico patrio ofensiva a etica, 
aos deveres e as obrigac;Oes militares, mesmo na sua manifestacao 
erementar e simples, ou, ainda, que afete a honra pessoal, o pundonor 
militar eo decoro da classe. 

0 cometimento de uma infr~ disciplinar traz como consequencia a 

possibifidade de punic;So, direito legltimo do Estado. A aplicac;So dos princlpios 

constituckmats no processo administrative nao signffica a quebra de preceitos, mas o 

fortalecimento do ato administrative. 

0 processo administrative dentro das institui¢es mifitares pode ser efetivo e 

celere, mas com a observancia dos princlpios constitucionais, sem que isso 

signifique a quebra dos poderes outorgados a administrayao pUblica que deve punir, 

se necessaria severamente, todos os infratores, inclusive com a perda do cargo, 

posto, patente, gradua9Bo, vantagens, liberdade, bens, prerrogativas ou a 

transferencia compuls6ria para a reserva remunerada. 

Assim, nos processos administrativos, deve-se obedecer aos prinCJplos 

constitucionais trazidos pela Carta Magna, bern como garantir ao acusado ou 

investigado, sempre, os meios de defesa e contradit6rio, para possibititar que a 

verdade seja prevalente. 
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Na visao de Cunha (2004, p.37)1 houve grandes avanyos com a 

reformuJa~o do ReguJarnento DiscipJinar do Exercito, vez que definiu cJaramente as 

regras do contradit6rio e da ampJa defesa nas questoes da punic;Bo dos militares. 

Defesa de JegaJidade nao signifies impunidade e muito menos quebra da 

hierarquia e da disciplina. Senao, veja-se a opiniao deste doutrinador (CUNHA, 

2004.p. 39): 

Finalmente e importante ressaltar que a defesa da legalidade nao signifies a 
buses da impunidade ou mesmo a quebra da hierarquia e da disciplina. A 
observancia dos principios constitucionais nao impede e nunca impedira a 
puni~o do militar infrator. que deve. inclusive, se comprovada a sua 
culpabilidade, ser afastado de suas funQ3es ou se for o caso, perder a sua 
patente ou gradua~o. 

Nos ensinamentos de Delmanto (1994, p. 60), sanc;ao administrativa e o 

mesmo que a pena cabivel em razao do ato irregular praticado, sendo a "imposiyao 

da perda ou diminuic;Bo de urn bern juridico", aplicada pela autoridade detentora dos 

poderes hierarquico e discipJinar. A transgressao discipJinar detem requisites formais 

essenciais que a integram, dentre eJes a tipicidade e a antijuridicidade. 

Ha de se considerar ainda as excJudentes de antijuridicidade, reconhecidas 

pelo Poder Judiciario, quando houver vinculayao de uma falta-crime com outra de 

natureza administrativa, mesmo que se postule que apenas a absolviyao por 

negativa de autoria ou inexistencia do fate afete a esfera disciplinar. 

Neste escopo entende-se que as Corporayoes Policiais Militares devem 

procurar instituir os seus pr6prios estatutos adaptados as atividades de policia, sem 

que a hierarquia e a disciplina sejam desrespeitadas, afinaJ, todos os 6rgaos da 

administrac;Bo publica estao sujeitos a esses principios. 

2.3 HIERARQUJA E DJSCIPUNA 

A hierarquia e a disciplina sao institutes de qualquer organizayao ou 

entidade, sejam elas integrantes da administrayao publica ou nao. 

Hierarquia significa o conjunto de poderes subordinados uns aos outros, 

sejam eclesiasticos, civis ou miJitares, classificando e ordenando a graduayao do 
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poder correspondents as diferentes classes de funcionarios publicos. 

Cavalcanti (1966, p. 23) disserta que: 

A hierarquia e, no dizer de Hauriou, a superposi~o de graus em uma 
organizavao autoritaria de agentes, por tal fonna que os agentes inferiores 
nao executam as suas funvOes pelo cumprimento unico e diretamente da lei, 
mas devem tambem obedecer a seus chefes que expedem instrm;oes sobre 
a maneira de cumprir nonna legal. 
Esta hierarquia pode significar nao somente a exist~ncia de numerosos 
graus de jurisdiyao, mas tambem a distribuivao de competencia na esfera 
administrativa. 

Discip(ina e a imposi~ de autoridade, de metoda, de regras au de 

preceitos, ou seja, e o respeito da autoridade, a observancia de metodos, regras ou 

preceitos. Trata-se de urn conjunto de prescri¢es au regras destinadas a manter a 

boa ordem e regularidade em qualquer entidade, seja publica ou privada. 

Nao e sem fundamento que estes dois institutes se constituem como pifares 

basilares das Pollcias Militares, haja vista as normas vigentes. 

Conforms reza a Constituigao Federal: 

Art. 42 - Os membros das Policias Militares e COI'()OS de Bombeiros 
Militares, institui~oes com base na hierarquia e disciplina, sao militares 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Territ6rios. (negrito nosso) 

Esta previsao fegaf em materia constitucionaf dispae que as Poficias 

Militares e OS Corpos de Bombeiros Militares sao pessoas jurldicas de Direito 

Publico, mifitarmente sistematizadas e organizadas, tendo como base os princrpios 

de hierarquia e disciplina. 

A rmportancia de tais institui¢es serem mifitarizadas esta vincufada a 
propria competencia prescrita no artigo 144 da Constituigao Federal. 

As ForQBS Armadas, constituidas pefa Marinha, pefo Exercito e pefa 

Aeronautica, tambem sao instituic;oes baseadas na hierarquia e disciplina, 

destinando-se a defesa da patria, a garantia dos poderes constitucionais, da 1ei e da 

ordem.2 

Tais bases mstrtucionais das Forc;as Armadas sao definidas na Lei n.0 6.880, 

2 Artigo 142 da Constituicao Federal de 1988 e artigo 2° da Lei 6.880/80 (Estatuto dos Militares}. 
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de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares), que dispoe: 

Art. 14 - A hierarquia e a disciplina sao a base institucionaf das For~ 
Ann ad as. 
A autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierarquico. 
§ 1G - A hierarquia mJtitat e a otcrenacao eta autortctacte, em nivets 
diferentes, dentro da estrutura das Fof98S Armadas. A ordenacao se faz por 
postos ou graduac6es; dentro de urn mesmo posto ou graduacao se faz 
peJa antiguidade no posto ou gradua~o- 0 respeHo a hierarquia e 
consubstanciado no espfrito de acatamento a sequencia de autoridade. 
§ 2° - Disciplina e a rigorosa observAncia e o acatamento integral das leis, 
regufamentos, normas e disposicaes que fundamentam o organismo militar 
e coordenam seu funcionamento regular e hannOnico, traduzindo-se pelo 
perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada urn dos 
componentes desse organismo. (negrito nosso) 

Desde epocas mais remotas, quafquer forc;a armada necessita estar 

alicen;ada nestes dais pilares fundamentais: hierarquia e disciplina. 

Diante de todo o contexto refacionado aos princlpios basifares da hierarquia 

e da disciplina, ressalta-se que nao existe a possibilidade de manutem;ao destes se 

nao estiver corretacionada uma san98o que obrigue o mifitar a cumpri-fa, sendo que 

sua conduta podera deter reflexo tanto na esfera penal quanta administrativo

disciplinar militar. 

2. 3.1 Hierarquia 

A organiza98o administrativa e baseada em dais pressupostos 

fundamentais: a distribuigao de competencias e a hierarquia. 0 direito positivo define 

as atribui¢es dos vanos 6rgaos administrativos, cargos e fun¢es e, para que haja 

harmonia e unidade de diregao, estabelece ainda uma relac;ao de coordenagao e 

subordinaQ8o entre os varios 6rgaos que integram a administrayao publica, ou seja, 

estabelece a hierarquia entre eles. 

Em ronsonancia com a fiyao de Di Pietro (2003, p. 7 4), pefo principia da 

hierarquia, os 6rgaos da administragao publica sao estruturados de tal forma que se 

cria uma refagao de coordenaqao e subordinac;8o entre uns e outros, cada quaf com 

atribuic;oes definidas na lei. Desse principia, que s6 existe relativamente as fungoes 

administrativas, nao em relagao as legislativas e judiciais, decorre uma serie de 
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prerrogativas para a Administra98o, quais sejam: a de rever os atos dos 

subordinados, a de defegar e avocar atribui¢es e a de punir. Em contrapartida, 

surge para o subordinado o dever de obediencia. 

0 dever de obediencia impoe ao mifitar estaduaf o acatamento as ordens 

tegais de seus superiores e sua fiel execuc;ao. Tal dever resulta da subordina<;ao 

hierarquica e encontra assento no principia discipfinar que forma toda organiza<;ao 

policial-mifitar. 

Por esse dever nao esta o mifitar estaduar obrigado a cumprir 

mecanicamente toda ordem superior, mas, unicamente, as ordens legais. E, por 

ordens fegais, entendem-se aquefas emanadas de autoridade competente, em forma 

adequada e com objetivos licitos. 0 cumprimento de ordem ilegal, como o 

descumprimento de ordem fegaf, pode acarretar para o mHitar estaduaf uma 

responsabilidade disciplinar e criminal, conforme seja a lesao causada a organizac;ao 

ou a terceiros. 

Para melhor compreensao do que ocorre dentro da institui<;ao policial militar, 

oportuno e verificarmos o enfoque dado dentro da fegisfa«;clo pecufiar, quaf seja 

Decreta Federal no 4.346 (ROE), o qual nos ensina que: 

Art. 7Q A hierarquia militar e a ordena~o da autoridade, em niveis 
diferentes, por postos e graduayaes. 
Paragrafo unico. A ordenacAo dos postos e graduac6es se faz conforme 
preceitua o Estatuto dos Militares. 

A hrerarquia e correlacionada aos fins discipfinares, consignando o dever de 

obediemcia dos militares estaduais aos superiores hierarquicos dentro da estrutura 

da Potrcia Mititar. 

0 artigo 8° do Decreta-lei 667, de 2 de julho de 1969, que reorganizou as 

PoHcias Mifitares e os Corpos de Bombeiros Miritares dos Estados, T errit6rios e do 

Distrito Federal, dispoe que a hierarquia nas Policias Militares e dividida em postos e 

gradua¢es, sendo posto o grau hierarquico dos oficiais de poficia e gradua«;ao o 

grau hierarquico das prac;as especiais de policia e das prac;as de poHcia, in verbis: 

Art.8° - A hierarquia nas PoHcias Mffitares e a seguinte: 

a) Oficiais de Polfcia: 



• Coronel 

• Tenente-Coronef 

• Major 

• Capitao 

• 1°Tenente 
• 2° Tenente 
b) Prac;as Especiais de Policia: 

• Aspirante--~ficrm 

• Alunos da Escola de Fonnac;ao de Oficiais da Policia. 
c) Prac;as de Pollcia: 

Graduados 

•Subtenente 
•1° Sargento 
•?Sargento 
•3° Sargento 
•Cabo 
•Sofdado. 
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§ 2° - Os Estados, Territ6rios e o Disttito Federal poderl!lo se convier as 
respectivas Policias Militares:3 

b) suprimir na escala hierarquica urn ou mais postos ou graduayfies das 
previstas neste artigo; e 

c} subdividir a graduayi!lo de soldado em classes ate o maximo de tr~s. 

A Porfcia Mifitar do Parana adota a hierarquia a semefhanya dos mifitares do 

Exercito Brasileiro, sendo tal ordena«;ao regulada pela Lei no 1943, de 23 de junho 

de 1954, in verbis: 

Art. 23. A preced~ncia hierarquica entre os militares e regulada pelo posto 
ou graduayi!lo e, em caso de igualdade, pela antigOidade relativa. 

Paragrafo unico. Posto e o grau hierarquico do oficial conferido por decreta 
e confinnado em Carta Patente4

; graduayao e o grau hierarquico da prays, 
confetido pela autoridade competente. 

Art. 24. A hierarquia dos militares da Corporayi!lo e id~ntica a dos militares 
do Exercito, ate o posto de coronel inclusive5

. 

§ 1°. A antigOidade de cada posto ou graduayao assegura a preced~ncia e 
e contada a partir da data do ato da respectiva promoc;ao, graduayi!lo, 
nomeayi!lo ou declarayi!lo, salvo se, em ato da autoridade competente, for 
taxativamente fixada outra data. 
§ 2°. No caso de ser igual antigOidade refetida no paragrafo anterior, 
prevalece sucessivamente a dos graus hierarquicos anteriores e, se ainda 
assim subsistir a igualdade de antigOidade, esta sera fixada pela data de 
prac;a e a seguir pela de nascimento. 

§ 3.0 • Em ig:ualdade de posto ou gradua¢es
6 

os mffftares da ativa t~m 
preced~ncia sabre os da reserva ou reformados . 

3 Redayao dada pelo Decreta-Lei 0°. 2.106, de 06 fev. 84. 
4 A disposiyao sobre a expedic;ao de Carta Patente aos oficiais da PM esta expressa na Lei n° 179, de 

24 Dez46. 
5 Sabre a hierarquia nas PPMM, ver art. 8° do Decreta-Lei n° 667/69. 
6 V. Art. 31 do R-200 (preced~ncia dos Atunos da EsFO). 
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Cabe ressaftar que, em retagao a estrutura da Potrcia Mifitar, dentre os 

Coroneis em situac;So de atividade, havera aqueles que deterao precedemcia 

funcionat uns sobre os outros, haja vista a subordin~ direta. 

Ainda neste aspecto existe, integrando como 6rgao de dire9ao geral da 

Porfcia Miritar, o Comandante-Geraf da Poficia Mifitar, que eo responsavef superior 

pelo comando e pela administragao da Corpora9ao. 

2. 3.2 Discipline 

E pera hierarquia que se mantem a discipfina, fazendo com que os 

integrantes das Polfcias Militares cumpram seus deveres e obriga9oes, sob pena de 

serem responsabifizados disciprinarmente caso nao ocorra a sua observancia. 

Fagundes (2005, p. 23) deixa cristalina tal distin98o: 

Onde h8 hierarquia, com superposiyao de vontade, hB, correlativamente, 
uma rela(ffAo de sujeit;Ao objetiva, que se traduz na disciplina, isto e, no 
rigoroso acatamento pelos elementos dos graus inferiores da piramide 
hremrqutca, as orctens. nonnattvas ou tndMduars, emanadas dos 6rgMs 
superiores. A disciplina e, assim, urn corolario de toda organizayao 
hierarquica. 

0 Regufamento Discipfinar do Exercito, apficado a Poficia Mifitar do Estado 

do Parana, com base no Regulamento lnterno e de Servi9os Gerais (Decreta 

Estadual n° 9.060/49), traduz o que seja discipline: 

Art. S2 A discipfina mifitar e a rigorosa observancia e o acatamento integral 
das leis, regulamentos, normas e disposit;Oes, traduzindo-se pelo perfeito 
cumprfmento do dever por parte de todos e de cada urn dos componentes 
do organismo militar. 

§ 1Q SAo manifestacOes essenciais de disciplina: 

I - a corret;Ao de atitudes; 

t1 - a obedi~ncia pronta as ordens dos superiores hierarquicos; 

Ill- a dedicat;Ao integral ao servi(ffO; e 

tV - a colaboracao espontanea para a disciplina coletrva e a efici~ncia das 
Fort;as Armadas. 

§ 2Q A disciplina e o respeito a hierarquia devem ser mantidos 
permanentemente pelos militares na ativa e na inatividade. 
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Cunha (2004, p. 20) descreve que a rigorosa observancia eo acatamento 

integral das leis, regulamentos, normas e disposi~oes quer dizer, 

administrativamente, o controfe de fegafidade ou fegitimidade, que deve ser 

exercido, principalmente por quem tern competencia. 

Nao bastam para ao mifitar as manifesta¢es essenciais de discipfina; faz-se 

imperioso o cumprimento da lei: 

Nao bastam, portanto, ao mititar apenas as manifestacoes constantes do § 
1° do artigo em comento, e necessaria que cumpra a lei, que os seus atos 
estejam conformados como texto legal, sob pena de pouco adiantar a sua 
aparente presteza para com os seus superiores. 

Enfim, o mititar deve ser discipfinado e disciptinador, buscando atingir em 

seus servi~os prestados os fins cofimados pelo Estado na busca do bem-comum. 

2.4 TRANSGRESSOES DISCIPUNARES 

Transgressao discipfinar eo ato iffcito comissivo ou omissivo, de natureza 

administrativa que, praticada por urn militar estadual, atenta contra os deveres a ele 

impastos pefa Administra~o Publica Mifitar. A Constitui~o Federal, em seu artigo 

37, caput, ressafta que a administra~o publica, integrada pela Poficia Militar, deve 

buscar sempre o seu aperfei<;oamento institucional, baseando-se no princfpio da 

eficiencia. 

0 Regufamento Discipfinar do Exercito traduz o que seja transgressao 

discipfinar da seguinte maneira: 

Art. 14. Transgressao discipfinar e toda acao praticada pefo militar contraria 
aos preceitos estatuidos no ordenamento juridico patrio ofensiva a etica, 
aos deveres e as obrigacaes mifitares, mesmo na sua manifestac§o 
elementar e simples, ou, ainda, que afete a honra pessoal, o pundonor 
mititar eo decoro da classe. 

§ 1Q Quando a conduta praticada estiver tipificada em lei como crime ou 
contravencao penal, nao se caracterizara transgressao disciplinar. 
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§ 2Q As responsabilidades nas esferas cfvel, ctiminal e administrativa sao 
independentes entre si e podem ser apuradas oonoomitantemente. 

§ 3Q As responsabilidades cfvel e administrativa do militar serao afastadas 
no caso de absolvi~o ctiminal, com senten~ transitada em julgado, que 
negue a existencia do fato ou da sua autoria. 

§ 4Q No concurso de crime e transgressao disciplinar, quando forem da 
mesma natureza, esta e absorvida por aquele e aplica-se somente a pena 
refativa ao crime. 

§ SQ Na hip6tese do § 4Q, a autoridade competente para apticar a pena 
disciplinar deve aguardar o pronunciamento da Justiga, para posterior 
avalia~o da questao no ambito administrativo. 

§ ~Quando, por ocasiao do jufgamento do crime, este for descaracterizado 
para transgressao ou a denlincia for rejeitada, a falta cometida devers ser 
apreciada, para efeito de puni~o. pela autoridade a que estiver 
subordinado o faltoso. 

§ 7Q E vedada a aplicagao de mais de uma penalidade por uma unica 
transgressao dismplinar. 

§ 8Q Quando a falta tiver sido cometida contra a pessoa do comandante da 
OM, sera ela apreciada, para efeito de puni~o. pela autoridade a que 
estiver subordinado o ofendido. 

§ gQ Sao equivalentes, para efeito deste Regulamento, as expressoes 
transgressao disciplinar e transgressao militar. 

