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RESUMO 

Pesquisa qualitativa e explorat6ria sobre uma proposta de inclusao no curricula do 
Curso de Formac;ao de Oficiais da Policia Militar da Paraiba da disciplina de Direito 
Administrative Militar. A proposta foi sistematizada por meio da analise das 
informac;oes obtidas na leitura e interpretac;ao dos documentos de organizac;ao do 
ensino na PMPB e em dados documentais e pessoais. Descreve o ensino militar ate 
os dias atuais, demonstrando a importancia da agregac;ao das novas tecnologias no 
seu processo ensino-aprendizagem, evidenciando a sua utilizac;ao como ferramenta 
politico-ideol6gica na formac;ao militar. Aborda a relac;ao entre a formac;ao escolar 
militar e a Lei de Diretrizes e Bases da Educac;ao Nacional (Lei n° 9.394/96). Expoe 
os objetivos da SENASP com o ensino militar nas policias militares. Explana sobre o 
Direito Administrative Comum e o Direito Administrative Militar e a relac;ao entre os 
dois. Demonstra a importancia do DAM por meio de alguns elementos motivadores, 
com enfase para as garantias constitucionais destinadas ao cidadao acusado em 
processo administrative militar e aos principios aplicaveis a este. Aponta que se faz 
necessaria uma revisao e atualizac;ao dos curriculos formativos da APMP, visando 
uma melhor qualificac;ao, permitindo aos futuros Oficiais maior autonomia, 
capacidade critica e reflexiva, possibilitando o pleno desenvolvimento das suas 
aptidoes. Afirma que o seu conhecimento favorece a hierarquia e a disciplina e a sua 
inserc;ao como disciplina formativa atende aos prop6sitos da SENASP com relac;ao a 
identificac;ao de propostas que visem aprimorar o processo ensino-aprendizagem 
nas instituic;oes de ensino policial-militar. Aponta que o crescimento do numero de 
ocorrencias policiais, aliado ao crescimento do efetivo policial-militar da margem ao 
crescimento das relac;oes interpessoais, gerando situac;oes e conflitos que 
demandam o conhecimento do Direito Administrative Militar. Apresenta os resultados 
da pesquisa efetuada com 30 (Oficiais) formados na referida Academia, dos quais 
96,7% afirmam que nao estudaram a referida disciplina; 86,7% atestam que ja 
tinham participado de processes administrativos na qualidade de membro. Destes, 
88,4% afirmaram que tiveram dificuldades em termos de conhecimento te6rico e 
pratico sobre DAM. Apresenta, ainda, os resultados da pesquisa realizada com 
Corregedor da PMPB que revelou, tambem, a dificuldade por parte de alguns 
Oficiais na elaborac;ao de processes administrativos. Pelos resultados obtidos na 
pesquisa e possivel afirmar que a proposta deste trabalho contribuira para a 
resoluc;ao dos problemas de natureza juridica que os oficiais venham a enfrentar. 

Palavras-chaves: Direito Administrative Militar; Curricula; Ensino Policial Militar. 



ABSTRACT 

Qualitative and exploratory research about an inclusion proposal of the Military 
Administrative Law discipline in the curriculum of the Officials' Formation Course of 
the Military Police of Parafba. The proposal was systematized through the analysis of 
the information obtained through the reading and interpretation of the organization 
documents of education in the Military Police of Parafba and through documental and 
personal data. It describes the military education until the current days, 
demonstrating the importance of the new technologies aggregation in its teaching
learning process, evidencing its use as ideological political tool in the military 
formation. It approaches the relationship between the military scholar formation and 
the Law of Guidelines and Bases of the National Education (Law 9.394/96). It 
exposes the objectives of SENASP with the military teaching in the military police. It 
explains about the Civil Administrative Law and the Military Administrative Law and 
the relationship between them. Demonstrating the importance of the referred law 
through some motivated elements, with emphasis for the constitutional guaranties 
destined to the citizen accused in military administrative proceeding and to the 
applicable principles to them. It Concludes that it is necessary a revision and 
updating of the formative curricula of the Military Police Academy of Parafba, seeking 
a better qualification and allowing to the future officials a larger autonomy and critical 
and reflexive capacity, making possible the full development of their aptitudes. It 
affirms that its knowledge favors the hierarchy and the discipline and its insert as 
formative discipline assists to the purposes of the National Department of Public 
Security regarding through the identification of proposals that seek to perfect the 
teaching-learning process in the institutions of military education. It appears that the 
increase of the number of police occurrences, allied to the growth of the cash, makes 
the growth of the inter-personal relationships possible, generating situations and 
conflicts that dispute of the knowledge of the Military Administrative Law. It presents 
the results of the made research made with 30 officials formed in the referred 
Academy, with 96,7% of them affirming that didn't study the referred discipline during 
their formation periods, and 86,7% affirming that had already participated in 
administrative proceedings in the member quality; among these, 88,4% affirmed that 
had difficulties in terms of theoretical and practical knowledge on Military 
Administrative Law. It presents, still, the results of the research to the Corregidor of 
the Military Police of Parafba also revealed the difficulty of some officiate in the 
elaboration of administrative proceedings. For the results obtained in the research is 
possible to affirm that the proposal of this work will contribute to the resolution of the 
problems of juridical nature that the officials come to face. 

Keywords: Military Administrative Law; Curriculum; Military Police Education. 
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1 INTRODUCAO 
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0 que eu espero senhores, e que depois de um razoavel 
perfodo de discussao, todo mundo concorde comigo. 

Winston Churchill 

0 titulo do trabalho foi esculpido com o objetivo de se inserir uma nova 

disciplina, o Dire ito Administrative Militar1
, no Curse de Formac;ao de Oficiais da 

Policia Militar da Paraiba (PMPB), aperfeic;oando o curricula daquela entidade 

formadora de lideres, adequando-o aos pressupostos constitucionais, a necessidade 

pratica dos Oficiais egresses daquela Academia, bern como aos ditames 

preconizados pela Secretaria Nacional de Seguranc;a Publica (SENASP), ajustando 

o ensino academico a necessidade da sociedade que anseia que os novas 

comandantes sejam conscios e preparados para a nobre missao constitucional para 

a qual foram preparados, ou seja, a promoc;ao da seguranc;a publica. 

Com o advento da Constituic;ao Federal de 1988, a chamada Constituic;ao 

Cidada, instalou-se no Brasil nova situac;ao politico-administrativa, com reflexes ate 

mesmo na formac;ao dos Oficiais da Policia Militar da Paraiba que tern, a sua 

formac;ao concretizada na Academia Policial Militar do Cabo Branco. 

Essa nova situac;ao gerada ensejou mudanc;as nos mais variados aspectos do 

Direito, inclusive, no que diz respeito aos militares (federais e estaduais), dando 

margem a criac;ao de novas direitos, entendidos estes como ramos da grande arvore 

do Direito. 

Dentre os direitos que sofreram modificac;6es substanciais, encontra-se o 

Direito Administrative, que e conceituado, segundo Jose dos Santos Carvalho Filho 

em seu "Manual de Direito Administrative" como: conjunto de normas e principios 

que, visando sempre ao interesse publico, regem as relaqoes jurfdicas entre as 

pessoas e 6rgaos do Estado e entre este e as coletividades a que devem servir 

(FILHO, 2005). 

· E sabido que em urn estado de direito as forc;as armadas e as forc;as auxiliares 

sao as grandes responsaveis pela preservac;ao dos direitos e garantias 

fundamentais; tais organizac;oes possuem em seus quadros servidores que sao 

1 Par alguns, tambem, denominado de Direito Disciplinar Militar. 
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denominados pela propria Constitui~ao de militares e, como tais, sujeitam-se a 

normas especiais. 

Como consequencia das altera~6es ocorridas na seara do Direito 

Administrative, as rela~6es interpessoais ocorridas nas institui~6es militares e destas 

com a sociedade sofreram altera~6es significativas. 

Por isso, hodiernamente, vem assumindo importancia um dos ramos do Direito 

Administrative, que ate pouco tempo nao era muito conhecido, mas nem por isso 

tinha menos relevancia que os demais ramos do Direito, que e o Direito 

Administrative Militar, ou como preferem alguns, Direito Disciplinar Militar, que tem 

em sua area de abrangencia diversas normas especiais atinentes aos militares, 

destancando-se dentre elas as normas disciplinares. 

Essa lmportancia ficou ainda mais ressaltada com a adi~ao ao texto 

constitucional da Emenda no 45/2004, que alterou a competencia da justi~a militar 

estadual e da justi~a militar da Uniao. 

A estas foram atribufdas, alem do julgamento das infra~6es criminais 

praticadas pelos integrantes de suas respectivas organiza~6es, competencias para 

processar e julgar os atos administrativos disciplinares praticados pelas autoridades 

militares, estaduais ou federais, cabendo, ainda, aos juizes militares julgarem 

tambem as a~6es de reintegra~ao dos militares excluidos de suas corpora~6es por 

ato administrative militar praticado pelo seu Comandante Geral ou autoridade 

competente. 

Portanto, a correta compreensao e o conhecimento especifico deste ramo 

especializado do direito por parte dos futuros Oficiais da Policia Militar da Paraiba 

(durante o periodo de forma~ao na Academia Policial Militar do Cabo Branco, 

embora exista atualmente no Curso de Forma~ao de Oficiais a disciplina de Direito 

Administrative) sao imprescindiveis para o inicio da carreira do Oficial. 

Este, apos sair da Academia, logo se ve envolvido com os mais diversos 

procedimentos administrativos, e, principalmente, os de natureza disciplinar, interna 

corporis, sem nunca te-los vistas de forma mais esclarecida, que lhes permitissem 

enxergar a natureza juridica que os encerra de acordo com a Carta Magna vigente, 

sob a forma de uma disciplina destinada exclusivamente a eles. 

Dessa forma, a partir do proprio Direito Administrative, com base nos preceitos 

constitucionais vigentes e nas duvidas que estes tendem a encerrar quando nao 

tratados e assimilados de forma clara, principalmente, no periodo de forma~ao dos 
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futuros Oficiais, tenciona-se verificar a existencia ou nao do Direito Administrative 

Militar no atual curriculo do Curso de Forma9ao de Oficiais da APMCB, demonstrar a 

sua importancia como disciplina autonoma e fundamentar, por meio de estudos 

te6ricos e de campo, a sua inclusao no referido curso. 

Tal intento objetiva uma melhor presta9ao de servi9os a sociedade que sempre 

e destinataria final dos servi9os prestados pelos agentes da seguran9a publica, 

mesmo quando estes estao desempenhando atividades estritamente administrativas 

e voltadas para a administra9ao interna, procurando, ao final deste trabalho, 

apresentar uma proposta consoante com a Matriz Curricular Nacional da SENASP 

(Secretaria Nacional da Seguran9a Publica), para a inclusao no Curso de Forma9ao 

de Oficiais da Polfcia Militar da Paraiba da disciplina de Direito Administrative Militar. 

No capitulo 1 sera feita uma introdu9ao apresentando o tema objeto deste 

trabalho, uma abordagem ao seu problema, justificativa e aos objetivos. 0 capitulo 2 

discorrera sobre a educa9ao militar. 0 capitulo 3 tra9ara urn paralelo entre o 

curriculo e a forma9ao escolar militar. 0 capitulo 4 demonstrara a importancia do 

Direito Administrative Militar como disciplina autonoma, por meio de respaldo te6rico 

e pratico. 0 capitulo 5 apresentara uma proposta de programa para a disciplina de 

Direito Administrative Militar para o CFO da PMPB, encerrando com o capitulo 6 no 

qual sera feita uma analise dos dados coletados durante toda a pesquisa, seguido 

das considera96es finais. 

1.1 DEFINICAO DO PROBLEMA 

Com o surgimento da Constitui9ao Federal de 1988, todas as organiza96es 

militares e, principalmente, as institui96es policiais tiveram que se adequar aos 

novos ditames que apontavam para uma nova situa9ao polftico-administrativa que se 

instaurava no pais, com reflexos, inclusive nos relacionamentos vivenciados pelos 

militares entre si, bern como destes com a sociedade de maneira geral, pois era o 

que se esperava em urn estado democratico. 

lnfelizmente, passados quase vinte anos da promulga9ao da Carta 

Constitucional, persistem em algumas institui96es militares, e em especial na PMPB, 
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normas e procedimentos que estao em desacordo com os principios democraticos 

apregoados na Carta-Mor, principalmente, no que se refere aos direitos e garantias 

individuais no campo do Direito Disciplinar Militar, especificamente com rela9ao a 
aplica9ao de san96es disciplinares. 

Dessa forma, urge que se promova uma adequa9ao dessas normas e 

procedimentos que estao em choque frontal com os ditames constitucionais, com 

objetivo de atualizar a institui9ao em rela9ao aos horizontes democraticos que 

devem nortear a administra9ao da Policia Militar da Paraiba. 

Em que pese o ensino academico militar ter melhorado bastante, procurando 

se adaptar aos novos principios preconizados pela Constitui9ao, ainda existem areas 

especificas do ensino academico Militar a serem preenchidas ou adequadas a esta 

nova realidade constitucional. 

0 ensino e uma dinamica. A atividade academica deve ser um incessante 

buscar para se aperfei9oar, e diferente nao poderia ser em rela9ao ao ensino 

praticado na academia de policia militar do Estado da Paraiba. 

Assim como o ensino e dinamico, dinamico tambem e o direito que vai se 

alterando com o passar dos tempos em virtude das necessidades da sociedade e do 

constante processo de altera9ao da cultura no tempo e a elabora9ao de uma nova 

constitui9ao nada mais e do que uma conseqOencia dessas mudan9as verificadas 

na sociedade. 

Desse modo, faz-se necessaria urn constante aperfei9oamento do curricula do 

Curso de Forma9ao de Oficiais da PMPB, com objetivo de adequar os ensinamentos 

e necessidades da institui9ao com os principios constitucionais e, especificamente, 

com os do Direito Administrative Militar. 

Portanto, a presente monografia se disp6e a responder a seguinte questao - E 
importante a inclusao da disciplina de Direito Administrative Militar no curricula do 

Curso de Forma9ao de Oficiais da PMPB? 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

Com a Constitui9ao Federal de 1988, a chamada "Constitui9ao Cidada", 

estabeleceu-se o Estado Democratico de Direito no pais. 

Nela, diversos aspectos do direito sao tratados de forma diferenciada, 

inclusive, o direito que diz respeito aos militares, sejam estes federais ou estaduais. 

0 direito, de forma geral, e o responsavel pela regula9ao das rela96es 

interpessoais nos diversos aspectos da vida em sociedade e e tradicionalmente 

dividido em ramos, tais como: o Direito Civil, Direito Penal Comum, Direito Penal 

Militar, Direito Comercial, Direito Constitucional, Direito Administrative e outros. 

A citada Constitui9ao nao s6 ensejou mudan9as nos mais variados aspectos 

do direito, com tambem deu margem a cria9ao de novas direitos, entendidos estes 

como ramos da "grande arvore do direto". 

Dentre os direitos que sofreram modifica96es substanciais, encontra-se o 

Direito Administrative, que e conceituado, segundo Hely Lopes Meirelles em seu 

Direito Administrative Brasileiro como: con junto harmonica de principios juridicos que 

regem os 6rgaos, os agentes e as atividades publicas tendentes a realizar concreta, 

direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado2
. 

E sabido que em urn estado de direito as for9as armadas e as for9as auxiliares 

sao as grandes responsaveis pela preserva9ao dos direitos e garantias 

fundamentais; tais organiza96es possuem em seus quadros servidores que sao 

denominados pela propria Constitui9ao de militares e, como tais, sujeitam-se a 

normas especiais. 

Como conseqUencia das altera96es ocorridas na area do Direito Administrative 

as rela96es interpessoais ocorridas nas institui96es militares e destas com a 

sociedade sofreram altera96es significativas. 

Por isso que, hodiernamente, vern assumindo importancia urn dos ramos do 

Direito Administrative, que ate pouco tempo nao era muito conhecido, mas nem por 

isso tinha menos relevancia que os demais ramos do direito, que e o Direito 

Administrative Militar, ou como preferem alguns, Direito Disciplinar Militar, que tern 

2 (Malheiros Editores - 338 Ed. 2007) 
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em sua area de abrangencia diversas normas especiais atinentes aos militares, 

destancando-se dentre elas as normas disciplinares. 

Esta lmportancia ficou ainda mais ressaltada com a adigao ao texto 

constitucional da Emenda no 45/2004, que alterou a competencia da justiga militar 

estadual e da justiga militar da uniao. 

A estas foram atribuidas, alem do julgamento das infrag6es criminais 

praticadas pelos integrantes de suas respectivas organizagoes, competemcias para 

processar e julgar os atos administrativos disciplinares praticados pelas autoridades 

militares, estaduais ou federais, cabendo, ainda, aos juizes militares julgarem 

tambem as ag6es de reintegragao dos militares excluidos de suas corporag6es por 

ato administrative militar praticado pelo seu Comandante Geral ou autoridade 

competente. 

Portanto, a correta compreensao e o conhecimento especifico deste ramo 

especializado do direito por parte dos futuros Oficiais da Policia Militar da Paraiba 

(durante o periodo de formagao na Academia Policial Militar do Cabo Branco, 

embora exista atualmente no Curso de Formagao de Oficiais a disciplina de Direito 

Administrative) e imprescindivel para o inicio da carreira do Oficial. 

Este, ap6s sair da Academia, logo se ve envolvido com os mais diversos 

procedimentos administrativos, e, principalmente, os de natureza disciplinar, intema 

corporis, sem nunca te-los vistas, de forma mais esclarecida, que lhes permitissem 

enxergar a natureza juridica que os encerra de acordo com a Carta Magna vigente, 

sob a forma de uma disciplina destinada exclusivamente a eles. 

Oessa forma, a partir do proprio Direito Administrative, com base nos preceitos 

constitucionais vigentes e nas duvidas que estes tendem a encerrar quando nao 

tratados e assimilados de forma clara, principalmente no periodo de formagao dos 

futuros Oficiais, tenciona-se demonstrar a importancia do Direito Administrative 

Militar para a formagao do Oficial da Policia Militar do Estado da Paraiba. 

Tal intento objetiva uma melhor prestagao de servigos a sociedade que sempre 

e destinataria final dos servigos prestados pelos agentes da seguranga publica, 

mesmo quando estes estao desempenhando atividades estritamente administrativas 

e voltadas para a administragao interna, procurando, ao final deste trabalho, 

apresentar uma proposta consoante a Matriz Curricular Nacional da SENASP 

(Secretaria Nacional da Seguranga Publica), para a inclusao no Curso de Formagao 

de Oficiais da Policia Militar da Paraiba da disciplina de Direito Administrative Militar. 
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1.3 OBJETIVOS 

Neste item, sao apresentados o objetivo geral e os especificos do presente 

trabalho. 

1.3.1 Geral 

Apresentar uma proposta de programa da disciplina de Direito Administrative 

Militar para o Curso de Formac;ao de Oficiais da PMPB. 

1.3.2 Especificos 

a) Verificar a existencia ou nao da disciplina de Direito Administrative Militar no 

Curricula do Curso de Formac;ao de Oficiais da PMPB. 

b) Demonstrar a importancia do Direito Administrative Militar como disciplina 

aut6noma. 

c) Apresentar respaldo te6rico e pratico para embasar a proposic;ao da referida 

disciplina no Curricula do Curso de Formac;ao de Oficiais da PMPB. 

d) Fundamentar, a partir dos estudos te6ricos, e de campo, a importancia da 

inclusao da disciplina de Direito Administrative Militar no curricula do Curso de 

Formac;ao de Oficiais da PMPB. 
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Aprender me a/egra porque me capacita a ensinar. 
Seneca 

2 LITERA TURA PERTINENTE 

Este capitulo e composto de uma breve exposil;ao da educac;ao militar ao 

Iongo do tempo, principalmente, no que tange ao seu ensino no Brasil e influencia 

que sofreu de outros paises, iniciando-se pelas caracterlsticas que assumiu no 

Imperio ate os dias de hoje, demonstrando a relevancia da sua modernizac;ao com a 

agregac;ao das novas tecnologias no seu processo ensino-aprendizagem no meio 

militar, evidenciando a sua utilizac;ao como ferramenta polftico-ideol6gica na 

formac;ao militar. 

2.1 EDUCA<;AO MILITAR 

De forma geral, a educac;ao militar, que e calcada no Direito Militar, pouco a 

pouco foi deixada de lado pela comunidade academica, passando a ser estudada 

apenas nas academias militares. 

Mas nem sempre foi assim. Na obra: Justi9a Militar e as Peculiaridades do Juiz 

Militar na Atua9ao Jurisdicional, de Ronalda Joao Roth (Apud FREUA, 2008) o 

referido autor cita que o ensino do Direito Militar era obrigat6rio nos cursos de direito 

entre os anos de 1925 e 1930. 

0 Direito Militar, que e urn dos ramos mais antigos do direito, teve a sua 

importancia reduzida ao Iongo do tempo no Pals, consequentemente o seu 

ensinamento, mesmo diante da importancia que possui no cenario interne e externo. 

Os seus destinatarios primeiros possuem urn papel fundamental na construc;ao de 

uma sociedade mais justa e igualitaria, como responsaveis diretos pela defesa da 

Patriae da ordem publica, encontrando-se presentes ate em outros palses (miss6es 

de paz). 
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2.1.1 No Imperio 

No Brasil Colonia, o Direito Militar teve seu inicio com os donatarios que 

exerciam o poder militar, consequentemente, possuiam controle total sabre a 

educa<;ao do mencionado direito ministrada dentro da possessao portuguesa. 

Para se ter uma ideia da rigorosidade da educa<;ao militar daquela epoca, 

vigoraram no Brasil as Ordena<;6es Filipinas e os Artigos de Guerra do Conde de 

Lippi ate a entrada em vigor do C6digo Penal da Armada e que eram aplicados aos 

militares infratores, contendo em seus bojos penas severas como a de pancadas de 

espada de prancha, trabalho nas fortifica<;6es, penas de morte por enforcamento ou 

por arcabuzamento (efetuada por arcabuz, antiga arma de fogo de cano curta e 

largo). 

Como o Brasil era urn importante esteio comercial da Coroa Portuguesa e 

eram constantes as atividades militares no pais, esta se viu obrigada a criar uma 

estrutura militar mais forte, surgindo assim o ensino militar obrigat6rio, em que 

nenhum Oficial poderia ser promovido caso nao aprovado na aula de artilharia, 

segundo J. Silva (2008). 

Assim, conforme o citado autor: 

... em 13 de maio de 1808, surge o decreta que manda organizar o Corpo da 
Brigada Real do Brasil, o Arsenal Real da Marinha, a lntendencia e a 
Contadoria da Marinha, a Real Academia dos Guardas Marinha e a Real 
Fabrica de P61vora da Marinha, foi criado, tambem na cidade do Rio de 
Janeiro, o Conselho Supremo Militar e de Justi9a, pelo Alvara de 1° de abril 
de 1808, com for9a de lei. Posteriormente, em 1814 cria-se a Academia 
Real Militar, sendo que neste mesmo ana, finalmente se estabelecia o foro 
especial para julgamento dos militares. 

Assevera R. Silva, com rela<;ao a hist6ria da educa<;ao militar nos quarteis, 

(disponivel em: www.ufpi.br/mesteduc/eventos/iiencontro/GT-13/GT-13-03.htm), que 

ela apresenta indicios de recenticidade, porem, vern tomando vulto no campo da 

historiografia da educa<;ao brasileira, por meio de diversas publica<;6es em diferentes 

regi6es do pais. 

·Preocupa<;6es com respostas a perguntas do tipo: onde existe uma hist6ria 

das escolas militares? Hist6ria do que se ensina e como se ensina? Como foram 

educados os militares brasileiros? estao se tornando constantes no seio da literatura 

nacional com o objetivo de se tra<;ar urn perfil historiogratico do militar brasileiro. 
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Alves (apud R. SILVA, 2008) da uma rapida compreensao da educac;ao militar 

da epoca do Imperio com relac;ao as Forc;as Armadas: 

Com o metodo de aprisionamento de recrutas, obrigados a servir durante 
varios anos, ao fim dos quais freqOentemente eram obrigados a permanecer 
nas fileiras por falta de homens que os substituissem, o exercito preenchia 
seus quadros com as camadas sociais mais baixas da sociedade imperial. A 
revolta daqueles individuos com o servic;:o militar a que foram literalmente 
arrastados confundia-se com a ausencia de qualquer instruc;:ao que os 
habilitasse a lidar com as ordenanc;:as ou com os novos armamentos 
(p.152). 

Tanto a classe rica como a mais pobre tinham aversao a educac;ao militar uma 

vez que reinava a crueldade das capturas (servir as armas de forma obrigat6ria), dos 

castigos corporais aliados a total falta de conforto, mesmo em situac;ao de paz. 

No entanto, existia a epoca uma intelectualidade imperial, inclusive dentro dos 

quarteis que defendia um modele de educac;ao militar capaz de sedimentar virtudes 

para formar o cidadao, estimulando este a colocar o amor a Patria acima de seus 

desejos e exigencias. 

Para esta intelectualidade a educa9ao tinha como fun9ao o ajustamento do 

indivfduo ao sentimento de patriotismo, reconhecendo o servi9o militar como urn 

tribute a na9a0. 

A concepc;ao de educa9ao estava fundada no sentimento de patriotismo e no 

amor a na9ao que eram colocados acima de qualquer coisa. 

A educac;ao militar no Imperio era destinada a pobreza. 

2.1.2 Hodiernamente 

A louvavel intenc;ao de se trac;ar um perfil historiografico do militar brasileiro 

jamais deve ser esvaziada, principalmente, quando a finalidade da busca reside no 

fato de se trac;ar o citado perfil com o fito e se aperfeic;oar a educac;ao militar 

contemporaneamente. 

Transportando tais preocupac;oes para o contexte atual das policias militares, 

as indagac;oes, em tese, deveriam ser: Quais sao as escolas de forma9ao policial

militar existentes no pals? Quais suas hist6rias? 0 que ensinam? Como ensinam? 
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Quem sao os seus alunos? 0 que ensinam esta de acordo com os ideais 

democraticos e com a politica de direitos humanos do Estado? Quem sao os seus 

professores e instrutores? Existe uniformidade com relac;ao aos seus currlculos? 

Sao questionamentos importantes e que interessam nao apenas aos 

operadores da seguranc;a publica, mas, principalmente, a sociedade que e a 

destinataria final dos servic;os prestados pelas instituic;oes policiais militares. 

E fato que devido ao grande numero de militares existentes no Brasil (federais 

e estaduais da ativa, da reserva e reformados), bern como a conseqOente relac;ao 

interna corporis entre eles, entre as forc;as e destas com a comunidade civil tern 

crescido o interesse pela educac;ao militar nas unidades de ensino superior e, 

principalmente, nas academias militares. 

Para exemplificar, no ano de 2006 tlnha-se cerca 288.500 militares 

pertencentes as Forc;as Armadas e atualmente cerca 140.000 policiais militares s6 

no Estado de Sao Paulo, sem contar com os outros efetivos das outras instituic;oes 

policiais-militares dos demais Estados da Federac;ao, bern como com os militares da 

reserva e inativos de todas as forc;as militares e que estao atrelados a legislac;ao 

militar. 

Embora nesta categoria de servidor publico (militar) prevalec;a a hierarquia e a 

disciplina, o grande efetivo existente no pais proporciona tambem urn numero 

consideravel de transgress6es disciplinares e crimes militares, bern como crimes 

comuns envolvendo tais componentes e que requerem urn conhecimento abalizado 

de quem, militar ou civil (advogado, juiz, etc.), venha a intervir no processo (penal ou 

administrative). 

Conhecimento este que s6 se adquire por meio do ensino militar a ser 

patrocinado pelas academias militares e entidades civis de ensino superior, a 

exemplo das universidades. 