Art. 15. Sao transgressoes disciplinares todas as agoes especificadas no 
Anexo I deste Regulamento. 

Defesa de legalidade nao significa impunidade e muito menos a quebra da 

hierarquia e disciplina, senao veja-se a doutrina de Cunha (2004, p. 39): 

Finatmente e importante ressattar que a defesa da tegatidade nao signifies a 
busca da impunidade ou mesmo a quebra da hierarquia e da disciplina. A 
observancia dos princfpios constitucionais nao impede e nunca impedira a 
puntcao do mititar tntrator, que deve, tnctustve, se comprovada a sua 
culpabilidade ser afastado de suas fung6es ou se for o caso perder a sua 
patente ou graduagao. 

Nos ensinamentos de Detmanto (1994, p. 60}, sanyao administrativa nada 

mais e do que uma pena cabivel em razao do ato irregular praticado, sendo a 

"imposigao da perda ou diminuigao de um bem juridico" apticada peta autoridade 

detentora dos poderes hierarquico e discipfinar. A transgressao disciplinar detem 

requisites formais essenciais que a integram, sendo eles a tipicidade e a 

antijuridicidade. 

Tipicidade, quanto ao presente estudo, e a correspondencia entre a conduta 

ilicita de natureza administrativa praticada pelo militar da Policia Militar do Parana e 
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a devida descri9ao legal contida no Regulamento Disciplinar do Exercito, no Decreta 

Estadual n° 5.0757 e outros regulamentos e c6digos aplicaveis ao militar de polfcia. 

Antijuridicidade e a contrariedade refacionada entre o ate praticado pefo 

militar tipificado no Regulamento Disciplinar do Exercito, Decreta Estadual n° 5.075 

(C6digo de Etica) e no ordenamento jurfdico vigente, qualquer que seja a sua fonte, 

atentando diretamente contra os valores fundamentais e deveres eticos elencados 

nos artigos 6° e 7° do Decreta n° 5.075, nao detendo quafquer excfudente de 

natureza administrativa descrita no artigo 18 do Regulamento Disciplinar do Exercito, 

in verbis: 

Art. 18. Havera causa de justifica({Ao quando a transgressao for cometida: 
I - na pratica de a({Ao merit6ria ou no interesse do servic;o, da ordem ou do 
sossego publico; 
II- em tegitima defesa, propria ou de outrem; 
Ill - em obediencia a ordem superior; 
IV - para compelir o subordinado a cumprir rigorosamente o seu dever, em 
caso de perigo, necessidade urgente, catamidade pubtica, manutenc;ao da 
ordem e da disciplina; 
V - por motivo de forc;a maior, plenamente comprovado; e 
Vt - por ignorancia, ptenamente comprovada, desde que nao atente contra 
os sentimentos normais de patriotismo, humanidade e probidade. 
Paragrafo unico. Nao havera puni({Ao quando for reconhecida qualquer 
causa de justifica({Ao. 

Ha de se considerar ainda outras excfudentes de antijuridicidade 

reconhecidas pelo poder judiciario quando houver vincula9ao de uma falta-crime 

com a de natureza administrativa, ainda que se postufe que apenas a absofvi98o per 

negativa de autoria ou inexistencia do fate afete a esfera disciplinar. 

2.4.1 Princfpio da Reserva Legal 

0 principia da reserva fegaf eo mais importante dentre os outros, na opiniao 

de quase todos os constitucionalistas, pois estabelece que o comportamento ilicito 

deve estar previsto em fei, a quaf fhe atribui uma san98o "nullum crimen, nulla poena 

sine lege". 

Em materia disciplinar, pede ser afirmado que a lei, elaborada em 

7 Regulamento de Etica Profissional dos Militares Estaduais do Parana, de 28 de dezembro de 1998. 
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conformidade com OS ditames jurfdicos vigentes, e que determina 0 que e 

transgressao disciptinar e, sendo uma norma perfeita, determina o tipo de san98o 

aplicavel a transgressao tipificada. Quanto a anterioridade da lei, torna-se necessaria 

que a vigencia da norma tegat que tipifica a conduta itfcita administrative seja 

anterior ao ato praticado, isto da mesma forma que a pena. Diante destes princfpios, 

advem os seus efeitos, que sao as conseqOencias de seus enunciados: a 

irretroatividade da norma mais grave e a sua taxatividade. A irretroatividade da lei 

esta retacionada ao princfpio da anterioridade, pois a norma jurfdica deve ter 

vigencia a partir da data determinada de forma expressa ou tacita, nao se aplicando 

aos casos anteriores, exceto se forem trazer beneffcios ao acusado do cometimento 

do ilfcito, isto em materia penal e discipliner. Quanto ao efeito da taxatividade, torna

se plausfvet a methor anatise, pois o efeito e pertinente somente ao Direito Penal e 

nao ao Direito Administrative de natureza discipliner. 

Assim sendo, pode ser afirmado que nao existe, em materia discipliner, o 

efeito da taxatividade referente ao princfpio da legalidade, pois, em face do Direito 

Penal, as normas incriminadoras devem ser taxativas, expondo exatamente a 

conduta iHcita que deve ser punida, o que nao ocorre com as transgressoes 

disciptinares, que, apesar de estarem tipificadas no Regutamento Disciptinar, nao se 

exige que todas as condutas irregulares possiveis de serem praticadas por urn 

militar estadual devam ser taxativas, pois e impossfvel o tegistador enumerar com 

exatidao a infinita gama de transgressoes abstratas passiveis de cometimento. 

Dessa forma e pertinente dizer que as transgressoes disciptinares se apresentam de 

forma generica, haja vista que nao existe o efeito da taxatividade pertinente ao iHcito 

penal. 
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3 METODOLOGIA 

0 presents trabatho de pesquisa sera rearizado junto as mais attas autoridades 

envolvidas no controls interno, justiya e disciplina da Polfcia Militar do Parana, haja 

vista o interesse em captar a experiencia destes individuos, bern como que nao 

surtiria urn resultado desejado dirigir a pesquisa a uma gama maior de militares, 

pois teria uma certa resistencia e desconhecimento quanto aos assuntos tigados ao 

controls interno da Corporagao. 

Portanto, foram eteitas como pubtico atvo da pesquisa as seguintes Autoridades: 

Juiz Auditor da Justiya Militar Estadual, Promotor de Justiya eo Chefe do Cart6rio 

da Vara da Auditoria da Justiga Mititar Estaduat - VAJME, o atto Comando da 

Corporagao e outros Oficiais encarregados e designados da fiscalizagao em termos 

de justiga e discipfina e dos procedimentos internos da Corporagao, ou seja, o 

Comandante Geral, Chefe do Estado Maior, os Diretores, os Comandantes 

rntermediarios, OS Chefes das Segoes de Estado Maior, Assessoria Juridicae da 

Segao de Justiga e Disciplina e os Comandantes da Academia Policial Militar do 

Guatupe e Centro de Formagao e Aperfeigoamento de Pragas. 

A tecnica de pesquisa escolhida foi o questionario, o qual sera entregue 

pessoarmente peto pesquisador a todo o universo do estudo, sendo que o 

questionario e composto de dez questoes fechadas, com possibilidade de 

justificativa como forma de granjear a experiencia e a visao de cada urn dos 

entrevistados. 
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4 PROCESSOS ADMINISTRA TIVOS DA POLiCIA MILITAR DO PARANA 

4.1 INTROITO 

0 setor responsavef pefa verifica9Bo da observancia ou fafta desta as 

normas disciplinares da Polfcia Militar do Parana nos dias atuais e o SJD - Setor de 

Justi~ e discipfina, o qual e dotado de inumeras atribui¢es6
. Dentre eras, cumpre 

destacar aquelas que estao intimamente ligadas a questao do respeito a conduta 

discipfinar propriamente dita, sendo que, tar razao se da pero fato de que esta seja a 

caracterfstica mais observada pela popula<;ao, a principal beneficiaria da existencia 

desta Corpor~ao. 

Por ser a principal caracteristica da PoHcia Militar a preven<;ao e 

manutengao da ordem publica atraves do poficiamento ostensivo, a conduta destes 

militares de polfcia deve ser pautada pelo respeito ao pundonor-militar, a honra eo 

decoro da crasse, entre outros consectarios. Em caso de inobservancia a estes 

postulados, estara o militar incorrendo em infra<;ao disciplinar, passfvel de puni9Bo, 

8 0 Setor de Justic;a e Disciplina (SJD) da PMPR tern por finalidade especffica as missoes de 
Examinar e propor soluc;Oes aos processos disciplinares a Conselhos de Disciplina e Justificac;Ao; 
informar sabre processos de reinclusao e reintegrac;Ao; emitir informacoes normativas sabre duvidas 
de interpretac;Ao dos regulamentos aplicados na corporac;ao; preparar expediente referente a 
agravamento, atenuac;Ao, relevac;ao ou anulac;ao de punic;Oes disciplinares; ~laborar Boletins 
Reservados, organizar e manter o arquivo dos documentos de carater disciptinar, secretos e 
reservados; preparar o encaminhamento de processos administrativos cujas soluc;oes seja de 
compet~ncia do Comandante Geral, instruir os processos disciplinares que em grau de recurso 
subam a decisao do Comandante Geral, providenciar sobre cumprimento de mandados de prisao e 
alvaras de soltura, dos integrantes da corporac;Ao, manter em arquivo c6pias dos autos de prisao em 
flagrante lavrados contra integrantes da corporacao, examinar e propor soluc;Oes para processos 
administrativos com refer~ncia a exclusoes por Sindicancia e par Conselho de Disciptina; sanear e 
preparar o encaminhamento de IPM para apreciac;Ao e julgamento pela Auditoria Militar Estadual; 
receber e expedir documentos que tratam da apresentac;Ao de oficiais e pracas as autoridades 
Judiciarias, Poticiais e outras de ambito Federal, Estadual e Municipal; formatizar as reintegrac;6es; 
formalizar o licenciamento a bern da disciplina as prac;as sem estabilidade cadastrar os indiciados no 
diversos processos instaurados na corporac;Ao; controlar prazos regulamentares para elaborac;Ao de 
diferentes processos em usa na corporac;Ao; preparar notas para o boletim geral relativa aos 
problemas de justic;a e disciplina; informar e encaminhar os processos referentes a medalhas e 
condecorac;Oes; elaborar e propor recompensas e elogios previstos nos regulamentos da Corporac;Ao. 
Acesso em 17/04/08, disponlvel em 
<http://www.pmpr.pr.gov.br/pmpr/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=429>. 
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ap6s os devidos processos e procedimentos. E exatamente neste ponto que inicia a 

atuac;ao do SJD - Setor de Justrc;a e DrscrpHna. 

0 SJD, em urn passado remoto, atendeu as aspirac;oes da sociedade e da 

propria Corporayao de forma satisfat6ria, mas entende-se que com a evoluyao das 

relac;oes sociais, as mudanc;as e dinamica da legislayao, o crescimento populacional 

e o consequente aumento do efetivo militar, a estrutura representada pelo SJD 

necessita de urgentes reformas, modernizayao e ampliayao, sob pena de entrar em 

colapso, e nao mars consegurr cumprrr efetrvamente a sua mrssao. 

A criayao de uma Corregedoria nao deve, nem pode ser encarada como 

algo que visa apenas punir os mititares estaduais. A funyao primordial e, 

indubitavelmente, contribuir para a melhoria da instituic;ao, garantindo seu perfeito 

funcionamento, honrando seu nome e sua tradic;ao. 

A necessidade da criac;ao de uma Corregedoria para a Polfcia Militar do 

Parana visa atender nao s6 os anseios dos pr6prios membros da Corporayao, mas 

tambem da populac;ao em geral, sendo mais um meio de estabelecimento do Estado 

Democratfco de Direito. 

Porem, antes de analisar o objetivo central desta pesquisa, cumpre fazer 

algumas referencias a atuar estrutura, em urn primeiro momento, referenciando aos 

princfpios do processo administrativo e, ap6s, a aplicac;ao destes princfpios nos 

processos administrativos no ambito da PoHcia Mititar do Parana, afinat sera atraves 

dos processos e procedimentos que a Corregedoria podera exercer seu poder de 

6rgao de correiyao. 

4.2 PROCESSOS ADMINISTRA TIVOS 

Submete-se o Estado no exercicio da funyao publica as regras do 

ordenamento jurfdico vigente que tern por finalidade a garantia e o funcionamento de 

seus servic;os. Na administrayao pubrica brasireira, todos os atos praticados devem 

ser revestidos de competencia, finalidade, forma, motivo e objeto, para serem 

considerados validos e incontestaveis juridicamente. Dessa forma, o Estado nao 

exerce uma atividade eventual e sua regularidade deve ser garantida. Quando essa 
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regularidade e violada pela transgressao de uma norma administrativa praticada por 

um servidor pubrico9
, no exercfcio de suas fungaes, cabe ao Estado impor sangoes 

aos que transgridem as regras desse mesmo ordenamento jurfdico as quais o direito 

denomina de normas disciprinares. As normas disciprinares sao princfpios jurfdicos 

que definem infrac;oes disciplinares e cominam penas aos infratores. 0 que garante 

a apricayao correta dessas medidas de ordem corretivas sao os processes 

administrativos, difundidos por toda a administrac;ao publica. 

Muitos administrativistas confundem o conceito de processo e o de 

procedimento, mas essa confusao nao deve ocorrer, pois tecnicamente apresentam 

distinyao entre si e suas finalidades sao tambem divergentes. Segundo Medauar 

(2007, p. 161-163), a expressao processo administrative revela que se trata de 

processo existente na administr~ao publica. 

Ja o administrativista Meirelles (2001 , 578-579) distingue da seguinte forma 

esses vocabulos: 

Processo e o conjunto de atos coordenados para a obtenc;:ao de uma 
decisao sobre uma controversia no ambito judicial ou administrative; 
procedimento e o modo de realizac;:So do processo, ou seja, o rito 
processual. 0 processo, portanto pode reatizar-se por diferentes 
procedimentos, consoante a natureza de questao a decidir e os objetivos da 
decisao. 0 que caracteriza o processo e o ordenamento de atos para a 
soluc;:Ao de uma controversia; o que tipifica o procedimento de urn processo 
e o modo especlfico do ordenamento desses atos. 

Nos ensinamentos de Di Pietro (2003, p. 503) podemos dizer que o processo 

e a parte principal, ou seja, e 0 instrumento indispensavel para 0 exercfcio de funyao 

administrativa, sendo o procedimento a exteriorizayao de funyao administrativa, a 

maneira como a administrac;ao atinge esses atos, pois nao existe processo sem 

procedimento, entretanto, pode existir procedimento sem processo. Todos os atos 

isolados da administrayao se revestem de um procedimento. Os atos mais 

complexes precisam de um processo, situagaes em que ha litigancia ou situa¢es 

sancionat6rias ou disciplinares. 0 procedimento e a forma como o processo e 

elaborado, como ele anda, caminha. Todo ato do processo se constitui num 

procedimento isolado e equivale a rito, forma de proceder. 

9 Expressao utilizada pela Constituic;:Bo Federal. 



23 

Existem diversas modalidades de processes administrativos, no ambito da 

administragao publica. Sendo o processo administrative disciptinar objeto deste 

estudo, tais processes sao destinados ao controle disciplinar dos administrados, com 

vista a apura9ao de transgressoes e apticagao das devidas penas disciptinares, o 

que nao e estranho as organizayoes militares. Trata-se, portanto, da exterioriza9a0 

do poder disciptinar do Estado sabre o servidor publico ou sabre o mititar estaduat, 

quando da viola9ao de norma administrativo-disciplinar. 

4.2.1 Principios do Processo Administrative 

Observa-se na teitura da doutrina estudada que os processes devem 

obedecer a alguns principios. Medauar (2007, p. 166), em sua obra, relata que 

esses principios variam de autor para autor, segundo as concep9oes de cada urn e o 

teor do direito legislado, para nao serem passiveis da anulagao por vicio pelo poder 

judiciario. 

Nos ensinamentos de Meirelles (2007, p. 646-648), verifica-se que 

doutrinariamente sao esses os principios do processo administrative: 

i) Legalidade objetiva- o processo deve apoiar-se em norma tegat, ou 

seja, exige que o processo administrative seja instaurado e elaborado nos estreitos 

limites da tei. Oaf se sustentar que o processo, como no recurso administrative, ao 

mesmo tempo em que ampara o particular, serve tambem ao interesse publico na 

defesa da norma jurfdica objetiva, visando a manter o imperio da tegatidade e da 

justi9a no funcionamento da administra9ao publica. Todo processo administrative ha 

de se respatdar, portanto, numa norma tegat especffica para se apresentar como 

legalidade objetiva, sob a pena de invalidade. 

ii) Oficialidade ou impulsao - o processo deve ser impulsionado pela 

administragao, nao devendo ficar parade. Este principia diz respeito a solugao de 

continuidade que o processo administrative tern que sofrer independente da sua 

motivayao. Uma vez iniciado, passa a pertencer ao poder publico, a quem compete o 

seu impulsionamento ate a decisao final. Caso a administragao o retarde, ou dele se 
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desinteresse, infringe o princfpio da oficiafidade, e seus agentes podem ser 

responsabifizados por tar omissao. Outra consequencia deste principia e a de que o 

processo nAo se extingue pefo decurso de tempo, senao quando a lei 

expressamente o estabelece. 

iii} lnformalismo - ou informafismo moderado: deve-se seguir o 

procedimento, mas sem considerar as fattas formais que nao venham frazer prejuizo 

as partes e ao processo administrative, os quais devem ficar restritos a formas 

definidas no seu rito fegat e sacramental, mas nao se exigem os rigores do processo 

penal. Dispensam-se os ritos pesados e extremamente rfgidos, desde que isso nao 

acarrete prejulzo para a defesa do acusado, vista que eta prevatece sempre. Ere 

deve ser simples, pois a sua din8mica exige, pelo pr6prio interesse publico, uma 

decisao rapida. Oeve restringir -se ao rito tegat, pois se nao for por ete conduzido, 

podera ser anulado. 

iv) Verdade material- a verdade material deve ser buscada e trazida ao 

processo. E a possibilidade ampla e irrestrita da busca da verdade. A autoridade tern 

llberdade total de, a quatquer momenta, produzir e aceitar novas provas; era, para 

emitir o seu julgamento, nao precisa ncar presa ao apresentado pelas partes, uma 

vez que pode, a seu jufzo, buscar a verdade dos fatos, pois o que interessa para o 

bem do servi\:O publico e isso. Este princfpio e o que possibilita a revisao dos atos da 

administra<;ao, justamente peta riberdade de produ<;ao de provas petas partes. 

Ainda, o reformatio in pejus pode ser invocado a qualquer momenta. 

v) Garantia de defesa - o processo deve observar o pnnc1p1o do 

oontradit6rio e da ampla defesa, principia consagrado pelo direito constitucional, 

assegurado no incise LV, do art. s~, da Constitui<;ao Federal de 1988, juntamente 

oom a obrigatoriedade do contradit6rio, como decorr~ncia do devido processo legal. 

Por garantia de defesa se deve entender nao s6 a observancia do rita adequado, 

mas tambem a cientifica~o do processo ao interessado, a oportunidade para 

contestar a acusayao, produzir prova de seu direito, acompanhar os atos da 

mstru\:aO e utilizar-se dos recursos cabfveis. A inobservancia de tal principia acarreta 

nu~idade do processo. 

A observancia desses princfpios e fundamental em qualquer processo 

administrative, os quais devem ser observados rigorosamente, podendo a autoridade 
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processante incorrer em crime ou falta funcional, praticar abuso de poder e sacrificar 

direitos individuais dos administrados. 

Nas liqoes de MeireUes (2001, p. 648), o que processo administrative busca 

e a aplica<;ao de medidas discipfinares cablveis e o escfarecimento de fatos que 

envolvem a administra~ao e os seus servidores, civis ou militares. Todos os atos 

praticados que se baseiam no processo administrative serao revestidos de 

~alidade, desde que observados os seus requisites: competencia, finalidade, 

motivo, forma e objeto, pois o ato administrative e a manifesta<;ao unilateral de 

vontade da administra~o, no sentido de se modificar, extinguir, crier, validar, 

invafidar, resguardar o interesse publico, sem a necessidade de previa consulta ao 

administrado. 

4.3 PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA POLfCIA MILITAR DO PARANA 

Nas corpora<;Oes poficiais mifitares, ha diversos tipos de procedimentos e 

processes administrativos, os quais se destinam a apurar falhas ou desvios de 

conduta, resguardar direitos, decidir pefa permanencia ou nao na corporaQ8o de 

militares estaduais cuja conduta fere a honra, decoro e o pundonor militar. 

Como e sabido, faz-se necessaria o rigorismo das feis penais e dos 

regulamentos disciplinares militares, principalmente aqueles que buscam manter a 

discipline, fundamentafmente no funcionamento e apfica<;ao desses regufamentos e 

normas, os quais tambem estao inseridos no ambito do Direito Administrative, 

exatamente na especial categoria do Direito Administrative Discipliner o quar contem 

urn rito pr6prio e especifico. 

Ha, entretanto, a necessidade de distinQ8o entre os processes 

administrativos existentes nas corpora~oes miHtares estaduais, principalmente na 

Poflcia Mifitar do Parana, uma vez que, pela forma e finafidade, podem ser efes 

stngulares ou colegiados. 

Os processes administrativos singurares sao os mais comuns na corpora<;ao, 

uma vez que sao destinados a apurac;ao de pequenas faltas ou ainda para que 

direitos sejam resguardados. Nesses processes, normalmente ha apenas um oficial 



26 

que preside os atos, podendo ainda ser auxifiado por urn graduado, o qual exercera 

a fun~ de escrivao. 

No que conceme ao objetivo maior desta pesquisa, t~m-se assim os 

seguintes processos no ambito da PoHcia Mftftar do Parana: 

tnquerito Policiaf Militar - nos termos do artigo go do C6digo de Processo 

Penar Mifitar, e conceituado como sendo urn procedimento administrative, portanto 

nao podendo ser confundido com urn processo. E destinado a apurar de forma 

sumaria fato que, em tese, se constitua crime mifitar, bern como a sua autoria e 

materialidade. E pe<;a de carater provis6rio e instrut6rio da a<;ao penal militar. 

Sindicancia- segundo a norma fegaf, que regufa a materia na corporayao 

(Portaria do Comando Geral n. 0 338, de 24 abril de 2006), "Sindicancia e o 

instrumento de natureza administrative e de carater inquisitorial que tern par 

fJnalidade apurar o fato, produzindo provas e esclarecendo circunstancias, de forma 

a subsidiar decisao da autoridade competente." Na acepvao da pafavra e muito mais 

urn procedimento. Oaf a razao de optarmos pela expressao "instrumento de natureza 

administrativa", pais, quando destinada a averiguar notfcia de transgressao 

fiisciplinar, busca determiner a autoria da falta funcional, ministrando elementos 

indispensaveis para a propositura da avao discipfinar, entretanto, equipara-se ao 

mquerito Policial Militar quando subsidia a a<;ao penal. 

Formufario de Apurac;Bo de Transgressao Discipfinar (FATD) - Ainda no 

ambito dos singulares, figurando como um processo administrative, definido pelo 

Regufamento Discipfinar do Exercito e Portaria do Comando-Geraf da PMPR n° 339, 

de 27 de abril de 2006. 0 Formulario de Apura~ao de Transgressao Discipliner serve 

para apurac;ao de irreguraridades com autoria certa e adovao de medidas 

administrativas cabfveis, dentro dos preceitos da obedi~ncia do direito de defesa. 

Oos singufares, e o Processo Administrative no quaf mais se dave observar os 

principios da ampla defesa e do contradit6rio, uma vez que e amplamente 

acusat6rio-punitivo. 

Ao contrario dos processes singulares, os colegiados sao compostos por 

comissoes de Oficiais, destinando-se basicamente a apuravao de faftas graves, as 

quais podem resultar na incapacidade de permanencia do Policial Militar na 

lnstitui<;ao. 
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Basicamente, ha dais processes cofegiados dentro da PoHcia Mifitar do 

Parana, a saber~ 

Consefho de Discipline - processo administrative, regufamentado pela Lei 

Estaduaf n.0 6961 de 18 de novembro 1977. Nos ensinamentos de Cunha (2005, p. 

11 ), podemos dizer que: 

0 Consetho de Disciptina e o processo administrativo destinado a jutgar a 
incapacidade das pra~s integrantes da Polfcia Militar do Estado do Parana 
com ou sem estabilidade assegurada, para continuarem na ativa ou quando 
em tnatMdade e conttnua!'em dtgnas de suas gradua~oes, devtdo ao 
cometimento de falta disciplinar grave e outros atos previstos em lei, que as 
tornaram incompatfveis com a func;Bo policiaf mifitar. 

Nesse processo administrative, o direito de defesa eo contradit6rio devem 

ser extremamente observados, uma vez que a decisao final advinda dele resultara 

na permanencfa ou nao do mfHcfano na corpora~. 

Consefho de Justifica~o - processo administrative regulado pela Lei 

Estaduaf n.0 8115, de 25 de Junho de 1985. Cunha (2005, p. 137), cfassifica o 

Conselho de Justifica~o da seguinte forma: 

0 Consetho de Justificac;Ao e o processo administrativo destinado a jutgar a 
incapacidade do Oficial para permanecer na ativa em decorrencia do 
cometimento de uma falta disciplinar grave ou de urn outro ato previsto nas 
leis e regulamentos. 

T odos os oficiais estao sujeitos aos dispositivos do Consefho de Justificagao, 

independentemente de estarem na ativa, reserva remunerada ou reformados, pelos 

motivos efencados em lei. Como no Consefho de Discipfina, a necessidade de se 

observarem os principios constitucionais de ampla defesa e o contradit6rio e muito 

marcante, pais tambem haven~ uma decisao que redundara na exclusao ou nao do 

oficiaf das fileiras da PoHcia Militar. 

Sao definidos doutrinariamente como processes cofegiados, porque sao 

elaborados por uma comissao. Tais processes sao os ditos Tribunais de Honra da 

Corporagao, pois seus jufgados sao essenciafmente eticos e morais, vafores esses 

cultuados pelos milicianos estaduais, os quais a sociedade exige e espera de todos 

os policiais militares. 
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Visando dessa forma a purificayao da corporayao de profissionais que nao 

se coadunam com as exigencias marais e eticas que sao exigidas para o 

desempenho da atividade profissional, e livrando a sociedade de "bandidos 

fardados", destinam-se os processos a aplicarem a pena de exonerayao aos 

militares estaduais. Esse julgamento etico, aduzido pelos processes colegiados, e 

corroborado pelos ensinamentos de DaCosta (1999, p. 34): 

0 funcionario policial-militar, em virtude da natureza delicada e complexa da 
sua missAo necessita de uma boa imagem no meio da coletividade. 
Ademais, e not6rto que a unica pessoa que nao pode errar e o policial. A 
sociedade nao o concebe como sendo igual As outras pessoas, e por isso 
nao o perdoa. 

Tais processos administrativos sao instrumentos tipicamente militares e 

essencialmente de natureza moral, regulados em normas especiais, destinados a 

analisar os fatos que dizem respeito a conduta do militar estadual , sempre que, a 

respeito deJa, houver uma acusayao que seja capaz de gerar incompatibilidade para 

o exercicio da fun~o publica. 

4.4 CORREICAO, JUSTICA E DISCIPLINA NA PMPR 

Para uma melhor compreensao no que tange aos mecanismos de controle 

interno da Polfcia Militar do Parana nos dias atuais, cumpre analisar as atividades de 

Justi~ e Disciplina, fiscaliza~o e investiga~o do publico interno, nos aspectos 

ligado a correic;ao. 

Preliminarmente, deve-se referenciar a Lei n° 6. 77 4, de 08 de janeiro 

de1976, nominada Lei de Organizac;So Basica - LOB da PMPR, lei esta que define 

as atribuiyOes legais dos 6rgaos Jigados ao controle da justi~ e disciplina dos 

membros da Corporac;ao. 

Dispae o artigo 15: 

Art. 15. A Diretoria de Pessoal e o 6rgao de direcao setorial do Sistema de 
Pessoal que se incumbe do planejamento, execucao, controle e 
fiscaliza~o das atividades relacionadas com pessoal policial-militar e civil, 
englobando: 
Ill - inativos e pensionistas; 
IV- cadastro e avalia(:Ao; 



VI- justi~a e disciplina; 
Vlt - recrutamento e setecao; 
VIII -mobilizacao de pessoal; 
X- assistencia jurfdica; 
XII - identificacao; (negrito nosso) 
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Estas atribui¢es da Diretoria de Pessoar sao as que mais se enquadrariam 

na fiscalizac;ao e controle do publico interne, mas, indubitavelmente a Setor de 

Justiya e Disciprina - SJD e a mais importante delas, por se preocupar com controre, 

fiscalizac;ao, e assessoramento quanta aos procedimentos e processes ligados a 
disciplina e justi9a da Corporayao. 

A Sec;ao de Justic;a e Disciplina controla, fiscaliza, normatiza, e assessora o 

Gomandante Gerar da PMPR nos assuntos ligados a disciprina dos militares 

estaduais, principalmente nos assuntos relatives aos Gonselhos de Disciplina e 

Justificayao que julgam a condiyao do poriciaf militar, de permanencia ou nao nas 

fileiras da Gorporac;ao, ou seja, a demissao do cargo publico, porter praticado ato 

atentat6rio a honra pessoaJ, pundonor mmtar e o decoro da cJasse. 

Atualmente a Sec;ao de Justiya e Disciplina- SJD, que esta subordinada a 
Diretoria de Pessoar, e o 6rgao interne da Gorporayao responsaver por exercer 

controle sabre os processes e procedimentos relatives ao controle do pessoal interne, 

assessorando o Comandante Gerar nas decisoes atinentes a aplicayao da justiya e 

disciplina. 

Com uma estrutura ainda tfmida e urn grande volume de trabalho, a SJD/DP 

nao consegue dar efetividade na sua totalidade as atividades que seriam desejadas 

de uma Corregedoria, quais sejam: executar as correi¢es nas unidades policiais 

militares; acompanhar os procedimentos fornecendo suporte aos responsaveis dos 

processes; fiscalizar os processes, entre outras atribuiyaes que seriam de uma 

corregedoria. 

A corregedoria das corpora¢es policiais, tanto as poficiais militares como as 

ctvis estao presentes em quase todos os Estados brasileiros, mas infelizmente a 

sesquicentenaria miHcia paranaense ainda nao obteve esta evoruyao 

importantfssima, que e ter urn 6rgao de controle e fiscalizayao do pessoal interne, 

aos moJdes das meJhores Corregedorias que se apresentam. 

Ainda na LOB encontram-se tambem as atribuic;oes da 2a Sec;ao do Estado 

Maier: 
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Art. 11. 0 Estado-Maior e o 6rgao de direcao-gerat, responsavet 
perante o Comandante-Geral, pelo estudo, planejamento, 
coordenayao, fiscali~io e controJe de todas as atividades da 
Poficia MiHtar, cabencto-the a etabota~ao cte cttretrizes e orctens cto 
Comando-Gerat no acionamento dos 6rgaos de direcao setorial e 
de execuyao no cumprimento de suas missaes. 
§ 1o-. 0 Estado-Maior e assim organizado: 
a) Chefe do Estado-Maior; 
b) Subchefe do Estado-Maior; 
c) Secoes do Estado-Maior; 

- 211 Seyao (PM/2): assuntos relativos a inforrna~oes; (negrito 
nosso) 

A 28
. Segao do Estado Maior, Agencia Central, ou mesmo as 28

. Seyaes 

pertencentes aos Comandos Intermediaries e Unidades Operacionais, agencias de 

inte~~gencra, sao mars conhecrdas como "P/2". 

Para se ter uma ideia do que representa "P/2", somente a pronuncia desta 

sigla ja causa reayaes diversas tanto nos marginais como em poficiais que possue 

rna conduta ou que tenham praticado alguma irregularidade. Veja-se que a atribuigao 

desta segao e "assuntos relatives a informayaes", e neste contexte se encaixam tanto 

a produgao de conhecimento relative ao crime organizado e outros do interesse do 

Comando, bern como a investigagao e acompanhamento de denuncias contra 

policiais militares que hajam praticado ou que sejam suspeitos de terem praticado 

a~gum ato fHdto passivet de ~nvestfgaE;ao. 

Esta missao de investigar e acompanhar o comportamento de policiais 

militares que tenham praticado atos ificitos acabou por criar uma mfstica no trabatho 

da "P/2", pais, ao mesmo tempo em que procura informac;oes contra o crime 

organizado, ou argum fato de interesse das Autoridades superiores, que muitas vezes 

tern como fonte os pr6prios policiais militares, tern que se preocupar em investigar, 

em alguns casas o proprio informante poficiar mifitar, que repassou dados 

importantes. Veja-se que existe uma grande contradigao, pais o proprio informante, 

mesmo na condigao de poficiar miritar, passa a ser afvo da investigagao por parte da 

28
. Segao, causando com isto urn afastamento, ate mesmo de bans policiais que, 

mesmo nao tendo praticado nenhum ato irregular, ficarao urn tanto receosos em 

colaborar com a "P/2", sob pena de ficarem estigmatizados como alcaguetes diante 

de seus pares. 
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As modernas Corregedorias de Policia Militar no Brasil estao abra9Bndo 

este segmento de investigayao do pubrico interno, muitas vezes aos moldes das 

"P/2", utilizando-se de tecnicas de opera¢es de inteligencia, para a obten9f!io de 

provas e indlcios que subsidiem os processes e procedimentos contra miritares de 

policia que hajam praticado alguma ilegalidade, desonerando as agencias de 

intetigencia da missao de investigayao, controte e acompanhamento de "maus" 

policiais. 
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5 CORREGEDORIAS 

5.1 CONCEITO 

No campo da titeratura, tem-se a doutrina de Naufet (1988, p. 383), o quat 

sintetiza que uma corregedoria seria o "cargo, func;ao au jurisdic;Bo do corregedor, au 

Iugar em que este exerce suas func;Qes", au seja, numa interpretac;ao livre, para uma 

corregedoria da Polfcia Militar a jurisdic;ao seria o ambito interno em todo o Estado, e 

em toda a Corpor~ao, em existindo o 6rgao e a furu;ao de executar as correi~ees. 

Segundo urn dos glossaries mais famosos no Brasil, o Aurelio (Dicionario 

Etetronico Aurelio - Secuto XXI, 1999), corregedoria e o cargo au jurisdic;Bo de 

corregedor, au de corretoria; area de sua jurisdigao. 

0 vocabuto corregedor, segundo Silva (2003, p. 388), e derivado do tatim 

corrector, de corrigere, com o sentido de censor, administrador, reformador. Seria urn 

grau de recurso de uma instancia do Poder Judiciario, 6rgao "encarregado da 

fiscalizac;ao e disciplina dos servic;os judiciaries dos juizos a quo, objetivando zelar 

pelo bam funcionamento da justic;a". A expressao corregedor foi estendida aos 

demais Poderes e ate o Ministerio Publico, criando-se as corregedorias no 

ParJamento e nos 6rgaos do Poder Executivo. 

0 entendimento da figura do Corregedor segue a mesma esteira no esc61io 

de Naufet, ao afirmar que e o "Magistrado que tern par func;Bo emendar e corrigir as 

erros e abuses das autoridades judiciarias e dos serventuarios da Justic;a, 

competindo-the notar, dectarar esses erros e nutidades, cominando penas e 

decretando a responsabilidade dos culpados." Para as Polfcias Militares, o 

Corregedor seria o Comandante au Chefe da Corregedoria, tendo as devidas 

prerrogativas e poderes de uma autoridade, com finalidade de poder executar as 

correigoes no ambito interne da Corporac;Bo, aos moldes do que existe como origem 

no Poder Judiciario. 

0 vocabulo corre1gao deriva de correc;Bo, correctio, de corrigere, mais 

propriamente formado do antigo verbo correger, emendar. E, numa significac;Bo lata, 

tal como a considerava a Ordenac;Bo, indicava o poder de corrigir, consistente em 
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julgar e castigar quem houvesse cometido uma falha. Possui, entao, igual sentido de 

corr~ao (StLVA, 2003. p. 389). 

Atualmente e mais aplicado especialmente para indicar o exame ou vistoria 

procedida pela autoridade judiciaria ou administrativa em certos lugares ou em certas 

coisas. 

Placido e Silva ainda descreve que e caracterfstica do poder judiciario fazer 

as correi9oes, fiscalizar as escrivanias e cart6rios, e neste vetor tambem se refere a 

outros 6rgaos que nao sejam afetos ao judiciario: "e no desempenho de semelhante 

atribui9oes o corregedor ou qualquer outro 6rgao a quem estejam afetas as 

corre19oes, pode mesmo sindicar sabre erros, abusos, desrespeito e inversoes 

tumultuarias de atos e forma legal". 

Para Naufel, a correiyao e uma "fun9ao administrativa de competencia 

exclusiva do Poder Judiciario, que a exerce na intercorrencia de todo e qualquer 

processo", e tern por finalidade emendar, e corrigir erros e abusos das autoridades 

judiciarias e seus serventuarios. Da mesma forma, a correi9ao em ambito interno das 

poffcias mifitares seria o ato propriamente dito de corrigir os erros, estabelecer e 

padronizar normas, fiscalizar os atos do pessoal interno e das autoridades, coibindo 

fa~has e abusos. 