Alem do grande efetivo militar que permeia toda a sociedade brasileira, urn 

outro ponto esta a corroborar a importancia da educac;ao militar, que e o fato de o 

civil ser sujeito ativo de crime militar, quando este e praticado na esfera federal. 

lnfelizmente, o Direito Militar tornou-se urn ramo do direito estudado apenas 

nas instituic;oes de ensino militar e o estudioso que se propuser a enveredar por ele 

tera que, muitas das vezes, valer-se do autodidatismo, alem de encontrar inumeras 

dificuldades em virtude da escassez de livros voltados para esta area espedfica do 

ensino juridico. 
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Ecoa no seio academico e mesmo na sociedade como urn todo, talvez por 

desconhecimento da importancia desse ramo juridico, ou mesmo por preconceito, 

uma maxima de que o Direito Militar e urn ramo exclusive dos militares, como se o 

civil nao pudesse adquirir conhecimentos nessa area. 

Talvez resida neste fate a quase inexistencia de curses de direito que 

possuem em suas grades curriculares a disciplina de Direito Militar. 

lnaceitavel a restric;:ao do Direito Militar apenas aos militares, uma vez que tal 

entendimento prejudica o desenvolvimento da Ciencia do Direito. Portanto, deve ser 

promovida a educac;:ao militar no que tange aos conhecimentos dessa disciplina 

juridica, assim como com as suas subdivis6es: Direito Penal Militar, Direito 

Processual Penal Militar, Direito Administrative Militar e o Direito Previdenciario 

Militar, nao apenas nas academias militares, mas, tambem, nas instituic;:oes civis de 

ensino superior. 

Como bern assinala Freua (2008): 

Quanto mais escassos os estudiosos do Direito Militar, mais o Direito perde, 
pois a falta de maior diversidade de juristas especializados e dedicados ao 
ramo acaba de forma negativa sedimentando os entendimentos, seja na 
jurisprudencia ou na doutrina, levando a perda da peculiar dinamica do 
Direito. 

2.1.3 Modernizacao do ensino policial-militar 

0 ensino, em virtude dos constantes avanc;:os do conhecimento no seculo 

passado e no infcio do presente, deve ser qualificado, organizado e sempre atual, 

em virtude da exigencia do mercado de trabalho, seja ele civil ou militar. 

0 mercado de trabalho vern exigindo, a cada dia, a figura de urn profissional 

capaz de se adaptar as mais diversas situac;:oes com as quais se depare durante o 

desempenho do seu mister profissional. 

No ambiente policial-militar a situac;:ao nao e diversa da do meio civil, 

especificamente, no que concerne a educac;:ao. 

Grupos de trabalhos com o objetivo de modernizar o ensino policial-milit~r. 

visando aprimorar os conteudos a serem ministrados e avalia-los, devem ser 

organizados nas academias de formac;:ao, com vistas a uma melhor formac;:ao dos 
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futures Oficiais, considerando a acelerac;:ao e evoluc;:ao cientifica e tecnol6gica, da 

informatica, da velocidade de difusao da informac;:ao, das transformac;:oes do 

ambiente (politico, economico, social e militar), das novas formas das estruturas 

(institucionais, nao-institucionais e organizacionais) e dos efeitos da globalizac;:ao. 

Os futures Oficiais, quando ainda nos bancos escolares das Academias, 

devem ocupar a posic;:ao central e mais importante no processo pedag6gico. Em 

virtude disso deve ser dada enfase a sua formac;:ao, aperfeic;:oando-se os curriculos 

escolares com o intuito de adequa-los a nova realidade social. 

Nesta politica de modernizac;:ao do ensino militar, alguns aspectos devem ser 

revistos e paradigmas devem ser quebradas: o professor nao deve parecer como se 

fosse detentor de todo o conhecimento, mas sim como mediador, facilitador do 

processo ensino-aprendizagem, procurando direcionar o aluno para o caminho certo, 

estimula-lo a superar desafios. A sala de aula deve ser urn ambiente de interac;:ao, 

com enfase, tambem, na area afetiva: comunicabilidade, iniciativa, adaptabilidade e 

cooperac;:ao. 

No campo da avaliac;:ao, as provas que dao enfase a memorizac;:ao devem ser 

substituidas por provas que exigem dos alunos mais esforc;:o na sua soluc;:ao, 

facilitando-lhe o trabalho na equac;:ao das dificuldades que ira encontrar no seu dia

a-dia nas organizac;:oes policiais-militares. 

Novas tecnologias devem ser agregadas a esse processo de ensino

aprendizagem, a exemplo da prova virtual, ensino a distancia, propiciando ao aluno 

urn ensino moderno, de facil acesso, deixando-o permanentemente atualizado com 

os novos conhecimentos que surgem diariamente. 

Portanto, a criac;:ao de bibliotecas virtuais e nao virtuais, bancos de dados, 

acesso a Internet, sao recursos importantes para a manutenc;:ao de urn ensino 

atualizado e eficiente. 

0 termo novas tecnologias emprega-se as novas tecnologias da informac;:ao e 

da comunicac;:ao, ou sejam, as tecnologias de redes informaticas, aos dispositivos 

que interagem com elas e a seus recursos. 

Televis6es; radios; reprodutores de video; materiais impresses, bern como 

outras tecnologias convencionais nao sao consideradas novos, em grande medida, 

devido ao fato de que esses recursos, ou sua operacionalidade, estao convergindo 

em redes e em aplicac;:oes que utilizam o TCP/IP, protocolo da Internet. 
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A cultura organizacional das policias militares do Brasil foi herdada do modelo 

do Exercito Brasileiro com reflexes no ensino e na forma9ao do ensino policial

militar, que durante muito tempo direcionou o ensino militar das academias de policia 

para a doutrina da guerra e nao para a doutrina da seguran9a do cidadao. 

Tal situa9ao aos poucos vern se modificando com as corpora96es policiais 

procurando adequarem-se a nova realidade constitucional e ao seu real papel na 

sociedade, que e promover a seguranya publica, isto e, garantindo a proteyao dos 

direitos individuais e assegurando o pleno exercicio da cidadania. 

As novas tecnologias devem ser absorvidas complementando-se as que ja 

existem, buscando tornar mais eficaz o processo de ensino e aprendizagem. 

Todos os recursos tecnol6gicos sao viaveis. Cada urn possui caracteristicas 

pr6prias que serao avaliadas pelo professor/instrutor, escolhendo aquele (s) mais 

apropriado (s) aos objetivos educacionais visados. De acordo com Sousa e Fino, 

apud Souza: 

vivemos numa forma de sociedade que, parser p6s-industrial, requer forma 
de educat;ao p6s-industrial, em que a tecnologia sera, como pouca hip6tese 
de duvida, urn das chaves da concretiza<;ao de urn novo paradigma 
educativo, capaz de fazer incrementar os vinculos entre os alunos e a 
comunidade, enfatizar a descoberta e a aprendizagem, e de fazer caducar a 
distint;ao entre aprender dentro e fora da escola (2001, p. 87). 

A educa9ao, hoje em dia, acha-se mergulhada em uma sociedade cheia de 

novas rela96es, e estas geram nova cultura. E evidente nesta nova sociedade a 

demanda crescente e acelerada por novos conhecimentos que faz com que a 

capacidade de armazenamento, processamento e universaliza9ao do saber seja 

agressiva, eficiente e eficaz. A educa9ao se encontra mergulhada neste contexte. 

A questao crucial com rela9ao ao uso das novas tecnologias e saber usa-las 

de forma critica e consciente no processo educative e nao ter medo de inovar nas 

praticas pedag6gicas. 

Souza tern uma explica9ao pratica, por parte de alguns 

professoresllnstrutores, para a questao do medo de inovar na pratica pedag6gica na 

educa9ao militar: 

o positivismo, ate os dias de hoje, influencia a pratica docente da grande 
maioria dos professores e outros profissionais da educa<;ao. 
Nos centros de ensino militar, tem-se observado esta influencia atraves da 
divisao hierarquica de conteudos, da resistencia do sistema paternalista, 
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autoritario, dogmatico, que exige uma aprendizagem baseada em 
memorizat;:ao, da ~nfase nos conteudos, da punit;:ao de erros e do 
tolhimento a criatividade e liberdade de expressao. 

0 positivismo que teve fortes influencias no Brasil, tendo como sua 

representac;:ao maxima, o emprego da frase positivista Ordem e Progresso, extraida 

da formula maxima do Positivismo: 0 amor por principia, a ordem por base, o 

progresso por fim, em plena bandeira brasileira. A frase tenta passar a imagem de 

que cada coisa em seu devido Iugar conduziria para a perfeita orientac;:ao etica da 

vida social. 

lsto leva a concluir que as Academias de Policia Militar precisam rever os seus 

papeis na sociedade atual, na qual o conhecimento e dinamico e precisa ser 

produzido, transformado, atualizado e aplicado no pensamento. 

As ideias e praticas da compartimentac;:ao de conteudos, do autoritarismo do 

professor/instrutor, da passividade do aluno (apenas receptor) precisam ser 

apagadas do mundo escolar militar. 

E necessaria e oportuno desapegar-se dessa abordagem ultrapassada, que 

gera uma pratica pedag6gica acritica, para uma que exija mudanc;:a no pensar e agir 

de instrutores e alunos, levando a uma real democratizac;:ao do processo ensino

aprendizagem no meio militar. 

Segundo Souza, as tecnologias da informac;:ao, mais produc;:ao de 

conhecimento, mais a integrac;:ao com todos os componentes do processo educative 

remetem a uma reflexao pedag6gica inovadora cujo principal objetivo e unir a te6ria 

a pratica atendendo as necessidades basicas de formac;:ao tanto do docente quanta 

na formac;:ao dos oficiais. Estes, ao conclufrem o Curse de Formac;:ao, tornar-se-ao 

instrutores em potencial, realizando assim o ciclo do processo educative nos centres 

de ensinos militares. 
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2.1.4 Ensino Policiai-Militar - Ferramenta politica ideol6gica de liberta~ao ou 

aliena~ao 

Faz-se necessaria a ocorrencia de uma nova conscientiza9ao no ensino 

policial-militar nas academias, procurando enfocar a importancia da reformula9ao, 

adapta9ao e aperfei9oamento dos curriculos escolares militares. 

A educa9ao e uma ferramenta muito importante no desenvolvimento do 

cidadao, utilizada como ferramenta politico-ideol6gica, prestando-se tanto para 

libertar como para alienar, de acordo com os interesses em jogo. 

Por isso que o ensino policial-militar pode reproduzir diferen9as sociais quando 

nao comprometido com as quebras de paradigmas. 

0 processo ensino-aprendizagem no seio das corpora96es policiais-militares, 

quando nao aberto a quebra de modelos ultrapassados pode produzir policiais 

engessados na capacidade de questionar, analisar e decidir, caracteristicas essas 

que compoem o processo decis6rio, que sera uma constante na sua vida 

profissional. 

0 aluno militar aprendiz quando doutrinado por meio desse processo 

pedag6gico ultrapassado, arcaico, que nao estimula as capacidades inerentes ao 

ser humane para buscar uma solu9ao adequada e eficaz para uma problematica 

com a qual se depare, passa a compreender que nao ha necessidade de questionar 

e avaliar para decidir, bastando simplesmente cumprir. E o que o soci61ogo frances 

Bordieu (apud SOUZA, 2008) denominou de violfmcia simb6/ica, ou seja, aquela que 

se expressa na imposir;ao /egftima e dissimulada, com a interiorizar;ao da cultura 

dominante, reproduzindo as relar;oes do mundo do trabalho, em nosso caso na vida 

militar. 

0 ensino policial nao deve desprezar a capacidade do aluno, sua hist6ria e 

aspira96es. Para Paulo Freire (apud SOUSA, 2008) a aprendizagem da assunr;ao do 

sujeito e incompativel com o treinamento pragmatico ou com o elitismo autoritario 

dos que se pensam donas da verdade e do saber articu/ado. 

A pratica do ensino militar nas academias, com poucas ressalvas, busca o 

adestramento puro e simples, em que o pensar cabe apenas ao comandante e aos 

demais resta somente o cumprir. 
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Sao paradigmas, resquicios de anos e anos de uma educa9ao na qual se 

procura imprimir uma obediencia cega do aluno em detrimento das suas 

capacidades individuais. 

Situa9ao essa agravada pela ditadura militar, em que a educa9ao militar 

pragmatica, a violencia simb61ica era acentuada nao s6 nos quarteis, mas tambem 

nos bancos escolares civis. 

Uma prova dessa violencia simb61ica que e impressa, se nao em todas, mas 

pelo menos em parte das academias de policia militar, encontra-se em urn estudo 

realizado por Albuquerque e Machado, intitulado, Sob o Signa de Marte: 

modernizagao, ensino e ritos da instituigao policial (disponivel em 

:http://www.scielo.br/scielo), acerca da forma9ao dos Oficiais da Pollcia Militar da 

Bahia, discorrendo sabre a JIM (Jornada de lnstru9ao Militar). 

Nessa atividade, que e uma jornada na selva, e que se insere no curricula do 

curse de forma9ao dos futures Oficiais, os autores discorrem sobre metodos de 

ensino que na pratica se conflitam com as novas exigencias democraticas do ensino 

na atualidade, ou seja, a pollcia militar tenta diluir seu carater, numa tentativa de se 

amoldar as exigencias democraticas, mas, ao mesmo tempo resiste em perder os 

vinculos profundos com o militarismo, cultivando, segundo o autor: ritos contraries a 

essas intengoes. 

Segundo os referenciados autores, sao diversas as etapas pelas quais passam 

os futuros Oficiais no processo de ensino arcaico: 0 Curricula da Selva; Rito de 

Militarizagao; A Descoberta da ldentidade Selvatica; Um Rito de Militarizagao; A 

Marcagao dos Corpos; As Aries da Submissao; A Sacra/izagao da Hierarquia; A 

Produgao da Eficacia; A Cicatrizagao dos Traumas. 

Tendo eles chegado a seguinte conclusao: 

Atraves da mortifica<;ao do eu e da submissao, a equipe dirigente celebra a 
passagem do sujeito civil a sua nova condi<;ao de oficial da policia militar. 
Os conteudos vividos se opoem e complementam o novo programa de 
formac;ao de oficiais porque: (1) a corporac;ao se recusa a acreditar na 
capacidade formadora deste programa renovado; (2) o treinamento ~~ selva 
preenche defini<;6es quanta ao uso da for<;a, que nao foram espec1f1cadas 
pelos regulamentos e programas de ensino policiais; (3) a instru<;ao se 
apresenta como um rito de pertencimento a uma polfcia, cuja gestao do usa 
da forc;a mantem caracterfsticas fortemente hierarquicas, centrali~a~as e 
autoritarias. 0 rito/treinamento da selva revela os impasses da ass1m1lac;ao 
do controle social democratico e a necessidade de debater o papel da 
cultura policial na transformac;ao ou reproduc;ao das organiz~c;oes pol_iciais. 
(ALBUQUERQUE e MACHADO, disponfvel em: http://www.sclelo.br/sclelo). 
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A educa<;ao militar deve possibilitar a constru<;ao de policiais, antes de mais 

nada, cidadaos, conscios de suas responsabilidades sociais, em que o estfmulo ao 

questionamento, ao dialogo deve ser uma constante no processo ensino

aprendizagem visando ao amadurecimento intelectual, possibilitando a constru<;ao 

de uma realidade cidada, na qual o policial nao seja apenas urn mero espectador. 

2.2 CURRICULO I FORMA<;AO ESCOLAR MILITAR 

Esta Se<;ao aborda os seguintes aspectos: rela<;ao entre a formacao escolar 

militar e a Lei de Diretrizes e Bases da Educa<;ao Nacional (Lei n° 9.394/96), 

demonstrando o que a referida lei comenta sabre o ensino objeto deste trabalho, 

vincula<;ao e objetivos da Secretaria Nacional da Seguran<;a Publica com o ensino 

militar nas policias militares, com uma abordagem ao Plano Nacional de Seguran<;a 

Publica, ao Sistema Unico de Seguran<;a Publica e a Matriz Curricular Nacional, 

demonstrando as peculiaridades desta para com o ensino militar e uma rapida 

abordagem sabre o processamento do ensino na Academia Policial Militar da 

Paraiba. 

2.2.1 Forma~ao escolar militar e a Lei de Diretrizes e Bases da Educayao 

Nacional (Lei n° 9.394/96) 

Gradua<;ao e a formacao em nivel superior, que possibilita ao aluno a 

obten<;ao dos titulos de Bacharel, Licenciado e Tecn61ogo. E aberta a candidates 

que tenham concluido o ensino media ou equivalente, desde que classificados em 

processo seletivo. 

0 Bacharelado e a modalidade de oferta de curso superior de gradua<;ao que 

confere ao diplomado habilidades e competencias num determinado campo do 

saber. 

0 Ministerio da Educa<;ao (MEC) e o 6rgao do poder publico federal 

responsavel pela area da educa<;ao, tendo como atribui<;6es: formular e avaliar a 
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politica nacional de educa<_;ao, zelar pela qualidade do ensino superior e velar pelo 

cumprimento das leis que o regem. Suas areas de competemcia sao a politica 

nacional de educa<_;ao; a educa<_;ao infantil; educa<_;ao em geral, compreendendo 

ensino fundamental, ensino media, ensino supletivo, educa<_;ao tecnol6gica, 

educa<_;ao superior, educa<_;ao de jovens e adultos, educa<_;ao profissional, educa<_;ao 

especial e educa<_;ao a distancia, exceto ensino militar; a avalia<_;ao, informa<_;ao e 

pesquisa educacional; a pesquisa e extensao universitarias; o magisterio e a 

coordena<;ao de programas de aten<;ao integral a crian<_;as e adolescentes. 

No tocante ao sistema de ensino superior, o MEG e o organismo responsavel 

pela sua coordena<_;ao, cabendo-lhe o controle normative do sistema, o 

financiamento das institui<_;oes de ensino superior publicas federais (IFES) e a 

fiscaliza<_;ao e avalia<;ao tanto destas ultimas quanta das IES privadas. Essa forma 

de coordena<;ao centralizada em urn unico 6rgao estatal persiste desde a cria<;ao 

das primeiras faculdades no pais, em detrimento das mudan<_;as ocorridas na 

organiza<_;ao e atribui<;ao dos seus 6rgaos assessores e nas rela<;oes estabelecidas 

com a comunidade academica e o mercado, decorrentes de uma maier 

complexifica<_;ao do sistema. 

A estrutura e o funcionamento do ensino superior sao definidos e regidos por 

urn conjunto de normas e dispositivos legais estabelecidos pela Constitui<_;ao Federal 

de 1988, pela nova Lei de Diretrizes e Bases da Educa<_;ao Nacional (Lei no 

9.394/96), como tambem pela Lei no 9.135/95, que criou o Conselho Nacional de 

Educa<_;ao, alem de varies outros Decretos, Portarias e Resolu<;6es. 

Na Constitui<;ao Federal de 1988, a educa<_;ao superior e tratada na se<_;ao 1 do 

capitulo 3 do Titulo VIII- Da Ordem Social, nos artigos 206 ate 214. 

A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educa<_;ao Nacional trata da educa<_;ao 

superior no capitulo IV, nos artigos 43° a 57°. Estabelece, por finalidade do ensino 

superior, estimular a cria<_;ao cultural e o desenvolvimento do espirito cientifico e do 

pensamento reflexive; formar diplomados nas diferentes areas de conhecimento; 

incentivar o trabalho de pesquisa e investiga<_;ao cientifica; promover a divulga<_;ao de 

conhecimentos culturais, cientificos e tecnicos; suscitar o desejo de aperfei<_;oamento 

cultura"l e profissional; estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, 

em particular, os nacionais e regionais; promover a extensao, dentre outros. 

A LDBEN, ao mesmo tempo, fixou as regras de funcionamento do ensino 

superior, tais como: a freqOencia obrigat6ria de alunos e professores nos cursos, 
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salvo nos programas de educa<;ao a distancia; a delibera<;ao das universidades 

quanto as normas de sele<;ao, devendo levar em conta os efeitos dos criterios por 

ela estabelecidos sobre a orienta<;ao do ensino medic; a obrigatoriedade da oferta 

de curses noturnos nas IES publicas; o estabelecimento do perfodo letivo de 200 

dias; o fornecimento das informa<;6es obrigat6rias que devem ser disponibilizadas 

aos alunos antes de cada perfodo letivo; a defini<;ao da carga horaria minima de 8 

horas semanais de aula para os docentes das IES publicas; e a exigencia de que os 

professores do ensino superior devam ter p6s-gradua<;ao, prioritariamente o 

mestrado e o doutorado. 

Com rela<;ao aos militares: nao existem universidades militares no Brasil. No 

entanto, poder-se-ia mencionar, aqui, os institutes ligados ao exercito brasileiro 

(Institute Militar de Engenharia/IME) e a aeronautica - (Institute Tecnol6gico da 

Aeronautica/ITA) - que formam recursos humanos em diferentes especialidades no 

campo da engenharia. 

Sobre o ensino militar, assim se posiciona a LDBEN: Art. 83. 0 ensino militar e 
regulado em lei especifica, admitida a equivalencia de estudos, de acordo com as 

normas fixadas pelos sistemas de ensino. 

Depreende-se pela leitura do referido artigo que o ensino militar por possuir 

caracterfsticas pr6prias nao se inseriu na normatiza<;ao da LDBEN, admitindo a 

citada lei, no entanto que, em caso de equivalencia, o aproveitamento dos curses 

militares na area de ensino civil e vice-versa. 

2.2.2 Forma~ao escolar militar e a Secretaria Nacional de Seguran~a Publica 

(SENASP) 

A Secretaria Nacional de Seguran<;a Publica (SENASP) tern assumido um 

papel ativo na articula<;ao e na implementa<;ao do Sistema Unico de Seguran<;a 

Publica (SUSP) provocando importantes mudan<;as no que diz respeito a formula<;ao 

das polfticas orientadoras da forma<;ao, do desenvolvimento profissional e da 

educa<;ao permanente de seus profissionais. 
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Nesse cenario de mudanc;as, surgiu, em 2004, a Matriz Curricular Nacional 

com o prop6sito de ser urn referendal para a formac;ao dos profissionais de 

seguranc;a publica em todo o pais, contribuindo para o fortalecimento do SUSP. 

Mais recentemente veio a lume o Programa Nacional de Seguranc;a Publica 

com Cidadania (PRONASCI), criado recentemente pelo governo brasileiro, pautado 

no projeto nacional de desenvolvimento, batizado como PAC da seguranc;a (Plano 

de Acelerac;ao do Crescimento), contemplando as politicas orientadoras da 

formac;ao, do desenvolvimento profissional e da educac;ao dos profissionais do 

sistema de seguranc;a publica. 

2.2.2.1 Plano Nacional de Seguranc;a 

0 objetivo do Plano Nacional de Seguranc;a Publica e aperfeic;oar o sistema de 

seguranc;a publica brasileiro, por meio de propostas que integrem politicas de 

seguranc;a, politicas sociais e ac;oes comunitarias, de forma a reprimir e prevenir o 

crime e reduzir a impunidade, aumentando a seguranc;a e a tranqOilidade do cidadao 

brasileiro. 

A soluc;ao para a complexa e desafiadora questao da seguranc;a exige o 

efetivo envolvimento de diferentes 6rgaos governamentais em todos os niveis, 

entidades privadas e sociedade civil. Busca-se, com o estabelecimento de medidas 

integradas, aperfeic;oar a atuac;ao dos 6rgaos e instituic;oes voltadas a seguranc;a 

publica no Brasil, permitindo-lhes trabalhar segundo urn enfoque de mutua 

colaborac;ao. Somente com essa participac;ao conjunta, este programa tera 

efetividade e criara condic;oes para o desenvolvimento de ac;oes mais eficazes. Tal 

panorama funda-se nos seguintes principios: lnterdisciplinaridade, Pluralismo 

organizacional e gerencial, Legalidade, Descentralizac;ao, lmparcialidade, 

Transparencia das ac;oes, Participac;ao comunitaria, Profissionalismo, Atendimento 

das peculiaridades regionais e no estrito Respeito aos direitos humanos. 
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2.2.2.2 Sistema Unicode Seguranc;:a (SUSP) 

E um sistema criado para articular as ac;:6es federais, estaduais e municipais 

na area da seguranc;:a publica e da Justic;:a Criminal, hoje totalmente dispersas. Essa 

articulac;:ao nao vai ferir a autonomia dos estados ou da Polfcia Civil ou Militar. Nao 

se trata de unificac;:ao, mas de integrac;:ao pratica. 0 sistema e unico, mas as 

instituic;:6es que farao parte dele sao diversas e autonomas, cada uma cumprindo 

suas responsabilidades. Servem de modelo para o SUSP as experiencias de 

miss6es especiais e forc;:as-tarefa, em que 6rgaos diferentes trabalham integrados, 

com pessoal qualificado e objetivos, metas e metodologia bem definidos. 

0 novo estilo de conduzir a seguranc;:a pretende evitar que as ac;:6es sejam 

pautadas apenas por tragedias, sem planejamento nem tempo para pensar em 

medidas estrategicas. 0 objetivo do SUSP e prevenir, criar meios para que seja 

possivel analisar a realidade de cada epis6dio, planejar estrategias, identificar quais 

os metodos e mecanismos que serao usados. Sistemas de avaliac;:ao e 

monitoramento das ac;:6es tambem serao introduzidos para garantir transparencia e 

controle externo das ac;:6es de seguranc;:a. 

0 governador do estado assina um protocolo de intenc;:6es com o Ministerio da 

Justic;:a. Entao, e criado no estado um Comite de Gestao lntegrada, do qual fazem 

parte o secretario estadual de Seguranc;:a Publica, como coordenador, e mais 

representantes da Polfcia Federal, Polfcia Rodoviaria Federal, Polfcia Militar, Policia 

Civil e guardas municipais. A intenc;:ao e contar tambem com a cooperac;:ao ativa do 

Ministerio Publico e do Poder Judiciario. Cabera a esse comite definir de forma 

consensual as ac;:6es, principalmente no combate ao crime organizado (trafico de 

drogas e de armas, contrabando, lavagem de dinheiro, pirataria). Todas as decis6es 

do comite estadual serao repassadas a um comite gestor nacional Com isso, 

experiencias bem sucedidas em um Iugar poderao ser implantadas em outro. 0 

comite, tambem, definira as prioridades para investimentos federais na area de 

seguranc;:a publica no estado. 

0 sistema tenciona que Policiais civis e militares frequentem a mesma 

academia e tenham acesso a formac;:ao pratica e te6rica identica, estimulando a 

criac;:ao· de unidades policiais integradas, reunindo, em um mesmo local, forc;:as das 

policias civil e militar. 
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0 SUSP possui como eixos as seguintes indicac;oes: 

a) Gestao unificada da informac;ao: Uma central vai receber todas as 

demandas na area de seguranc;a publica. A coleta de informac;oes devera auxiliar na 

reduc;ao da violencia e na prevenc;ao ao crime; 

b) Gestao do sistema de seguranc;a: Delegacias com pericia, policia civil e 

policia militar deverao ser implantadas para cuidar de determinadas areas 

geograficas das cidades; 

c) Formac;ao e aperfeic;oamento de policiais: Os policiais civis e militares serao 

treinados em academias integradas. A Secretaria Nacional de Seguranc;:a Publica 

tern um setor de formac;ao e aperfeic;oamento que ja esta trabalhando nos curriculos 

das academias para definir o conteudo desses cursos de formac;ao, que levarao em 

conta sempre a valorizac;ao do profissional; 

d) Valorizac;:ao das pericias: Essa fase da investigac;:ao dos crimes recebera 

atenc;:ao especiai;Prevenc;:ao: Ac;:oes concretas para a prevenc;:ao e reduc;ao da 

violencia nos estados serao prioritarias. A Policia Comunitaria tera papel 

fundamental nesse processo; 

e) Ouvidorias independentes e corregedorias unificadas: Serao criados 6rgaos 

para receber as reclamac;oes da populac;ao e identificar possiveis abusos da ac;ao 

policial. A corregedoria vai fiscalizar os atos dos policiais civis e militares. 0 objetivo 

e realizar o controle externo sobre a ac;ao da seguranc;:a publica nos estados. 

2.2.2.3 Secretaria Nacional de Seguranc;a Publica (SENASP) 

Em 1997, foi criada a Secretaria Nacional de Seguranc;a Publica- SENASP, 

6rgao de assessoramento do Ministerio da Justic;a na definic;ao e implementac;ao da 

Politica Nacional de Seguranc;a Publica, em especial no desenvolvimento de ac;oes 

de modernizac;ao do aparelho policial e estimulo a capacitac;ao dos profissionais da 

area de seguranc;a publica e que de acordo com o art. 12 do Decreto n° 6.061 de 15 

de marc;:o de 2007 (Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrative dos 

Cargos em Comissao e das Func;oes Gratificadas do Ministerio da Justic;a, e da 

outras providencias), possui a seguinte competencia: 
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Art. 12. A Secretaria Nacional de Seguranc;:a Publica compete: 
I- assessorar o Ministro de Estado na definic;:ao, implementac;:ao e 
acompanhamento da Polftica Nacional de Seguranc;:a Publica e dos 
Programas Federais de Prevenc;:ao Social e Controle da Viol€mcia e 
Crim inalidade; 
II - planejar, acompanhar e avaliar a implementac;:ao de programas do 
Governo Federal para a area de seguranc;:a publica; 
Ill - elaborar propostas de legislac;:ao e regulamenta9ao em assuntos de 
seguran9a publica, referentes ao setor publico e ao setor privado; 
IV- promover a integrac;:ao dos 6rgaos de seguranc;:a publica; 
V- estimular a modernizac;:ao e o reaparelhamento dos 6rgaos de seguranc;:a 
publica; 
VI - promover a interface de a96es com organismos governamentais e nao
governamentais, de ambito nacional e internacional; 
VII - realizar e fomentar estudos e pesquisas voltados para a reduc;:ao da 
criminalidade e da violencia; 
VIII- estimular e propor aos 6rgaos estaduais e municipais a elaborac;:ao de 
pianos e programas integrados de seguran9a publica, objetivando controlar 
a96es de organiza96es criminosas ou fatores especlficos geradores de 
criminalidade e violencia, bern como estimular ac;:oes sociais de prevenc;:ao 
da violencia e da criminalidade; 
IX- exercer, por seu titular, as func;:oes de Ouvidor-Geral das Policias 
Federais; 
X- implementar, manter, modernizar e dirigir a Rede de lntegrac;:ao Nacional 
de lnformac;:oes de Seguran9a Publica, Justic;:a e Fiscalizac;:ao - Rede 
lnfoseg; 
XI - promover e coordenar as reunioes do Conselho Nacional de Seguranc;:a 
Publica; 
XII - incentivar e acompanhar a atuac;:ao dos Conselhos Regionais de 
Seguranc;:a Publica; e 
XIII - coordenar as atividades da For9a Nacional de Seguranc;:a Publica. 

2.2.2.4 A Matriz Curricular Nacional 

A referida Matriz visa a dialogar com as diversas realidades relacionadas com 

a seguran9a publica em cada unidade federativa, levando em considera9ao as 

particularidades de cada uma. 

Para a elabora9ao deste documento participaram representantes de diversas 

institui96es ligados a area da seguran9a publica. 

Na verdade, a Matriz Curricular Nacional e urn proposta da SENASP as 

policias brasileiras que se prop6e a orientar o desenvolvimento das a96es 

normativas dos profissionais da seguran9a pubica em virtude da realidade social e 

profissional, que esta cada vez mais a exigir uma demanda maior de novas 

informa96es, saberes e habilidades e requerem uma integra9ao de conhecimentos 

entre todas as polfcias. 
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A forma9ao policial exige atualmente urn compromisso e urn esfor9o nacional 

para com a cidadania e a educa9ao para paz em constante articula9ao com os 

avan9os cientificos e o saber acumulado. 

A palavra "matriz" remete as ideias de "criac;ao" e "gerac;ao" que norteiam 
uma concepc;ao mais abrangente e dinamica de curricula, o que significa 
propor instrumentos que permitam orientar as praticas formativas e as 
situac;oes de trabalho em Seguranc;a Publica, propiciando a unidade na 
diversidade, a partir do dialogo entre Eixos Articuladores e Areas Tematicas 
(http://www.mj.gov.br/Senasp/). 

A Matriz procura combinar diferentes variaveis, de forma nao linear, na 

elabora9ao de currlculos espedficos, a partir de eixos articuladores e areas 

tematicas, associados as orienta<;oes para o desenvolvimento de capacidades gerais 

adquiridas progressivamente e de compet€mcias especlficas necessarias para 

responder aos desafios sem precedentes das a96es concretas do mundo do 

trabalho, ao tempo em que procura respeitar as diversidades regionais, sejam elas 

culturais, poHticas, economicas ou sociais. 

Para os idealizadores da matriz, o termo curricula deve expressar os prindpios 

e metas do projeto educative que deve ser flexlvel, promover debates e 

reelabora<;ao em sala de aula, a partir da intera9ao entre os sujeitos, do processo 

educative. 

Os curriculos traduzem as intenc;oes pedag6gicas das ac;oes de 
formac;ao. Entende-se por curricula interdisciplinar um curricula orientado 
para a integrac;ao, para o desenvolvimento de relac;oes entre as disciplinas e 
tambem dos conteudos que se encontram nas fronteiras entre elas, aqueles 
que sao objeto de atenc;ao em varias disciplinas e que possibilitam tratar de 
questoes mais vitais e conflituosas, que normalmente nao podem ser 
tratadas dentro dos limites de uma unica disciplina 
(http://www.mj.gov.br/Senasp/). 

E. sabido que o Brasil possui uma diversidade regional acentuada, em virtude 

da sua grande extensao territorial, marcada por caracterlsticas regionais: sociais, 

culturais, economicas e politicas, determinando diferentes necessidades de 

aprendizagem; porem, em termos de educa9ao para a forma9ao na area da 

seguran9a publica ha as similitudes de aprendizagem que sao comuns a todas as 

poHcias militares estaduais, e e exatamente al que a matriz vern, por meio dos seus 

eixos articuladores, das areas tematicas, nas capacidades gerais e competEmcias 
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especificas, tentar conciliar uma unidade de conhecimentos minimos por parte dos 

profissionais que lidam com a seguran~a publica. 

Por isso que a Matriz Curricular Nacional foi construida a partir da reflexao 

sabre curriculos estaduais e municipais voltados a Seguran~a Publica, visando a 

orientar e garantir a coerencia das politicas de melhoria da qualidade do ensino, 

bem como do desempenho profissional e institucional, socializando o produto de 

discuss6es, pesquisas e recomenda~6es, apoiando a pratica docente, 

especialmente dos profissionais que se encontram mais isolados do cantata com a 

produ~ao cientifica e as tecnicas atualizadas. 

A Matriz devera ser efetivada e conformada regionalmente e localmente sabre 

curriculos e programas formativos elaborados pelas lnstitui~6es de Ensino, inclusive 

em parceria com Universidades, ampliando a intera~ao das a~6es em Seguranc;a 

Publica, configurando-se de maneira aberta e flexivel. 

Ela deve perpassar os curriculos, aponta caminhos para enfrentar as situac;6es 

cotidianas concretas encontradas pelos profissionais de Seguran~a Publica, 

adotando como ponto principal o desenvolvimento de capacidades gerais e 

competencias especificas e a visibilidade dos valores envolvidos, passando o aluno 

a ser sujeito de sua propria forma~ao, tornando-se responsavel, como participante, 

de uma lnstitui~ao de Seguran~a Publica, consciente de seu papel na sociedade. 

Por meio da Matriz Curricular, tenta-se uma integra~ao nacional do ensino, das 

politicas e das a~6es de seguran~a publica, proporcionando a todos os profissionais 

meios, pelos quais, de maneira aut6noma e responsavel, consigam refletir e agir 

criticamente em situa~6es complexas e rotineiras de trabalho. 

2.2.2.4.1 Principios da Matriz 

Os principios que norteiam a forma~ao profissional apregoada SENASP/MJ e 

que pautam a constru9ao da Matriz Curricular Nacional, sao: 

a) Compreensao e valoriza~ao das diferen9as; b) Forma9ao e qualifica9ao 

profissional continuada; c) Flexibilidade, diversifica~ao e transforma~ao; d) 

lnterdisciplinaridade, transversalidade e reconstru~ao democratica de saberes; e) 

Valoriza~ao do conhecimento anterior; f) Valoriza~ao do conhecimento da realidade; 
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g) lntegrac;ao; h) Abrangemcia e capilaridade; i) Universalidade; j) Articulac;ao, 

continuidade e regularidade; I) Qualidade e atualizac;ao permanente: principia que 

trata da garantia e do reconhecimento da excelencia das ac;oes formativas 

submetidas a processos de avaliac;ao e monitoramento sistematico realizados 

segundo modalidades diferentes e o compromisso com a sociedade. 

Cada urn desses principios sao explicitados, minudeados na Matriz. 

Associados a estes principios encontra-se o entendimento de que a formac;ao 

e urn processo de aquisic;ao e de reconstruc;ao de saberes necessarios a atividade 

policial no meio social, a necessidade e a oportunidade para repensar o proprio 

posicionamento etico e politico e de analisar e aprimorar a pratica, constituindo 

espac;o para partilha e debate de abordagens diferentes, e ocasiao privilegiada para 

gerar discussao sobre questoes complexas das situac;oes enfrentadas no trabalho. 

2.2.2.4.2 Objetivos gerais 

A matriz possui objetivos Gerais que denotam que o profissional da seguranc;a 

publica deve entender o seu mister como pratica da cidadania, participac;ao 

profissional, social e politica num Estado Democratico de Direito; devendo 

posicionar-se de maneira critica, etica, responsavel e construtiva nas diferentes 

situac;oes sociais, sempre com a utilizac;ao do dialogo; perceber-se como agentes 

transformadores da realidade social e hist6rica do pais; conhecer e valorizar a 

diversidade que caracteriza a sociedade brasileira; conhecer e dominar diversas 

tecnicas, inclusive as relativas ao uso da forc;a, para desempenho do servic;o e da 

politica de Seguranc;a Publica; intuic;ao ponderada pelo conhecimento, alem dos 

preceitos legais aplicaveis; desenvolver o auto-conhecimento e o sentimento de 

confianc;a em suas capacidades tecnicas, cognitiva, emocional, fisica, etica e de 

inter-relac;oes; favorecer a busca da soluc;ao pacifica dos conflitos no exercicio da 

cidadania e na aplicac;ao da lei; utilizar diferentes linguagens, fontes de informac;ao e 

recursos tecnol6gicos para reconstruir e afirmar conhecimentos sobre a realidade e 

as situac;oes que requerem a atuac;ao das lnstituic;oes e dos profissionais de 

Seguranc;a Publica. 
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2.2.2.4.3 Eixos articuladores 

Os Eixos Articuladores da Matriz Curricular Nacional para Formavao em 

Seguranva Publica, sao assim chamados na medida em que conduzem para a 

reflexao sabre o papel individual, social, hist6rico e politico do profissional e das 

instituiv6es de Seguranva Publica. Tern um carater orientado para o 

desenvolvimento pessoal e a conduta moral e etica, referindo-se as finalidades 

gerais da formavao policial, estimulando o questionamento permanente e reflexivo 

sabre as praticas profissionais e institucionais no contexto social e politico em que 

elas se dao. 

Os Eixos Articuladores tern como funvao basica orientar a formulavao, a 

implementavao e a avaliavao das atividades da formavao e do ensino em Seguranva 

Publica. 

Os eixos sao quatro e pela suas amplitudes permitem definir a orientavao geral 

dos processos formativos e os conteudos a serem tratados para a estruturavao dos 

diversos processos pedag6gicos: 

- Sujeito e as interav6es no contexto da Seguranva Publica; 

- Sociedade, Poder, Estado e Espavo Publico e Seguranva Publica; 

-Etica, Cidadania, Direitos Humanos e Seguranva Publica; 

-Diversidade, Conflitos e Seguranva Publica. 

2.2.2.4.4 Areas tematicas 

As Areas Tematicas devem contemplar os conteudos indispensaveis a 

formavao do profissional de Seguranva Publica e que capacitam para o exercicio de 

sua funvao. Na elaboravao da Matriz Curricular Nacional foram elencadas oito Areas 

Tematicas destinadas a acolher um conjunto de conhecimentos que serao tratados 

nos curriculos dos cursos de formavao policial. 

Oesignam os espavos especificos da construvao dos curriculos a serem 

elaborados pelas instituiv6es de Ensino, em conformidade com seus interesses, 

peculiaridades e especificidades locais. 
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Tais Areas Tematicas permitem enriquecer os curriculos ja existentes a partir 

de novos conteudos propostos, nao por simples acrescimo, mas pela integra<;ao de 

problematicas emergentes da realidade. Ha possibilidade de utilizar as areas 

propostas como titulos de componentes curriculares; o intuito principal e que por 

meio delas se garanta o tratamento dos conteudos para os quais elas apontam. 

Cada Area Tematica define urn espa<;o de conteudos, possibilitando 

complementa<;6es que atendam as expectativas das diversas corpora<;6es, carreiras, 

demandas da sociedade e peculiaridades locais e/ou regionais estando diretamente 

vinculadas aos Eixos Articuladores e integradas entre si, podendo urn determinado 

conteudo ser tratado em mais de uma Area Tematica desde que examinado sob 

diferentes pontes de vista ou dimens6es. 

As Areas Tematicas propostas pela Matriz Curricular Nacional sao: 

- Sistemas, lnstitui<;6es e Gestae lntegrada em Seguran<;a Publica; 

-Violencia, Crime e Controle Social; 

- Cultura e Conhecimentos Juridicos; 

- Modalidades de Gestae de Conflitos e Eventos Criticos; 

-Valoriza<;ao Profissional e Saude do Trabalhador; 

- Comunica<;ao, lnforma<;ao e Tecnologias em Seguran<;a Publica; 

- Cotidiano e Pratica Policial Reflexiva; 

- Fun<;6es, Tecnicas e Procedimentos em Seguran<;a Publica. 

A Area Tematica Fun<;6es, Tecnicas e Procedimentos em Seguran<;a Publica, 

corresponde a concretiza<;ao final de todo o processo de forma<;ao destinado a 

instrumentalizar o profissional de Seguran<;a Publica para desempenho de sua 

fun<;ao. A qualidade deste desempenho esta, contudo, vinculada aos 

conhecimentos, competencias, habilidades e atitudes contemplados pelas demais 

areas tematicas. 
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2.2.2.4.5 Orienta<;6es metodol6gicas 

Referencial para o ensino e a aprendizagem dos conteudos fundamentais a 

forma<;ao profissional em Seguran<;a Publica, garantindo a coerencia com as 

politicas da SENASP/MJ. 

Funciona como uma declara<;ao de inten<;6es, principios norteadores e 

movimentos metodol6gicos; foi elaborado num contexte nacional em reconstru<;ao; e 

sustentado por urn paradigma que concebe a forma<;ao como processo complexo e 

continuo de crescimento e aperfei<;oamento, visando a prepara<;ao de profissionais 

responsaveis pelo seu proprio desenvolvimento profissional e pelo cumprimento das 

determina<;6es da area em que atuam, tornando-os competentes, compromissados 

com aquila que esta no campo de a<;ao de seu poder e com a melhoria do bern 

publico e das institui<;6es politicas. 

Cada sociedade, cada cultura institucional possui suas pr6prias formas de 

aprendizagem, o que significa dizer que as aprendizagens sao diferentes, portanto, 

deve-se buscar nas diferentes culturas organizacionais e sociais a necessidade de 

aten<;ao as singularidades que permeiam as institui<;6es de forma<;ao policial. 

Apoiada nestas concep<;6es, a Matriz Curricular Nacional oferece urn 

referencial pedag6gico que tern em vista a promo<;ao efetiva de uma competencia 

coletiva profissional em Seguran<;a Publica com base na aplica<;ao pratica e na 

adapta<;ao de competencias, numa intima rela<;ao com o desenvolvimento das 

capacidades de analise e gestae situacional, a partir de aprendizagens que nao se 

resumem a urn conjunto de retinas recicladas, mas referem-se a reconstru<;ao do 

conhecimento envolvendo: 

- memoriza<;ao associada a reflexao e a decisao; 

- busca de significado para interpreta<;ao; 

- processo interpretative para a compreensao da realidade; 

- estrategias que implicam na utiliza<;ao de distintas formas de aprender em 

fun<;ao das metas motivacionais concretas dos aprendentes, evitando a aplica<;ao 

apenas rotineira e automatica de tecnicas habituais; 

-controle e reflexao construtiva incentivando, de forma progressiva, que o 

aprendente avalie as pr6prias aprendizagens. 
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Tal proposta educativa apresenta urn delineamento pedag6gico diferenciado, 

apoiando-se nas intera96es enriquecedoras entre os diferentes componentes 

curriculares, garantindo a unidade, preservando as singularidades e a autonomia 

com a consciemcia da rela9ao de dependemcia entre si e com aspectos hist6ricos e 

culturais. 

A transversalidade que emana da Matriz Curricular Nacional, apoiada nos 

eixos articuladores, associa-se as transversalidades emergentes dos objetivos 

definidos a partir das areas tematicas e dos perfis exigidos pelas diferentes carreiras 

que integram a Seguran9a Publica. A transversalidade curricular da coerencia 

interna e integra as ay6es formativas a filosofia da polftica vigente. 

Representa, ainda, uma rela9ao necessaria de subordina9ao resultante do 

comprometimento assumido face a autoridade que emana da proposta 

governamental em Seguran9a Publica, conferindo a necessidade de 

contextualiza9ao e de abrangencia. 

No mundo profissional e precise aprender conteudos distintos, com finalidades 

diferentes e em condi96es de constante mudan9a o que exige a ado9ao de 

estrategias diferentes. lmporta desenvolver a aprendizagem sabre recursos 

alternatives e a capacidade estrategica de saber, quando e como utiliza-los. 

lsso torna imprescindivel que estrategias de aprendizagem integrem os 

curriculos de formayao, permitindo ao aprendiz controlar e selecionar as 

informa96es, dar sentido a saberes informais relacionando-os. 

Uma aprendizagem desorganizada costuma levar a formas de aprendizagem 

repetitivas sem a compreensao do que se esta aprendendo. A aprendizagem e urn 

sistema complexo composto pelos subsistemas que interagem entre si: o que se 

aprende (resultados da aprendizagem), como se aprende (processes e estrategias) 

e em que se aprende (condi96es praticas). Para a efetiva9ao da transversalidade 

pretendida, as lnstitui96es de Ensino precisam planejar as a96es educativas a partir 

da analise critica de suas a96es pedag6gicas e de sua cultura organizacional, das 

contradi96es constatadas em rela9ao a problematica do mundo profissional e socio

cultural (entre teoria e pratica, entre forma9ao e demandas da sociedade). Para 

tanto, a constru9ao curricular amparada no referendal comum nacional de 

Seguran9a Publica, passa a exigir uma articula9ao com os referenciais das 

diferentes institui96es de ensino e o investimento em praticas educativas que 

propiciem uma forma9ao que se caracterize par meio da (o): 
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• coerencia com as diretrizes nacionais e a filosofia institucional; 

• cria9ao de estrategias para urn ensino compromissado com a transforma9ao 

social e profissional; 

• articula9ao entre Eixos Articuladores e destes com as Areas Tematicas por 

meio de percursos interdisciplinares; 

• desenvolvimento e transforma9ao progressiva de capacidades intelectuais e 

afetivas para o domfnio de conhecimentos, habilidades, habitos e atitudes 

pertinentes com os perfis profissionais; 

• compreensao da complexidade das situa96es de trabalho e das praticas de 

Seguran9a Publica, identificando riscos das decis6es tomadas; 

• amplia9ao de competencias profissionais; 

• curiosidade intelectual e responsabilidade pelo proprio desenvolvimento 

pessoal; 

• articula9ao entre teoria e pratica; 

• avalia9ao continuada das praticas e da aprendizagem. 

0 planejamento curricular precisa apoiar-se em op9ao metodol6gica que 

favore9a a constru9ao da competencia coletiva/profissional pretendida, de forma 

crftica e reflexiva, e na cria9ao de espa9o para a realiza9ao peri6dica de atividades 

de mobilizavao do corpo docente e discente, de reuni6es de estudo e de 

analise/reconstruvao coletiva dos pianos educativos. 

Competencia profissional e entendida na area da Seguran9a Publica, como o 

conjunto formado por saberes, competencias especfficas, esquemas de a9ao, 

posicionamentos assumidos, habilidades, habitos e atitudes necessaries ao 

exercfcio das fun96es a serem desempenhadas. Assim, o conjunto de competencias 

que forma a competencia profissional e de natureza cognitiva, afetiva e pratica e de 

ordem tecnica e didatica, incluindo diferentes saberes. 

0 esquema a seguir apresenta a integra9ao entre os saberes presentes na 

constru9ao da competencia e da inteligencia profissional. 

Os saberes te6ricos contidos nas areas tematicas, inseridos no contexte mais 

amplo e nas diferentes disciplinas e na cultura de Seguran9a Publica, sao 

indissociaveis dos saberes praticos. 

Os saberes praticos, originados das experiencias cotidianas da profissao, sao 

adquiridos e reconstrufdos em situa96es de trabalho. Entre os saberes praticos 

distinguem-se os saberes sobre a pratica (saberes procedimentais sobre o como 
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fazer) e os saberes da pn3tica (produto das a<;6es que tiveram exito e o saber 

quando e onde os saberes podem ser aplicados). Este saber situacional articula os 

diferentes saberes na a<;ao, gerando praticas profissionais que se desenvolvem no 

decorrer de experiencias, o que permite ao profissional adaptar-se as situa<;6es e 

alcan<;ar a competencia na a<;ao, consciente das limita<;6es e da complexidade 

situacional; desenvolver habitos que possibilitarao discernir o imposslvel do posslvel, 

e elaborar cenarios com consciencia do inevitavel e do desejavel. 

0 saber instrumental permite o desenvolvimento da competencia saber 

analisar criticamente. 

A articula<;ao entre os saberes, as habilidades, habitos, atitudes e os 

esquemas de a<;ao geram a competencia. 

As competencias especlficas envolvem um conjunto de saberes integrados 

que precisam ser identificados nos pianos das disciplinas de forma avaliavel e em 

nivel adequado, oportunizando a compreensao do que se espera do aprendente. 

Entre estes saberes destaca-se: 

a) Saber redizer textualmente, repetindo tal como foi dito; 

b) Saber redizer, dizendo o que foi dito com as pr6prias palavras ou na forma 

de urn gratico, desenho ou imagem; 

c) Saber refazer, reproduzindo o que foi aprendido em situa<;6es semelhantes, 

adaptando rapidamente situa<;6es rotineiras; 

d) Saber fazer, aplicando conhecimento em situa<;6es nao semelhantes que 

serviu de aprendizagem o que exige analise, ordena<;ao, combina<;ao e 

diferencia<;ao entre o que e essencial e o que e superficial, slntese, solu<;ao de 

problemas, avalia<;ao, saber escutar e comunicar; 

e) Saber fazer gestual, envolvendo a precisao em manobras, no usa de 

equipamentos e no usa da tecnologia; 

f) Saber ser, incluindo o autoconhecimento, conhecimento dos outros e a vida 

em geral, remetendo a sistemas de valores, opini6es e cren<;as usados nas 

avalia<;6es e julgamentos. Este saber integra o saber redizer, o saber refazer e o 

saber fazer; 

g) Saber transformar-se, implicando no engajamento em projetos, ajustes e 

antecipa<;ao do futuro; 

h) Saber fazer relacional, incluindo o estabelecimento de rela<;6es entre 

conceitos, teoria e pratica, contexto mais proximo e contexto mais amplo. 
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A integragao de saberes e urn processo em que urn novo saber se liga a 

saberes anteriores na aplicagao de conteudos especificos em situagoes concretas, 

necessitando ser proporcionada no desenvolvimento de atividades de variadas 

naturezas na formagao na area da Seguranga Publica. 

Os esquemas de agao, que permitem mobilizar e efetivar os demais 

componentes da competemcia, constituem o cenario que se mantem de uma 

situagao para a outra (rotinas) ou o cenario que passa por ajustes e recombinagoes 

de informagoes para adaptagao a situagoes estrategicas. 

As principais metas pedag6gicas dizem respeito a aplicagao dos saberes, a 
aquisigao progressiva de tecnicas, habilidades e esquemas de agao (saber fazer), ao 

saber da experiencia teorizada (saber refletir). 

Para assegurar uma formagao profissional em Seguranga Publica com 

qualidade, a configuragao de estrategias diferenciadas constitui desafio pela 

necessidade de combinagao entre procedimentos, saberes, tecnicas, recursos e 

atividades, distanciando-se de urn ensino meramente transmissor, vinculando-se a 

aspectos basicos da educagao (filos6ficos, psicol6gicos e sociol6gicos). 

0 profissionalismo a ser alcangado pela formagao pretendida e uma 

construgao pessoal/coletiva que se ap6ia na reflexao te6rica sobre as experiencias 

vividas, com a ajuda de urn mediador (docente), gerando conhecimento e 

competencia a partir de, por meio de e para a pratica de Seguranga Publica. 

Torna-se necessaria a discussao e a reconstrugao das ementas das 

disciplinas, ou de outra forma de organizagao curricular adotada por percurso 

interdisciplinar, explicitando a consciencia de que existem responsabilidades que 

precisam ser assumidas coletivamente para uma maior integragao curricular 

(transdisciplinar). 

Para realizar a integragao pretendida, mudangas na metodologia de ensino 

sao decisivas, incluindo o rompimento com praticas docentes conservadoras e 

autoritarias, o que propicia condigoes para o desenvolvimento de uma competencia 

coletiva interdisciplinar na evolugao curricular: o estabelecimento de uma rede de 

comunicagao e de linguagem e objetivos comuns viabilizam gradualmente a 

mobilizagao para a integragao, contribuindo para a identidade grupal. Entretanto, 

urge que se faga uma reflexao critica sobre a realidade pedag6gica passada e atual, 

para detec<;;ao dos pontos fortes e das fragilidades. 
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A partir da reflexao critica sobre as possibilidades e limitac;oes, surge a 

demanda por uma metodologia de ensino diferenciada, o que exige criac;ao de 

espac;o para que os docentes discutam a Matriz Curricular Nacional e participem de 

processo de desenvolvimento docente. 

A metodologia de ensino proposta traz como exigemcia basica os seguintes 

movimentos interdependentes: 

a) mobilizac;ao para a aprendizagem, pelo interesse e a busca de 

conhecimento e pela articulac;ao com a realidade, tendo como referencia 

necessidades e interesses institucionais e pessoais, e a analise do conhecimento 

anterior para a reformulac;ao de conceitos, ac;oes e atitudes; 

b) desconstruc;ao/reconstruc;ao do conhecimento pelo desenvolvimento a 

aptidao para analise, sintese, critica e criac;ao, a partir da explorac;ao de diferentes 

interpretac;oes da realidade; 

c) avaliac;ao da propria produc;ao (pelo discente), a partir da reflexao sobre as 

ac;oes e os resultados atingidos (sinteses integradoras que sao manifestac;oes da 

interdisciplinaridade), identificando avanc;os, reproduc;oes e retrocessos. 

Numa metodologia desta natureza, a interdisciplinaridade manifesta a 

qualidade dos resultados alcanc;ados, a partir do aprofundamento da aprendizagem 

e do potencial de desenvolvimento das atividades de natureza cognitiva e afetiva 

que traduzam intenc;oes educativas. 