A ferramenta legal para a aplicayao dos institutos acima mencionados se da 

atraves do controle administrativo, que na doutrina de Meirefles seria tudo aquila que 

o Executivo e os 6rgaos de administra9ao dos demais Poderes exercem sabre suas 

pr6prias atividades, visando a manta-las dentro da lei, segundo as necessidades do 

serviyo e as exigencias tecnicas e economicas de sua realiza9ao, pelo que e controle 

de fegalidade e de merito. Sob ambos esses aspectos pode e deve operar-se o 

"controle administrativo para que a atividade publica em geral se realize com 

legitimidade e eficiencia, atingindo sua finalidade plena, que pauta-se pela satisfayao 

das necessidades coletivas e atendimento dos direitos individuais dos administrados" 

(MEJRELLES, 2007, p. 670-671 ). 

0 controle administrativo deriva do poder-dever de autotutela que a 

administrayao exerce sabre seus proprios atos e agentes. Esse controle e 

normalmente exercido pelos 6rgaos superiores sabre os inferiores ( controle 

hierarquico proprio das chefias e corregedori~. com auxflio de 6rgaos incumbidos 
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do julgamento de recursos (controle hierarquico impr6prio) ou, ainda, de 6rgaos 

especiaHzados em determinadas verificeH;f>es (controle- tecnico de audftorias etc.} .. 

Meirelles (2007, p. 672) professa ainda que a UFiscalizat;ao hierarquica e 
exercida pefos 6rgaos superiores sabre os inferiores da mesma Administrac;ao, 

vlsando a ordenar, coordenar, orientar e corrlgir suas atlvldades e agentes. E 
inerente ao poder hierarquico, em que se baseia a organizaq§o administrativa, e, por 

isso mesmo, ha de estar presente em todos os 6rgaos do Executivo': (original sem 

negrrtos) 

Sabre a fiscaliza~ao hierarquica, diz que na mesma se encontra o sistema de 

correigao que existe em cada Poder e nos 6rgaos autonomos e independentes, como 

os T ribunais de contas e o Ministerio Publico. 

A c-arreiqao e toda atividade ordinaria ou extraordinaria vortada para a 

preven~o ou apura~ao de irregularidades administrativas ou funcionais por meio de 

procedimentos correcionais, os quais podem se materiatizar atraves da investiga~ 

preliminar, da inspe~ao, da sindi«:ancia e outros. 

Di Pietro (2003, p. 588) nao aprofunda o entendimento do que seria o 

controle interne, fazendo breve remissao ao disposto nos artigos 70 e 7 4 da 

Constitui~o Federal de 1988, contendo a determina~o regal de que cada Poder 

exercera controle sabre seus pr6prios atos, os quais normalmente sao exercidos 

pefas auditorias. Mas em sua obra se observa uma importante posi~o: Hnao ha por 

que negar-lhe o controle sobre os pr6prios atos para assegurar a obseNancia 

daquefes principios, mesmo porque, nao o fazendo, sujeita-se ao controfe pefos 

demais Poderes, aumentando o 6nus do Estado na missao suprema de tutela do 

direito". 

No campo literario, cumpre referenciar a obra de Luiz Eduardo Soares, que 

em seu conteudo, reafizando urn breve comparative com atuar situa~ao da poHcia 

brasileira, mencionou os resultados que foram obtidos a partir das mudan~s 

ocorridas no Departamento de PoHcia de Nova York, em 1994, no quar se pede 

detectar a grande import~ncia de urn centrale interne, extravaso atraves da figura da 

corregedoria, tema da presente pesquisa, a saber: 

Em primeiro Iugar, modificaram as regras de recrutamento para postos na 
corregedoria. Todos os policiais com pretensoes a ascender na carreira 
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teriam de passar dois anos naquele departamento. A rotatividade eliminou o 
estigma que antes manchava a reputacao dos poticiais que aceitavam 
participar da vigilancia e da punic;ao de colegas. Alem disso, obrigou os 
melhores profissionais a se comprometer com as responsabilidades de 
correic;ao, melhorando a qualidade do trabatho realizado. Em segundo Iugar, 
contratou-se uma empresa de consultoria para formular critenos praticos de 
sele~o de denuncias contra policiais, viabilizando a soluc;ao de urn 
oonhecido impasse: nao e possivet investigar todas as denuncias e, no 
entanto, se nao houver mecanismos de hierarquizayao, nao se sabe quais 
deveriam ser privilegiadas. Em terceiro Iugar, os policiais envolvidos em 
praticas iticitas e porventura identificados passaram a ser confrontados com 
a seguinte escolha: a expulsao da policia, o processo, eventualmente a 
prisao, a desmoralizac;ao publica, ou a colabora~o sigilosa com a 
corregedoria. Essa colaboracao implicava o compromisso de denunciar os 
colegas que viessem a cometer qualquer ilegalidade. Aqueles que se 
dispusessem a trocar a propria punic;ao pelas delac;oes futuras eram 
avisados de que estariam sendo secretamente observados por outros 
colaboradores, que algumas vezes fo~ariam cenas de corrupc;ao para testar 
a lealdade do novo membro. (SOARES, 2000. p. 351) 

A transcriCf8o acima revefa o quao importante e para uma instituiCf8o a 

vaforiza98o e o fortalecimento do seu 6rgao de correi98o. Logicamente foi necessaria 

urn conjunto de mudan9Bs na Poffcia Nova-iorquina, que a transformaram de 

desacreditada, corrupta e violenta em uma das mais bern conceituadas Polfcias dos 

Estados Unidos e referencia para outras Corporac;Qes de seguran98 publica no 

mundo todo. Dentre estas mudan9as pode-se encontrar, alem do fortalecimento da 

eorregedoria, a dernissao de poficiais corruptos e acusados de abusos, implantaCf8o 

de novas metodos de recrutamento e treinamento do efetivo policial, controle e 

avaH~ corretfva das jurfSdf90eS poHciafs. 

Na verdade, a Polfcia de Nova York inaugurou urn novo modelo de 

organiza98o e controfe, norteado por quatro princfpios, sendo efes: intefigencia 

acurada; tatica flexfvel e adequada; deslocamento rapido de recursos e pessoal; 

acompanhamento~ avaHa¢es e monitoramento incansav&fs. 

Em termos realistas, isto significa nada mais do que responsabilidade publica. 

A responsabitidade publica depende de urna fiscafizaCf8o eficaz dos atos do Estado, 

nao muito diferente do que deve ocorrer no ~mbito da polfcia militar, sendo este 

controle desenvolvido atraves de uma corregedoria pr6pria. 
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5.2 CENARIO ATUAL: 0 FUNCIONAMENTO DAS CORREGEDORIAS DE POLlCIA 

MILITAR NO BRASIL 

5.2.1 Corregedoria da Polfcia Militar de S~o Paulo 

A MiJfcia Paurista arem de ser a Corporagao com o maior contingente poficiaf 

estadual, tern um know~how que serve como espelho para algumas corporagoes 

poficiais mifitares em muitos aspectos, e neste mister de corregedoria, eta detem 

historicamente um 6rg~o forte de correig~o, sendo uma das primeiras policiais 

estaduais a possuir corregedoria, mesmo que com outro nome, mas a fifosofia do 

trabalho ja era o de fiscaliza~o do publico interno. Com base nas informagoes 

contidas no site e nos documentos digitais recebidos da Corregedoria da PM paufista 

foi possfvel estruturar um contorno daquele 6rg~o de correig~o. 

No ana de 1947, a entao F orga Pubtica saiu dos aquartetamentos para 

auxiliar a Guarda Civil no policiamento ostensive na Capital Paulista, em virtude de 

incidentes decorrentes da greve da "LIGHT", empresa de energia etetrica e, com esta 

sobreposig~o de fungoes, ocorreram muitos incidentes envolvendo agentes das duas 

Corporagaes, cofaborando com isto, houve urn aumento significative do efetivo totaf 

da Forga Publica, os quais ainda n~o estavam preparados para executarem o 

poficiamento ostensivo, surgindo entao inumeros registros de iregafidades praticadas 

pelos milicianos. 

Outros fatores que contribulram para a queda da discipfina da Forga Pubfica 

foram os baixos salarios, a falta de motivag~o e comprometimento com a lnstituig~o e 

com a nova miss~o de Poffcia ostensiva, somadas a ineficiencia da fiscafizagao do 

efetivo, exercfcio de atividade remunerada extracorpora~o, o famoso "bico", entre 

outros, que tevaram a conctusao da eminente necessidade da criagao de uma forga 

interna para proteger e fiscalizar o efetivo da Forga Publica. No dia 16 de agosto de 

1947, foi criada entao a Detegacia de Poffcia Mititar- DPM, subordinada diretamente 

ao Comandante Geral, com a atribuig~o de policiamento de carater sigiloso e de 

investiga~o de fatos ilegais praticados pelos elementos da Forga Publica, capaz de 

impor disciplina aos seus membros dentro e fora dos quarteis. 
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A ideia de correi~o foi evofuindo e se aperfeiQOando, sendo que, no ano de 

1957, a DPM tinha caracterfsticas de forya especiaf, e estava assim organizada: 

pelotao de poficiamento especial, serviQO reservado, poficiamento disciplinar 

ostensive, e, tendo tambem como missoes: proceder sindicancias e reafizar 

investiga9oes sigifosas referentes a rna conduta de elementos da lnstitui~o. 

Destacando-se a tar ponto, que em 1967 adotam o uniforme com boina azul, 

passando a serem reconhecidos pel a popula~o paulista como os "boinas azuis". 

Em 1985, ocorreu uma grande amptiac;ao do efetivo da Poflcia Mifitar de Sao 

Paulo, e a DPM foi reforyada em termos de pessoaf e organiza~o, destacando-se 

como unidade da Poffcia Mifitar sem quafquer similar dentro das organiza¢es 

policiais militares do pals, com atribui~o de fiscaliza9ao e corre~o em todo o 

territ6rio do Estado de Sao Paufo, o Decreta ntt 29.911 de 12 de maio de 1989, 

sedimentou-se a compet~ncia da Corregedoria com a cria9ao do Batalhao de Polfcia 

de Guarda Especial - BPGE para assegurar a discipfina e a apurac;ao de infra¢es 

penais no ~mbito daquela fnstitui9ao. 

As fun9oes do BPGE sao inumeras e a etas se agregam varias outras, 

sempre voltadas a intensa preserva9ao dos valores legais e marais, mas que por 

questao de nomenclatura, e pouco conhecida nao s6 peta populac;ao mas tambem 

pelas pr6prias autoridades publicas. 

Para efiminar esse problema, visando criar maior empatia com o povo e com 

as autoridades, ou definindo com precisao as fun¢es e compet~ncias, decidiu-se 

modificar o nome da Unidade, passando a denominar -se Corregedoria da Poll cia 

Militar. Em 1990 criou-se a Corregedoria da Polfcia Militar, atraves do Decreta 

Estaduaf NO" 32.337, de 17 de setembro 1990, cfassificando como 6rgao da Direc;ao 

Geral, aproveitando-se da estrutura e parte do efetivo do BPGE, ficando este 

subordinado diretamente a Corregedoria. 0 BPGE a partir dai, como 6rgao Especial 

de Execu~o, tornou-se uma Unidade estritamente operacional, destinado a realizar 

o policiamento discipfinar, as investiga96es e o atendimento diuturno do pubfico, 

sendo que a atividade tecnica e administrativa e de apoio operacional ao BPGE 

passou a ser executada peta Corregedoria. Em 23 de mar90 de 1990, foi publicado o 

Decreta Estadual N° 31.318, definindo as atribui96es e a compet~ncia da 

Corregedoria da Poticia Mititar, cuja finatidade passou a ser o compromisso e a 

obrigatoriedade de assegurar a disciplina e a apurac;Bo das infra¢es penais na 
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Corporayao, fornecendo amplos poderes ao Corregedor para a consecuyao do 

objetivo maior de oferecer a populayao um serviyo de seguran~ de excelente 

qualidade. Ainda, e como uma inovac;ao, sao mantidas as investigac;oes para a 

apurayao de casos em que o policiaJ militar e vitima. para a satisfayao dos anseios 

de justic;a, da Corporayao e da familia daquele que tomba em servic;o ou em 

decorrencia dele. 

5.2.2 Corregedoria da Polfcia Militar do Distrito Federal 

A Corregedoria da Policia Militar do Distrito Federal - CPM e urn Orgao de 

Direc;ao Geral, vinculada diretamente ao Comandante-Geral. Foi criada com o 

objetivo de aperfeiyoar o sistema de controle interno da atividade policial, bem como 

estabelecer urn servic;o especializado no atendimento do publico em geral. 

Esta corregedoria possui as seguintes atribuic;Oes: 

a. Correic;ao de processos administrativos e lnqueritos, estes ultimos sao 

remetidos aos 6rgaos judiciais e/ou ao Ministerio Publico; 

b. Relacionamento com 6rgaos externos: visa o atendimento de solicitac;oes 

e/ou requisic;Oes relacionadas com diligencias e instruyao em processos judiciais e 

administrativos, oriundos do Poder Judiciario, Procuradoria Geral do Distrito Federal 

e Ministerio Publico. Processa-se tambem as Cartas Precat6rias oriundas de outras 

Corporac;Oes e. ainda. atua na solicitac;ao de informac;Oes perante 6rgaos publicos 

ou particulares, necessarias a instruc;ao de procedimentos disciplinares ou judiciais; 

c. lnstruir processos de exclusao: estes se dividem em Processo 

Administrativo de Licenciamento para pra~s sem estabilidade e Conselho de 

Disciplina para os estaveis, alem do Conselho de Justificayao para oficiais; 

d. lnstruc;Oes normativas e orientadoras: busca padronizar procedimentos e 

criar doutrina a respeito das atividades que requeiram apurayao, sejam-as 

disciplinares ou judiciais; 

e. Apurac;ao por meio de tomada de contas: apurar, por meio de tomada de 

contas, os danos, perda, extravio, subtrac;ao e desvio de valores e bens patrimoniais 

distribuidos a Corporac;ao; 
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f. Registro de antecedentes criminais e disciplinares: todos os 

procedimentos administrativos discipfinares ou fnqueritos instaurados pefa 

Corpora<;ao sao obrigatoriamente comunicados e arquivados na Corregedoria. Desta 

forma, o controfe dos antecedentes dfscfpfinares do PoHcfar Mfrftar toma-se 

centralizado; 

g. Controfe interne da atividade poficiaf: aprecia, par ordem do Comandante

Geral, os procedimentos relacionados com irregularidades ou infra96es cometidas 

par servidores da Corporayao. Efetua investigay()es prefiminares e registra 

ocorr~ncias envolvendo policiais militares. Prop6e ao Comandante-Geral que os 

procedimentos apurat6rios sofucionados no ambito das Unidades Poficiais Mifitares 

sejam avocados e solucionados de forma diversa. Prop6e ao Comandante-Geral a 

abertura de procedimento administrative discipfinar e/ou fnquerito Poficiaf Mifitar, 

bem como requisita dos Comandantes Unidade Policial Militar a abertura de 

procedimentos. Reafiza em todo o Distrito Federal ou excepcionarmente fora dele, 

diligencias em trajes civis, no exerclcio das atividades disciplinares, funcionais e de 

PoHcia Judiciaria Mifitar. Reafiza fiscafizayao ostensiva do desempenho funcionar, 

operacional e administrative dos integrantes da Corpora<;ao. Realiza, prop6e ou 

soficita, inspey()es, auditorias ou investigay()es com a finafidade de apurar a 

procedencia de rec1ama96es ou denuncias que lhes forem dirigidas. Adota, de offcio 

ou quando provocada quaisquer outras providencias necessarias ao fief 

desempenho das suas atribui96es legais ou regulares referentes ao controle interne 

da atividade poficiaf; 

h. Receber reclama96es e denuncias: apresentadas pelo publico interne e 

externo sao processadas diretamente pefa Unidade com responsabifidade de area 

ou instauradas pelo Comando Geral por meio da Corregedoria, nestes cases 

obedecido os criterios de compfexidade, envofvimento de mais de uma Unidade 

Policial Militar ou repercussao/clamor da sociedade brasiliense; 

Como se ve, o cerne da corregedoria da corporayao do Distrito Federal 

detem em sua essencia aquilo que deve canter este tipo de 6rgao de correi9ao no 

ambito de polfcia militar estadual: estrutura, organizayao e especializayao. 
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5.2.3 Corregedoria da Polfcia Militar de Santa Catarina 

A Corregedoria-Geraf da Poficia Mifitar e figada diretamente ao Comando

Geraf da Corpora~o, a qual destina, uma vez par semana, horario para despachos 

dos assuntos refacionados. 

Cada Comando Regional, Batalhao ou Guarni~o Especial tern uma 

corregedoria setoriaf, sendo o ero de figayao com a Corregedoria-Gerar. 

As atividades desenvolvidas sao divididas em de Correi~o e de Auditoria a 

saber: 

a) Correigao 

• lnstaurayao e atos decorrentes de lnquerito Policial Militar; 

• tnstaura<;ao e atos decorrentes de Sindicancia; 

• tnstaura<;ao e atos decorrentes de Processo Administrative Disciplinar; 

• lnstrug~o dos Conselhos de Disciplina; 

• fnstrugao dos Conselhos de Justificagao. 

b) Auditoria 

• lnstaura~o e atos decorrentes de Auditorias; 

• lnstaura<;ao e atos decorrentes de Tomada de Contas Especial. 

Atuatmente, verificando juntamente aos integrantes daquera corporayao, 

tramita nos bastidores um Projeto de uma Corregedoria unica para as instituigOes 

pertencentes a Secretaria de SeguranQS Publica. Mas tambem existe indicia de 

grande probabilidade de nao ser aprovada, principalmente par ferir alguns preceitos 

tegais, isto sem considerar a quebra de urn paradigma. Pode ser que, em futuro n~o 

muito distante, este projeto possa vir a ser aprovado por todas as institui¢es 

envotvidas. De quatquer forma nao deixa de ser urn ponto de partida para, quem 

sabe urn dia, as corregedorias atingirem plena autonomia. 
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Sem perder a linha a qual se propoe a presente pesquisa, cumpre tecer mais 

algumas breves considerayees sobre a atual dinamica da corregedoria geral da 

Polfcia Militar de Santa Catarina. 

Atualmente, todos OS documentos que sao destinados a Corregedoria Geral 

possuem urn protocolo proprio. Ap6s isso, eles sao encaminhados para o oficial 

secretario, o qual, por sua vez, despacha determinando o encaminhamento e 

pronunciamento para urn dos diversos setores existentes. Nao havendo setor 

especifico, o documento e encaminhado para a Ouvidoria, a qual, alem de receber 

representayees (reclamagoes em geral), e responsavel tambem por executar outras 

diligencias. 

Caso haja o recebimento por urn setor especffico, cabers ao membro 

responsavel por tal setor proceder ao despacho diretamente com o Corregedor

Geral, tratando diretamente como mesmo a respeito dos detalhes do assunto que 

estiver sendo apreciado. 