2.2.2.4.6 Sistema de avaliac;ao e monitoramento 

0 referido sistema de avaliac;ao proposto na Matriz Curricular Nacional inclui 

criterios gerais constituidos por indicadores de diferentes naturezas, estrategias, 

procedimentos, tecnicas e instrumentos, visando a reorganizac;ao permanente dos 

processes de ensino e de aprendizagem. Nesta abordagem, o sistema nao se reduz 

a criterios de aprovac;ao e reprovac;ao. Muito mais constitui a base para urn 

monitoramento permanente da qualidade e da eficacia das praticas formativas, a 

partir de criterios claramente definidos e divulgados. 
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Os criterios de avalia98o da aprendizagem tern como referencia basica os 

objetivos definidos, o perfil profissional desejado e novos conhecimentos, saberes e 

habilidades exigidos pela necessidade de constante atualiza98o. 

0 aprendente em forma98o tern consciencia da qualidade da propria 

aprendizagem e de sua produ98o se, alem de observar e analisar situa96es 

concretas e hipoteticas, desenvolver a capacidade de conceber com o auxilio 

docente, um projeto pessoal de forma98o. Para tanto, e preciso que o discente 

observe a si mesmo e ao seu grupo de trabalho em situa96es pedagogicas 

diversificadas, experienciando procedimentos de reflex8o teorica e de analise das 

distancias entre a propria percep98o e as dos docentes a seu respeito, o que o 

auxilia na analise de atitudes, de valores e de papeis sociais. lsto propicia 

esclarecimento e revis8o, oportunizando ao discente a possibilidade de tomar 

consciencia de suas carencias e do que influencia suas a96es e, a partir dai, 

conceber um projeto pessoal de forma980, transitando de uma simples aquisi980 de 

saber-fazer para uma forma980 que leve a uma identidade profissional. 

Na avalia98o da aprendizagem convem que o docente tenha a consciencia de 

que trata as informa96es, analisa as situa96es e toma decis6es com a ajuda de 

esquemas de pensamento e esquemas de a98o (repeti96es de uma mesma a98o) 

que devem ser objeto de reflex8o critica e, para que se introduzam inova96es: o 

discente inova a partir do momenta em que compreende aquila que torna uma 

situa98o diferente, enriquecendo e diversificando os habitos, ao reconhecer a 

novidade. Entretanto, so isto n8o basta. E preciso oportunizar situa96es de avalia980 

em que o discente possa tomar consciencia de seus esquemas de percep98o, 

pensamento, avalia98o, decis8o e a980 para que possa reconsiderar suas proprias 

ideias numa vis8o de aprendizagem como processo de reconstru98o permanente, 

favorecendo esquemas de percep980 que permitam op96es inteligentes para o 

enfrentamento de incidentes criticos, a partir da elabora980 de cenarios, formando 

um novo conjunto de habitos. Portanto, e preciso desenvolver uma avalia98o da 

aprendizagem que favore9a a tomada da consciencia em rela98o ao conjunto de 

esquemas de a980 para que estes possam ser transformados. 

A avalia98o da aprendizagem vai alem da constata98o de competencias, 

habilidades e atitudes que comp6em a caracteriza980 do profissional a ser formado, 

das normas regimentais e dos criterios especificos estabelecidos com base nos 

eixos articuladores, nas areas tematicas e nos conteudos especificos das disciplinas. 
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0 objetivo essencial da avalia~ao e auxiliar docentes e discentes a visualizarem a 

qualidade do ensino e da aprendizagem, a partir de criterios definidos e 

transparentes, para uma aplica~ao deste componente curricular de forma 

desapaixonada e desvinculada de posi~6es autoritarias, preservando, porem, a 

autoridade contextual do professor. 

Os problemas atuais referentes as praticas avaliativas nao estao 

necessariamente associados ao tipo de instrumentos utilizados, mas, possivelmente, 

na forma como eles sao construidos, nos procedimentos utilizados, nas inten~6es e 

como sao usados os resultados. Exige-se a prepara~ao de docentes e discentes 

para uma avalia~ao desta natureza. 

A avalia9ao pretendida nao tern a inten9ao de romper abruptamente com a 

hist6ria avaliativa dos Cursos de Seguran9a Publica, mas de reformular aspectos 

essencialmente conservadores e autoritarios, orientando para uma transi9ao 

consciente e compromissada para uma forma de avaliar que nao abandone a 

exigencia em rela~ao a qualidade e a precisao, que incorpore uma visao de 

avalia9ao como fenomeno complexo, cujos resultados nao pertencem somente ao 

professor, mas tambem ao discente. lsto e indispensavel para que 0 discente 

desenvolva a consciencia sabre a qualidade de sua produ9ao e, a partir disto, 

busque novas conhecimentos, que possibilitem uma forma~ao coerente com os 

objetivos institucionais e as demandas da realidade em Seguran~a Publica. 

Alem da orienta~ao ja consagrada pelos Regimentos das lnstitui~6es de 

Ensino, o sistema de avalia~ao precisa projetar outras tecnicas para a coleta de 

dados - observa9ao participante, entrevistas individuais e coletivas, autoavalia~ao - o 

que demanda a associa~ao de procedimentos de natureza qualitativa a 

procedimentos quantitativos. 

Uma educa~ao profissional em Seguran~a Publica, que se mantenha atenta a 

complexidade do mundo contemporaneo, possibilita a implanta~ao e o 

desenvolvimento de urn processo avaliativo com condi96es de orientar na cria~ao de 

perspectivas e estrategias, que contribua para a melhoria da qualidade do ensino, 

com base no auto-conhecimento e no reconhecimento das potencialidades, dos 

resultados e das limita96es dos cursos oferecidos. 

Entre os criterios que podem guiar a constante avalia~ao dos cursos 

encontram-se a (o): 

a) repercussao educacional alcan~ada em fun~ao do custo/beneficio; 
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b) inovac;ao e a possibilidade de impacto no mercado de trabalho; 

c) relevancia da contribuic;ao cientifica e social; 

d) adequac;ao metodol6gica; 

e) coerencia e a adequac;ao a Matriz e ao marco referencial da lnstituic;ao de 

Ensino; 

f) consolidac;ao de parcerias externas e a consolidac;ao da 

interdisciplinaridade/transdisciplinaridade; 

g) consistencia te6rico-pratica; 

h) integrac;ao entre conhecimentos gerais, essenciais, conteudos 

complementares, conteudos transversais e conteudos de natureza profissional; 

i) flexibilidade curricular em atendimento a interesses especificos e 

atualizados; 

j)desenvolvimento de conteudos de forma contextualizada; 

I) desenvolvimento da aptidao geral para delimitar e tratar problemas; 

m) encorajamento a aptidao interrogativa sabre problemas fundamentais da 

propria condic;ao e da epoca; 

n) reconhecimento do elo indissoluvel entre unidade e diversidade; 

o) consolidac;ao da etica e da cidadania; 

Uma avaliac;ao sob estes criterios representa urn incentivo ao corpo docente, 

discente e administrativo para praticas avaliativas numa visao sistemica, na qual a 

administrac;ao, os recursos humanos, a metodologia de ensino se pautam tambem 

par tendencias sociais em constante transformac;ao e par uma concepc;ao de 

conhecimento como recurso flexivel, fluido, em processo de expansao e mudanc;a 

incessante. 

Para que reais modificac;oes acontec;am no sistema de avaliac;ao, e vital que 

os docentes se envolvam na reflexao critica das praticas cotidianas para que 

possam construir uma inteligencia profissional coletiva o que implica na 

transformac;ao da forma como pensam e desenvolvem as capacidades humanas de 

considerar riscos, lidar com as mudanc;as e desenvolver investigac;oes em parceria, 

quando novas demandas e problemas de avaliac;ao os desafiem. 

A reformulac;ao curricular, a partir das orientac;oes te6rico-metodol6gicas 

contidas na Matriz Curricular Nacional, precisa oferecer, ampliar e associar novas 

formas de trabalho integrado, a partir de urn planejamento cuidadoso que propicie 

uma evoluc;ao nas propostas dos cursos, numa concepc;ao que privilegie a 
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convergencia entre eixos articuladores e areas tematicas para o atendimento de 

demandas locais, estaduais e nacionais. 

A partir de diferentes formas de integrac;ao curricular podem ser criadas 

condic;oes para o alcance dos perfis profissionais. Estes perfis, que se caracterizam 

por uma profissionalidade (uma questao de competencia/inteligencia/profissional 

coletiva), emergida a partir da cooperac;ao, sinergia e combinac;oes entre 

competencias/inteligencias individuais sao potencialmente geradores de uma 

identidade profissional, desempenhando urn papel integrador. 

Embora os curses de formac;ao venham alcanc;ando resultados que podem ser 

considerados significativos, suas trajet6rias vern encaminhando para a necessidade 

de mudanc;a a partir do entendimento de Seguranc;a Publica como fenomeno 

interdimensional e complexo. Para o alcance da formac;ao pretendida convem 

trabalhar construtivamente, desconstruindo a diversidade de saberes cientificos e 

nao cientificos, que permeiem os curses, e consolidar o comprometimento com 

ac;oes que favorec;am a consecuc;ao dos eixos transversais. E isto exige a reflexao 

critica sabre as pr6prias praticas para a descoberta do que carece ser modificado, 

tendo como referencias o contexte, os parceiros, as ideias dos te6ricos e as politicas 

de Seguranc;a Publica e educacionais. 

Entre as principais formas de integrac;ao que podem contribuir para a evoluc;ao 

dos processes formativos na area de Seguranc;a Publica em direc;ao a 
interdisciplinaridade/transdisciplinaridade encontram-se: 

a)integrac;ao, correlacionando os Eixos Articuladores, Areas Tematicas e 

disciplinas em diferentes mementos, respeitando as caracteristicas singulares; 

b) integrac;ao em torno de questoes cotidianas intimamente relacionadas aos 

eixos articuladores como as questoes sociais e marais associadas a problematica da 

Seguranc;a Publica, cuja compreensao nao esta ligada somente no ambito de uma 

determinada disciplina; 

c) integrac;ao com outras instituic;oes; 

d) integrac;ao epistemol6gica, o que exige tamar emprestado de outras areas 

marcos te6ricos, metodos, procedimentos ou conceitos que, ao incorporarem-se ao 

corpo tradicional do conteudo especifico, auxiliam a resolver problemas especificos; 

e) integrac;ao entre areas tematicas, agrupando disciplinas que conservam 

semelhanc;as importantes ou mantem urn pretense antagonismo. 
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Estas formas de integra9ao precisam ser permanentemente reoxigenadas pela 

oferta de possibilidades extracurriculares, de parcerias e de rela96es com a 

comunidade para que apresentem uma maior apropria9ao a configura9ao de urn 

perfil diferenciado e contemplem a consolidayao das linhas norteadoras que 

emanam da Matriz Curricular Nacional. Para tanto, as atividades desenvolvidas 

necessariamente apresentam conexao com os objetivos pretendidos e exige-se que 

o corpo docente esteja preparado para trabalhar interdisciplinarmente. 

Para uma evoluyao neste sentido, a partir dos avan9os verificados, o corpo 

docente precisa desenvolver a compreensao de que e passive! e necessaria 

transformar praticas em espa9os de reflexao e leitura critica. Para tornar viavel esta 

conquista pedag6gica incumbe que haja uma transformayao nos papeis docentes e 

discentes, encaminhando-se de: 

a) uma abordagem que enfatiza produtos para uma abordagem que considera 

pontes de partida, processes e produtos tanto parciais como finais; 

b) uma visao em que a busca de intera9ao significa invasao de territ6rio para 

uma visao de intera9ao como oportunidade de enriquecimento mutua e coletivo; 

c) uma compreensao de instituiyao educacional como espa9o de treinamento 

mecanicista para urn espa9o genuine de reflexao e analise de diferentes pontes de 

vista, perpassado par clima de cooperayao e pluralismo, associando-se aspectos 

qualitativos e quantitativos; 

d) uma docencia com caracteristicas de autoritarismo para uma docencia 

alicer9ada numa autoridade docente que partilha urn compromisso de transformayao 

de praticas e de pensamento curricular. 

Sendo assim, a efetiva9ao dos prop6sitos formativos, propiciadores de 

integra9ao as dinamicas sociais, pressup6e a discussao critica sabre o significado 

tradicional da formayao, dos grandes dilemas originados no novo marco da 

sociedade e das exigencias do desenvolvimento do compromisso com uma 

formayao entendida como processo continuo de crescimento e aperfei9oamento 

pessoal/profi~ional e social. 

E imperioso que se revisem as praticas formativas integrando-se com outras 

institui96es e com a comunidade, buscando alternativas que permitam uma maier 

integra9ao no ambito pedag6gico e politico, ampliando-se os beneficios reciprocos. 
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A inclusao de estagios na estrutura9ao curricular oportunizara aos docentes a 

reflexao na e sobre sua a9ao e aos discentes a reflexao na e sobre a a9ao 

profissional, sensibilizando para a: 

a) cria9ao de sistemas criativos de ensino que auxiliem a incorporar uma 

cultura de mudan9a, baseados em descobertas que facilitem no desenvolvimento da 

capacidade de adapta9ao a diversos contextos e problemas e a constru9ao da 

autonomia na aprendizagem; 

b) incorpora9ao de novas tecnologias no desenvolvimento de aprendizagens 

autonomas; 

c) desenvoltura para agir em contextos de fontes multiplas de informa9ao e 

vivencia da atitude de constante busca e de compara9ao entre diferentes 

abordagens, posicionando-se criticamente. 

A Matriz Curricular Nacional e urn referencial para analise e reconstru9ao dos 

programas de forma9ao oferecidos e da hist6ria educacional das institui96es de 

ensino policial, a partir do reconhecimento da relevancia das tensoes geradas nas 

ambivalencias e nos antagonismos sociais, tornando possivel a coerencia dos 

percursos pedag6gicos com as politicas nacionais. 

2.2.3 Forma~ao escolar militar na Academia Policial Militar da Paraiba 

0 Centro de Ensino da Policia Militar foi criado para funcionar como Unidade 

Escola em substitui9ao ao antigo Centro de Forma9ao e Aperfei9oamento de Pra9as 

(CFAP), que nao tinha estrutura fisica suficiente para comportar os alunos dos 

inumeros cursos oferecidos pela Corpora9ao. 

Efetuando uma sintese hist6rica do ensino na PMPB, tem-se que em 2 de abril 

de 1956 surgiu o primeiro 6rgao de ensino da Policia Militar da Paraiba, inicialmente 

chamado de Centro de lnstru9ao. Era localizado no bairro do Roger, onde funciona 

atualmente a Companhia de Policiamento de Transito (CPTran). Devido a falta de 

estrutura, s6 era possivel formar 40 policiais por curso, chegando a 120 por ano. 

Em outubro de 1975, o antigo Centro de lnstru9ao mudou-se para o Centro de 

Forma9ao e Aperfei9oamento de Pra9as (CFAP), no bairro de Mares, por tras do 

atual Corpo de Bombeiros. No entanto, ap6s alguns anos, a estrutura do CFAP nao 
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podia mais center o numero de alunos que freqOentavam os cursos daquela 

Unidade, em virtude do aumento de efetivo da PM. 

Em 1988, o CFAP foi transferido para as instala96es atuais, que tinham como 

finalidade sediar o 1° Batalhao de Policia Militar, porem, passou a servir 

definitivamente como centro de treinamento dos policiais. 

A nova Unidade Escola recebeu o nome de CFAP Novo, ja que existiam 

apenas alguns blocos. Ap6s a conclusao das edifica96es, o Centro de Ensino foi 

inaugurado no dia 18 de abril de 1990. Alem dos cursos tradicionais, outros curses 

foram criados, a exemplo do Curso de Forma9ao de Oficiais (CFO) e o Curso de 

Aperfei9oamento de Oficiais (CAO). 

0 Centro de Ensino da Policia Militar tern buscado, ao Iongo de mais de uma 

decada de existEmcia, atender de forma eficaz as necessidades de forma9ao, 

capacita9ao e aperfei9oamento dos oficiais e pra9as, nao s6 da Paralba, como 

tambem de outros estados, sendo considerada uma institui9ao de ensino modelo 

para todo o Brasil. 

0 CE compreende as seguintes subdivisoes: Academia de Pollcia Militar do 

Cabo Branco (APMCB); Centro de Forma9ao e Aperfei9oamento de Pra9as (CFAP); 

Colegio da Pollcia Militar. 

A Academia de Pollcia Militar do Cabo Branco (APMCB) e a unidade de 

educa9ao profissional de nivel Superior; e responsavel pela forma9ao e 

aperfei9oamento dos Oficiais da Policia Militar. A academia passou a funcionar um 

a no ap6s a funda9ao do Centro de Ensino, no a no de 1991, com a turma pioneira do 

Curso de Forma9ao de Oficiais (CFO), composta por 30 cadetes do sexo masculine 

e 5 cadetes do sexo feminine. 

Alem do Curso de Aperfei9oamento de Oficiais (CAO)- criado pelo Decreta n° 

16.144, de 9 de mar9o de 1994, com carga horaria de 790 horas aulas, o qual 

destina-se ao aperfei9oamento a nivel de p6s-gradua9ao dos oficiais, com base no 

Incise IV do Art. 86 da Constitui9ao do Estado da Paraiba (transcrito do Boletim N° 

044, de 1 0/03/1994, paginas 564 e 565) e do Curso de Habilita9ao de Oficiais 

(CHO), a Academia conta com o Curso de Forma9ao de Oficiais (CFO) -

reconhecido como de nivel superior, intitulado de Bacharelado em Seguranr;a 

Publica, tendo dura9ao de tres anos seriados, divididos em seis perlodos, 

perfazendo um total de 4.270 horas/aulas. 0 curso funciona em regime de semi

internato. E reconhecido como curso de nivel superior pelo Conselho Estadual de 
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Ensino, em que o cadete (aluno do CFO) e admitido por meio do Processo Seletivo 

Seriado (PSS) da COPERVE. Tambem sao oferecidas vagas aos cadetes de outras 

instituir;oes policiais de outros estados, a exemplo de Piaui, Sergipe, Amapa e 

Roraima. 

2.3 IMPORTANCIA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR 

Antes de adentrar aos focos principais do presente capitulo, necessaria efetuar 

algumas considerar;oes acerca da denominar;ao que se da ao direito que rege as 

instituir;oes militares, seus integrantes e as atividades publicas tendentes a realizar 

concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado e fixados na 

Constituir;ao Federal: a defesa da Patria e a preservar;ao da ordem publica, 

seguindo a linha conceitual de Meirelles (2007, p. 40). 

Nota-se que ha uma certa confusao em relar;ao a denominar;ao dada por 

alguns operadores do direito a esse ramo juridico. Alguns o denominam de Direito 

Militar, outros de Direito Administrative Militar, ou ainda de Direito Administrative 

Disciplinar Militar, ou de Direito Disciplinar Militar, causando uma certa confusao 

naqueles que se deparam com ele. 

A denominar;ao dada deve estar referenciada ao assunto a ser tratado, ou 

seja, sera de acordo com a area de abrangencia e a natureza do direito que se quer 

tratar. 

Por conseguinte, o Direito Militar e mais abrangente em seu objeto, enquanto 

que o Direito Administrative Militar e mais especifico e se insere no contexte do 

anterior; no que tange ao Direito Disciplinar Militar (ou Direito Administrative 

Disciplinar Militar) o mesmo se refere ao direito preconizado nos regulamentos 

disciplinares militares, encontrando-se inserido nos anteriores. 

Cum pre trazer a lume a brilhante divisao efetuada por Ass is (2007, p. 67) com 

relar;ao aos ramos do direito que se relacionam mais diretamente com a atividade 

militar na qual o insigne autor assinala os marcos fronteirir;os entre o Direito Militar, o 

Direito Administrative Militar e o Direito Disciplinar Militar. Veja-se: 
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DIREITO MILITAR, composto por toda a legisla9ao material que se refere a 
org~~iza9ao _e ao funcionamento das For9as Armadas e das For9as 
Aux1hares, seJa de natureza administrativa, civil ou penal militar; 
DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR, que pode ser definido como o 
conjunto harmonica de principios juridicos pr6prios e peculiares que regem 
as institui96es militares, seus integrantes e as atividades publicas tendentes 
a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado e 
fixados na Constitui9ao Federal: a defesa da Patria e a preserva9ao da 
ordem publica; e 
DIREITO DISCIPLINAR MILITAR, que e aquele que se ocupa com as 
rela9oes decorrentes do sistema juridico militar vigente no Brasil, o qual 
pressupOe uma indissociavel rela9ao entre o poder de mando dos 
Comandantes, Chefes e Diretores militares (conferido por lei e delimitado 
por esta) e o dever de obediE'mcia de todos os que lhes sao subordinados, 
rela9ao essa tutelada pelos regulamentos disciplinares quando preve as 
infra96es disciplinares e suas respectivas puni96es, e controlada pelo Poder 
Judiciario quando julga as a96es judiciais propostas contra atos disciplinares 
militares. 

2.3.1 0 Direito Administrativo Comum 

Diferentemente do Direito Administrative destinado e praticado na area militar, 

sao muitos os autores nacionais e estrangeiros que se debruc;;am sobre o Direito 

Administrative Comum, ou seja, aquele que esta a reger os 6rgaos, os agentes e as 

atividades publicas civis, discutindo seu conceito, campo de aplicac;;ao, relac;;ao com 

os demais ramos do direito, fontes do Direito Administrative, estabelecendo o que 

seja a administrac;;ao publica, regime Juridico-Administrativo, princ1p1os 

constitucionais aplicados ao Direito Administrative Comum, poderes administrativos, 

organizac;;ao administrativa, 6rgaos administrativos, atos administrativos, noc;;oes 

gerais sobre procedimento administrative, licitac;;ao, contratos administrativos, bern 

como outros aspectos desse importante ramo do direito. 

2.3.1.1 Conceito 

Tal e a importancia desse ramo juridico que a sua relac;;ao com o Direito 

Constitucional e muito intima. Fazendo-se uma analogia como corpo humane, pode

se afirmar que, enquanto o Direito Constitucional, pela sua caracteristica estrutural, 

constitutiva, estrutura o Estado Brasileiro, o Direito Administrative, devido a sua 
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peculiaridade impulsionadora, dinamica, funcional se responsabiliza pela sua 

atividade vital, ou seja, enquanto o Direito Constitucional se encarrega da anatomia 

do Estado, o Direito Administrativo se preocupa com a sua fisiologia. 

Diversos sao os conceitos apresentados pelos doutrinadores patrios a respeito 

do Direito Administrativo. Meirelles (2007, p. 40) o conceituou da seguinte forma: 

conjunto harmonica de principios juridicos que regem os 6rgaos, os agentes e as 

atividades publicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins 

desejados pelo Estado. 

Para Pietro (2007, p. 43), e: 

o ramo do direito publico que tem por objeto os 6rgaos, agentes e pessoas 
jurfdicas administrativas que integram a admistra9ao publica, a atividade 
jurfdica nao contenciosa que exerce e os bens de que se utiliza para a 
consecu9ao de seus fins, de natureza publica. 

0 Estado moderno para completo atendimento de seus fins atua em tres 

sentidos - administrac;ao, legislac;ao e jurisdic;ao - e em todos eles pede orientac;ao 

ao Direito Administrativo, no que concerne a organizac;ao e funcionamento de seus 

servic;os, a administrac;ao de seus bens, a regencia de seu pessoal e a formac;ao de 

seus atos de administrac;ao. Do funcionamento estatal, s6 se afasta o Direito 

Administrativo quando em presenc;a de atividades especificamente legislativas 

(feitura da lei) ou caracteristicamente judiciarias (decis6es judiciais tipicas). 

2.3.1.2 Fontes 

a. A Lei: normas pastas pelo Estado (desde a Constituic;ao Federal, ate os 

Regulamentos Executivos). Pode-se definir a lei como: norma escrita, geral e 

abstrata e permanente, garantida pelo poder publico, aplicavel por 6rgaos do Estado 

enquanto nao revogada. 

b. A Doutrina: e a lic;ao dos mestres e estudiosos do direito (livros, 

monografias, etc.). 
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c. A Jurisprudemcia: e a interpreta~ao da lei dada pelos tribunais 

reiteradamente, importantes, principalmente no Direito Administrative que se 

ressente de sistematiza~ao doutrinaria e codifica~ao legal. 

d. Os Costumes: sao praticas habituais, tidas com obrigat6rias, que o juiz pode 

aplicar na falta da lei, e desde que nao a contrarie, sobre determinado assunto. 

e. Os Princfpios Gerais do Direito: sao criterios maiores, ate nao escritos, 

percebidos pela 16gica (coerencia de raciocinio, de ideias para a resolu~ao de um 

problema) ou por indu~ao (premissas menores que levam a uma conclusao; levar 

alguem a uma conclusao). Exemplos: in dubio pro reu; da economia processual; do 

enriquecimento ilicito; da liberdade e iniciativa individual (Direito Civil); o trabalhador 

e a parte mais fragil na rela~ao trabalhista (Direito do Trabalho); da ampla defesa, do 

contradit6rio, do devido processo legal, da acessibilidade ao Poder Judiciario, etc. 

Os principios juridicos tern sua fundamenta~ao basica no Direito Natural, pois 

sua vigencia independe da existencia de qualquer documento ou preceito escrito. 

2.3.1.3 Objeto 

Se o direito e norma juridica, entao o objeto de qualquer direito s6 pode sera 

regula~ao pasta pelas suas pr6prias normas. As defini~oes acima permitem extrair o 

objeto do Direito Administrative. Portanto, o objeto e a propria administra~ao publica. 

Assim tambem entende Pietro (2007, p. 43): 

o ramo do direito publico que tern por objeto os 6rgaos, agentes e pessoas 
juridicas administrativas que integram a admistra9ao publica, a atividade 
juridica nao contenciosa que exerce e os bens de que se utiliza para a 
consecuc;:ao de seus fins, de natureza publica. (grifo nosso). 

Este tambem eo pensamento de Gasparini (2004. p. 42), para quem: 0 Direito 

Administrative tem, entre outros, por objeto a Administraqao Publica. 
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2.3.1.4 Principios basicos da administra9ao publica 

Principios de uma ciemcia sao as proposi96es basicas, fundamentais, tipicas 

que condicionam todas as estruturas subseqOentes. Principios sao os alicerces da 

disciplina estudada. 

A fun9ao administrativa e exercida pelos agentes publicos dos tres poderes, 

com vista a satisfa9ao do interesse coletivo primario, que se sobrep6e ao interesse 

publico secundario da organiza9ao estatal, bem como aos interesses privados, 

tambem secundarios. Essa no9ao corresponde a doutrina, de tendencia liberal e 

democratica. 

No exercicio da fun9ao administrativa, o agente publico deve observar 

principios que sao elencados basicamente no art. 37 da Constitui9ao: a) legalidade; 

b) impessoalidade; c) moralidade; d) publicidade; e e) eficiencia. 

Alem desses, a Constitui9ao, ainda, preve os principios da isonomia (art. 5° e 

inciso I) e da economicidade (art. 70). 

Concomitante com os principios ja citados, outros principios devem ser 

aplicados a fun9a0 administrativa: 

a) Interesse Publico: 0 ato administrative nao tem legalidade se o 

administrador agiu no interesse proprio, e nao no interesse publico, ainda que 

obedecida formalmente a letra da lei. 0 interesse que deve ser atendido e o 

interesse publico primario, referente ao bem-estar coletivo, da sociedade como um 

todo, que nem sempre coincide com o interesse publico secundario, referente a 

6rgaos estatais ou governantes do momento; 

b) Supremacia do Interesse Publico: 0 interesse publico prevalece sobre o 

interesse individual, respeitadas as garantias constitucionais e pagas as 

indeniza96es devidas, quando for o caso; 

c) Legalidade: 0 administrador nao pode agir, nem deixar de agir, senao de 

acordo com a lei, na forma determinada. No Direito Administrative, o conceito de 

legalidade contem em si nao s6 a lei, mas, tambem, o interesse publico e a 

moralidade. 

d) Moralidade: Reafirmando o conceito do item anterior, tanto a moralidade 

como o interesse publico fazem parte da legalidade administrativa. 



60 

Trata-se nao da moral comum, mas da moral administrativa ou etica 

profissional, que consiste no "conjunto de principios marais que se devem observar 

no exercicio de uma profissao". 

Para anular urn ato administrative, o judiciario pode examinar nao s6 a 

legalidade estrita, mas tambem a moralidade do ato, bern como a sua conformidade 

com o interesse publico. 

OBS.: Legalidade comum =a lei. 

Legalidade administrativa = lei + interesse publico + moralidade. 

e) lmpessoalidade: A Administragao deve servir a todos sem preferencias ou 

aversoes pessoais ou partidarias. 

0 merito dos atos pertence a Administragao, e nao as autoridades que OS 

executam. A publicidade dos 6rgaos publicos deve ser impessoal, nao podendo 

canter names, simbolos ou imagens que caracterizem promo<;ao pessoal ( art. 37, § 

1°, CF). 

f) Publicidade: Os atos publicos devem ter divulgagao oficial como requisito de 

sua eficacia, salvo as excegoes previstas em lei. Entre as excegoes estao a 

seguran<;a nacional (art. 5°, XXVIII, CF), certas investiga<;6es policiais (art.20 do 

CPP), processes civeis em segredo de justi<;a (art. 155, CPC), etc. 

g) Finalidade: A Administragao deve agir com a finalidade de atender ao 

interesse publico visado pela lei. Caso contrario dar-se-a o desvio de finalidade, que 

e uma forma de abuso do poder, acarretando a nulidade do ato; 

h) lndisponibilidade: A Administra<;ao nao pode transigir ou deixar de aplicar a 

lei, senao nos casos expressamente permitidos. Nem dispor de bens, verbas ou 

interesses fora dos estritos limites legais. 

i) Continuidade: Os servi<;os publicos nao podem parar, devendo manter-se 

sempre em funcionamento, dentro das formas e periodos pr6prios de presta<;ao. Nao 

deveria haver greve sem limites no servi<;o publico. Mas o assunto ainda aguarda 

regulamentagao por lei, como manda o art. 37, VII, CF/88. Para o militar, ha 

proibi<;ao expressa de greve (Arts. 42, §5°; 142, § 3°, IV, CF/88). 

j) Autotutela: Administragao pode corrigir seus atos, revogando os irregulares 

ou inoportunos e anulando os ilegais, respeitados os direitos adquiridos e 

indenizando os prejudicados, se for o caso (Sumulas 346 "A administra<;ao publica 

pode declarar a nulidade dos seus pr6prios atos - D. Civil; Dir. Adm." e 473 "A 

administra<;ao pode anular seus pr6prios atos, quando eivados de vicios que os 
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tornam ilegais, porque deles nao se originam direitos; ou revoga-los, por motivo de 

conveniencia ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em 

todos os casos, a apreciac;ao judicial- D.C.; D. Adm., do STF). 

I) Motivac;ao: Os atos administrativos devem ser justificados expressamente, 

com a indicac;ao de seus fundamentos de fato e de direito. 

m) Razoabilidade: A Administrac;ao deve agir com born senso, de modo 

razoavel e proporcional. 

n) Proporcionalidade: este principio ja esta inserido no anterior. Mas alguns 

autores o colocam em separado, para realc;ar esse aspecto. 

o) lgualdade: Dentro das mesmas condic;oes, todos devem ser tratados de 

modo igual (Art. S0
, CF/88). 

p) Controle Judicial: Todos os atos administrativos estao sujeitos ao crivo 

judicial. "A lei nao excluira da apreciac;ao do Poder Judiciario lesao ou ameac;a a 

direito" (Art. S0 XXXV, CF/88). 

q) Hierarquia: Os 6rgaos e agentes de nivel superior podem rever, delegar ou 

avocar atos e atribuic;oes. A hierarquia limita-se a esfera do Poder Executivo, nao se 

aplicando a func;oes tipicas judiciais ou legislativas. 

r) Poder-Dever: a Administrac;ao, em regra, tern nao s6 o poder, mas tambem 

o dever de agir, dentro de sua competencia, de acordo com o determinado em lei. 

s) Eficiencia: Foi introduzido pela EC 19, de 04/06/98. Nao basta a instalac;ao 

do servic;o publico. Exige-se que esse servic;o seja eficaz e que atenda plenamente a 

necessidade para a qual foi criado. 

t) Especialidade: 0 principio da especialidade aplica-se mais as autarquias. 

Nao podem elas ter outras func;oes alem daquelas para as quais foram criadas, 

salvo alterac;ao legal posterior. 

u) Economicidade: 0 principio da economicidade analisa os atos 

administrativos sob o ponto de vista economico e tern por objetivo verificar se, por 

ocasiao de sua realizac;ao, o administrador observou a relac;ao custo-beneficio, para 

que os recursos publicos tenham sido empregados da forma mais economica, 

eficiente e vantajosa para o Poder Publico. Esse principio esta intrinsecamente 

ligado ao da eficiencia. 
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2.3.1.5 lnterpreta9ao do Direito Administrative 

lnterpretar e desvendar o significado de uma norma juridica. 0 Direito 

Administrative nao e, em geral, refratario a aplica9ao das regras de interpreta9ao do 

Direito Privado. Porem, sua interpreta9ao deve contar necessariamente com tres 

pressupostos peculiares: 

a) a desigualdade juridica entre a Administra9ao e o administrado, decorrente 

da prevalencia do interesse publico sabre o particular, ao contrario do Direito 

Privado. 

b) a presun9ao de legitimidade dos atos da Administra9ao, isto e, a 

Administra9ao esta dispensada da prova de legitimidade de seus atos, cabendo ao 

particular provar o contrario. 

c) a necessidade de poderes discricionarios para a Administra9ao atender ao 

interesse publico na pratica rotineira de suas atividades. Esses poderes nao podem 

ser recusados ao administrador, mas devem ser interpretados restritivamente 

quando colidem com interesses individuais dos administrados. 

2.3.1.6 Rela9ao com outros ramos do Direito 

lnicialmente, a grande arvore do Direito divide-se em Direito Natural e Direito 

Positive; este divide-se em lnternacional e Nacional, por sua vez, este, em Privado e 

Publico, este esgalhando-se em diversos ramos, dentre os quais encontram-se o 

Direito Administrative, o Direito Constitucional, o Direito Tributario, o Direito Penal, 

entre outros. 

Embora ramo do Direito Publico, o Direito Administrative se relaciona com 

todos os demais ramos do direito, sejam eles publicos ou privados, de modo que nao 

ha ramo que nao possa ter alguma conexao de sentido com o Direito Administrative. 

Sendo assim, veja-se, relaciona-se com o Direito Civil por meio dos contratos 

empresariais que sao regidos pelo C6digo Civil; com o Direito lnternacional Publico, 

pela execu9ao das Conven96es e Tratados internacionais em que o Pais seja 

signatario ou participante, mediante politicas publicas afirmativas; com o Direito 
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Tributario, Direito Financeiro, Direito Municipal, Direito Processual (Civil, Penal, 

Tributario, Trabalhista, Eleitoral, etc.), Direito Penal, Direito Eleitoral, Direito 

Economico, Direito Trabalhista, Direito Previdenciario, Direito do Consumidor, etc. 

Na verdade, sao os fates concretes e as normas juridicas que permitem a 

conexao 16gica entre o Direito Administrative e os demais ramos do Direito nacional 

e internacional, pois, sempre que um 6rgao prestar um servi9o ao publico, sendo ele 

pertencente ao Estado, apresenta-se, desde ja, o vinculo com outras areas. 

2.3.2 0 Direito Administrativo Militar 

0 referido ramo do direito vern assumindo importancia no mundo juridico, 

apesar de ainda escassos os seus autores e obras, ultimamente, vern atraindo cada 

vez mais estudiosos e profissionais. 

2.3.2.1 Conceito 

Embora seja um direito especialissimo pelo fato de aplicar-se a uma categoria 

especial de servidores (militares); o seu conceito nao se choca com o conceito do 

Direito Administrative Comum, vez que trata, seguindo a linha de raciocinio do 

saudoso Meirelles (2007, p. 40), do direito que esta a reger os 6rgaos, os agentes e 

as atividades publicas militares tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente 

os fins desejados pelo Estado. 

Assim tambem entende Duarte (1996, p. 3), para quem o Direito Administrative 

Militar enfoca: 

o tema pertinente a rela9ao do servidor militar federal (integrantes das 
For9as Armadas) e do servidor militar estadual (integrantes das Policias 
Militares e dos Corpos de Bombeiros de cada Estado, Distrito Federal e dos 
Territ6rios) com a respectiva For9a ou Corpora9ao. 
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0 Direito Administrative Militar se relaciona aos direitos e obriga~oes dessa 

categoria especial de servidores, sejam eles da ativa ou pertencentes a inatividade, 

sempre apoiado na Carta-Mor, bern como nas demais normas infraconstitucionais 

que estao, de alguma forma, a reger os militares (leis, decretos, regulamentos, 

portarias, etc.) abordando os mais diversos aspectos: inclusao, promo~ao, direitos, 

deveres, passagem para a inatividade, prerrogativas, etc. 

Sob essa 6tica, Duarte (1996, p. 4) nos oferece urn conceito do referido direito 

assim elaborado: 

2.3.2.2 Fontes 

0 Direito Administrative Militar pode ser entendido como sub-ramo do Direito 
Administrative Comum, que, atraves de urn conjunto de princfpios jurfdicos 
entrela9ados, disciplina e regula a atua9ao dos 6rgaos militares, dos 
agentes/servidores militares, objetivando atingir a fun<;:ao constitucional 
reservada as for<;:as militarizadas. 

a. A Lei: normas postas pelo Estado (desde a Constitui~ao Federal, ate os 

Regulamentos Executivos). 

Duarte (1996, p. 5) faz uma lapidar observa~ao em rela~ao aos atos 

ordinat6rios praticados internamente nas corpora~oes militares: 

e muito comum, no ambito de cada for<;:a singular e ate nas corpora<;:oes 
militares, a edi9ao de instru<;:oes normativas, circulares, boletins, e outros 
meios de disciplina<;:ao das atividades administrativas. A publica<;:ao dos 
expedientes, as paradas, as comemora<;:oes, as licen<;:as, as pn3mios e 
condecora96es, tudo isso e divulgado internamente atraves de Boletins. 

b. A Doutrina: e a li~ao dos mestres e estudiosos do direito (livros, 

monografias, etc.), que apesar de reduzida, tern apresentado urn sensivel aumento 

nos ultimos anos, com uma melhora visivel no aspecto dos conhecimentos 

doutrinarios militares abordados, favorecendo o desenvolvimento desse ramo 

juridico. 

c. A Jurisprudencia: e a interpreta~ao da lei dada pelos tribunais militares 

reiteradamente; importante tambem no referido direito pelo fato de, a exemplo do 
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Direito Administrative Comum, tambem se ressentir de uma sistematizac;ao 

doutrinaria e de uma codificac;ao legal. 

d. Os Costumes: que sao praticas habituais tidas como obrigat6rias, 

principalmente, dentre os militares, profissionais sujeitos a uma hierarquia e 

disciplina que perpassam os tempos mais distantes da hist6ria da humanidade e que 

o julgador quase sempre a eles recorrem para, na lacuna da lei, na falta de uma 

jurisprudencia assentada, resolver pendengas judiciais militares. Sobre o assunto, 

assim se pronunciou Duarte (1996, p. 5): 

os usos e costumes tem papel de destaque, vista que a vida castrense se 
rege par principios peculiares, estando envolta par um atmosfera social 
propria, onde paulatinamente vao se sedimentando tradi<;6es e 
comportamentos, que tendem a se formalizar em normas de direito 
(exemplo disso eo chavao "antiguidade e posto", vista que nas pr6prias leis 
que regulam as promo<;6es dos militares esta assente a promo<;ao por 
antiguidade). 

e. Os Princlpios Gerais do Direito: Valem aqui as mesmas observac;oes 

efetuadas para o Direito Administrative Comum. 

2.3.2.3 Objeto 

Com base no que foi afirmado anteriormente em relac;ao ao Direito 

Administrative Comum, pode-se afirmar que o objeto do DAM e a propria 

administrac;ao militar, sina/izando para esta seus principios estruturais e os 

balizamentos que dao substrato a atuaqao dos diversos 6rgaos administrativos 

militares e seus agentes. (DUARTE, 1996, p. 4). 
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2.3.2.4 Principios basicos da administra~ao publica militar 

Tambem aqui, as mesmas observa~6es efetuadas para o Direito 

Administrative Comum se aplicam ao direito em referencia, com algumas ressalvas: 

o fato de o servidor militar pertencer a uma categoria que se sujeita a uma dupla 

legisla~ao (civil e militar); sobre ele recaem obriga~6es maiores, quando em 

compara~ao com o servidor civil, que chegam, inclusive, a comprometer a sua vida 

no desempenho do seu mister, sendo lhe impostas san~6es mais rigorosas quando 

viola seus deveres como guardiao da sociedade. 

2.3.2.5 lnterpreta~ao do Direito Administrative Militar 

E not6rio que aqueles que tem efetivamente conhecimento da vida da caserna, 

sentem-se mais a vontade para interpretar o Direito Administrative Militar com o 

cuidado de nao fragilizar as pilastras angulares da corpora~ao militarizada e que a 

fez, apesar de todas as dificuldades e deficiencias, uma das mais antigas institui~6es 

existentes no mundo, uma vez que vivenciaram de perto as peculiaridades que esta 

encerra no seu modus vivendi. 

Logicamente, isso nao quer significar que quem nunca teve contato, de forma 

pratica, com a atividade da caserna nao tenha condi~6es de interpretar corretamente 

o direito castrense, porem, com certeza tera mais dificuldades do aquele que ja esta 

acostumado com a retina da vida militar e suas caracteristicas que se excetuam a 
regra da sociedade civil. 

Ademais, valem para esta se~ao as observa~6es efetuadas com rela~ao ao 

Direito Administrative Comum. 
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2.3.2.6 Rela9ao com outros ramos do Direito 

Embora o Direito Administrative Militar tenha uma rela9ao mais intima com 

alguns ramos do direito, a exemplo do Direito Constitucional, do proprio Direito 

Administrative Comum, do Direito Penal Militar e do Direito Processual Penal Militar, 

ele tambem se relaciona com todos os ramos do direito, alguns de forma mais direta 

e outros de forma indireta. 

A exemplo do Direito Administrative Comum, ele e urn dos ramos do direito 

publico, que apesar de se destinar a uma categoria especial de servidores, estes, no 

desempenho dos misteres, terminam por se relacionarem com outras esferas do 

direito. Por exemplo, com o Direito Civil: quando a administra9ao militar efetua 

contratos com particulares, com o Direito lnternacional: quando a referida 

administra9ao militar se engaja em missoes de paz, a exemplo da missao brasileira 

militar no Haiti, etc. 

Cabem aqui as mesmas observa96es efetuadas para o seu congenere em 

rela9ao aos fatos concretes e as normas juridicas que lhe permitem uma conexao 

16gica com os demais ramos do Direito Nacional e lnternacional sempre que urn 

organismo militar (federal ou estadual) prestar urn servi90 ao publico, pois, sendo ele 

pertencente ao Estado, apresenta-se, desde ja, o vinculo com outras areas. 

2.3.2. 7 Elementos motivadores da importancia do Dire ito Administrative Militar 

Sao varios os motives pelos quais deve ser dada a devida importancia ao 

Direito Administrative Militar como conhecimento a ser adquirido obrigatoriamente 

pelos futures oficiais; dentre eles serao citados alguns que refor9arao a relevancia 

da sua inclusao no curriculo do Curso de Forma9ao de Oficiais da PMPB. 

lnicialmente, tem-se os principios constitucionais, que no dizer lapidar de 

Oliveira (2005, p. 99) sao normas dotadas de positividade, pois determinam 

condutas obrigat6rias ou impedem a adoc;ao de comportamentos com eles 

incompativeis. 

Servem tambem para orientar a correta interpreta9ao de normas isoladas. 
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Para Filho (2005, p. 12) sao OS postulados fundamentais que inspiram todo 0 

modo de agir da Administrat;ao Publica. Representam canones pre-normativos 

norteando a conduta do Estado quando no exercicio de atividades administrativas. 

lnexiste institute do Direito Administrative que nao esteja informado por 

principios. 

A Administra9ao Publica Militar para o correto desenvolvimento de suas 

atividades deve, forc;osamente, observar o cumprimento dos referidos principios 

estatuidos, inicialmente, no Art. 5° da CF/88, e mais diretamente relacionado com a 

Administra9ao Publica Militar, no Art. 37, alem de outros principios implicitos ou 

positivados pelo ordenamento juridico patrio. 

2.3.2.7.1 Principia da legalidade 

Urn dos principios constitucionais que esta previsto na CF/88 e que deve 

nortear toda a atividade da Administra9ao Publica Militar e o principia da legalidade 

(Art. 37, CF/88). 

lnstaura-se aqui urn dos primeiros pontos de divergencia na doutrina, uma vez 

que a maioria dos regulamentos disciplinares em vigor, seja no ambito das 

institui96es militares federais ou no seio das institui96es militares estaduais, datam 

de antes da promulga9ao da atual Constituic;ao e que, portanto, em muitos dos seus 

aspectos nao estariam em conformidade com a atual realidade constitucional, e 

dentre estes aspectos encontra-se a questao da legalidade na transgressao 

disciplinar. 

De acordo com o Art. 1° do Decreta Estadual n° 8.962, de 11 de marc;o de 

1981, o Regulamento Disciplinar da Policia Militar do Estado da Paraiba tern por 

finalidade especificar e classificar as transgress6es disciplinares, estabelecer 

normas relativas a amplitude e a aplicayaO das puni96es disciplinares, a 
classifica9ao do comportamento policial-militar das pra9as e a interposi9ao de 

recursos contra a aplica9ao das puni96es. 

Sendo a Constituic;ao Federal, Lei-Mor, de acordo com o principia da 

hierarquia das leis, no qual todas as demais normas infraconstitucionais a ela devem 

se conformar, afirma-se que nem todas as normas, que antes da promulgayao da 
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Constitui~ao Cidada estavam a reger a Administra~ao Policial Militar ou parte delas, 

foram recepcionadas pelo vigente texto constitucional, por contrariar principios nele 

estatuidos. 

0 RDPM da Policia Militar da Paraiba e urn Decreta Estadual, datado de 11 de 

mar~o de 1981 e que precisamente nos seus Art. 13 e 14 discorre sabre a legalidade 

da transgressao disciplinar da seguinte forma: 

Art. 13 - Transgressao disciplinar e qualquer violac;ao dos principios da 
etica, dos deveres e das obrigac;oes policiais-militares, na sua manifestac;ao 
elementar e simples e qualquer omissao ou ac;ao contraria aos preceitos 
estatuidos em leis, regulamentos, normas ou disposic;oes, desde que nao 
constituam crime. 
Art. 14- Sao transgressoes disciplinares: 
1. Todas as ac;oes ou omissoes contrarias a disciplina policial militar, 
especificadas no Anexo I do presente Regulamento; 2. Todas as ac;oes, 
omissoes ou atos, nao especificados na relac;ao de transgressoes do 
Anexo I, que afetem a honra pessoal, o pundonor policial-militar, o decoro 
da classe ou o sentimento do dever e outras prescric;oes contidas no 
Estatuto dos Policiais-Militares, leis e regulamentos, bem como aquelas 
praticadas contra regras e ordens de servic;o estabelecidas por autoridades 
competentes (Regulamento Disciplinar da Polfcia Militar da Parafba). (grifos 
nossos). 

A Constitui~ao Federal no seu Art. 5°, inc. LIV, disp6e que: ninguem sera 

privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. 

Para alguns doutrinadores, tal principia de aplica tambem em quest6es 

disciplinares militares, ou seja, o militar transgressor da disciplina s6 poderia ser 

penalizado pela sua transgressao se esta estivesse previamente prevista no 

Regulamento Disciplinar, principalmente quando a punic;;ao referir-se ao 

cerceamento da liberdade, uma vez que a liberdade de quem quer que seja e uma 

garantia constitucional e jamais poderia contrariar a Lei Maior em urn regulamento, 

de forma de tao geral. 

Segundo Rosa, (2005, p. 9) As normas desta especie, previstas nos 

regulamentos disciplinares militares, sao inconstitucionais, pois permitem a 

existencia do livre arbitrio, que pode levar ao abuso e ao excesso de poder. Ja Jose 

da Silva Loureiro Neto (apud ROSA, 2005, p. 9) tern entendimento contrario. 

Para o supramencionado autor (2005, p. 1 0), os principios e garantias 

constitucionais, bern como as garantias devem valer para as infra~6es 

administrativas militares. 
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De acordo com tal entendimento, na hierarquia das leis, par obriga9ao, a Lei 

Maior (CF/88) encontra-se no apice da piramide e jamais o RDPM da PMPB, que e 
urn Decreta Estadual. 

Portanto, a norma infraconstitucional jamais poderia se sobrepor a norma 

fundamental. 

Sob uma outra 6tica, outros doutrinadores se debatem sabre o assunto 

procurando mostrar que a utiliza9ao do poder discricionario na aplica9ao da san9ao 

disciplinar e necessaria para a manuten9ao da hierarquia e disciplina nas institui9oes 

militares. 

Jose da Silva Loureiro (apud ROSA, 200S, p. 9): 

0 ilfcito disciplinar nao esta sujeito ao princfpio da legalidade, pois seus 
dispositivos sao ate imprecisos, flexfveis, permitindo a autoridade militar 
maior discricionariedade no apreciar o comportamento do subordinado, a fim 
de atender aos princfpios de oportunidade e conveniencia da sanc;ao a ser 
aplicada, inspirada nao s6 no interesse da disciplina, como tambem 
administrative. 

Com peculiar clareza, Jorge Cesar de Assis, em seu Curso de Direito 

Disciplinar Militar, assevera que nao se pretende afrontar o dispositive constitucional 

(Art. S0
, LXI), mas sim que o Direito Constitucional Brasileiro nao contemplou o 

principia da legalidade estrita da infra9ao administrativa, no caso especifico, da 

infra9ao administrativa militar. 

ConseqOentemente, para a aplica9ao de uma san9ao disciplinar a urn militar 

transgressor nao se faz necessaria que a transgressao esteja prevista (tipificada) de 

forma exata no Regulamento Disciplinar Militar, uma vez que o principia da 

legalidade estrita aplica-se no Direito Penal e nao no Direito Disciplinar Militar. 

2.3.2.7.2 Principia do contradit6rio e da ampla defesa 

0 Art. S0
, Inc. LV da CF/88 assegura a todos indistintamente garantias que 

devem ser observadas aos acusados em processo, seja este judicial ou 

administrative. 
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Logo, a Magna Carta trouxe para o Oireito Administrative Militar, no seu 

sentido mais geral, a ampla defesa e o contradit6rio, com todos os recursos 

inerentes. 

lsto significa que tais garantias se aplicam ao policial militar quando acusado 

em um processo administrative disciplinar militar. 

De acordo com o texto constitucional, para a aplicac;ao de uma sanc;ao 

disciplinar militar existe a exigencia de um procedimento contradit6rio, sem o qual a 

sanc;ao disciplinar podera ser anulada. 

Sabe-se que em um Estado de Direito a liberdade e a regra e a prisao uma 

excec;ao; portanto, sendo o policial militar, antes de tudo, um cidadao, tal assertiva 

tambem se aplica a ele. No entanto, a pratica da casema (a exemplo do superior que 

cerceia a liberdade do subordinado por motivo futil e pessoal), bern como algumas 

de suas normas ainda nao se formataram a nova exigencia constitucional (a 

exemplo de alguns regulamentos disciplinares e estatutos de algumas policias que 

estao em desacordo com os preceitos estabelecidos na CF/88) em relac;ao ao 

cidadao policial militar, seja ele oficial ou prac;a. 

Ressalte-se que, de acordo com Assis em seu Curso de Direito Disciplinar 

(2007, p.199), e comum no ambito das corporac;oes militares o termo procedimento, 

quando o correto deve ser processo, uma vez que o processo se caracteriza por ser 

um conjunto de atos coordenados para a obtenc;ao de uma deliberac;ao sobre uma 

pendenga no ambito judicial ou administrative. 

Quando da ocorrencia de uma infringencia a normas administrativas militares o 

seu transgressor deve ser punido; no entanto, a ele devem ser asseguradas todas 

as garantias constitucionais em relac;ao ao contradit6rio e a ampla defesa, o que 

exigira um conhecimento aprofundado dos textos constitucionais e demais normas 

que estao a reger o assunto. 

Com relac;ao a observac;ao de tais principios nos processes administrativos 

disciplinares a doutrina e unanime, variando um ou outro autor no que concerne a 
amplitude que deve ter essa ampla defesa e contradit6rio. Eis aqui um outro ponto 

que merece atenc;ao por parte dos administradores militares quando imbufdos de 

atribuic;oes processuais administrativas disciplinares. 

Pelos princfpios do contradit6rio e da ampla defesa, o acusado em processo 

administrative militar tern assegurado, por meio da Magna Carta, o direito de 

apresentar sua versao dos fatos, contrariar os pontos que nao lhe sao favoraveis 
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sob pena de ver cerceado o seu direito de defesa. Com relac;;ao a esse aspecto nao 

pairam duvidas no Direito Administrative Disciplinar Militar. 

Entretanto, em relac;;ao ao exercicio da ampla defesa ainda persistem algumas 

divergemcias doutrinarias: se ela em urn processo administrative disciplinar militar 

(seja ele qual for) podera ser exercida em toda a sua plenitude, ou seja, nos moldes 

que e exercitada no processo penal, com a obrigac;;ao da presenc;;a do advogado, par 

exemplo, ou se em relac;;ao a esse aspecto e outros, a exemplo dos prazos, podera 

ser mitigada, dada a caracteristica peculiar do processo Administrative Disciplinar 

Militar e da legislac;;ao que o norteia. 

Para Rosa, (2005, p. 27) a ampla defesa em processo administrative 

disciplinar militar deve ser exercida em toda sua plenitude, mesmo se tratando de 

urn processo mais simples, como e o caso da Sindicancia, que segundo o referido 

autor podera servir para colheita de elementos que comprovarao os indicios dos 

fatos atribuidos ao militar acusado, podendo vir a ser submetido a urn outro processo 

administrative disciplinar mais gravoso (Conselho de Justificac;;ao e Conselho de 

Disciplina), podendo, inclusive, leva-lo a perda do cargo ou da func;;ao, ou submete-lo 

a aplicac;;ao de outras penalidades previstas em lei. 

As autoridades administrativas nao tern, na maioria das vezes, assegurado 
aos acusados em sindicancia acusat6ria o direito de exercerem por meio de 
advogado a ampla defesa e o contradit6rio, o que fere o texto constitucional. 
Ah§m disso, a defesa realizada por urn agente administrativo designado para 
o ato tambem fere o princfpio da ampla defesa e do contradit6rio. A defesa 
de urn acusado somente pode ser considerada tecnica quando realizada por 
urn profissional regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos 
Advogados, que deve ter as suas prerrogativas respeitadas, sob pena de 
praticar crime de abuso de autoridade, art. 3°, alfnea j, da Lei n° 4.898/65, 
que foi acrescentada pela Lei n° 6.657/79. 

Assis (2007, p. 208) concorda com relac;;ao a unanimidade da doutrina no que 

concerne a aplicac;;ao dos principios do contradit6rio e da ampla defesa no processo 

administrative disciplinar militar. Ate porque sao principios que decorrem de urn 

Direito Constitucional o que significa que a Administrac;;ao Militar, por dever de oficio, 

devera observar: 

o rito adequado, a cientificac;ao do processo ao acusado, a oportunidade de 
contestar a acusac;ao, produzindo as provas que entender necessarias e 
que sejam admitidas em Direito, o acompanhamento dos atos da instruc;ao e 
a utilizac;ao dos recursos cabfveis (ASSIS, 2007, p. 209). 
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Porem, o supramencionado autor faz algumas considera96es a respeito dos 

citados principios. Para ele, ha que se ter em mente o respeito as peculiaridades 

especificas do processo administrative militar, alertando, tambem, para a 

observancia de urn outro principio constitucional, que e o do devido processo legal: 

0 servidor militar acusado de ter cometido falta disciplinar, ou submetido a 
um processo administrative (Sindicancia, Conselho de Disciplina, Conselho 
de Justificac;:ao) exercitara com plenitude a ampla defesa e o contradit6rio, 
dentro do que a lei ou regulamento referente a cada processo estabelecer, 
vale dizer, a ampla defesa na apurac;:ao de uma simples falta disciplinar ha 
que ser exercida em um prazo exfguo. (ASSIS, 2007, p. 209). 