0 que surpreende na Corregedoria da PM catarinense e a tramitac;ao e 

controle dos processes administrativos de toda a Corporayao, o qual e feito de forma 

digital, onde todos sao centralizados, mas dinamizados pela velocidade da 

informatica. 

5.3 A IMPORTANCIA DA CORREGEDORIA PARA A PMPR 

0 policial militar, como regra, trabalha isolado, em contato direto com o crime 

e a contravenyao. Essa proximidade, a instabilidade nos valores morais da 

sociedade, os problemas pessoais, podem levar o profissional a atravessar os limites 

da legalidade. 

Mesmo existindo a orientayao, a fiscalizayao dos Comandantes, os 

problemas acontecem. A comunidade exige e e dever responder com agilidade e 

precisao. Alem disto, e poucos se importam, o policial militar tambem se torna a 

vftima em milhares de ocorrencias, a serviyo da populayao ou em decorrencia de 

suas tun~s. e e preciso urn trabalho eficaz que o criminoso seja Jevado aos 

tribunais. 
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Umas das principais caracterfsticas no que diz respeito a atual filosofia da 

Porfcia Mifitar do Parana diz respeito ao ideal de poficia comunitaria. A poficia 

comunitaria nada mais e do que aquela que esta sempre presente nos bairros, 

rea~izando visitas as pessoas e e conhecrda pe~s moradores. 

E e exatamente neste ponte que residem os maiores problemas. 0 risco 

deriva exatamente da permanencia dos policiais sempre em urn unico bairro. Trata

se algo que acontece no mundo inteiro, pois, ao tempo que esta forma de atuar 

descarrega a tensao entre o policiamento e os moradores, podera tambem ocasionar 

o contato de maus policiais com a criminalidade no bairro. 

No exercfcio de poder de poffcia, o mifitar estaduaf, por exercer atividades 

preclpuas de policiamento ostensive em prol da seguranc;a publica, realiza de forma 

constante tomada de decisoes, as quais acarretam imposigao de regras, consistente 

na expedigao de ordens e, por vezes, na restri<;ao de direitos individuais, bens e 

interesses jurfdicos, sempre em beneffcio da cotetividade e nos timites autorizados 

pelo ordenamento jurfdico. 

As tarefas acima elencadas tern o condao de exigir do policiat militar, alem da 

estrita observancia legal, atributos ffsicos, intelectuais, tecnico profissionais e uma 

ronduta centrada na firmeza do carater, na retidao moral e na justa atuagao, 

necessaria a credibilidade da corporaqao perante a opiniao publica. 

Sob esta 6tica, e indispensavel e fundamental para qualquer instituigao 

militar a manutenc;ao da hierarquia e da disciplina, de modo a zelar e manter o 

comportamento dos seus integrantes dentro da legalidade absoluta, da etica e da 

morafidade. 

A preocupagao e tamanha que virou inclusive tema de lei, dentro das 

polfticas trazidas pelo Programa Nacional de Seguran~a Publica com Cidadania 

(PRONASCt). Entre os principais eixos do Pronasci destacam-se a vaforizagao dos 

profissionais de seguranc;a publica; a reestruturagao do sistema penitenciario; o 

combate a corrupgao poticial e o envolvimento da comunidade na prevengao da 

violencia. Nesta esteira, tem-se no Decreta 4.991 de 18 de fevereiro de 2004, o qual 

rege a estrutura do Ministerio da Justic;a e da Senasp, ha mengao quanta a 

valorizaqao das corregedorias diante das polfticas governamentais de seguranc;a 

publica: 
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art. 15, inc. IX- elaborar e propor instrumentos com vistas a modemiza~o 
das corregedorias das polfcias estaduais. 

Desta forma, a existencia de uma Corregedoria serviria inclusive para isso. 

Seria possivel, atraves dos cases que lhe fossem levados a conhecimento, criar, 

mediante estatfsticas, orientagoes que apontariam quais sao os maiores problemas 

enfrentados pelos policiais, bern como demonstrar em que situa¢es ha uma maier 

predominancia de desvio de conduta para o fado Hrcito. 

Atendendo a esta proposta de modernizar a Corporagao, faz-se necessaria 

a imediata imptantagao da Corregedoria da Pori cia Mititar do Parana, que, ao seguir

se o hist6rico e os atuais resultados da implantagao deste 6rgao em outros estados, 

se vera que apenas e tao-somente, havera beneffcios. 

5.4 PROPOSTA DE FUNCIONAMENTO DE UMA CORREGEDORIA PARA A 

POLlCIA MILITAR DO PARANA 

A implementagao de uma corregedoria na Poticia Mititar no Parana se faz 

necessaria para superar o estigma, nao s6 da populagao, mas tambem de 

integrantes da propria Corporagao, os quais ha tempos anseiam pela criagao de urn 

6rgao especffico que vise unicamente garantir que a corporagao nao seja 

autoprotetora no que concerne as fattas praticadas por seus membros. Visa nao s6 

resgatar a credibilidade perante a sociedade -- demonstrando que pune 

exemplarmente aqueles que desrespeitam certas regras - mas tambem, passa a 

valorizar o membro da Corporagao, seja de que graduagao for, demonstrando que 

aquele que age dentro da JegaHdade e reconhecido. 

A corregedoria seria dotada das seguintes compet€mcias: 

1. fiscafizar; 

2. normatizar; 

3. padronizar; 

4. coordenar; 

5. supervisionar; 
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6. doutrinar; 

7. inspecionar; 

8. informar; 

9. investigar; 

10. opinar e proceder a correic;Oes; 

11. proporcionar maior agilidade no tocante as apura¢es das fartas 

disciplinares e infraqoes penais militares e administrativas; 

12. modernizar o controle interne da Corpora<;ao. 

Pretende-se com a impfementa<;ao da Corregedoria fortafecer a hierarquia e 

a disciplina na Corporaqao, garantindo uma maior transparencia na apura<;ao das 

fattas dtsctpttnares e tnfra<;Oes penats mttitares. 

Jntenciona-se tambem: 

1. agiliza<;ao no andamento dos processes e procedimentos 

instaurados no ambito da Pollcia Militar; 

2. padroniza<;ao de procedimentos; 

3. melhoria na qualidade tecnica dos processes e procedimentos, 

evitando-se desgastes futures; 

4. garantir maior credibilidade da lnstitui<;ao perante as autoridades 

e a popura<;ao em geraf, principafmente em rera<;ao ao Poder Judiciario e ao 

Ministerio Publico; 

5. recebimento e agifiza<;ao das informa¢es e denuncias feitas 

pela popula<;ao e publico interne. 

6. investigaqao preliminar de denuncias ou suspeitas sabre praticas 

iffcitas de militares estaduais. 

Alias, os objetivos acima erencados trazem algumas das questoes mais 

preocupantes no ambito dos procedimentos administrativos disciplinares. E a 

principal defas e a farta da quaridade tecnica dos processes e procedimentos. A 

implementa<;ao da Corregedoria visa exatamente melhorar este ponto, ou seja, 

garantir que os sujeitos que irao desempenhar determinadas funqoes, sejam 
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especializados para tanto, tal como obrigat6ria graduac;ao em bacharelado de 

direito. 

De modo a operacionalizar a instalac;ao de uma corregedoria na Polfcia 

Militar do Parana, sugere-se a estrutura explicitada atraves o organograma abaixo: 

f 
Corregedor I 

I Subcorregedor I 
I f I I 

Se9Bo de Poffda Se9Bo de Processos Se9Bo de Seyao de 

Judiciaria Militar Administrativos Assuntos lntemos Expediente 

A Corregedoria obrigatoriamente deve ser chefiada por urn Coronet e estar 

subordinada diretamente ao Comandante-Geral da Polfcia Militar do Parana, 

evitando-se contaminayaes de interesses diversos ao da justi<;a e disciprina da 

Corpora<;ao, bern como deve ter jurisdi<;Bo em todo o Estado do Parana. Com uma 

estrutura simples, a corregedoria teria apenas quatro sec;oes subordinadas ao 

Corregedor e o subcorregedor, sendo elas: Polfcia Judiciaria Militar, Processes 

administratfvos, assuntos internos e expedients. 

Competindo ao Corregedor a correta aplicac;ao da lei, a normatizagao e 

padronizagao dos procedimentos e processos em ambito da Corporagao, as 

fiscalizac;oes e as correic;oes com vistas a manutengao da ordem, obedi€mcia, 

disciptina e hierarquia dos integrantes da PMPR, e nesta esteira assessorar o 

Comandante-Geral nas decisoes atinentes aos assuntos de justi<;a e disciplina. 

Alguns aspectos tambem devem estar sob atc;ada do Corregedor, como: soricitar 

transferencias de militares estaduais envolvidos em praticas de ilfcitos; avocar a 

competencia para apurar fatos relevantes ou que envolvam Policiais de mais de uma 
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Unidade; determinar diligencias e investigagoes veladas; e exercer todos os 

encargos necessaries para o pleno e adequado funcionamento da Corregedoria. 

0 Subcorregedor seria o assessor direto do Corregedor, e substitute 

imediato nos impedimentos e afastamentos deste, e tern como atribuic;8o cuidar para 

o serviQO de corregedoria seja bern cumprido, tomando as medidas necessarias para 

a manutenc;ao da disciprina e justiga, auxitiando o corregedor nas correigoes nas 

Unidades da Corporagao. 

A Sec;8o de Potrcia Judiciaria Miritar teria como atribuic;8o principat as 

corregoes nos lnqueritos Policiais Militares e outros assuntos que digam respeito aos 

processes criminais, junto ao Poder Judiciario, como por exempto os Auto de Prisao 

em Flagrante Delito de militares estaduais, mandados de prisao, alvaras de soltura, 

cartas precat6rias e outros que se fizerem necessaries no ambito da justiga. 

A Sec;8o de Processes Administrativos trataria dos aspectos ligados a todos 

os processes administrativos da Corporagao, controtando, orientando, 

acompanhando, e procedendo as devidas corregoes nos processes administrativos 

das Unidades. Preparar os botetins reservados e portarias de instaurac;ao dos 

processes de competencia do Comandante-Geral e exercer outras fungoes que 

sejam re~ativas aos processes administrativos. 

A Sec;ao de Assuntos lnternos se proporia a coordenar e executar as 

atividades de acompanhamento, investigaQ8o e controte dos integrantes ativos e 

inativos da Polfcia Militar do Parana, quando houver suspeita ou denuncias de 

pratica de crimes, atos atentat6rios a disciptina mititar, ou de improbidade 

administrativa, realizando diligencias preliminares no escopo de fornecer base para 

instauraQ8o de processes. Competiria tambem a esta seQ8o o cumprimento de 

mandados de prisao, busca e apreensao, e alvaras de soltura quando envolvendo 

mititares estaduais, procedendo o devido registro e acompanhamento de 

reclamagoes, denuncias e fatos irregulares que envolvam policiais militares. 

A Segao de Expediente teria as atribuigoes administrativas de protocoto, 

arquivo, cart6rio e informatica, portanto, controlando toda a documentagao em 

tramite na corregedoria, principatmente a movimentac;ao de autos; prover e manter 

os meios necessaries para os trabalhos de toda a Corregedoria; controlar as 

alteragoes funcionais do pessoal da Corregedoria; desenvolver as atividades de 
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seguranva de dados e outras atinentes a tecnologia e informatica e manter 

atualizada a estatfstica de dados e informagc5es que for de competencia e interesse 

do 6rgao de correigao. 

Com a evolugao da Corregedoria pode-se vistumbrar urn quadro de Oficiais 

da propria Corregedoria que integrariam urn colegiado permanente compondo os 

tribunais de honra da Corporagao, ou seja, os Conselhos de Disciptina e 

Justificagao. Teria tambem a atribuigao de realizar a investigagao social dos 

candidatos que pretendem ingressar na Corporagao, urn ideal para urn futuro de 

uma Corregedoria forte. 
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6 RESULTADO DA PESQUISA 

A presente proposta visa nao s6 a discussao des aspectos tecnicos e legais 

quanta a propositura e funcionamento de uma corregedoria na Polfcia Militar do 

Parana. Busca-se tambem a opiniao das autoridades envolvidas atualmente nesta 

area. 

Atraves de uma selegao de questoes, as autoridades da justiga mifitar 

estadual, dentre elas: Juiz Auditor, Promotor de Justiya e o Chefe do Cart6rio da 

Vara da Auditoria da Justiga Militar Estadual - VAJME, e ao alto comando da 

Corporayao e outros Oficiais encarregados e designados da fiscalizagao em termos 

de justiga e disciplina e des procedimentos internes da Corporagao: Comandante 

Geral, Chefe do Estado Maier, os Diretores, os Comandantes Intermediaries, da 
~ 

Academia Poflcial Militar do Guatupe e Centro Formagao e Aperfeiyoamento de 

Pragas, os chefes das Segoes de Estado Maier, Assessoria Jurfdica e da Segao de 

Justiya e Disciplina, os quais comprometeram-se a exarar o seu posicionamento 

atraves do questionario. 

Cumpre ressaltar que foi distribufdo um total de 24 (vinte e quatro) 

questionarios para as autoridades acima indicadas, sendo que houve um percentual 

de retorno de 91% (noventa e um per cento ), e daquele total distribufdo foram 

arrecadados 22 (vinte e dais) questionarios. 

As impressoes que se tiram das respostas sao de que, muito embora deva 

ser implementada a Corregedoria, ainda ha certa resistencia quanta a estrutura a ser 

implantada neste 6rgao de correi9ao interna. 

Porem, alguns dados chamam atengao, principalmente, quanta ao carater 

preventive que a Corregedoria deveria ter, ou seja, a questao da pesquisa social 

sabre aqueles que estao ingressando nas fileiras da corporagao entre outras 

atribui96es que a Corregedoria poderia abarcar. 

Mas de um modo geral, todos entenderam que a implementagao da 

Corregedoria s6 traria beneffcios, pais alem de modernizar a Corporagao, propiciaria 

um grau maier de satisfagao interna bern como uma transparencia maier perante a 

comunidade e as Autoridades em geral. 
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Pergunta no 1 

0 atual sistema de controle interne dos processes e procedimentos, relatives 

a justic;a e disciplina da Corporac;ao atende as expectativas da sua instituic;ao? 

14% 0% 

fonte: Autor (2008) 

I!I ATENDE 
SA llSFA TORIAMENlE 

ATENDE EM PARlE 

11 ATENDE 
PRECARIAMENTE 

oNAOATENDE 

• SEM CONDICOES DE 
RESPONDER 

55% do publico alvo entendem que o atual sistema de controle atende em 

parte, observa-se que em algumas respostas que a SJD cumpre o seu papel, mas e 
desejavel uma modernizac;ao. Senao vejamos as opinioes das autoridades. 

- Cel. QOPM ANSELMO JOSE DE OLIVEIRA: (atende satisfatoriamente) 

~~Nos padroes atuais sao atendidas as expectativas da Corporac;ao, isso nao significa 

que modernizac;ao e atualizac;ao de procedimentos nao devem e podem ser 

aplicados." 

- Cel. QOBM JORGE LUtZ THAIS MARTINS: (atende em parte) uha 

necessidade de aprimoramento, definindo competencias de SJD para cada nivel 

organizacional. 0 CCB (Comando do Corpo de Bombeiros) nao possui 6rgaos de 

SJD legalmente e especificamente estabelecidos." 
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- Cel. QOPM CELSO ROBERTO ARANTES: (atende em parte) "nao existe 

um centro de controle de processos da Corporagao, face a autonomia de controle 

das Unidades." 

Cef. QOPM AMARO DO NASCIMENTO CARVALHO: (atende 

satisfatoriamente) "em razao da estrutura que dispoe a SJD e a forma como os 

trabalhos sao desenvolvidos. E importante ressaltar que isso tudo depende de quem 

esta a frente da Diretoria de Pessoal e Comando Geral." 

-Ten. Cef. QOPM WILMAR BECKER: (atende satisfatoriamente) "a nossa 

SJD cumpre com o seu papel, embora necessite adaptar-se aos novas tempos, 

buscando adequar-se a realidade da conjuntura em que vivemos." 

- Ten.Cet QOPM RENATO JORGE DA SILVErRA: (atende precariamente) 

"em razao de uma melhor estrutura e de autonomia para fazer este controle." 

-Maj. QOPM CARLOS SUSSUMO OTA: (atende em parte) "em virtude de 

que os processos estao voltados para apuragao de casas concretos, deixando a 

desejar em situagoes em que ainda ha a necessidade de apurar os envotvidos e os 

encarregados sao prejudicados neste trabalho, por razao da falta de meios, 

disponibilidade de tempo, recursos humanos, etc." 

-Maj. QOPM JOAO DE PAULA CARNEIRO FILHO: (atende em parte) "e 
necessaria uma ampliayao da estrutura para a tender de mane ira satisfat6ria." 

-Maj. QOPM NELSON ARGENTINO SOARES JUNIOR: (atende em parte) 

"As consequencias administrativas do desenvolvimento e da solugao dos processos 

e procedimentos sao sentidas diretamente petos comandos operacionais e 

administrativos, portanto, um sistema de controle mais eficiente permitiria uma 

melhora significativa na gestao do capital humane da Corporagao." 

- Dr. DAVI PINTO DE ALMEIDA: (atende satisfatoriamente) "considerando a 

estrutura constitucional brasileira de harmonia e independencia dos poderes, tem-se 

as atividades administrativas da Corporayao nao interferem no ritmo dos trabathos e 

andamento das ayees penais da VAJME." 

- Dr. MtSAEL DUARTE PtMENTA NETO: (atende satisfatoriamente) "o 

cumprimento dos prazos e a dinamica inerente a execugao das diligencias, inclusive 
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as requisit6rias por este jufzo, sao satisfat6rios a condi9ao operacional desta 

Promotoria, ate porque nossa estrutura e deficitaria de recursos humanos." 

- Cap. QEOPM JOSE tREDtO CUSSOUN: (atende satisfatoriamente) 

"verifica-se que a Corpora9ao tern cumprido rigorosamente os prazos e a execu9ao 

das diligencias requeridas pelo Ministerio Publico e determinadas pelo jufzo." 
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Pergunta n° 2 

Quanto a agilidade e efetividade dos processes e procedimentos, eles 

atendem aos principios da celeridade e oportunidade? 

5% 

55% 

fonte: Autor (2008) 

~m ATENDE 

SA TISFATORIAMENTE 

ATENDE EM PARTE 

oATENDE 
PRECARIAMENTE 

NAOATENDE 

• SEM CONDICOES DE 
RESPONDER 

Novamente se observa que a atua9ao competente da SJD faz com que os 

principios da celeridade e oportunidade sejam cumpridos. Um total de 82% das 

autoridades pesquisadas observa que estas expectativas sao atendidas 

satisfatoriamente ou em parte. 