Convem ressaltar que existe no Direito Administrative Disciplinar Militar dois 

tipos de puni9ao, uma mais simples e comum, que se aplica a faltas menos graves, 

e outra nao tao comum e que se aplica a faltas mais graves. 

Aquela nao enseja a aplica9ao de processo administrative disciplinar militar, 

levando-se em considera9ao que este se desdobra em Conselho de Justifica9ao e 

Conselho de Disciplina, enquanto que esta enseja a instaura9ao de processo 

administrative disciplinar militar. 

Cumpre ainda ressaltar que alguns autores incluem a sindicancia no rol dos 

processes administrativos disciplinares, ao lado do Conselho de Justifica9ao e do 

Conselho de Disciplina. 

Com rela9ao a aplica9ao do C6digo de Processo Penal Militar e da Lei 9.784, 

de 29.01.1999 (trata do processo administrative no ambito da Administra9aO 

Federal) terao, segundo Assis, (2007, p. 21 0) apenas incidencia subsidiaria, e 

somente. 

2.3.2.7.3 Principia da acessibilidade ao Poder Judiciario 

Urn outro principia constitucional de observa9ao obrigat6ria pelo Direito 

Administrative Militar e que esta a asseverar a importancia da inclusao deste no 

Curso de Forma9ao de Oficias da PMPB e o da acessibilidade ao Poder Judiciario 

ou da inafastabilidade do Poder Judiciario. 
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0 citado Principia acha-se insculpido no inc. XXXV, do Art. S0
, da CF/88, 

segundo o qual, a lei nao excluira da apreciac;ao do Poder Judiciario lesao ou 

ameac;a a direito. 

No Brasil, vigora o sistema de jurisdic;ao (mica, aquele no qual o Poder 

Judiciario Uustic;a comum federal ou estadual) tern o condao de controlar os atos 

administrativos. 

Como advento da Emenda Constitucional n° 4S, de 08 de dezembro de 2004, 

o referido sistema sofreu alterac;ao significativa. 

Antes da referida Emenda, a competemcia para julgamento das ac;oes judiciais 

contra atos disciplinares militares, com relac;ao ao militares estaduais, cabia a justic;a 

civil comum, especificamente, as varas da Fazenda. 

A referida Emenda inovou, transferindo a competemcia para julgamento das 

ac;oes judiciais contra atos disciplinares militares para a justic;a militar estadual, 

especificamente, para o Juiz de Direito do juizo militar e nao para os Conselhos de 

Justic;a, conforme Art. 12S, §§ 4° e so: 

§ 4° Compete a Justi9a Militar estadual processar e julgar as militares dos 
Estados, nos crimes militares definidos em lei e as a96es judiciais contra 
atos disciplinares militares, ressalvada a compet~ncia do juri quando a 
vitima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do 
posto e da patente dos oficiais e da gradua9ao das pra9as. (Reda9ao dada 
pela Emenda Constitucional n° 45, de 2004) 
§ 5° Compete aos juizes de direito do juizo militar processar e julgar, 
singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as a96es 
judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justi9a, 
sob a presid~ncia de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes 
militares. (lncluido pela Emenda Constitucional no 45, de 2004). 

Alias, este era urn pensamento ja esposado pelo ilustre Antonio Pereira 

Duarte, em seu Direito Administrative Militar, editado em 1996: 

A nosso ver a compet~ncia para processar e julgar as ac;:oes propostas 
pelos servidores militares, colimando algum direito previsto nas leis militares 
ou a anula9ao de algum ato administrative que considere ilegal, deveria ser 
afeta a justi9a militar (DUARTE, 1996, p. 23). 

A referida inovac;ao do texto constitucional ampliou ao servidor militar estadual 

urn principia fundamental que se aplicava ao servidor publico civil. 

A partir da supramencionada Emenda, o servidor publico militar passou a ter o 

direito ao acesso a justic;a Militar para o julgamento de ac;oes judiciais contra atos 
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disciplinares militares, o que significa ter acesso a uma justi~a especializada e 

conhecedora das peculiaridades da vida na caserna, diferentemente de outrora, 

quando ficava a merce de uma justi~a comum (Vara da Fazenda). 

Uma outra ila~ao advem de forma 16gica da aplica~ao da referida Emenda, que 

e o fato da desnecessidade de exaurimento das instancias administrativas, por parte 

do militar, para ter acesso a justi~a. Sobre Tal, convem relembrar a posi~ao deste 

autor sobre o assunto em artigo publicado na Revista da Escola Superior da 

Magistratura do Estado da Paraiba, no anode 1998: 

Essa miscelanea de normas e o temor reverencial que, explicitamente ou 
implicitamente, esta presente nas organiza<;oes policiais militares dificultam 
e ate mesmo obstam a a<;ao do policial militar na defesa do seu dire ito .... 
Portanto, o policial militar que se julgar prejudicado ou ofendido por qualquer 
ato administrative ou disciplinar de superior hierarquico, podera recorrer a 
via judicial, primeiramente, sem a necessidade da previa comunica<;ao a 
autoridade a que estiver subordinado e nao podera sofrer nenhuma 
retalia<;ao em virtude da sua iniciativa, pais, e o que lhe assegura a Carta
Mor. (CARVALHO 1998, p. 89). 

Assim como preconiza a Constitui~ao Federal, o acesso ao Poder Judiciario 

podera ocorrer a qualquer tempo, desde que ocorra, efetivamente, lesao ou amea~a 

a um direito lfquido e certo do militar, esteja este respondendo a apura~ao de uma 

falta disciplinar ordinaria comum (aquelas mais simples e corriqueiras na via 

castrense) ou em virtude de apura~ao em processo administrative. 

Alem do mais, pode o militar acusado se valer de um outro institute 

constitucional, que eo mandado de seguran~a, como ressalta Assis (2007, p. 214): 

E clara - e 6bvio que a ofensa a um direito liquido e certo do militar acusado 
de falta disciplinar (do devido processo legal ou da ampla defesa e 
contradit6rio), podera ser atacada pela via do mandado de seguran<;a, para 
que a autoridade militar processante assegure os direitos que estao sendo 
violados, e com isso, a marcha regular do processo. 

2.3.2. 7.4 Principia da presun~ao da inocencia 

Com rela~ao ao presente principia, ha que se ter cautela na sua aplica~ao na 

seara militar, uma vez que a sua utiliza~ao de forma irrestrita poderia o ocasionar o 
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desmoronamento dos pilares angulares das instituic;oes militares: a hierarquia e a 

disciplina. 

Alguns autores defendem que o mesmo seja aplicado irrestritamente aos 

militares acusados em processo disciplinares militares, como e o caso de Rosa 

(2005, p. 32): Nao se admite. como querem alguns administradores, que na duvida 

seja aplicado o principia in dubio pro administraqao. 

Para ele e a Administrac;ao Militar que tern que provar a culpabilidade do 

agente. 

Posic;ao diversa assume Assis (2007, p. 215) para quem o princfpio 

constitucional da presunc;ao de inocencia, previsto no art. 5°, inc. LVII, segundo o 

qual: ninguem sera considerado culpado ate o trfmsito em julgado de sentenqa penal 

condenat6ria e dirigido ao processo penal e nao ao processo administrative. 

Afirma ainda o insigne autor que nem mesmo no processo penal o referido 

princfpio da garantias absolutas ao acusado e para corroborar a sua afirmac;ao cita a 

jurisprudencia criminal que admite medidas coercitivas no processo penal, sem que 

isso ofenda o princfpio em comento: A exigtmcia da prisao provis6ria, para apelar, 

nao ofende a garantia constitucional da presunqao de inoctmcia (Sumula 9 do ST J) 

(ASSIS, 2007, p. 216). 

Para este autor, cabe a Administrac;ao Militar avaliar, na falta a ser apurada, a 

conduta do militar, que nao e um cidadao comum, mas sim um servidor publico 

diferenciado das outras categorias de servidores, par possuir garantias e 

prerrogativas, e que esta sendo acusado de proceder incorretamente em suas 

fungoes, comprometendo a eficiencia da Administrac;ao Publica Militar: 

Pensar em causas supra legais de justifica~ao da transgressao disciplinar 
sera devaneio, repelido pelas peculiaridades do modus vivendi castrense. 
Se o militar faltoso alegar em sua defesa alguma dessas causas de 
justifica~ao, sera ele quem tera que prova-la, e nao a Administra~ao Militar 
provar a sua inocorrencia, o que seria um absurdo (ASSIS, 2007, p. 218). 

Realmente nao ha como se presumir a inocencia na transgressao disciplinar 

praticada pelo militar, pais esta se caracteriza par uma ma prestac;ao de um servic;o 

publico, ferindo, assim, o princfpio da eficiencia no cumprimento da sua missao de 

interesse publico. 
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2.3.2.7.5 Principia da eficiencia 

0 referido principia foi insculpido no texto constitucional par meio da Emenda 

Complementar n° 19 de 1988 e se destina a avaliar a eficiencia de um servidor 

publico, seja ele civil ou militar, no desempenho de suas func;oes. 

Se um servidor militar estiver sendo acusado da pn3tica de uma transgressao 

disciplinar, significa dizer que ele, possivelmente, incorreu em uma conduta nao 

compativel com a sua situac;ao de servidor publico, cujas ac;oes devem se conformar 

com os interesses da instituic;ao, que em ultima analise devem ser as interesses da 

coletividade, portanto, sua conduta devera ser objeto de apurac;ao, e se constatada 

a sua culpabilidade, ficara demonstrado que ele violou o referido principia. 

2.3.2.7.6 Principia do non bis in idem 

0 referido principia se refere ao fato de ninguem poder ser punido duas vezes 

par uma mesma infrac;ao penal: 

0 bis in idem e intoleravel. Assim, havendo em ambos os processos 
instaurados contra o Reu identidade de demanda, com as mesmas partes, o 
mesmo pedido e o mesmo fundamento, verifica-se a coisa julgada, se um 
dos feitos ja houver sido decidido ( TACRIM-SP-Rec.-Rei.Xavier Homrich
RT 529/536 ). 

A sua aplicac;ao e indiscutivel no processo penal, no entanto, em relac;ao ao 

processo administrative algumas considerac;oes devem ser feitas quando se estiver 

diante de um fato que enseje ao mesmo tempo enquadramento nas esferas 

disciplinar e penal. 

Assis (2007, p. 220) entende que o principia do non bis in idem no Direito 

Disciplinar Militar pode ser admitido de forma reservada, atentando para duas 

situac;oes: 

1 a) nao se ad mite que um servidor militar seja punido duas vezes pela mesma 

transgressao disciplinar quando o sujeito, o fato e os fundamentos da punic;ao forem 

as mesmos, e cita a sumula n° 19 do STF para corroborar seu posicionamento:o E 



78 

inadmissivel segunda puniqao do servidor publico, baseada no mesmo processo em 

que se fundou a primeira. 

2a) Quando ocorrer concurso de crime com transgressao disciplinar da mesma 

natureza, devendo ser aplicada somente a pena relativa ao crime. Alias, com rela9ao 

ao assunto assim ja se pronuncia lei estadual n° 3.909, de 14 de julho de 1977 

(Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Paraiba), no seu art. 40, paragrafo 2°: 

No concurso de crime militar e de transgressao disciplinar sera aplicada somente a 
pena relativa ao crime. Assim, tambem, o Decreta n° 8.962 de 11 de mar9o de 1981 

(Regulamento Disciplinar da Polfcia Militar da Paraiba) no seu art. 35, § 1°: No 

concurso de crime e transgressao disciplinar quando forem da mesma natureza, 

deve prevalecer a aplicaqao da pena relativa ao crime, se como tal houver 

capitulaqao. 

Assevera Assis (2007, p. 221) sabre o tema: 

A autoridade competente para aplicar a pena disciplinar deve aguardar o 
pronunciamento da justi<;:a, para posterior avalia<;:ao da questao no ambito 
administrative. Quando por ocasiao do julgamento do crime, este for 
desclassificado para transgressao disciplinar ou, a denuncia for rejeitada 
pelo mesmo fundamento, a falta cometida devera ser apreciada, para efeito 
de puni<;:ao, pela autoridade a que estiver subordinado o faltoso. 

Ressalta o autor que no direito Patrio (militar e civil) coexistem, sem nenhum 

problema, as responsabilidades penal, civil e administrativa do servidor publico pelo 

fate das tres esferas serem independentes e finaliza seu entendimento salientando 

que daf decorre a aplica9ao restrita do citado principia no Direito Disciplinar Militar, 

se resumindo a sua aplica9ao apenas nos dois cases anteriormente relatados, 

podendo, sem nenhum problema, ser verificada a responsabilidade funcional 

residual do servidor militar, de acordo com o interesse da Administra9ao Publica 

Militar e os principios contidos na CF/88. 

2.3.2.7.7 Outros aspectos a serem considerados 

Alem dos conhecimentos doutrinarios acerca dos principios constitucionais 

aplicaveis ao Direito Administrative Militar, que ja seriam por demais suficientes para 
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justificar a sua inclusao no curricula do Curso Forma<;ao de Oficias da PMPB, 

ressaltam-se ainda outros aspectos que tambem estao a fundamentar tal 

proposi<;ao, com abaixo seve. 

A referida disciplina vern assumindo importancia no mundo jurfdico, apesar de 

ainda se constituir os seus autores e respectivas obras em uma parcela pequena 

dos demais autores e seus acervos liten3rios de outras areas do direito, pelo fato de 

se constituir urn campo atrativo e que ultimamente tern se expandido e atrafdo mais 

estudiosos e profissionais. 

0 interesse pelo Direito Militar e por suas subdivis6es, dentre elas o Direito 

Administrative Militar, vern se acentuando cada vez mais a ponto da propria Ordem 

dos Advogados do Brasil ter criado a Comissao de Direito Militar. Assim, tambem, 

diversas institui<;6es civis de ensino estao proporcionando cursos de p6s-gradua<;ao 

e extensao universitaria para aqueles que quiserem se aprofundar neste ramo 

jurfdico. 

Uma das importancias do referido ramo reside no fato de ser ele urn direito 

antiqufssimo e que se mantem ate hoje no ordenamento jurfdico brasileiro, previsto 

na CF/88 e em normas infraconstitucionais, como tambem no fato de ser uma 

oportunidade profissional para o operador do Direito Civil ou Militar. 

E, certamente, nao deixara de existir, como bern assinalou Veras: 

Onde quer que tenham existido exercitos na Hist6ria, houve tambem um 
conjunto de normas as quais seus integrantes estavam sujeitos. Ainda 
quando nao existiam exercitos regulares, ou seja, tropas permanentemente 
treinadas e reunidas para a guerra, havia deveres de cunho militar, 
relacionados a defesa de um Rei, da Republica, da cidade ou de um 
suserano (VERAS, 2007: 25). 

Urn fator que se destaca como importante para a inser<;ao do citado direito no 

curricula do Curso de Forma<;ao de Oficiais da PMPB e a dinamica que vern 

assumindo no cenario nacional em virtude de recentes acontecimentos no Pais, 

devido ao grande efetivo militar (ativos e inativos) existentes nas institui<;6es 

militares (federais e estaduais), e, consequentemente, o envolvimento destes com 

situa<;6es que se caracterizam transgress6es disciplinares ou crimes militares, e que 

esta a exigir do operador do direito, principalmente, do militar, urn conhecimento 

mais detalhado do Direito Administrative Militar. 
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Urn ponte marcante nesta caracterizac;:ao da importancia do DAM como 

disciplina autonoma e a dicotomia existente no ordenamento constitucional brasileiro 

com relac;:ao as instituic;:oes militares federais e as estaduais, pois, apesar de 

militares na essencia, possuem diferenc;:as com relac;:ao a aplicac;:ao da legislac;:ao 

militar, a exemplo do julgamento das ac;:oes judiciais contra atos disciplinares 

militares, que nas corporac;:oes militares estaduais esta afeto ao juiz do julzo militar, 

enquanto que nas corporac;:oes militares federais, ainda e da competencia da justic;:a 

comum, dentre outras, cujo conhecimento por parte do futuro Oficial e 

imprescind I vel. 

Merece considerac;:ao por parte do futuro Oficial conhecer as nuanc;:as do 

Direito Administrative Militar, uma vez que este possui suas bases de sustentac;:ao 

nos princlpios da hierarquia e da disciplina e sua aplicac;:ao visa a preservac;:ao da 

instituic;:ao policial-militar. Portanto, possuindo peculiaridades diferenc;:adas do direito 

comum. 

Com o desenvolvimento do Direito Administrative Militar, embora ainda 

acanhado quando comparado com os demais ramos do direito, resguardando, em 

virtude do texto constitucional, direitos individuais e coletivos, inclusive, dos militares, 

e seu consequente espraiamento dentre os operadores do direito (advogados, 

julzes, promotores, estudiosos), inumeras sao as situac;:oes nas quais o Oficial 

(Corregedoria, Conselhos) necessita ter urn maier conhecimento dele para defender 

os interesses da instituic;:ao ou do acusado. 

Diversos sao os processes administrativos que exigem acuidade e saber por 

parte do Oficial ou Oficiais responsaveis por processes administrativos. Ademais, o 

proprio acusado, para se defender, tambem necessitara possuir uma melhor noc;:ao 

dos meandros que encerra a disciplina, objeto deste trabalho. 

0 conhecimento da presente disciplina por parte da comunidade civil 

propiciara tambem uma noc;:ao dos valores militares e sua fundamentac;:ao calcada 

nos principios da hierarquia e da disciplina proporcionando-lhe urn sopesamento na 

analise do caso concreto ou na exegese de uma norma de cunho militar. 

Reconhecidamente este ramo do direito torna-se cada vez mais presente no 

dia-a-dia em virtude do aumento do numero de incidentes envolvendo policiais 

militares no combate a criminalidade, uma vez que o confronto direto faz surgir 

resquicios juridicos na esfera judicia! e/ou administrativa, a exemplo da formac;:ao e 
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uso da For9a Nacional em diversos pontos do pais, dos diversos casos envolvendo 

policiais dos Estados do Rio de janeiro no combate ao trc'ifico nos morros, etc. 

Ressalta-se que a Academia Policial Militar do Rio Grande do Sui, Academia 

de Policia Militar Cel Helio Moro Mariante, entendendo a importancia do Direito 

Administrative Militar, inseriu no curricula do seu Curso de Forma9ao de Oficiais, 

hoje denominado de Curso Superior de Policia Militar, a disciplina de Direito 

Administrative Disciplinar, que se insere no contexte do direito objeto deste trabalho, 

com carga horaria equivalente a 30 horas aulas, no terceiro semestre da forma9ao 

do futuro Oficial Brigadiano, o que proporcionara uma forma9ao mais qualificada 

neste ramo especializado do direito (Disponivel em: 

http://www.brigadamilitar.rs.gov.br/apm/curriculo-cspm_apm.html). 

Sem sombra de duvida o Direito Administrative Militar e extremamente 

importante para a forma9ao do futuro Oficial da Policia Militar da Paraiba, 

influenciando substancialmente na sua forma9ao juridica, pois esse ramo 

especializado do direito possui particularidades pr6prias de interpreta9ao e atua9ao; 

por conseqCu§ncia, exige uma forma9ao especializada. 

0 Direito Administrative Militar nao apenas se apresenta nas rela96es interna 

corporis, ou seja, nas institui96es policiais entre os seus integrantes, ou entre estes e 

a Administra9ao Policial Militar, mas tambem evidencia-se a sua presen9a em outras 

institui96es, seja no Poder Executive, no Poder Judiciario ou no Poder Legislative. 

A autoridade suprema da Policia Militar da Paraiba e o Governador do Estado, 

de acordo com o texto Constitucional Estadual: Art. 86. Compete privativamente ao 

Governador do Estado: inc. XVIII- exercer o comando supremo da Policia Militar, 

promover seus oficiais, expedir carla patente para os mesmos e nomear o 

Comandante Geral e o Chefe do Estado Maior. 

Cabe, inclusive, ao mencionado chefe do poder Executive Estadual o condao 

de praticar atos administrativos disciplinares em rela9ao aos integrantes da 

corpora9ao policial-militar estadual: 

Art. 10 - A competencia para aplicar as prescri9oes contidas neste 
Regulamento e conferida ao cargo e nao ao grau hierarquico. Sao competes 
para aplica-las: 
1. 0 Governador do Estado, a todos os integrantes da Polfcia Militar ... 
(RDPM - Regulamento Disciplinar da Policia Militar da Paraiba (Dec N° 
8.962 DE 11.03.81). 
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Alem do mais, devido a natureza hibrida da atividade policial no Brasil, 

algumas ocorremcias atendidas pelo policial militar em seNi<;o podem caracterizar-se 

como sendo da responsabilidade de mais de uma institui<;ao, dando margem ao 

surgimento de urn conflito entre institui<;6es. Do que podera advir transgress6es 

disciplinares militares a serem apuradas. 

0 Ministerio Publico, as Procuradorias e as Defensorias Publicas comumente 

se deparam com situa<;6es que envolvem institui<;6es policiais militares e seus 

componentes a exemplo de nomea<;ao de defensor publico para atuar em processes 

administrativos disciplinares militares. 

0 poder Legislative estadual tem a responsabilidade de elaborar o 

ordenamento juridico estadual, no qual acham-se inseridas todas as legisla<;6es 

atinentes a institui<;ao policial-militar do Estado, tendo, portanto, uma rela<;ao 

proxima como Direito Administrative Militar. 

Na esfera do Poder Judiciario, o nao conhecimento da referida disciplina par 

parte do juiz (civil ou militar) podera leva-lo a uma decisao erronea em urn caso 

concreto, a exemplo da tipifica<;ao de uma simples transgressao disciplinar em 

crime, par desconhecimento da legisla<;ao. 

Um outro ponto relevante e a possibilidade de atua<;ao em um processo 

administrative disciplinar militar de Oficial designado para efetuar a defesa do 

acusado, a exemplo do constante na Lei 4.024, de 30 de novembro de 1978, que 

disp6e sabre o Conselho de Disciplina na Policia Militar do Estado da Paraiba: 

Art. go - Ao acusado e assegurada ampla defesa, tendo ele, ap6s o 
interrogat6rio, prazo de 5 (cinco) dias para oferecer suas razoes par escrito, 
devendo o Conselho de Disciplina fornecer-lhe libelo acusat6rio, onde 
contenha com minucias o relata dos fatos e a descri9ao dos atos que lhe 
sao imputados . 
... 
§ 4° 0 processo e acompanhado par urn Oficial: 
a) lndicado pelo acusado, quando este o desejar, para orienta9ao de sua 
defesa; ou 
b) Designado pelo Comandante-Geral, nos casas de revelia. 

Par outro lado, tal ato e combatido par vozes que se levantam sob a alega<;ao 

de que par mais preparado juridicamente que for o Oficial para efetuar a defesa, 

ainda assim estaria contrariando o disposto no Art. 133 da CF/88, que afirma caber 

ao advogado, e apenas a este, a defesa do acusado, seja em processo 

administrative ou em processo penal: Art. 133. 0 advogado e indispensavel a 
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administraqao da justiqa, sendo inviolave/ par seus atos e manifestar;oes no 

exercicio da profissao, nos limites da lei (CF/88). 

Sabre o assunto, escreveu Assis (2007, p. 287): Assim, a nomear;ao de urn 

defensor, embora militar, nao implica dizer que houve ofensa ao principia da amp/a 

defesa. Colacionando em sua obra algumas ementas sobre o assunto: 

Administrativo. Policial Militar. Exclusao. lnfra~ao disciplinar. 
Desnecessidade da presen~a de advogado. Processo administrativo. 
Ampla defesa e contradit6rio. Reexame pelo poder judiciario. 
lmpossibilidade. 0 Supremo Tribunal Federal possui jurisprud{mcia 
consolidada de que nao ha ofensa aos principios da amp/a defesa e do 
contradit6rio no fato de se considerar dispensavel a presem;a no 
processo administrativo, de advogado, cuja atua9ao no ambito judicial e 
obrigat6ria. (Precedentes: AGRRE. 244.027-2/SP, relatora ministra Ellen 
Gracie; RE 282.176-4/RJ, relator ministro Moreira Alves; AGRAG 207.197-
Ref. Min. Otavio Gal/oti). (grifos do autor). 
Militar. Exclusao disciplinar. Processo Administrativo. Alega~ao de 
cerceamento de defesa. A nomea9ao de um defensor, embora militar, e 
suficiente para que se possa considerar atendido o principia da amp/a 
defesa, mesmo porque nao se veda a presen9a de advogado contratado 
para auxiliar o acusado que, todavia, assume o onus da contrata9ao. 
(Ap 204.312-3- Rei. Des. Bady Curi- DJ 28.11.2001 ). (grifos do autor). 

Portanto, mais um importante motivo para a insen;:ao do Direito Administrative 

Militar na grade curricular do CFO da PMPB, pois o seu desconhecimento ou sua ma 

aplicac;ao atrasa o desenvolvimento e a manutenc;ao da regularidade da instituic;ao 

policial-militar do Estado da Paraiba. 
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Tenha em mente que tudo que voce aprende na 
escola e trabalho de muitas gerar;oes. Receba essa 

heranr;a, honre-a, acrescente a eta e, um dia, fie/mente, 
deposite-a nas maos de seus filhos. 

Albert Einstein 

Neste Capitulo indicam-se o tipo da pesquisa, sua linha de abordagem, a 

amostra que foi consultada e a forma como foram coletados e analisados os dados, 

bern como a maneira como foram elaborados os questionarios e os procedimentos 

metodol6gicos utilizados para alcan9ar o que se propos. 

3.1 TIPO DA PESQUISA 

Caracterizou-se a pesquisa como qualitativa e explorat6ria, uma vez que foi 

concentrada, especialmente, na analise das informa96es obtidas na leitura e 

interpreta9ao dos documentos referentes a organiza9ao do ensino na corpora9ao e 

nas informa96es levantados pelos dados documentais e pessoais. 

3.2 POPULA<;AO E AMOSTRA 

Constitui-se a amostra por 30 (trinta) oficiais formados na Academia de Policia 

Militar da Paraiba, pertencentes a Unidades da Capital (QCG, 1° e 2° BPMs) que 

tern experiencia profissional, principalmente, no que tange a execu9ao de processes 

administrativos intema corporis. 
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3.3 COLETA DE DADOS 

Foram pesquisados e analisados documentos relatives ao ensino militar 

vigente no ambito federal e estadual que tivessem relac;ao com o ensino militar na 

PMPB, desde a LDBEN, passando pelas propostas da SENASP, ate o curricula 

formative da Academia Policial Militar da Paraiba. 

Apesar do avanc;o, nos ultimos anos, do referido direito no cenario juridico, 

ainda sao escassos os autores que se debruc;aram sabre ele, no entanto, foram 

pesquisados os autores mais disponiveis e lidos, e extraidos de suas obras, par 

meio da interpretac;ao e confrontac;ao, conteudos que pudessem embasar este 

trabalho. 

Alem de bases conceituais, foram extraidos dos citados autores 

fundamentac;oes te6ricas que demonstrassem a importancia do DAM no cenario 

nacional e estadual, estabelecendo um liame entre a sua inclusao como disciplina no 

curricula do CFO, os anseios da sociedade e a necessidade da qualificac;ao do 

servic;o prestado pela PMPB, constantemente deparada com os desafios impastos 

pela modernidade e globalizac;ao contemporaneas. 

Alem da fundamentac;ao doutrinaria e documental alcanc;ada para a 

confirmac;ao da proposta deste trabalho, ela foi corroborada par meio de uma 

pesquisa de campo, em que se buscou informac;oes junto a um grupo de 30 (trinta) 

Oficiais da PMPB. 

Para eles foi aplicado um questionario elaborado com quest6es abertas e 

fechadas em que se constatou a inexistencia da referida disciplina, objeto desta 

proposta, no atual curricula formative da APMPB, a incidencia de atuac;ao deles 

frente a processes administrativos militares, dificuldades enfrentadas e seu grau de 

intensidade, meios utilizados para supera-las e opiniao sabre a proposta deste 

trabalho. 

Um outro questionario foi aplicado, desta feita, ao Corregedor da PMPB, par 

meio do qual foram recolhidas informac;oes sabre os processes administrativos 

militares que costumeiramente tramitavam naquele 6rgao, as deficiencias 

apresentadas pelos Oficiais quando encarregados de processes administrativos 

militares, com a citac;ao de algumas dessas complicac;oes, bem como sua opiniao 

sabre o proposto par este trabalho e como o mencionado direito poderia contribuir 
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para a formayao profissional do futuro Oficial, principalmente, no que concerne ao 

seu desempenho frente a processes administrativos militares. 
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Fate, e eu esquecerei; Ensina-me, e eu poderei 

lembrar; Envolva-me, e eu aprenderei. 
Benjamim Franklin 

4 ANALISE E DISCUSSAO DOS RESULTADOS 

Este capitulo se refere a apresenta9ao e analise dos resultados do presente 

trabalho, consistindo em urn exame da doutrina estudada acerca do assunto, bern 

como dos questionarios aplicados e o debate dos seus resultados. 

4.1 ANALISE DA DOCUMENTACAO E DA DOUTRINA 

0 panorama apresentado buscou demonstrar urn panorama da educa9ao 

militar no Brasil, a partir do Imperio ate os dias atuais, no qual constatou-se que, 

apesar de ainda nao corresponder na sua totalidade aos ditames democraticos da 

Constitui9ao da Republica, bern como a valoriza9ao que deve ser dada a autonomia 

do discente do Curso de Forma~o de Oficiais no processo ensino-aprendizado 

como forma de prepara-lo para o enfrentamento das mais diversas situa96es que no 

desempenho do seu mister, nota-se que houve uma evolu9ao no sistema de ensino 

militar. 

No tempo do Imperio as legisla96es que regulavam a vida na caserna eram 

por demais severas, o que implica dizer que a forma9ao escolar praticada nas 

corpora96es militares era um reflexo dessa dura realidade normativa, que levava os 

homens daquela epoca a terem verdadeira aversao a Carreira das armas, devido a 
rigorosidade do regime que lhes era impasto, inclusive, com diversas penas de 

morte em diversas situa96es, alem de diversas outras ocorremcias apenadas com 

castigos corporais, etc. 

Neste trecho dos Artigos de Guerra do Conde de Lippi, de 1800, que 

vigoraram no Brasil, pode-se constatar a rigidez da atividade militar da epoca; 

Seguem alguns artigos, mantida a gratia original: 
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Artigo 1° - Aquelle que recusar, por palavras, ou discursos, obedecer as 
ordens dos seas Superiores, concernentes ao servi90, sera condemnado a 
trabalhar nas Fortifica96es; porem se se lhe oppozer, servindo-se de 
qualquer arma, ou amea9a, sera arcabuzado. 

Artigo 11° - Aquelle que faltar a entrar de guarda, ou que for a parada tao 
bebado, que a nao possa montar, sera castigado no dia sucessivo com 50 
pancadas de espada de prancha. 

Artigo 19° - Todo o soldado, que nao tiver cuidado nas suas armas, no seu 
uniforme, e em tudo o que lhe pertence; que o lan9ar fora, que o romper, ou 
arruinar de prop6sito, e sem necessidade; e que o vender, empenhar, ou 
jogar, sera pela primeira, e segunda vez preso; porem a terceira punido de 
morte. 

A hist6ria do Pafs esta intrinsecamente ligada a hist6ria da atividade militar, 

seja desde o tempo da sua descoberta, passando pelo imperio, ate os dias atuais; 

portanto, como uma conseqi..iemcia 16gica dessa ingerencia da doutrina militar na 

hist6ria do pafs, tem-se que as fon;as policiais-militares, hoje existentes nos diversos 

Estados da Federa9ao, sofreram e sofrem ainda a influencia direta do regime militar 

praticado nos quarteis das For9as Armadas, embora, estas tenham como missao 

principal a defesa da patria e aquelas a seguran9a publica. 

Conquanto tenham correla9ao, quando se esta diante de urn quadro que afete 

a seguran9a nacional e tambem pelo fato de a propria Constitui9ao da Republica 

indicar que as polfcias militares e os corpos de bombeiros militares constituem for9as 

auxiliares e reserva do exercito, deve se destacar que as suas missoes e 

caracterfsticas sao bern distintas. 

Logo, tentar infligir a uma corpora9ao policial que lida diariamente com os mais 

diversos problemas sociais no seu dia a dia uma educa9ao militar voltada para a 

guerra e urn absurdo, quando se busca urn estado democratico de direito. 

Se nao bastasse o crescente interesse que vern assumindo, diante da 

sociedade organizada e dos estudiosos do direito, em virtude da rela9ao direta que 

os militares possuem com os problemas que estao a permear a sociedade, bastaria 

apenas levar em considera9ao o efetivo militar existente no pais para justificar a 

inser9ao da disciplina de Direito Administrative Militar no curricula escolar da 

Academia Policial Militar do Cabo Branco. 

Ressalte-se que a Corpora9ao Policial Militar no Estado da Paraiba possui 

cerca de 11.000 integrantes na ativa excetuando-se, ainda, os bombeiros militares. 
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A Policia Militar da Paraiba precisa urgentemente se adequar as exigencias de 

mercado, seus policiais sao profissionais da seguran<;a publica, e como todo born 

profissional precisa conhecer bern o produto que disponibiliza para a sociedade. 

Antes de a seguran<;a publica ser uma responsabilidade de todos, cabe ao 

Estado a obriga<;ao de prove-la, par meio dos 6rgaos previstos na Constitui<;ao, no 

entanto; muitos sao os que se interessam par ela com o objetivo de tirarem proveito 

financeiro; e o caso das empresas que vendem seguran<;a de forma ilegal, exemplo 

das milicias do Rio de Janeiro, vigilantes organizados em grupos que vendem seus 

servi<;os a troco de uma contribui<;ao mensal, etc. 

Faz-se necessaria que a Policia Militar da Paraiba, juntamente com os demais 

6rgaos responsaveis pela seguran<;a publica se conscientizem da importancia dos 

seus papeis no cenario estadual e nacional, ocupando com eficiencia os espa<;os 

que legalmente lhes pertencem. 

Assim como urn born vendedor que vende bern seu produto pelo fato de 

conhece-lo bern, a milicia estadual paraibana necessita conhecer bern o produto que 

vende, a seguran<;a publica, de forma a satisfazer os anseios da sociedade, 

procurando se modernizar, adaptando-se ao mundo globalizado e ao avan<;o 

tecnol6gico experimentado nos ultimos anos. 

Para acompanhar as constantes necessidades da sociedade, fruto do avan<;o 

tecnol6gico e das novas rela<;6es que surgem, faz-se necessaria que o curricula de 

forma<;ao escolar dos futuros Oficiais da PM paraibana seja adequado as novas 

realidades. 

0 mundo moderno permeado pelo capitalismo e impregnado de doutrina 

democratica esta a exigir do futuro Oficial uma conduta que se adeque a essas duas 

caracteristicas da sociedade moderna. 

A moderna atividade de seguran<;a publica exige cada vez mais e mais 

conhecimentos par parte daqueles que serao os futuros lideres de uma institui<;ao 

que oferece a sua clientela urn produto que se mal manipulado podera ocasionar 

serios transtornos para todos. 

Lideres sim, pais, o Oficial desde a sua forma<;ao nos bancos academicos e ao 

Iongo da sua carreira, e preparado para fun<;6es de comando, chefia e dire<;ao. 

E esta sociedade, movida par ideais democraticos, procura inserir a 

democracia nos bancos escolares civis como uma forma de possibilitar ao aluno 

uma autonomia capaz de leva-lo a uma autocritica e a uma postura atuante diante 



90 

dos acontecimentos, deixando de ser um mero expectador, para tornar-se sujeito 

ativo da realidade social na qual esta inserido, como bem afirma Paulo Freire (apud 

LUDWIG, 1998, p. 49) sabre a proposta democratica de educa9ao: 

Sua concep9ao enfatiza a importancia de uma postura nao ingemua perante 
os acontecimentos, e a necessidade de uma educa9ao dialogal e ativa, 
orientada para a responsabilidade social e polftica caracterizada pela 
profundidade na interpreta9ao dos problemas e livre de explica96es 
magicas. 

Se a educa9ao policial nao for repensada e amoldada as novas realidades 

sociais e anseios da sociedade podera produzir lideres alheios as suas 

responsabilidades sociais e politicas, meres executores de ordens, sem capacidade 

para pensar, raciocinar, ter iniciativa diante das diversidade de situa96es que a 

atividade policial exige, principalmente, daqueles que dentro do organismo policial 

sao preparados para liderar e encontrar solu96es para os problemas da seguran9a 

publica, que cada vez mais esta a exigir alternativas criativas e rapidas para 

possibilitar a convivencia em sociedade. 

Todavia, nao basta que a educa9ao militar seja apenas amoldada as novas 

realidades e anseios da sociedade, mas que tambem seja democratizada dentro dos 

quarteis. Nao se quer com isso descartar a importancia do ensino expositivo na 

Academia do Cabo Branco, mas ressaltar a importancia do ensino democratico, no 

qual o instrutor, professor deixe de ocupar o Iugar de figura central, passando a ser 

ocupado pelo Cadete, libertando este das amarras do autoritarismo que impera, 

ainda, na forma9ao do futuro Oficial, possibilitando o plena desenvolvimento das 

suas aptid6es para que passe a enxergar o mundo e as suas realidades com os 

seus pr6prios olhos e seja sujeito ativo e atuante dentro dessa realidade social que, 

em cujo contexte encontra-se a sua profissao, a sua missao. 

Para Ludwig, e passive/ democratizar a instituiqao castrense, e cita W.E. 

Campos, conferencista de diversas escolas militares, para quem: a disciplina, viga 

mestra da instituiqao, e totalmente compativel com a lideranqa democratica, desde 

que a concepqao de disciplina esteja devidamente assentada no conceito de moral. 

Faz-se necessaria sair do modele positivista, fayolista, herdado dos irmaos de 

farda (For9as Armadas), em que se procura impregnar na mente do Cadet,e urn 

mundo extremamente ordenado, no qual tudo se encontra no seu devido Iugar, 

baseado em uma teoria que Ludwig denomina de teoria da reproduqao (1998, p. 33), 
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a exemplo da violencia simb61ica, destinada a conversao rapida do individuo nos 

moldes que se quer que ele seja formado, sem respeito as suas individualidades, 

liberdades e capacidades. 

0 Curse de Formac;ao de Oficiais da Academia Policial Militar da Paraiba 

(Academia Policial Militar do Cabo Branco) e reconhecido como de nivel Superior 

pelo Conselho Estadual de Ensino, e intitulado de Bacharelado em Seguranqa 

Publica; porem, pela leitura que se faz da Lei de Diretrizes e Bases da Educac;ao 

Nacional, escapa da referida legislac;ao a normatizac;ao do ensino militar, sendo 

admitida, no entanto, de acordo com o seu Art. 83, a equivalencia de estudos no 

sistema civil de educac;ao, desde que o curricula da Academia do Cabo Branco 

demonstre qualidades satisfat6rias de conteudo a area ou campo de conhecimento 

equivalente a de uma universidade civil. 

Portanto, quando convier aos interessados, o registro de diplomas expedidos 

pelo sistema militar podera ser realizado por uma universidade que atenda as 

exigencias Conselho Nacional de Educac;ao. 

0 aproveitamento de estudos nas diferentes ciencias realizados no sistema 

militar ou no sistema civil pod era ser efetivado sempre que do interesse de ambos e 

respeitada as legislac;oes e normas especificas de cada sistema. 

Convem elogiar a iniciativa da SENASP, 6rgao de assessoramento do 

Ministerio da Justic;a, que assumiu a iniciativa na definic;ao e implementac;ao de uma 

politica nacional de seguranc;a publica, buscando modernizar o aparelho policial e 

capacitando os profissionais da seguranc;a publica. 

Com uma politica congregacional, busca reunir todos: Governos federal, 

estaduais e municipais, bern como a sociedade civil na busca de soluc;oes 

convergentes para a resoluc;ao dos problemas relacionados a seguranc;a publica. 

E uma forma de integrar as mais diversas ac;oes atinentes a seguranc;a 

publica, sejam elas na area do ensino, de operac;oes ou de inteligencia, entre 

governo federal, estados e municipios, entre todos os 6rgaos que compoem o 

sistema de seguranc;a no pais. 

E sabido que muito pouco fora feito antes da instituic;ao da SENASP, do Plano 

de Seguranc;a Publica e do SUSP com relac;ao a uma politica unica e com objetivos 

pre-determinados em relac;ao a contenc;ao da violencia no pais, uma vez que tal 

problema vem assumindo contornos nacionais. 
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0 problema da violencia, que antes estava restrito a pequenas localidades 

transmudou-se para espa<;os geograticos cada vez maiores, permitindo o 

aparecimento de redes organizadas do crime com auta<;ao em varios Estados da 

Federa<;ao, obrigando os organismos policiais e os entes federados a se 

organizarem para combate-lo, sob pena da vida em sociedade tornar-se insuportavel 

devido a escalada da violencia. 

A reboque dessa pretendida integra<;ao nacional em termos de seguran<;a 

publica, tem-se a questao do ensino militar, que diante da proposta da SENASP 

pretende integrar e uniformizar os procedimentos relacionados ao ensino das 

academias das corpora<;6es policiais, levando a efeito uma matriz curricular nacional 

que procura integrar conhecimentos, saberes e habilidades dos profissionais da 

seguran<;a publica, respeitadas as peculiaridades regionais em que se insere o 

organismo policial. 

Para a Matriz Curricular Nacional, o curricula academico deve expressar 

principios, metas do processo educativo, ser flexivel e possibilitar a promo<;ao do 

debate e intera<;ao entre os sujeitos do processo educativo, no caso em tela, 

instrutor/ professor e cadete. 

A proposta da Matriz e a constitui<;ao de urn sistema educacional unico para 

todas as policias estaduais e demais 6rgaos de Seguran<;a Publica, constituindo-se 

referencia, favorecendo a reflexao unificada sobre as diferentes demandas e 

contribuindo para a busca de respostas a problemas identificados na forma<;ao 

destes profissionais. 

Como expressao de principios e metas de urn processo educativo, a Matriz 

Curricular Nacional para Forma<;ao de profissionais da seguran<;a publica visa a 

proporcionar a todos estes profissionais instrumentos por meio dos quais, de 

maneira autonoma, consigam refletir criticamente sobre suas a<;oes durante e ap6s o 

processo formative, com o objetivo de colaborarem ativamente na eficacia 

pretendida pela SENASP e pela sociedade com rela<;ao aos misteres desses 

profissionais. 

Por isso que a Matriz Curricular Nacional e mais ampla que um curricula ou 

conjunto de conteudos de ensino, na medida em que valoriza a capacidade de 

utiliza<;ao critica e criativa dos conhecimentos, nao se restringindo ao simples 

acumulo de informa<;Qes, ao mesmo tempo em que oportuniza o respeito as 

diversidades regionais, sociais, economicas, culturais e politicas existentes no pais, 
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possibilitando a construc;ao de referemcias nacionais que possam traduzir os pontos 

comuns que caracterizam a formac;ao dos profissionais da seguranc;a publica. 

Se existem diferenc;as sociais e culturais, que determinam diferentes 

necessidades de aprendizagem, existe tambem o que e comum a todos. 

Percebe-se que a Matriz Curricular Nacional proposta pela SENASP se 

enquadra dentro da teoria da democratizac;ao do ensino nas escolas de formac;ao 

militares. 

Este deve ser urn objetivo a ser buscado pela academia de pollcia militar da 

Paraiba, permitindo que o futuro Oficial, llder em fase de preparac;ao tenha 

condic;oes de agir de forma autonoma e responsavel, que consiga refletir e agir 

criticamente em situac;oes complexas e rotineiras de trabalho. 

Cumpre ressaltar que, embora haja divergencia na doutrina com relac;ao a 
denominac;ao do direito que esta a reger as instituic;oes militares, seus integrantes e 

as atividades publicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins 

desejados pelo Estado e fixados na Constituic;ao Federal: a defesa da Patria e a 

preservac;ao da ordem publica, ora alguns o denominando de Direito Militar, ora 

outros o chamando de Direito Administrativo Militar, outros, ainda, confundindo 

aqueles com o Direito Administrativo Disciplinar Militar, cre-se que tal se deve ao fato 

de que, embora reconhecida a sua importancia na sociedade moderna, ainda carece 

de mais estudiosos que sobre ele se debrucem, possibilitando a sua divulgac;ao e 

delimitac;ao em relac;ao aos demais ramos do direito que lhe sao afins, capaz de 

impossibilitar tal confusao. 

E indiscutivel que existe uma divisao dentro do direito castrense que delimita 

as fronteiras dos direitos atinentes a caserna, dividindo-o em Direito Militar, mais 

abrangente, Direito Administrative Militar, inserido no anterior, e o Direito Disciplinar 

Militar, que e precedido pelos demais, apesar de todos eles pertencerem ao mesmo 

ramo da grande arvore do Direito, ou seja, o Direito Publico. 

Tanto o Direito Militar, como o Direito Disciplinar Militar se socorrem do seu 

congenere, o Direito Administrative Militar, quando diante de situac;oes faticas e 

normativas com as quais se deparem. 

Convem lembrar que 0 Direito Administrative Militar e 0 direito que rege OS 

6rgaos, as atividades e os agentes militares no desempenho dos seus misteres; 

portanto, em todas as atividades perpretadas com base no Direito Militar e no Direito 

Disciplinar Militar, sem sombra de duvidas, necessitara do auxilio do Direito 
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Administrativo Militar, sejam elas de cunho administrativo, sejam de cunho judiciais, 

pois onde houver um ato administrativo praticado por um agente militar ou por um 

6rgao militar no desempenho da · sua fungao, ai se tara presente o Direito 

Administrativo Militar. 

Doutrinariamente falando, no que se refere aos principios que os norteiam, 

praticamente nao existe diferenga entre o Direito Administrativo Militar e o Direito 

Administrativo Comum. A diferenga restringe-se ao seu objeto e aos atores 

envolvidos no processo (militares ou civis), uma vez que aquele se aplica a 
Administragao Militar e este a Administragao Comum. Assim, o que se presta a uma 

como principios para a aplicagao do Direito Administrativo, serve a outra, 

resguardadas as peculiaridades de cada uma. 

Ambos assemelham-se em seus conceitos, fontes. Os principios 

constitucionais e outros que sao aplicados ao Direito Administrativo Comum tambem 

sao aplicados ao Direito Administrativo Militar; ate em relagao aos seus objetos ha 

similitudes, uma vez que os dois aplicam-se a administragao publica, embora uma 

seja militar e a outra possua carater civil. 

A Constituigao Federal de 1988 trouxe importantes contribuig6es e inovag6es a 

toda sociedade brasileira. Nao foi menos em relagao a sociedade militar. Dentre 

essas contribuig6es e inovagoes pode-se ressaltar as garantias que devem ser 

observadas em um processo judicial ou administrativo a todos os acusados, sejam 

estes civis ou militares (Art. 5°, Inc. LV da CF/88). 

Garantias essas que devem ser observadas pelas administragoes, mesmo 

quando diante de processos administrativos disciplinares militares, sob pena de 

incorrerem em abusos e serem responsabilizadas pela nao observancia dos 

preceitos constitucionais estatuidos. 

A onda de democratizagao experimentada pela sociedade brasileira, como tim 

da ditadura militar e consolidada pela constituigao cidada chegou aos quarteis e 

deve ser cultuada como um importante avango social. 

Democracia e militarismo nao sao coisas opostas, como se a existencia de 

uma fatalmente suprimiria a existencia da outra, pelo contrario, as forgas militares, 

sejam elas federais ou estaduais, com a introjegao do sentimento democratico serao 

mais conscientes dos seus papeis na sociedade e entenderao que as suas 

existencias, antes de mais nada, objetiva a protegao a dignidade humana, a 
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harmonia no seio da sociedade e a defesa da Patria, entendida esta como um 

estado democratico de direito. 

Para a efetivagao desse sentimento democratico e instauragao do verdadeiro 

estado democratico de direito, faz-se necessaria, tambem, a apreensao e 

compreensao de alguns principios constitucionais e outros que estao contidos no 

ordenamento juridico patrio infraconstitucional, ate nao explicitos par parte dos 

militares do pais, ainda durante o perfodo de formagao escolar. 

Dai a importancia, quando do tratamento do Direito Administrative Militar, da 

apreensao e compreensao dos princfpios administrativos aplicados ao referido 

direito: principia da legalidade, do contradit6rio e da ampla defesa, da acessibilidade 

do Poder Judiciario, da presungao de inocencia, da eficiencia, do non bis in idem. 

AIE~m desse aspecto que diz respeito aos principios administrativos aplicados 

ao direito objeto deste trabalho, outros nao sao menos importantes, a exemplo da 

importancia que vem adquirindo o DAM no mundo jurfdico, no seio da sociedade 

civil, ate pelo aumento das quest6es relacionadas com a seguranga publica, bem 

como pelo aumento dos efetivos militares no Pais. 

Nao se pode olvidar que o conhecimento do Direito Administrative Militar, par 

parte dos militares, proporciona uma melhor manutengao da hierarquia e disciplina 

no seio da corporagao militar, pelo fato de favorecer a todos os envolvidos 

(acusados e apuradores) em um processo administrative militar um discernimento 

melhor quando diante de julgamentos efetuados em processes administrativos 

militares. 

4.2 RELAT6RIO DOS QUESTIONARIOS 

Nesta segao sera elaborada uma analise e discussao dos dados obtidos par 

meio de 02 (dais) questionarios aplicados a Oficiais da PMPB, sendo que 30 (trinta) 

questionarios foram aplicados para Oficiais que foram formados na Academia de 

Polfcia Militar da Paraiba e 01 (um) questionario foi destinado ao Corregedor da 

PMPB, 6rgao responsavel pela confec<;ao, coordenagao e supervisao dos 

procedimentos administrativos intema corporis. 
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Dos trinta Oficiais pesquisados sabre a existencia, nos · seus respectivos 

periodos de forma<;ao, da Disciplina de Direito Administrativo Militar ou Direito 

Oisciplinar Militar no Curricula do Curso de Forma<;ao de Oficiais, 29 (vinte e nove) 

afirmaram que nao existia e 01 (urn) alegou que nao lembrava, o que representa 

percentualmente urn total de 96, 7°/o dos pesquisados que nao tiveram oportunidade 

de estudar a referida disciplina durante os seus periodos de forma<;ao academica, 

conforme Grafico 1, abaixo. 

120,00o/o -,---------------, 

60,00o/o -+---1 

40,00o/o -+---1 

0,00°/o 4----_L ___ _. ____ L_~ 

0 NAO TIVERAM 
DAM NO CFO 

NAO LEMBRAM 

GRAFICO 1 - PERCENTUAL DO PESQUISADOS QUE TIVERAM OU NAO 

CONTATO COM A DISCIPLINA DE DAM NO CFO 

Fonte: o autor. 

Do mesmo universo pesquisado sabre se alguma vez na atividade profissional 

ja haviam se deparado com urn processo administrativo militar, no qual teve que 

atuar como presidente ou membra, 26 (vinte e seis) responderam afirmativamente e 

apenas 04 (negativamente), perfazendo urn percentual de 86,7o/o dos pesquisados 

que participaram como presidente ou membra de urn processo administrativo militar, 

conforme Grafico 2, a seguir. . 
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GRAFICO 2 - PERCENTUAL· DO PESQUISADOS QUE PARTICIPARAM OU NAO 

COMO MEMBRO DE UM PROCESSO ADMINISTRATIVO MILITAR 

Fonte: o autor. 

Perguntado aos 26 (vinte e seis) que participaram de algum processo 

administrative na qualidade de presidente ou membra sabre o grau de dificuldade 

sentido por eles em termos de conhecimento te6rico e pratico para concretizar o 

processo, 16 (dezesseis) responderam que o grau de dificuldade foi alto, 

equivalendo a um percentual de 61 ,5°/o dos pesquisados, 7 (sete) responderam que 

foi media o grau de dificuldade experimentado, perfazendo um percentual de 26,9°/o 

e 3 (tres) tiveram um grau de ~ificuldade baixo, perfazendo um total de 11 ,5°/o; logo, 

88,4°/o afirmaram que o grau de dificuldades, por eles experimentado, variou de 

media para alto com relac;ao a concretizac;ao dos seus processes, conforme ilustra o 

Grafico 3. 



1 oo,ooo/o ..,------------_., 
90,00% -r----r===::::;--------j 
80, 00°/o +------1 

70,00°/o +------1 

60,00% +-----1 

50,00°/o +------1 

40,00% +-----1 

30,00% +------1 

20, 00°/o +-----1 

1 0, 00°/o +------1 
0,00°/o +--_ ____._ __ _ 

DGRAU DE 
DIFICULDADE DE 
MEDIO PARA ALTO 

GRAU DE 
DIFICULDADE BAIXO 

98 

GRAFICO 3 - GRAU DE DIFICULDADE QUANDO DA PARTICIPAc;Ao COMO 

MEMBRO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO MILITAR 

Fonte: o autor. 

Perguntado aos 26 (vinte e seis) que participaram de algum processo 

administrativo na qualidade de presidente ou membro quais foram os meios 

utilizados para a supera<;ao das deficiencias em termos de conhecimento, dentre as 

tres alternativas colocadas (pesquisou por conta propria, pediu ajuda a urn outro 

Oficial mais experiente e seguiu como modelo urn outro processo ja concluido), nota

se que as respostas variaram entre os pesquisados, com a escolha de uma, duas e 

ate as tres alternativas por pesquisado, ficando da seguinte forma o percentual por 

alternativas escolhidas, ilustradas no Grafico 4 e apresentadas abaixo: 

1) pesquisou por conta propria foi assinalada 14 (quatorze) vezes, perfazendo 

urn percentual em rela<;ao aos pesquisados de 53,8°/o de assinala<;oes. 

2) pediu ajuda a urn outro Oficial mais experiente foi assinalada 12 (doze) 

vezes, perfazendo urn percentual em rela<;ao aos pesquisados de: 46,1 o/o de 

assinala<;5es. 

3) seguiu como modelo urn outro processo foi assinalada 20 (vinte) vezes, 

perfazendo urn percentual em rela<;ao aos pesquisados de 76,9°/o de assinala<;5es. 

Saliente-se que 14 (quatorze) dos pesquisados assinalaram mais de uma 

alternativa, perfazendo urn percentual de 53,8°/o. 
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GRAFICO 4 - PERCENTUAL DO TIPO DE AJUDA A QUE RECORRERAM OS 

PESQUISADOS (AUTODIDATISMO, AJUDA DE UM OUTRO OFICIAL MAIS 

EXPERIENTE OU SEGUIRAM UM OUTRO PROCESSO COMO MODELO) 

Fonte: o autor. 

Em seguida, foi pedido para serem citadas algumas dificuldades encontradas 

na concretizac;ao do proces~o administrative disciplinar, tendo sido obtidas as 

seguintes respostas, dentre os 26(vinte e seis) que participaram de algum processo 

administrative na qualidade de presidente ou membra: 

- Dificuldade na nomeac;ao de defensor; 

- Dificuldades na execuc;ao de diligencias; 

- Falta de material, meios; 

- Condutas protelat6rias do investigado; 

- Necessidade de harmonizar a lei n° 4.024/78 (disp6e sabre o Conselho de 

Disciplina da Policia Militar do Estado da Paraiba e da outras providencias) com a 

atual Constituic;ao Federal; 

- Falta de conhecimento quanta a elaborac;ao do processo; 

- Falta de formac;ao juridlca, conhecimento especifico sabre o assunto; 

- Dificuldade no cumprimento dos prazos; 

- Ausencia de uma legislac;ao compactada sabre o assunto; 

- Legislac;ao desatualizada; 

- Acumulo de func;oes par parte dos Oficiais designados para comporem os 

colegiados; 

-Tempo reduzido para a conclusao do feito 
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Finalizando o primeiro questionario, foi perguntado qual a optmao dos 

pesquisados com relac;ao a inserc;ao da disciplina de Direito Administrativo Militar no 

Curricula do Curso de Formac;ao de Oficiais da PMPB, a qual foi respondida par 

todos os pesquisados, inclusive, aqueles que nao tiveram a oportunidade de 

participar de algum processo administrativo na qualidade de presidente ou membra 

(totalizando trinta pesquisados), cujas respostas resume-se da seguinte forma: 

Todos foram unanimes em afirmar a extrema importancia da inserqao da referida 

disciplina no Curricula do Curso de Formaqao de Oficiais da PMPB, o que 

aumentaria o grau de conhecimento sabre o assunto, evitando com isso as fa/has 

processuais administrativas na conduqao dos citados processos e auxiliando nas 

demais questoes pertinentes a Administraqao Policial Militar, com a possibilidade, 

inclusive, de uma padronizaqao dos feitos no interior da Corporaqao. 

Par fim, foi pesquisado o Corregedor da PMPB, por meio de urn questionario 

distinto do anterior indagando, primeiramente, quais os processos administrativos 

militares que se sujeitavam ao crivo daquela Corregedoria, tendo o seu Corregedor 

respondido: Sindicancias, Conselhos de Disciplina, Processos Administrativos 

Disciplinares Para Licenciamento, lnqueritos-Policiais Militares, quando a Portaria e 

do Comandante Geral da PMPB, lnqueritos Tecnicos e Recursos Administrativos. 

Em segundo Iugar, foi-lhe perguntado se era comum os Oficiais responsaveis 

par processos administrativos, submetidos ao crivo daquela Corregedoria, 

apresentarem deficiencias nas execU<;6es dos referidos processos par falta de urn 

conhecimento mais especifico sabre o Direito Administrativo Militar, especialmente, 

no que tange a processos administrativos disciplinares, a exemplo do Conselho de 

Justificac;ao e do Conselho de Disciplina, tendo sido obtida a resposta mais ou 

me nos. 

Em terceiro Iugar, foi solicitada citac;ao de algumas deficiencias apresentadas 

pelos referidos Oficiais na execuc;ao de suas atividades processuais administrativas, 

tendo sido respondido da seguinte forma: Desativaqao da legislaqao atinente em 

alguns aspectos conflitantes com a CF/88, escassez doutrinaria, dificuldade na 

nomeaqao de defensor tecnico para o investigado. 

Par fim, foi-lhe indagado sabre a sua opiniao com relac;ao a inserc;ao da 

disciplina de Direito Administrativo Militar no Curricula do Curso de Formac;ao de 

Oficiais da PMPB e como ela poderia contribuir para a formac;ao profissional do 

futuro Oficial, principalmente no que concerne ao seu desempenho com relac;ao a 
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feitura de processes administrativos militares, tendo respondido da seguinte forma: 

Diante da desatualizayao legislativa e da escassez de doutrinaria para o assunto, 

uma disciplina especifica abordando o Direito administrative disciplinar e militar s6 

viria a engrandecer o aprendizado e a formayao. 
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Todos os que meditaram a arte de govemar os homens 

se convenceram de que o destino de um pais 
depende da educa9t3o dos jovens. 

Arist6teles 

5 PROPOSTA DE PROGRAMA PARA A DISCIPLINA DE DIREITO 

ADMINISTRATIVO PARA 0 CURSO DE FORMACAO DE OFICIAIS DA PMPB 

Embora a Matriz Curricular Nacional tenha sido construida a partir de algumas 

disciplinas basicas, fundamentais para o processo formativo dos profissionais da 

seguranga publica no pais, cuja intengao e unificar o conhecimento e dotar tais 

profissionais de saberes minimos indispensaveis ao desempenho dos seus misteres 

e ao funcionamento do SUSP, a sua concepgao deve ser aplicada as demais 

disciplinas especificas que ficou a criteria de cada ente federativo, no que concerne 

a sua doutrina formativa. 

De acordo com a SENASP, os conhecimentos especificos e aprofundados de 

cada ramo do direito para as atividades formativas de ingresso, a exemplo do Curso 

de Formagao de Oficiais da PMPB, deverao ser realizados pelas disciplinas 

especificas do curso de formagao de cada cargo que compoe o Sistema de 

Seguranga Publica. 

Entende-se por atividades formativas de ingresso aquelas que tern por 

finalidade qualificar os recursos humanos necessaries para o desempenho das 

atividades tipicas dos cargos iniciais das instituigoes de seguranga publica de ambito 

estadual e federal, que com poem o Sistema Onico de Seguranga Publica - SUSP. 

Portanto, fica a criteria do 6rgao de ensino, no caso especifico, a Diretoria de 

Ensino da PMPB, em conjunto com as demais instituigoes envolvidas no Estado, e 

desde que observadas as Diretrizes para as atividades formativas para os 

profissionais da area de seguranga publica elaboradas pela SENASP, a formulagao 

de urn programa para a disciplina objeto deste trabalho. 

E importante, na construgao do programa da disciplina, que ele contemple 

conteudos conceituais, procedimentais e atitudinais, cujo objetivo e a garantia de 

unidade de pensamento e a<;ao dos profissionais da area de seguranga publica no 

Estado da Paraiba, guardadas as devidas peculiaridades dos 6rgaos envolvidos 

nesse processo formativo. 
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De acordo com a SENASP, por competencias entende-se: 

a capacidade de mobilizar saberes para agir nas diferentes situac;oes da 
pratica profissional, em que as reflexoes antes, durante e ap6s a ac;ao 
estimulem a "autonomia intelectual", traduzida per ALTET (1992) como 
a capacidade de "agir em situac;oes diferentes, de gerir incertezas e poder 
enfrentar as mudanc;as no exercicio de sua profissao". 
Competencias Cognitivas: Sao competencias que requerem o 
desenvolvimento do pensamento per meio da investigac;ao e da organizac;ao 
do conhecimento. Habilita o individuo a pensar de forma critica e criativa, 
posicionar-se, comunicar-se e estar consciente de suas ac;oes. 
Competencias Atitudinais: Sao competencias que visam estimular a 
percepc;ao da realidade, per meio do conhecimento e do desenvolvimento 
das potencialidades individuais: conscientizac;ao de sua pessoa e da 
interac;ao com o grupo. Capacidade de conviver em diferentes ambientes: 
familiar, profissional e social. 
Competencias Operativas: Sao as competencias que preveem a aplicac;ao 
do conhecimento te6rico em pratica responsavel, refletida e consciente. 

5.1 PROGRAMA DA DISCIPLINA 

Em virtude da sua area de abrangencia e importancia que tern no cenario 

administrative militar, sugere-se a sua implantac;ao a partir da unificac;ao e 

reformulac;ao dos conteudos de duas outras disciplinas que fazem parte do curricula 

do Curso de Formac;ao de Oficiais da PMPB que sao Legislac;ao e Regulamentos 

PM I e Legislac;ao e Regulamentos PM II, pelo fato dos seus conteudos se 

relacionarem de forma intima com os conteudos a serem abordados por esta 

proposta, ficando a carga horaria da disciplina de Legislac;ao e Regulamentos PM II 

absorvida pela nova disciplina. 

A nova disciplina passaria a ter uma carga horaria de 60 (sessenta) horas

aulas, assim divididas dentro do Curso de Formac;ao de Oficiais: 30 (Trinta) horas no 

segundo semestre do primeiro ano do CFO e 30 (Trinta) horas no primeiro semestre 

do segundo ano do CFO, cujas ementas e programas restariam assim: 



CURRICULO DO CURSO DE FORMACAO DE OFICIAIS POLICIAIS MILITARES 

DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR I 

Disciplina: Direito Administrativo Militar I 
N° de Creditos: 02 

Carga Horaria: 30 

EMENTA DO PROGRAMA DA DISCIPLINA 

Legislac;ao especifica da Policia Militar da Paraiba. Decretos. 

OBJETIVO(S) GERAL(IS) DA DISCIPLINA 

Proporcionar ao discente conhecimentos sabre a legislac;ao vigente na 
corporac;ao e sua aplicac;ao. 

PROGRAMA DA DISCIPLINA 

1. LEGISLA<;AO ESPECiFICA DA PM 
1.1 Estatuto da Policia Militar 
1.2 Lei de Organiza9ao Basica 
1.3 Lei de Promo9ao de Oficiais 
1.4 Lei de Remunera9ao 
1.5 Conselho de Justifica~tao 
1.6 Conselho de Disciplina 

2.DECRETOS 
2.1 Regulamento de Promo~tao de Pra9as 
2.2 Regulamento Disciplinar da PM 
2.3 Regulamento de Uniformes 

3.MANUAIS 
3.1 Manual de Sindicancia 
3.2 Manual de Inquerito Tecnico 
3.3 Manual de Atestado de Origem 
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CURRiCULO DO CURSO DE FORMAyAO DE OFICIAIS POLICIAIS MILITARES 

DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR II 

Disciplina: Direito Administrativo 
N° de Creditos: 02 

Carga Honiria: 30 

EMENTA DO PROGRAMA DA DISCIPLINA 

0 direito administrative militar. A federac;ao brasileira. Organizac;ao 
administrativa brasileira. Os servic;os publicos. 6rgaos e agentes publicos. Ato 
administrative militar. Contrato administrative militar. Licitac;ao militar. 

OBJETIVO(S) GERAL(IS) DA DISCIPLINA 
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Proporcionar ao discente a compreensao e aplicac;ao do funcionamento dos 
6rgaos e atividades administrativas policiais militares, bern como das normas, 
principios e regras do Direito Administrative Militar que estao a rege-los e aos seus 
agentes, necessaries ao funcionamento da maquina administrativa policial militar. 

PROGRAMA DA DISCIPLINA 

1. 0 DIRE ITO ADMINISTRA TIVO MILIT AR 
1.1 Conceito 
2.2 Fontes 
3.3 Objeto 
3.4 Relac;ao com outros rarnos do Direito 
3.5 Principios basicos aplicados a Administrac;ao Policial-Militar 
3.6 Interpretac;ao do DAM 
3.7 Poderes administrativos 

2. A FEDERA<;AO BRASILEIRA 
2.1 Conceito 
2.2 Constituic;ao 

3. A ORGANIZA<;AO ADMINISTRA TIV A BRASILEIRA 
3 .1 Organizac;ao do Estado 
3.2 Organizac;ao da Administrac;ao 

5. OS SERVI<;OS PUBLICOS 
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Aque/e que abre uma porta de escola fecha uma prisao. 

Victor Hugo 

6 CONSIDERACOES FINAlS 

Apesar da evoluc;ao observada no processo ensino-aprendizado, no decorrer 

da hist6ria do ensino militar, e patente que algumas heranc;as herdadas do sistema 

de ensino das Forc;as Armadas e reforc;adas no periodo da ditadura militar, ainda 

resistem a nova realidade social democratica que se instalou no pais, 

principalmente, depois da Constituic;ao de 1988. 

Ao Cadete do Curse de Formac;ao de Oficiais da PMPB deve ser dado urn 

melhor prepare intelectual e uma maier autonomia, possibilitando uma capacidade 

critica e reflexiva para enxergar os processes sociais que estao a sua volta e neles 

intervir, quando necessaria, no desempenho do seu mister. 

Para tal, faz-se imprescindfvel que o ensino seja democratizado, que o 

instrutor, professor deixe de ser a figura central, passando esta a ser o Cadete em 

formac;ao, possibilitando o plena desenvolvimento das suas aptidoes para que passe 

a enxergar o mundo e as suas realidades com os seus pr6prios olhos e seja sujeito 

ativo e atuante dentro dessa realidade social, em cujo contexte encontra-se a sua 

profissao, a sua missao. 

E possivel democratizar o ensino sem afetar a disciplina, como bern salientou 

W.E. Campos (apud LUDWIG, 1998, p. 43), a disciplina, viga mestra da instituir;ao, e 
totalmente compativel com a lideranr;a democratica, desde que a concepr;ao de 

disciplina esteja devidamente assentada no conceito de moral. 

0 aumento do numero de ocorrencias policiais, aliado ao aumento do efetivo 

da corporayao policial-militar paraibana enseja uma gama de relac;oes interpessoais 

dentro do 6rgao militar estadual e entre este e a sociedade, que conduz, fatalmente, 

a PMPB a uma revisao e atualizac;ao dos seus curriculos formativos com o objetivo 

de melhor preparar os seus futures Oficiais para o enfrentamento das diversas 

conseqOencias advindas das citadas relac;oes, a exemplo de instaurac;ao de 

processes disciplinares militares, sindicancias, etc. 
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A sociedade paraibana clama por uma policia militar eficiente, moderna, 

adaptada ao mundo globalizado, capaz de atender aos seus anseios. 

Para tentar atender a esse anseio, a SENASP vern com a sua proposta de 

uma Matriz Curricular Nacional que objetiva a constituic;ao de um sistema 

educacional unico para todos OS 6rgaos de seguranc;a publica do pais, favorecendo 

a reflexao unificada sabre as diferentes demandas e contribuindo para a busca de 

respostas a problemas identificados na formac;ao destes profissionais. 

Este deve ser um objetivo a ser buscado pela Academia de Policia Militar da 

Paraiba, permitindo que o futuro Oficial, lider em fase de preparac;ao tenha 

condic;oes de agir de forma autonoma e responsavel, que consiga refletir e agir 

criticamente em situac;oes complexas e rotineiras de trabalho. 

0 Direito Administrative Militar e o direito que rege os 6rgaos, as atividades e 

os agentes militares no desempenho dos seus misteres, portanto, quando houver um 

ato administrative praticado par um agente militar ou por um 6rgao militar, no 

desempenho da sua func;ao, ai estara o Direito Administrative Militar, o que reforc;a o 

objetivo deste trabalho, ou seja, a sua inserc;ao no Curricula academico dos futuros 

Oficiais da PMPB, vez que atualmente inexiste (Anexo A). 

As garantias constitucionais devem ser asseguradas em um processo judicial 

ou administrative a todos os acusados, sejam estes civis ou militares (Art. 5°, Inc. LV 

da CF/88), por conseguinte, faz-se necessaria a apreensao e compreensao deles e 

de outros que estao contidos no ordenamento juridico patrio infraconstitucional por 

parte dos futuros Oficiais da PMPB. 

0 conhecimento do Direito Administrative Militar, por parte dos policiais 

militares, principalmente, dos futuros Oficiais, proporcionara uma melhor 

manutenc;ao .da hierarquia e disciplina no seio da corporac;ao militar, pelo fato de 

favorecer a todos os envolvidos (acusados e apuradores) em urn processo 

administrative militar urn discernimento melhor quando diante de julgamentos 

efetuados em processes administrativos militares, alem de favorecer o desempenho 

profissional de todos. 

Tal assertiva ficou comprovada diante dos resultados obtidos junto aos Oficiais 

pesquisados por meio de urn primeiro questionario aplicado para urn grupo de 30 

(trinta Oficiais) formados na Academia Policial Militar da Paraiba, do que se conclui 

que praticamente, 100% (96,7%) dos pesquisados afirmaram que nao tiveram a 



113 

referida disciplina durante os seus periodos de formac;ao na Academia de Policia 

Militar da Paraiba. 

Dos trinta pesquisados, vinte e seis (86,7%) afirmaram que ja tinham 

participado como Presidente ou membra de processos administrativos interna 

corporis. que requerem um conhecimento abalizado do direito objeto do presente 

estudo. 

Destes vinte e seis pesquisados, 88,4% afirmaram que o grau de dificuldades, 

em termos de conhecimento te6rico e pratico sabre DAM, por eles experimentado, 

variou de media para alto com relac;ao a concretizac;ao dos seus processos. 

Afirmando ainda que, para supera-las, valeram-se do autodidatismo. ou da 

ajuda de um outro Oficial mais experiente ou seguiram um outro processo como 

modelo. Sendo que 14 (quatorze) dos pesquisados assinalaram mais de uma 

alternativa, perfazendo um percentual de 53,8%. 

Dentre as dificuldades experimentadas por eles encontram-se: a) Necessidade 

de harmonizar a lei n° 4.024/78 (dispoe sabre o Conselho de Disciplina da Policia 

Militar do Estado da Paraiba e da outras providencias) com a atual Constituic;ao 

Federal; b) Falta de conhecimento quanta a elaborac;ao do processo; c) Falta de 

formac;ao juridica, conhecimento especifico sabre o assunto; d) Ausencia de uma 

legislac;ao compactada sabre o assunto; e) Legislac;ao desatualizada. 

Um outro questionario, aplicado ao Corregedor da PMPB, 6rgao responsavel 

pela confecc;ao, coordenac;ao e supervisao dos procedimentos administrativos 

interna corporis, revelou tambem a deficiencia par parte de alguns Oficiais quando 

diante da elaborac;ao de processos administrativos. 

Todos os pesquisados (os trinta oficiais, mais o Corregedor), sem excec;ao, 

foram unanimes em afirmar da importancia da inclusao do Direito Administrativo 

Militar no Curricula do Curso de Formac;ao de Oficiais da PMPB, como forma de, 

pelo menos, minimizar os problemas por eles encontrados quando diante de 

situac;oes que tenham que obrigatoriamente recorrer aos conhecimentos que sao 

proporcionados pela citada disciplina. 

Encerrando o presente trabalho, salienta-se que, ctpesar dos esforc;os 

despendidos para o seu desenvolvimento, algumas limitac;oes foram observadas, 

tais como a escassa literatura sabre o ensino militar no Brasil: como tambem da 

doutrina sabre o Direito Administrativo Militar, apesar do crescente numero de 

estudiosos interessados no assunto que vem se registrando ultimamente; foi 
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observada a ausencia de trabalhos que versassem, especificamente, sobre a 

inclusao do DAM no Curso de Formac;ao de Oficiais. 

AIE~m do mais, restou frustrada a tentativa de se conseguir o Curricula da 

Academia de Policia Militar do Rio Grande do Sui, que contem disciplina correlata 

com a disciplina proposta par este trabalho. 

Ressalte-se, tambem, a limitac;ao em termos de tempo para a pesquisa e 

elaborac;ao da presente monografia que abrange duas areas de extrema importancia 

para a sociedade brasileira, destinataria final dos servic;os de seguranc;a publica: o 

ensino policial militar e o Direito Administrative Militar. 

0 presente trabalho nao teve a intenc;ao apenas de incluir o DAM no curricula 

do Curse de Formac;ao de Oficiais da PMPB, mas tambem fomentar o estudo e o 

debate sabre a aplicac;ao do referido direito na administrac;ao policial militar, com 

vistas ao seu aperfeic;oamento e uma melhor prestac;ao de servic;os. 

Como propostas para estudos posteriores ficam temas nao menos 

importantes, que se inserem no contexte do ensino policial-militar e se relacionam 

com o DAM, a exemplo da revisao de todo o curricula do CFO da PMPB, visando a 

adequa-lo aos novas ditames democraticos e a filosofia apregoada pela SENASP, 

que visa a unificac;ao, uniformizac;ao e integrac;ao do ensino policial militar, par meio 

de um curricula minima necessaria para todas as policias militares estaduais; a 

exemplo de algumas universidades civis, a PMPB, par meio de convenios com 

entidades civis, podera promover cursos de especializac;ao na area do DAM com 

vistas ao aperfeic;oamento dos seus policiais. 

Na verdade, a area do DAM e muito vasta e propicia ao desenvolvimento de 

varios temas de relevante interesse para a PMPB, consequentemente, para os seus 

componentes, a exemplo da aplicac;ao do DAM diante das garantias processuais, 

que podera ser abordado de forma mais especifica; como tambem, o DAM e os 

principios constitucionais que lhe sao aplicaveis, que podem ser objeto de urn 

estudo pormenorizado; um outre estudo podera ser desenvolvido com relac;ao ao 

usa dos poderes administrativos militares pela administrac;ao policial militar. 

Partindo, especificamente; ·para area disciplinar, podemos citar como 

importantes temas, aqueles que se relacionam com a aplicac;ao das sanc;oes 

disciplinares militares e que dizem respeito ao regulamento disciplinar da PMPB; 

tambem de suma importancia serao os temas desenvolvidos sabre a aplicac;ao da 

legislac;ao aos processes administrativos militares, a exemplo do Conselho de 
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Disciplina e do Conselho de Justifica~ao que ainda carecem de urn melhor 

entendimento. 

lmportante, tambem, seria o desenvolvimento de estudos e propostas para 

uma atualiza~ao da legisla~ao que se relaciona com o DAM na Corpora~ao Policial 

Militar Paraibana, a exemplo do seu Estatuto, Regulamento Disciplinar e as normas 

que dizem respeito aos Conselhos de Justifica~ao e de Disciplina. 

De suma importancia e a estrutura~ao da Corregedoria da PMPB e de seus 

Batalh6es para o desenvolvimento de urn trabalho tecnico e eficiente, dotando-as de 

meios materiais suficientes e pessoal qualificado, com forma~ao jurfdica, 

compromissado, exclusivamente, com seu mister. 
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APENDICE A - Questionario aplicado a Oficiais egresses da Academia Policial 
Militar da Paraiba 

QUESTIONARIO 

1. Durante seu periodo de forma9ao na Academia de Policia Militar 
existia a disciplina de "Direito Administrative Militar'' ou "Direito Disciplinar Militar''? 

( ) Sim 
( ) Nao 

2. Durante a sua carreira militar voce ja se deparou com urn 
"processo administrative militar", denominado, tambem, de "procedimento 
administrative militar" (Conselho de Justifica9ao, Conselho de Disciplina) no qual 
teve que atuar como presidente ou membro? 

( ) Sim 
( ) Nao 

3. Se a sua resposta a questao anterior foi positiva, indique o grau 
de dificuldade por voce enfrentado, em termos de conhecimentos te6ricos e praticos, 
para concretizar o processo administrative militar? 

( ) Alto 
( ) Medio 
( ) Baixo 

4. Que meio voce utilizou para superar as suas deficiencias, em 
termos de conhecimento, no processo administrative militar no qual voce atuou? 

( ) Pesquisou por conta propria 
( ) Pediu ajuda a um outro Oficial mais experiente 
( ) Seguiu como modelo urn outro Processo ja concluido 

5. Cite algumas dificuldades que voce encontrou durante a 
concretiza9ao do processo administrative disciplinar no qual voce atuou: 

6. Qual a sua op1n1ao com rela9ao a inser9ao da disciplina de 
Direito Administrative Militar no Curricula do Curso de Forma9ao de Oficiais da 
PMPB 
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APENDICE 8 - QUESTIONARIO APLICADO AO CORREGEDOR DA POLiCIA 
MILITAR DA PARAiBA 
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APENDICE 8 - Question aria aplicado ao Corregedor da Policia Militar da Paraiba 

QUESTIONARIO 

1. Quais os processes administrativos militares que se sujeitam ao 
crivo dessa Corregedoria? 

2. E. comum, Oficiais responsaveis por processes administrativos, 
submetidos ao crivo dessa Corregedoria, apresentarem deficiemcias nas execuc;oes 
dos referidos processes por falta de urn conhecimento mais especifico sabre o 
Direito Administrative Militar, especialmente, no que tange a processes 
administrativos disciplinares, a exemplo do Conselho de Justificac;ao e do Conselho 
de Disciplina? 

( ) Sim 
( ) Nao 
( ) Mais ou menos 

3. Cite algumas das defici€mcias apresentadas pelos referidos 
Oficiais na execuc;ao de suas atividades: 

4. Qual a sua op1mao com relac;ao a inserc;ao da disciplina de 
Direito Administrative Militar no Curricula do Curso de Formac;ao de Oficiais da 
PMPB e como ela poderia contribuir para a formac;ao profissional do futuro Oficial, 
principalmente no que concerne ao seu desempenho com relac;ao a feitura de 
processes administrativos militares? 



127 

ANEXOS 



128 

ANEXO A- CURRiCULO DO CURSO DE FORMACAO DE OFICIAIS DA POLiCIA 
MILITAR DA PARAiBA 



ANEXO A- Curricula do Curso de Formac;ao de Oficiais da Policia Militar da 
Paraiba 

POLiCIA MILITAR DO ESTADO DA PARAiBA 

DIRETORIA DE ENSINO 
CENTRO DE ENSINO 

Comissao de Elabora~ao: 
Maj Francisco de Assis Soares 
1° Ten Roberto Alves da Silva 

Colaborador: 
1° Ten Fabiano Mendes de Medeiros 

JOAO PESSOA-PB 

1999 
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POLiCIA MILITAR DO ESTADO DA PARAiBA 
DIRETORIA DE ENSINO 

CENTRO DE ENSINO 
DIVISAO DE ENSINO 

SUBSECAO DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO 

CURSO DE FORMACAO DE OFICIAIS PM 

1. OBJETIVO GERAL DO CURSO 
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Formar e preparar tecnica e profissionalmente, o oficial subalterno para o 
exercicio das fun96es de comandante e administrador ate o posto de capitao. 

2. SISTEMA DE AVALIACAO 
A avalia9ao da aprendizagem e os tipos de medidas, serao empregadas 

conforme dispuser o Regulamento lnterno do Centro de Ensino Governador 
Antonio Mariz - CEGAM, os programas de materias das disciplinas e as normas 
administrativas do CEGAM. 

3. METODOLOGIA DO CURSO 
A metodologia do Curse devera buscar uma filosofia tecnico-profissional, 

voltada para a capacita9ao global do policial militar, de modo que este venha a 
desempenhar eficazmente as atividades relacionadas com a preserva9ao da ordem 
publica. 

4. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
As atividades complementares serao desenvolvidas em forma de palestras, 

visitas, atividades desportivas, recreativas, culturais e outras de interesse do 
Comando do Centro de Ensino, desde que atendam aos objetivos do Curse, e serao 
reguladas por nota de instru9ao ou servi9o. 

5. PROGRAMACAO DAS ATIVIDADES 
Na programa9ao dos conteudos curriculares e complementares, devera ser 

observada a distribuic;ao eqUitativa das atividades, de modo que atendam ao 
trinomio tarefa-rendimento-descanso. 

6. ESTAGIO SUPERVISIONADO 
A carga horaria destinada ao Estagio Curricular Supervisionado sera de 180 

(cento de oitenta) horas aulas, sendo distribuidas eqUitativamente ao final do 1° e 2° 
anos do Curso. 
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7. PERFIL DESEJADO PARA PROFISSIONAIS DA AREA DE SEGURANCA DO 
CIDADAO 

A adoc;ao de um perfil desejado para os profissionais da area de seguranc;a 
do cidadao e necessaria para a construc;ao de uma proposta curricular, pois 
encaminha o processo de delineamento do potencial profissional para atender as 
demandas expressas nos seus objetivos. Desse modo, nos remete a reflexao dos 
aspectos hist6ricos e sociais inseridos nesta questao. 

Como devem ser esses profissionais? Que papeis espera-se que eles 
desempenhem? Como e a sociedade em que irao atuar? Que competencias 
(conhecimentos, habilidades e atitudes) deverao ter ao final de sua formac;ao? 

Essas perguntas, entre outras, deverao ser respondidas de forma 
contextualizada por cada centro de ensino policial das diversas unidades 
federativas, diante do processo de selec;