- Cel. QOPM ANSELMO JOSE DE OLIVEIRA: (atende satisfatoriamente) "A 

Policia Militar sempre atua em atendimento aos principios administrativos basicos, 

refor9o que moderniza9oes devem sempre ser buscada em favor da qualidade do 

servi~o." 

- Cel. QOPM CELSO ROBERTO ARANTES: (atende em parte) "os entes 

operacionais, principalmente em Curitiba e Regiao Metropolitana nao dao conta da 

demanda operacional, ficando em segundo plano o suporte administrative, o que 

corrobora para diminuir agilidade e efetividade dos processes e procedimentos." 
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-Cel. QOPM AMARO DO NASCIMENTO CARVALHO: (atende 

satisfatoriamente) "depende de quem esta a frente do Setor de Justi9a e Disciplina 

da Corpora~o." 

-Ten. Gel. QOPM RENATO JORGE DA SILVEIRA: (Nao atende) "as 

decisoes demoram muito a sair, dando uma sensa~o de impunidade e quando sao 

publicadas, o publico interno e externo acabam nao tomando conhecimento ou nao 

lembram mais do fato por inteiro." 

-Ten. Get. QOPM WILMAR BECKER: (atende em parte) "nao obstante a sua 

concep~o seja antiga, a SJD tern procurado desincumbir-se bern das suas 

missoes."' 

- Ten. Gel. QOPM BUHRER: (atende em parte) "Os procedimentos 

investigat6rios carecem de agilidade na apura9ao das informa9oes acima como, 

efetivamente, acabam restando num amontoado de ditigencias infrutrferas, muitas 

vezes apenas procrastinat6rias, o que prejudica a interpreta9ao objetiva do fato 

apurado, comprometendo a ceteridade e por que nao dizer a propria credibitidade do 

metoda de apura~o.'' 

- Maj. QOPM CARLOS SUSSUMO OT A: (atende em parte) "pais nem 

sempre ha encarregado para proceder de imediato a abertura de procedimento 

administrative e muitas vezes nao pode se dedicar inteiramente ao processo, pois 

esta acumulando outras fun9oes." 

-Maj. QOPM JOAO DE PAULA CARNEIRO FtLHO: (atende em parte)" ... 

pois a estrutura e fragil pela gama de documentos que circulam. A dedica9ao do 

efetivo e a grande supera9ao para dar guarida a celeridade e oportunidade." 

-Maj. QOPM NELSON ARGENTINO SOARES JUNIOR: (atende em parte) 

"existe a necessidade, na minha opiniao, de se adotar urn sistema mais agil para a 

tramita9ao dos processes e procedimentos, especialmente aqueles que necessitam 

de manifesta9ao do Comando Geral da Corpora9ao." 

- Dr. DAVt PINTO DE ALMEIDA: (sem condi9oes de responder) 

"particularmente nao tenho acompanhado a instru~o e julgamento de urn numero de 
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processes suficiente no ambito administrative, para opinar com seguranca sabre o 

tema." 

- Dr. MfSAEL DUARTE PfMENTA NETO: (atende satisfatoriamente) "sim, 

nos termos acima descritos, porque se agilidade fosse efetivada, esta Promotoria 

com os recursos humanos atuais nao feria a minima condicao de operacionalidade 

tempestiva." 

- Cap. QEOPM JOSE rREDfO CUSSOUN: (atende satisfatoriamente) 

"embora os policiais responsaveis pelos services judiciaries cumpram tambem outros 

tipos de servicos, mesmo assim cumprem com seus deveres satisfatoriamente." 
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Pergunta n° 3 

Como ve a criac:;ao de urn 6rgao normatizador, que fiscalizara os processes 

administrativos e os procedimentos de Policia Judiciaria Militar e administrara os 

assuntos de correic:;ao, em ambito da Policia Militar do Parana? 

5%0% 

23% 

fonte: Autor (2008) 

ESSENCIAL 

MUlTO IMPORTANTE 

IMPORT ANTE 

oiNDIFERENTE 

• CONTRARIO 

Apesar das respostas as perguntas numero 1 e 2, 59% entendem que, na 

atual conjuntura, e essencial a criac:;ao de uma Corregedoria Geral da PoHcia Militar 

do Parana, como uma forma de modernizar o sistema de controle interne e dar 

resposta a anseios dos integrantes da Corporayao e principalmente da sociedade. 

- CeL QOPM ANSELMO JOSE DE .OLIVEIRA: (muito importante) "A PMPR e 
uma institu1yao que necessita acompanhar as evofuvoes administrativas e sociais. A 

presen9a de controles externos e internes e uma realidade em qualquer empresa, 

por isso a necessidade de ampliayao de nossa estrutura~" 

- CeL QOPM AlTAIR MARJOT: (essencia1) "concorre para o cumprimento 

dos prazos e maier efetividade na aplicac:;ao da Lei e uma maier respeito por parte 
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dos poticiais, que hoje nao se intimidam frente aos processes Jegais de apiicaQao da 

Lei.'" 

- CeL QOPM CELSO ROBERTO ARANTES: (essenciaf} "tera condi9oes de 

executar sua missao tim sem interferencias como as que ocorrem no item anterior 

(falta de suporte administrative)." 

-CeL QOPM AMARO DO NASCIMENTO CARVALHO: (essenciaf) "embora 

veja que a SJO/OP, vern exercendo esse papel satisfatoriamente." 

- Ten. Cet. QOPM RENA TO JORGE DA SlL VEfRA: (essenciaf) "o controte 

interne dos processes e procedimentos que regulam a conduta do publico interne e 
vital." 

-Ten. Cer. QOPM WILMAR BECKER: (importante) "aos mofdes de outras 

Corpora~es, e mesmo de outras institui~s, como Poder Judiciario e Ministerio 

PUblico, destaco a importancia da criaQao desse 6rgao na Corpora<;ao." 

- Ten.Cef. QOPM BUHRER: (lmportante) "Deve proteger os interesses da 

PMPR como INSTJTUICAO QUE E, assim como para proteger os interesses dos 

pr6prios envotvidos nos processes de investigat;ao, procurando preservar-thes e 

proteger -fhes os DIRE IT OS HUMANOS E ABSOLUTOS, principalmente inerentes a 
ampfa defesa e ao processo fegaf, evitando a explorat;ao negativa da imagem de 

seus prepostos." 

- Mat. QOPM CARLOS SUSSUMO OT A: (muito importante} "pais centrafizar 

o processo investigat6rio teria maior controle e poderia ser padronizada a atividade 

par meio de normas especificas (Normas gerais de at;ao - NGA), podendo obter 

desta forma maior agilidade nos processes, seja para comprovar ou inocentar do 

delito." 

-Maj. QOPM JOAO DE PAULA CARNErRO FrLHO: (essenciat) "e de suma 

importancia a criac;ao de um 6rgao normatizador (corregedoria}, com suas 

rompetencias bern definidas." 

-Maj. QOPM NELSON ARGENTINO SOARES JUNIOR: (muito importante} 

"Acredito que seria uma evolu9ao na presta<;ao do servi9o de controle, agilizando os 
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processes e procedimentos, o que se traduziria em apoio a prestac;So dos serviQC>s 

operacionais e administrativos da Corpora~o." 

- Dr. DAVt PINTO DE ALMEIDA: {importante) .. a existencia de quarquer 6rgao 

fiscaJizador, em tese, meJhora a atua~o do ente fiscatizado. T odavia, ha que se 

considerar o dispendio de recursos do Estado na criagao de mais urn 6rgao 

normatizador. Deve-se questionar quaJ a estrutura a ser utiJizada neste 6rgao e de 

onde serao os recursos humanos. Quer me parecer que atuafmente todas as 

Unidades da PMPR se ressentem de pessoat" 

-Dr. MfSAEL DUARTE PJMENTA NETO: {essenciaf) .. porque urn ente dessa 

natureza concentra o poder de controie administrative e unifica a convergencia dos 

interesses organico-correcional de oficio e contencioso." 

-Cap. QEOPM JOSE tREDJO CUSSOUN: (essenciat) .. pois nunca e demais 

a fiscaliza~o e correi~o no que for para meihorar os procedimentos quer 

administrativos ou de Potfcia Judiciaria mititar." 
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Pergunta n° 4 

Qual sua opiniao quanta a rotatividade dos Oficiais e Prac;as, em urn 6rgao 

de correic;ao, como forma de desmistificar a func;ao de correic;ao? 

9% 

0% 36% 

fonte: Autor (2008) 

s.ESSENCIAL 

1m MUITO IMPORTANTE 

tMPORTANTE 

o iNDIFERENTE 

CONTRAR10 

A rotatividade dos integrantes de uma Corregedoria, como forma de 

--desmistificaQao da atividade, obteve respostas equHibradas, visto que 41 °ic> sao 

contraries e 36% entendem que e importante. 

- Cet QOPM ANSELMO JOSE BE OllV-ElRA: (importante) "lmportante, tanto 

quanta em .qualquer .outra func;ao, desde que.se tenha competencia pessoal para o 

e-xercicio- da missao." 

- Cel. QOPM CELSO ROBERTO ARANTES: (contrar~o) "o efetivo deve ser 

bern escolhido e a rotatividade deve ser minima. Somente quando for necessaria, por 

promoc;aes ou conduta contraria ·ao preconizado para urn integrante de uma 

Corregedoria." 
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-Cel. QOPM AMARO DO NASCIMENTO CARVALHO: (contrario) "porque 

leva certo tempo para os Oficiais e Pragas se ajustarem bern nessa atividade, 

portanto, a rotatividade levara a prejuizos inevitaveis." 

- Cel. QOPM JORGE LUlZ MATTKE: (contrario) "A atividade exige criterios 

de confianc;a e conhecimento tecnico que inviabilizaria tal rotatividade." 

- CeL QOBM JORGE LUlZ THAlS MARTlNS: (contrario) "particularmente 

com reJac;Bo as prac;as e fundamental que se erie uma inteJigencia institucional, o que 

s6 se perpetua com a manutenc;ao das pessoas por periodos mais longos." 

-Ten. Cel. QOPM WtLMAR BECKER: (importante) "vejo como importante 

esta rotatividade, mas tambem que deve haver urn equilibria na conduc;ao dessa 

proposta, de modo a nao ocorrer rotatividade alta, nem servidores que se eternizem 

na func;Bo, ou nas fun¢es." 

- Ten.Cer QOPM BUHRER: (contrario} "0 Poriciar Militar empregado nesta 

atividade deve ter o perfil previamente determinado, Curso Superior 

{preferencialmente- DIREITO) como requisite basico, posteriormente a PMPR deve 

investir em sua especializac;Bo, seja em POS-GRADUACAD, MESTRADO e mesmo 

DOUTORADO arem de cursos como o de POLiCrA JUDrcrARIA; como podemos 

pensar que a rotatividade posse trazer beneficios~ admito ate a hip6tese da 

rotatividade imprescindiver e necessaria (afastamentos regais da atividade), ainda 

penso que a prac;a aplicada deva sofrer processes de aperfeic;oamento com 

freqO€mcia superior aos Oficiais, em razao de que sao naturalmente menos 

movimentadas." 

- Maj. QOPM CARLOS SUSSUMO OTA: (contrario) "o processo 

investigat6rio demanda de conhecimento, instituic;ao especifica e sigilo profissional e 

a rotatividade podera ser prejudicial." 

-Maj. QOPM JOAO DE PAULA CARNElRO FILHO: (contrario) "a essencia 

da atividade profissional e a especializac;ao, assim e de suma importancia a 

permanencia de pessoal especializado para a atividade, sendo que a rotatividade 

pede ser prejudicial. 0 que deve ocorrer e a substituic;i3o natural." 
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- Maj. QOPM NELSON ARGENTINO SOARES JUNIOR:. (importante) 

"Considerando o exemplo adotado pelo Departamento de PoHcia de New York, 

poderia concordar que a passagem do policial por urn 6rgao de correiyao poderia ser 

urn 6timo estfmuro para a evoluyao da carreira. Contudo, a rotatividade poderia 

representar uma solu<;ao de continuidade ao serviyo, bern como uma perda de 

qualidade e produtividade." 

- Dr. DAVI PINTO DE ALMEIDA: (muito importante) "porem, o perfodo ideal 

para o rodfzio e algo que necessita de certo estudo. Em princfpio, salvo algum 

argumento mais forte em contrario, o perfodo de permanencia nao deve ser muito 

extenso e nem muito curto." 

- Dr. MISAEL DUARTE PIMENT A NETO: (essencial) "para prevenir a nao 

perpetuayao de praxes ideologicamente personalizadas a urn determinado grupo. 

Prevenir contra vfcios de poder e de epoca; garantir razoabilidade e transparencia 

nos criterios funcionais." 

- Cap. QEOPM JOSE IREDlO CUSSOUN: (essencial) "para que todos 

tenham o mfnimo conhecimento que seja razoavel para o desenvolvimento dos 

trabalhos sem os vfcios de epoca." 
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Pergunta n° 5 

Qual sua opiniao quanta a rotatividade dos Oficiais e Pra9as, em uma 

Corregedoria, como forma de aumentar a quantidade de Policiais Militares com 

conhecimento dos assuntos de uma Corregedoria e comprometidos com o servi9o de 

correi9ao? 

fonte: Autor (2008) 

1i ESSENCIAL 

MUlTO IMPORTANTE 

o IMPORTANTE 

INDIFERENTE 

1!1 CONTRARIO 

Novamente a rotatividade obteve urn equilibria no resultado, vista que o 

aspecto nesta pergunta era sabre o comprometimento com o trabalho de correi9ao: 

36% sao contraries e 27o/o opinaram que era muito importante. 

- Cel. QOPM ANSELMO JOSE DE OLIVEIRA: (indiferente) "0 foco prio.G~gal 

deve ser a coloca9ao de pessoas com competencia no desempenho das tarefas~ Q,~~, 

esquecendo que a missao constitucional da Policia Militar e o policiamento ostensive 

voltado para a comunidade externa e a estrutura gerencial e que deve dar conta da 

corre9ao de atitudes com aplica9ao adequada de seus recursos." 

- Cel. QOPM ALTAIR MARIOT: (muito importante) "Desde que permane9a o 

tempo razoavel para aprender e desenvolver o trabalho, possa sair e dar 
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oportunidade a outros poJiciais de exercerem a mesma funt;ao dentro da 

corregedoria." 

- Cet QOBM JORGE LUJZ THAtS MARTINS: (contrano) "entendo que ha 

mecanismos mais eficientes para atingir tais finalidades, como atraves da adequada 

instruc;ao da tropa e estfmuto ao comprometimento pessoaL" 

- Ten. GeL QOPM WILMAR BECKER: (indiferente) ,.nao imagine que a 

rotatividade de Oficiais e Prac;as servindo na Corregedoria traga conhecimento sobre 

o seu funeionamento. Nao precisa necessariamente servir na Corregedoria para 

conhecer o seu funcionamento." 

- Ten. Cel. QOPM RENATO JORGE DA SILVEIRA: (muito importante) 

"propalar a urn maior numero de Oficiais e Prac;as o servic;o e difundir a doutrina." 

- Ten. Cer. QOPM BUHRER: (importante) "Apenas com o objetivo de 

ESTAGtO - Visando conhecer as praticas, aspectos tecnicos, posicionamentos 

legais, normas gerais de ac;ao frente as diversas situa¢es que possam ter ocorrido e 

gerado soluc;oes praticas - .. .. sou contrario a rotatividade e favoravel a 

especializac;ao." 

-Maj. QOPM NELSON ARGENTINO SOARES JUNIOR: (contrario) ,.Acredito 

que a rotatividade nao seria a melhor maneira de aumentar a quantidade de policiais 

mititares com conhecimento dos assuntos de uma Corregedoria e comprometidos 

com o servic;o de correic;ao." 

-Dr. DAVJ PINTO DE ALMEIDA (muito importante) ,.contudo, o interesse de 

ampliar o conhecimento da tropa deve ceder diante da funcionalidade e otimizac;So 

dos servic;os da corregedoria." 

- Dr. MJSAEL DUARTE PJMENTA NETO: (muito importante) ,.porque 

diversifica o conhecimento, gera troca de experiencias e concorre para o 

desenvofvimento do sensa crftico construtivo, espfrito de saneamento moral." 

- Cap. QEOPM JOSE lREDIO CUSSOUN: (muito importante) .. de igual forma 

a pergunta numero 4, embora divididos os aumentos, a corregedoria tern condic;Oes 

de escolher o grupo ideal para cada fun<;ao." 
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Pergunta n° 6 

Com a cria<;ao de uma Corregedoria, qual a sua opiniao quanto a existencia 

de urn pelotao disciplinar em sua estrutura, com atribui<;ao de fiscalizar os militares 

estaduais em suas posturas, condutas e procedimentos, cuidando-se das corre<;oes 

da disciplina e do cumprimento das senten<;as judicia is? 

fonte: Autor (2008) 

tm ESSENCIAL EXISTIR 

MUlTO IMPORTANTE 

o IMPORTANTE 

1i INDIFERENTE 

NAO DEVE EXISTIR 

As experiencias negativas que a Corpora<;ao teve com a existencia de urn 

pelotao disciplinar, influenciaram e foram decisivos no resultado de 64%, serem 

contrarios a ideia da Corregedoria incluir na sua estrutura este 6rgao fiscalizador. 

- Cel. QOPM ANSELMO JOSE DE OLIVEIRA: (contrario) "Existem recursos 

administrativos suficientes ja estabelecidos pela hierarquia e disciplina para o 

exercicio das fiscaliza<;oes e controles necessaries." 

- Cel. QOPM JORGE LUIZ MATTKE: (contrario) "A Patrulha Disciplinar ja foi 

uma experiencia na PMPR que nao demonstrou sua eficacia." 
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- Cel. QOPM AL TAJR MARJOT: (contrano) "Hoje com os avangos da 

legisfagao fica muito dificif o exercicio de uma patrufha discipfinar, UtiJ somente para 

poticiais que forem surpreendidos em atos de indiscipline ... " 

- Cef. QOPM CELSO ROBERTO ARANTES: (importante) «somente para 

apoio das Unidades Operacionais ou para tratar de situac;Oes especiais. As Unidades 

e que devem fiscalizar seu pessoal." 

- ~J. QOPM AMARO DO NASCIMENTO CARVALHO: (indiferente) .. em 

razao de que isso compete a todos os Oficiais e Graduados da Corporacao." 

- Cer. QOBM JORGE LUJZ THAIS MARTINS: (contrario) .. esta atividade e 
tipica de comando, devendo ser realizada pelas estruturas organicas da cadeia de 

comando (Comandos de Unidade, Diretorias, Companhia, Pelotao, etc.}." 

=Ten. Cel. QOPM WllMAR BECKER: (contrario) Ifeste peJotao existente na 

Corregedoria, poderia ser hostilizado pela tropa, nao me parece cablvel. Os 

Comandos Intermediaries poderiam instituir este grupo responsavef pefa fiscafizacao 

da disciplina." 

-Maj. QOPM JOAO DE PAULA CARNEIRO FJLHO: (contrario) «isto e urn 

trabalho que deve ser realizado pelas 2'1. secoes, devendo ter perfeita sintonia com 

uma Corregedoria. 0 canUer investigative nao deve ser missao especifica da 

Corregedoria, cabendo a ela a apurat;ao, valendo-se dos meios necessaries para 

este fim com apoio de outros setores." 

-Maj. QOPM NELSON ARGENTINO SOARES JUNIOR: (contrario) .. Acredito 

que urn pelotao discipliner ostensive somente criaria mais urn feudo dentro da 

Corporac;ao, portanto seria mais urn corpo sem identidade dentro da Policia." 

-Or. MISAEL DUARTE PIMENTA NETO: (essencial existir) .. para se garantir 

o efetivo atendimento a todas as necessidades em tempo habil, notadamente 

recepcionar as queixumes externados pela sociedade civil e conferir plena 

funcionabilidade e credibilidade ao 6rgao." 

- Cap. QEOPM JOSE JREOJO CUSSOUN: (essenciaf existir) "para atuar em 

alguns casas que necessite o atendimento de imediato, com cautela e sem abusos. 

Ja houve Pelotao Disciplinar na PMPR, acabou face os abusos cometidos." 
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Pergunta n° 7 

Com a cria98o de uma Corregedoria, qual a sua opini8o quanto a existencia 

de uma se980 de assuntos internos, com atribui9oes de receber denuncias de civis e 

Policiais Militares, cuidando-se da investiga9ao de kregularidades, bern como 

fornecendo informa9oes e certidoes? 

27o/o 

32% 

fonte: Autor (2008) 

Iii ESSENCIAL EXISTIR 

MUlTO IMPORTANTE 

IMPORT ANTE 

o INDIFERENTE 

o NAO DEVE EXISTIR 

Do universo pesquisado 59% opinaram que e essencial ou muito importante 

existir uma se9ao de assuntos, afinal isto faz parte da essencia da existencia de uma 

moderna Corregedoria. 

- Cel. QOPM ANSELMO JOSE DE OLIVEIRA: (importante) "Para instala98o 

de uma Corregedoria muitos estudos devem ser feitos e uma se98o com o objetivo 

proposto devera fazer parte destes estudos." 

- Cel. QOPM CELSO ROBERTO ARANTES: (importante) "faz parte da 

essencia de corregedoria." 

- Cel. QOPM AMARO DO NASCIMENTO CARVALHO: (essencial existir) 

"isso devera fazer parte de sua estrutura, como existe outras tantas em nosso pais." 
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-Ten. Cel. QOPM RENATO JORGE DA SILVEIRA: (muito importante) "para 

dar uma satisfactSO ao pUblico interno e extemo e para evitar a dlspersao de 

denuncias, concentrando em urn unico Iugar." 

-Ten. Cet QOPM WILMAR BECKER: (importante) "isto me parece fazer 

parte da Corregedoria. 0 proprio estatuto ou Lei de cria<;ao deve contemplar esta 

atribui<;ao, sem a quat nao teria razao de ser." 

- Maj. QOPM JOAO DE PAULA CARNEIRO FtlHO: (nao deve existir) "o que 

se pretende e uma Corregedoria e nao urn distrito policial. Nao cabe a Corregedoria 

fazer investigaQ8o, sua competencia esta no aspecto apurat6rio, ou seja, vottado ao 

processo administrative ou apura<;ao por IPM." 

-Maj. QOPM NELSON ARGENTiNO SOARES JUNtOR: (essenciat existir) 

"Esta seria uma medida fundamental para a existencia de uma Corregedoria, pois o 

controle intemo e a fun<;ao essencial de seu trabalha, em minha opiniao." 

- Or. DAVf PINTO DE AlMEiDA: (muito importante) "no que se refere ao 

fornecimento de informa<;oes e certidoes a a<;ao deve ser muito criteriosa." 

- Dr. MfSAEl DUARTE PfMENTA NETO: (essencial existir) "para que a 

atividade se efetive satisfatoriamente, como ja exposto no item 6. Da-se urn 

atendimento especiatizado e concentrado, a partir do quat poderao advir as medidas 

pertinentes a gravidade e a especie." 

- Cap. QEOPM JOSE fREDiO CUSSOUN: (essencial existir) "na minha 

opiniao e necessaria a existencia da forma que a propria pergunta ja esta 

praticamente afirmando ou seja para funcionar bern basta dividir bern as atribui¢es." 
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Pergunta n° 8 

Na sua opiniao os integrantes deste 6rgao de correi~ao interna, devem ter 

conhecimento juridico? 

fonte: Autor (2008) 

1!1 DIREITO E CPJM 

oDIREITO 

I]!JCPJM 

o INDIFERENlE 

NAO HA NECESSIDADE 

Por ser uma atividade altamente especializada, urn percentual de 77% 

entendem que, para integrar a Corregedoria, e requisito ser Bacharel em Direito e ter 

o Curso de Policia Judiciaria Militar, ou seja o profissional deve ser especialista em 

termos de sua forma~ao juridica. 

- Cel. QOPM ANSELMO JOSE DE OLIVEIRA: (nao ha necessidade) "Nao 

vejo como essencial ou obrigat6rio, pois muitos tern o conhecimento pratico, porem e 

importante o aperfei~oamento e o conhecimento atualizado. Se for possivel a 

adequa~ao de colocar Policiais Militares com forma~ao especifica assim deve ser, 

mas nao e essencial, tendo em vista o curricula dos cursos Policiais Militares ja 

premiarem as disciplinas juridicas." 

- Cel. QOPM CELSO ROBERTO ARANTES: (bacharel em Direito e Curso de 

Policia Judiciaria Militar) "o conhecimento deve ser elemento essencial a quem 

desenvolve as atividades de corregedoria." 
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- Cel. QOPM AMARO DO NASCIMENTO CARVALHO: (Bacharel em Direito) 

"com essa quatmcac;ao de seus integrantes, cfaro, o trabatho sera bern mais 

quafificado." 

-Ten. Cet QOPM RENATO JORGE DA SflVEIRA: (bacflaref em Direito e 

Curso de Pollcia Judiciaria Militar) "o conhecimento jurldico e essencial, bern como o 

especifico da instituigao no que diz respeito a area disciptinar com seus processos e 

procedimentos peculiares." 

- Ten. Cet. QOPM WltMAR BECKER: (Bacharef em Direito) .. nao se trata de 

urn requisite fundamental, mas de grande auxflio para desincumbir -se das missaes, 

evidente que outras areas do conhecimento tambem sao uteis." 

-Ten. Cef. QOPM BUHRER: (Bacharef em Direito e Curso Pelicia JudiciBria 

Mititar) "0 Policial Militar empregado nesta atividade deve ter o pertil previamente 

determinado, Curso Superior (preferenciafmente- OfREITO) como requisite basico, 

posteriormente a PMPR deve investir em sua especializa~o, seja em P6S

GRADUA<;AO, MESTRADO e mesmo DOUTORAOO, atem de cursos como ode 

POLlClA JUDtClARlA ... " 

- Ma}. QOPM JOAO DE PAULA CARNEIRO FltHO: (Bacharel em Oireito e 

Curso de PoHcia Judiciaria Militar) "e claro que nao seria para todos os integrantes, 

mas sim para aquefes que estarao em funQ9o de chefia e encarregados dos 

processos e procedimentos." 

- Maj. QOPM NElSON ARGENTiNO SOARES JUNtOR: (indiferente) 

"Conforme a fun<;ao desempenhada e importante, portanto, e necessaria avaliar qual 

fun<;ao sera desempenhada dentro da estrutura de trabalho." 

-Or. DAVf PINTO DE AlMEIDA: (Bacharef em Direite e Curse de Peiicia 

Judiciaria Militar) "o ideal sempre e a maior e melhor qualifica<;ao posslvel. Porem, 

nao creio que todas as atividades do 6rgao correcional exijam conhecimento juridico, 

mdispensavel e a conduta ilibada de todos os componentes da corregedoria." 

-Dr. MfSAEl DUARTE PfMENTA NETO: (Bacharet em Direite e Curse de 

Pollcia Judiciaria Militar) "garantir elevada qualidade tecnica a atividade; versatilidade 

e autenomia no atendimento as partes e na execu~e des misteres procedimentais; 
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poder de efetividade e carater de relevancia sobre os assuntos trazidos ao crivo do 

6rgao." 

- Cap. QEOPM JOSE tREOtO CUSSOUN: (Bacharet em Direito e Curso de 

Policia Judiciaria Militar) "atualmente a maioria dos policiais militares sao com grau 

de instrugao 6timo e nada mefhor que aproveita-los." 
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Pergunta . n° 9 

Este 6rgao de correic;ao da Polfcia Militar do Parana, seguindo as modernas 

Corregedorias de Polfcias, deveria ter tambem urn setor para efetuar a investigac;ao, 

apurac;ao, registro e acompanhamento de denuncias de irregularidades e atos ilegais 

praticados por integrantes da Corporac;ao, e neste aspecto substituir as Agencias de 

lnteligencia (P/2)? 

41o/o 

fonte: Autor (2008) 

l!l ESSENCIAL EXISTIR 

MUlTO IMPORTANTE 

1!1 IMPORTANTE 

o INDIFERENTE 

NAO DEVE EXISTIR 

Foi obtido urn percentual de 41% contraries a substituic;ao das agencias de 

inteligencia, no acompanhamento e investigac;ao de irregularidades ou atos ilegais 

envolvendo militares estaduais. 

- Cel. QOPM ANSELMO JOSE DE OLIVEIRA: (nao deve existir) "Sao 

missoes distintas e complementares, com definic;oes ja estabelecidas para a 2a. 

Sec;ao do Estado Maior." 

- Cel. QOPM ALTAIR MARIOT: (importante) "Se possfvel manter urn 

segmento para investigac;ao e pratico e mais facil se obter respostas as 

necessidades." 
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- CeL QOPM CELSO ROBERTO ARANTES: (importante) "a atividade de 

intefigencia em sua essencia nao se confunde com as ayaes de uma Corregedoria, 

portanto, nao existe substituit;ao." 

-Cef. QOPM AMARO DO NASCIMENTO CARVALHO: (essencial existir) "a 

exemplo, particularmente da Corregedoria da Policia Militar do Estado de Sao Paulo." 

-Ten. Cer. QOPM RENATO JORGE DA SlLVEIRA: (nao deve existir) "cada 

sec;ao deve ter uma missao especifica, a corregedoria deve fazer a correi9Bo dos 

processes e procedimentos, a investigac;Bo de irregufaridades deve ser feito pefo 

setor de inteligencia." 

-Ten. Cer. QOPM WILMAR BECKER: (essenciar existir) "isto me parece da 

essencia da Corregedoria. Agora, nao se confunde com a inteligencia. Neste 

aspecto, uma atribuic;Bo nao tern nada a ver com a outra." 

- Ten. Cer. QOPM BUHRER: (nao deve existir) "As atividades da 

Corregedoria, no meu entendimento, deveriam ser pontuais e atenderem aos 

interesses da Institui9Bo Policia Mifitar na adoc;Bo de medidas regalistas, que 

protejam a Corporac;oes e seus integrantes de explorac;oes sensacionalistas e 

desprovidas de verdade, assim como deve primar pera apurac;ao e divurgac;Bo da 

verdade, aumentando a credibilidade da popula<;ao no Sistema de Apurac;ao de 

Denuncias que possam macular a imagem da PMPR, de pronto, dando a resposta 

necessaria. A pretensao de substituir as All deve ser encarada como o processo 

degenerative da boa intenc;ao iniciar, pois naturafmente provocaria outros 6rgaos 

interessados em manta-las, alem do conflito de competencia, em outras palavras 

"vamos fazer s6 uma coisa- mas bern feito." 

-Maj. QOPM CARLOS SUSSUMO OTA (muito importante} "sim, bern como 

tambem realizer levantamentos de pesql.lisa social dos novos ingresses na 

Corpora9Bo, deixando assim as P/2 vortadas para a atividade de seguranc;a publica, 

assessorando nas decisoes de Comando e emprego do policiamento ostensive." 

-Maj. QOPM JOAO DE PAULA CARNEIRO FILHO: (nao deve existir) "isto e 
urn trabalho que deve ser realizado pelas 28

. Sec;oes, devendo ter perfeita sintonia 

com uma corregedoria. 0 carater investigative nao deve ser missao especifica da 
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Corregedoria, cabendo a ela a apura<;ao, vaJendo-se dos meios necessaries para 

este fim com apoio de outros setores." 

- Maj. QOPM NELSON ARGENTtNO SOARES JUNtOR: (nao deve existir) 

"Neste ponto, nao se pode confundir o trabalho das agencias de inteligencia com o 

trabalho de uma Corregedoria, alias esta seria uma forma de destruir o trabalho de 

ambas as estruturas. Suas atribui~oes devem ser completamente diferentes e 

portanto com focos de atua~o completamente distintos." 

- Dr. DAVr PtNTO DE ALMEtDA: (muito importante) "creio ser sarutar a 

substitui~o da P/2, para que nao existam dois 6rgaos com competencias 

concorrentes ou conffitantes." 

-Dr. MrSAEL DUARTE PrMENTA NETO: (importante) "nao como fator de 

elimina~ao do servi~o reservado, ou sua aloca~o ao plano secundario, este 

continuaria existindo, devido a sua imprescindibifidade para determinada 

circunstancias. Haveria uma unifica~o apenas no aspecto organico-estrutural." 

-Cap. QEOPM JOSE tREDtO CUSSOUN: (importante) "nao precisa eliminar 

uma se~o que ate hoje sempre funcionou bern, basta criar o que a questao 

pergunta e Junta-los para samar nos investiga¢es e resolver os casas que competir 

acada urn." 
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Pergunta n° 10 

Aos moldes das modernas Corregedorias de Policias, qual sua opiniao 

quanto a este 6rgao de correi<;ao tambem apurar, acompanhar e investigar casos em 

que o Policial Militar e vitima? 

23% 1!1 ESSENCIAL EXISllR 

0% . MUlTO IMPORTANTE 

o IMPORTANTE 

14% o INDIFERENTE 

27% 
1!1 NAO DEVE EXISllR 

fonte: Autor (2008) 

Por se tratar de uma moderna atribui<;ao das Corregedorias de policia, 36% 

das Autoridades recepcionaram como essencial existir e 27%, como importante 

existir, a apura<;ao e o acompanhamento de casos em que o Policial Militar figurar 

como vitima. 

- Cel. QOPM ANSELMO JOSE DE OLIVEIRA: (nao deve existir) "A 

corregedoria deve ser urn 6rgao regulador gerencial e nao executante. Assistencia 

aos Policiais Militares deve ser desenvolvidos pelos setores vinculados a Diretoria de 

Pessoal ou 1a Se<;ao do Estado Maior." 

- Cel. QOPM CELSO ROBERTO ARANTES: (nao deve existir) "nao se pode 

misturar as materias, nos casos de atendimento de policiais militares como vitima 

deve ser trilhado por outro tipo de enfrentamento que nao seja pela corregedoria." 
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-Ten. Cel. QOPM RENATO JORGE DA SILVEIRA: (muito importante) "a 

(mica duvida e como isso poderia ser feito, pois iria carecer de fegitimidade para 

acompanhar certos processes e/ou procedimentos na esfera civel." 

- Ten. Cer. QOPM WILMAR BECKER: (nao deve existir) "a existencia da 

Corregedoria revela uma preocupa<;ao institucional. Porem quando o PM e vitima, 

deve buscar a repara<;ao por seus meios, ou atraves de associa<;ao criada para esse 

firn." 

-Maj. QOPM MIRfAN BIANCOUNJ NOBREGA: (essenciaJ) "A corregedoria 

tern condi¢es de acompanha de uma forma mais efetiva a situaqao do policial 

vitirna." 

-Maj. QOPM CARLOS SUSSUMO OTA: (muito importante) "independente 

de funqao que exerce, uma vez que passa ser vitima, necessitara de apoio em 

campos diversos e esta seria uma boa forma e momenta para a Corregedoria nao 

ser somente vista como 6rgao repressor. Cita-se, apesar de nao ser divulgado, 

rnuitos trabafhos sao reafizados em apoio aos poJiciais que foram vitimas, bern como 

seus familiares, pelas P/2 de todas as OPMs." 

- Maj. QOPM JOAO DE PAULA CARNEIRO FILHO: (muito importante) 

"significa valorizar o militar estadual, dando a ele o suporte necessaria enquanto 

vitima, podendo inclusive orientar quanta a desdobramentos no ambito civil. 

Sugerimos o nao amparo do PM quando do envolvimento em atos de servi<;o, no 

qual esteja amparado por excludentes de ilicitude." 

- Maj. QOPM NELSON ARGENTfNO SOARES JUNIOR: (nao deve existir) 

"Discordo completamente, pois esta atribuiqao nao e competencia nem da Policia 

Militar como institui<;ao, portanto como atribuir a uma Corregedoria." 

- Dr. DAVJ PINTO DE ALMEIDA: (nao deve existir) "para que nao haja urn 

desvio de finalidade. Todavia, sea suspeita do crime recair sobre o militar, ou se o 

crime praticado envorver o servi<;o, interessante que se promova acompanhamento e 

ate investiga¢es." 

-Dr. MlSAEL DUARTE PlMENTA NETO: (essencial existir) «porque a busca 

preliminar das circunstancias essenciais a comprova<;ao dos fatos, bern como, a 
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dinamica de produyao de provas tecnicas sera muito mais quafitativa e 

quantitativamente eficientes, do que se deixadas tais tarefas a cargo de 6rgaos 

externos e, nao raras vezes, deficitarios na capacidade de conhecimento e analise 

s6cio-jurfdica dos valores militares." 

-Cap. QEOPM JOSE tREDtO CUSSOUN: (essenciar existir) "para buscar a 

verdade o 6rgao de correiyao tern obrigayao de acompanhar, investigar e apurar o 

fato, desde que nao interfira na competencia dos demais 6rgaos competentes." 
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7 CONSIDERACOES FINAlS 

0 grande tra<;o distintivo das institui<;oes militares, sejam elas federais ou 

estaduais, em relavao as civis, eo fato de estarem suas organiza<;Qes sustentadas 

nos pilares da hierarquia e ® c;iisciplina Conforme demonstrado, hierarquia e "a 

ordenaqao da autoridade, em niveis diferentes, por postos e graduagaes"10, 

enquanto a disciplina representa "a rigorosa .ohservancia e o acatamento integral 

das leis, regulamentos, normas e disposig6es, traduzindo-se pelo perfeito 

cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes do 

organismo militar'11
. 

Observou-se que, em fun~o dos servi<;os prestados petos militares, 

especialmente par aqueles vinculados a area da seguranya publica, justifica-se o 

maior rigor do ponto de vista disciplinar, exigindo-se do profissional conduta digna e 

irrepreensivel que espelhe todos os atributos, imaginados pela comunidade, como 

ideais ao responsavel par sua sa~vaguarda. 

Par conseguinte, disp6em os administradores militares de varios 

instrumentos na reprimenda de condutas nocivas a hierarquia e disciplina, bern 

como aquelas contrarias a lei. Porem, s6 podera ou devera ser impasto, ap6s 

procedimento acusat6rio em que se forneQS, ao suposto transgressor, oportunidade 

de exercer sua ampla defesa, bern como lhe ser garantido o respective contradit6rio. 

Em outras palavras, devem os processes administrativos militares ser cercados de 

todos os principios constitucionais atinentes ao devido processo legal, reservando-se 

a todos mifitares estaduais os direitos e as garantias fundamentais. Ademais, sendo 

o ato disciplinar especie do ato administrative, esta sujeito a observancia dos 

mesmos requisites informadores, au seja, a competencia, o motivo, a forma e o 

objeto. 

0 legislador constituinte origimirio deixou expUcito, ja no caput do artigo 50", 

da ConstituiVSo Federal, sua inten<;ao de equiparar todos as cidadaos perante a lei, 

proibindo distin<;Qes, quer de natureza polltica, social, religiosa, laboral, ideol6gica 

ou de etnia. Eis o principia da igualdade, que dispensa a todos as mesmos direitos, 

10 Decreto Federal, n° 4.346, art. 7°. 
11 1dem, art. 8°. 
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sem subtrair de qualquer pessoa essa conquista, assim como o respeito a sua 

dignidade e a condi~ de participe sociaJ. 

No tocante a garantia juridica do exercicio desses direitos, observou-se que, 

no inciso XXXV do mesmo artigo SO" da Constituic;ao, estatui-se que "a lei nao 
excluira da apreciac;ao do Poder Judiciario lesao ou ameac;a a direito", traduzindo, 

desse modo, o principia da inafastabilidade do controle jurisdicional que, na verdade, 

constitui a principal garantia dos direitos subjetivos. 

lmportante para o argumento que se deseja construir, por corroborar os 

ditames apontados, e 0 disposto relacionado a ampla defesa e 0 contradit6rio, 

pontuaJmente ao inciso LV, artigo 5°, da Constitu~ao FederaL 

A aplica<;ao dos princlpios constitucionais da ampla defesa e do contradit6rio 

esta difundida na corporayao de forma substancial, devendo, no entanto, ser 

aplicados na sua essencia, a fim de que sejam realmente sentidos por seus 

integrantes. As normas e reguJamentos estao, em sua maioria, em sintonia com a 

Constituiyao Federal, bastando apenas toma-las eficazes, ou seja, a sua 

exterioriza~o para que haja meJhor apHca~ de just~. 

Sabe-se que os processos realizados, em discordancia com as normas 

vigentes na Pollcia Militar do Parana acabam por tornarem-:-se nutos face as 
decisoes judiciais que, acertadamente, indicam ilegalidades decorrentes da 

apli.cayao incorretas de dispqsitivos, bern como da nao-observ~o dos principiDs 

constitucionais, causando grandes prejufzos a Administra(/cio Militar, em razao do 

tempo e o custo econOm-i.co dispensados aos processes e procedimentos. 

E preciso converter o processo administrative em autentico instrumento de 

controfe, na medida em que., ao se permitir a participayao do administrado na propria 

formac;ao da vontade administrativa, estara limitando os poderes dos 

administradores e, assim, prevenindo os abusos de autoridade. 

Deve-se entender que o ato do administrador, na especie, sera ilegal sempre 

que afrontar aos principios constitucionais, aqui representados principalmente pelo 

Oevido Processo Legal, pelo Contradit6rio, pela Ampla Defesa, assim como por 

outros pressupostos essenciais inerentes ao pr6prio processo administrative. 

Nao ha como se vislumbrar uma estrutura que respeite tais princfpios e 

garanta a devida eficacia sem que esteja devidamente especializada. Visando suprir 
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a ausencia de tais elementos e fatores, insere-se neste contexto a corregedoria. 

Nesta pesquisa, sem a pretensao de esgotar .a discussao sabre necessi(iade 

e a forma de funcionamento de uma corregedoria pr6pria para a Policia Militar do 

Parana, acredrt&-Se ter atrngido o objeUvo proposto. 

Restou clara que devera haver uma estrutura propna, especializada e 

independenta Quando se fata em propria, significa a destinayao de urn local pr6prio, 

sem subordinac;ao a quatquer outro. Quando se fala em especializada, quer-se dizer 

que o .pessoaJ deve ter forma<;ao .para tanto e treinamento com tal 1festinagao. Por 

fim, quando se fafa em independente, fala-se em uma equipe (mica, a qual nao 

e.stara a merce de nenhum 6rgao de comando que tenha privih3gios politicos. As 

decisaes tomadas pela corregedoria pautar-se-ao sempre em criterios unicamente 

tecnicos e consuetud.irulrios, bas.aados no conhecimento tecnico oriundos da 

formac;ao de seus membros e na expenencia adquirida atraves da vivencia que s6 a 

carreira de mmtar pode lhes propiciar. 

Por tim, a implementac;ao da Corregedoria do Policial Militar do Parana, 

modernizara de uma vez por todas a sesquicentenaria milicia paranaense, 

cotocando-a como referencia juntamente as outras corporac;6es do pais. 
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QUESTIONARIO 

Pergunta n° 1: 0 atual sistema de controle interno dos processos e 

procedimentos, relativos a justic;a e disciplina da Corpora<;ao atende as expectativas 

da sua instituic;ao? 

( ) Atende satisfatoriamente ( ) Atende em parte( ) Atende precariamente 

( ) Niio Atende ( ) Sem condit;oes de responder 

J ustificativa: -----------------------------------------------------

Pergunta n° 2: Quanto a agilidade e efetividade dos processos e procedimentos, 

eles atendem aos principios da celeridade e oportunidade? 

( ) Atende satisfatoriamente ( ) Atende em parte( ) Atende precariamente 

( ) Nao Atende ( ) Sem condit;oes de respond., 
. '} -: 

Justificativa: -----------------------------------------------------

Pergunta' n° 3: Como ve a criac;ao de urn 6rgao norrnatiz~dor, que fiscalizara os 

processos administrativos e os procedimentos de Policia Juqibiaria Militar e 

administrara os asS,ufl,tos de correi<;ao, em ambito da Policia Militar do Parana? 

( ) Essd!Jfial ( ) Nluito lmportante ( ) lmportante 

( ) lndif&rente ( ) Contrario 

Justificativa: ------.......,------------------------------------------
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Pergunta n° 4: Qual sua opiniao quanto a rotatividade dos Oficiais e Prayas, em 

urn 6rgao de correiyao, como forma de desmistificar a funyao de correiyao? 

( ) Essencial ( ) Muito lmportante ( ) lmportante 

( ) lndiferente 

Justificativa: 

( ) Contrario 

-----------------------------------------------------

Pergunta n° 5: Qual sua opiniao quanto a rotatividade dos Oficiais e Prayas, em 

uma Corregedoria, como forma de aumentar a quantidade de Policiais Militares com 

conhecimento dos assuntos de uma de uma Corregedoria e comprometidos com o 

serviyo de correiyao? 

( ) Essencial 

( ) lndiferente 

J ustificativa: 

( ) Muito lmportante ( ) lmportante 

( ) Contrario 

-----------------------------------------------------

Pergunta n° 6: Com a criayao de uma Corregedoria, qual a sua opiniao quanto a 

existencia de urn pelotao disciplinar em sua estrutura, com atribuiyao de fiscalizar os 

militares estaduais em suas posturas, condutas e procedimentos, cuidando-se das 

correyoes da disciplina, e do cumprimento das sentenyas judiciais? 

( ) Essencial existir ( ) Muito /mportante ( ) lmportante 

( ) lndiferente ( ) Contrario 

Justificativa: -----------------------------------------------
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Pergunta n° 7: Com a criac;ao de uma Corregedoria, qual a sua opiniao quanto a 

existencia de urn sec;ao de assuntos internos, com atribuic;oes de receber denuncias 

de civis e Policiais Militares, cuidando-se da investigac;ao de irregularidades, bern 

como fornecendo informac;oes e certidoes? 

( ) Essencial existir ( ) Muito lmportante ( ) lmportante 

( ) lndiferente ( ) Nao deve existir 

J ustificativa: -----------------------------------------------------

Pergunta n° 8: Na sua opiniao os integrantes deste 6rgao de correic;ao interna, 

devem ter conhecimento juridico? Assinale apenas uma das opc;Qes. 

( ) Bacharel em Direito e Curso Policia Judiciaria Militar 

( ) Bacharel em Direito 

( ) Curso Policia Judiciaria Militar 

( ) /ndiferente 

( ) Nao ha necessidade 

J ustificativa: 

Pergunta n° 9: Este 6rgao de correic;ao da Policia Militar do Parana, seguindo as 

modernas Corregedorias de Policias, deveria ter tambem urn setor para efetuar a 

investigac;ao, apurac;ao, registro e acompanhamento de denuncias de irregularidades 

e atos ilegais praticados por integrantes da Corporac;ao, e neste aspecto substituir as 

Agencias de lnteligencia (P/2)? 

( ) Essencial existir ( ) Muito lmportante ( ) lmportante 

( ) lndiferente ( ) Nao deve existir 
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J ustificativa: 

Pergunta n° 10: Aos moldes das modernas Corregedorias de Policias, qual sua 

opiniao quanto a este 6rgao de correiyao tambem apurar, acompanhar e investigar 

casos em que o Policial Militar e vitima? 

( ) Essencial existir ( ) Muito lmportante ( ) lmportante 

( ) lndiferente ( ) Nao deve existir 

Justificativa: 
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ANEXO I - OFiCIOS 



UNIVERSIDADE FED.ERAL DO PARANA 
POLiCIA MILITAR DO PARANA 

CURSO DE APERFEI90AMENTO DE OFICIAIS 
U ':F _PR ESPECIALIZAQAO EM PLANEJAMENTO E CONTROLE DA 
'"".:~~rtoow.oor .......... ~ SEGURANQA PUBLICA 
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Oficio no 001/08 Sao Jose dos Pinhais, 20 de fevereiro de 2008. 

Senhor Chefe. 

Este Oficial encontra-se elaborando urn trabalho tecnico conclusao do curso, referente 

ao Curso de Aperfei9oamento de Oficiais. Esta monografia possui como tema "a importancia 

da Corregedoria Geral para a PMPR". Para o enriquecimento deste, solicito gestoes de Vossa 

Senhoria para que sej a fomecida copia virtual de material existente nessa Se9ao de Estado 

Maior, atinente a projeto de Lei que cria a Corregedoria da PMPR, bern como outros 

documentos pertinentes ao assunto de correi9ao que possam subsidiar o estudo tecnico do 

qual este Oficial se propos a elaborar. 

Ao Senhor 

Respeitosamente, 

Cap. QOPM Leonel Jose Beserra, 
Oficial Aluno do CAO. 

Ten. Cel. RENA TO JORGE DA SILVEIRA, 
Chefe da 1 a Se~ao EM/PMPR. 
Curitiba - PR. 

BR-277, Km 76, Sao Jose dos Pinhais- PR, CEP 
Telefone (41) 3382-3399- e-mail: cfap-p1@pm.pr.qov.br 
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Oficio no 002/08 Sao Jose dos Pinhais, 20 de fevereiro de 2008. 

Senhor Corregedor. 

Este Oficial, atualmente no Subcomando do CF AP da Policia Militar do Parana, esta 

elaborando uma monografia para conclusao do Curso de Aperfei9oamento de Oficiais - CAO, 

que tern como tema: "a importancia da instaura9ao da Corregedoria Geral da PMPR", este 

trabalho tecnico de conclusao do curso de aperfei9oamento de oficiais. Solicita gestoes de 

Vossa Excelencia para o envio de material virtual produzido no encontro de corregedorias, 

ocorrido no final do ano passado, bern como outros relativos a Corregedoria Geral da Brigada 

Gaucha, para subsidiar o trabalho tecnico do qual este Oficial se propos a elaborar. Sendo que 

tais documentos podem ser enviados para os endere9os eletronicos: libeserra@hotmail.com 

e/ou cfap-pl@pm.pr.gov.br. 

Ao Exmo. Senhor 

Respeitosamente, 

Cap. QOPM Leonel Jose Beserra, 
Oficial/ Aluno do CAO. 

Cel. JOAO BATISTA GIL, 
Corregedor Geral Brigada Militar 
Porto Alegre - RS. 

BR-277, Km 76, Sao Jose dos Pinhais- PR, CEP 
Telefone (41) 3299-7909- e-mail: cfap-p1@pm.pr.gov.br 
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Offcio n° 003/Cmdo. Sao Jose dos Pinhais, 1 o de man;o de 2008. 

Senhor Coronel: 

Encaminho a Vossa Senhoria urn questionario que e complemento 
importante para subsidiar a rnonografia realizada por este Oficial com o tema: A 
importancia da Corregedoria Geral da Policial Militar do Parana, a qual 
encontra-se sendo desenvolvida como requisite obrigat6rio para a conclusao do 
Curso de Aperfei9oamento de Oficiais, realizado na Academia Policial Militar do 
Guatupe em convenio com a Universidade Federal do Parana. Diante do que 
solicito sua prestimosa colaborayao em responder, com toda a sinceridade, as 
perguntas formuladas em anexo. 

Antecipadamente, agrade9o participa9ao. 

Ao limo. Senhor 
Cel. QOPM, 
Curitiba - PR. 
LJB/SP 

Respeitosamente, 

Cap. QOPM Leonel Jose Beserra, 
Oficial AI uno- CAO. 

BR-277, Km 76,Sao Jose dos Pinhais- PR, CEP 83.075.000 
Telefone (41) 3299-7909- e-mail: cfap-p1@pm.pr.qov.br 
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Oficio n° 004/08 Sao Jose dos Pinhais, 24 de marvo de 2008. 

Senhor Corregedor. 

Este Oficial, atualmente no Subcomando do Centro de Formavao e Aperfeivoamento 

de Pravas - CF AP, da Policia Militar do Parana - PMPR, esta elaborando urn trabalho tecnico 

de conclusao do Curso de Aperfeivoamento de Oficiais - CAO, com Especializavao em 

Planejamento e Controle da Seguran9a Publica, em convenio com a Universidade Federal do 

Parana, trabalho este que tern como tema: "a importancia da Corregedoria Geral da PMPR", 

em virtude de que nossa instituivao ainda nao possui este 6rgao. 

2. Solicito gestoes de Vossa Senhoria para o envio de material referente ao hist6rico, 

Lei de criavao e estrutura de funcionamento da Corregedoria Geral da Policia Militar de Santa 

Catarina, preferencialmente em arquivos virtuais de computador, a fim de subsidiar e 

enriquecer a monografia da qual este Oficial se propos a elaborar. Sendo que tais documentos 

podem ser enviados para os enderevos eletronicos: libeserra@hotmail.com e/ou cfap

pl@pm.pr.gov.br. 

Ao limo. Senhor 

Respeitosamente, 

Cap. QOPM Leonel Jose Beserra, 
Oficial/ Aluno do CAO. 

Cel. ALBANIR SANTOS, 
Corregedor Geral da Policia Militar SC. 
Florian6polis - SC. 

BR-277, Km 76,Sao Jose dos Pinhais- PR, CEP 
Telefone (41) 3299-7909- e-mail: cfap-p1@pm.pr.gov.br 
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Oficio n° 005/08 Sao Jose dos Pinhais, 24 de marc;o de 2008. 

Senhor Corregedor. 

Este Oficial, atualmente no Subcomando do Centro de Forma<;ao e Aperfei<;oamento 

de Pra<;as - CF AP, da Policia Militar do Parana - PMPR, esta elaborando urn trabalho tecnico 

de conclusao do Curso de Aperfei<;oamento de Oficiais - CAO, com Especializa<;ao em 

Planejamento e Controle da Seguran<;a Publica, em convenio com a Universidade Federal do 

Parana, trabalho este que tern como tema: "a importancia da Corregedoria Geral da PMPR", 

em virtude de que nossa institui<;ao ainda nao possui este importante 6rgao. 

2. Solicito gestoes de Vossa Senhoria para o envio de material referente ao hist6rico, 

Lei de cria<;ao e estrutura de funcionamento da Corregedoria Geral da Policia Militar de Sao 

Paulo, preferencialmente em arquivos de computador, a frm de subsidiar e enriquecer a 

monografia da qual este Oficial se propos a elaborar. Sendo que tais documentos podem ser 

enviados para os endere<;os eletronicos: ljbeserra@hotmail.com e/ou cfap

pl@pm.pr.gov.br. 

Ao Ilmo. Senhor 

Respeitosamente, 

Cap. QOPM Leonel Jose Beserra, 
Oficial/ Aluno do CAO. 

Cel. PM JOSE PAULO MENEGUCCI, 
Corregedor Geral da Policia Militar SP. 
Sao Paulo - SP. 

BR-277, Km 76, Sao Jose dos Pinhais- PR, CEP 
Telefone (41) 3299-7909- e-mail: cfap-p1@pm.pr.gov.br 
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· Oficio n° 006/08 Sao Jose dos Pinhais, 24 de man;o de 2008. 

Senhor Corregedor. 

Este Oficial, atualmente no Subcomando do Centro de F orma<;ao e Aperfei<;oamento 

de Pra<;as - CF AP, da Policia Militar do Parana - PMPR, esta elaborando urn trabalho tecnico 

de conclusao do Curso de Aperfei<;oamento de Oficiais - CAO, com Especializa<;ao em 

Planejamento e Controle da Seguran<;a Publica, em convenio com a Universidade Federal do 

Parana, trabalho este que tern como tema: "a importancia da Corregedoria Geral da PMPR", 

em virtude de que nossa institui<;ao ainda nao possui este importante 6rgao. 

2. Solicito gestoes de Vossa Senhoria para o envio de material referente ao hist6rico, 

Lei de criac;ao e estrutura de funcionamento da Corregedoria Geral da Policia Militar de Sao 

Paulo, preferencialmente em arquivos de computador, a fim de subsidiar e enriquecer a 

monografia da qual este Oficial se propos a elaborar. Sendo que tais documentos podem ser 

enviados para os endere<;os eletronicos: ljbeserra@hotmail.com e/ou cfap

pl@pm.pr.gov.br. 

Ao limo. Senhor 

Respeitosamente, 

Cap. QOPM Leonel Jose Beserra, 
Oficial I Aluno do CAO. 

Corregedor Geral da Policia Militar DF 
Brasilia - DF. 

BR-277, Km 76, Sao Jose dos Pinhais- PR, CEP 
Telefone (41) 3299-7909- e-mail: cfap-p1@pm.pr.gov.br 




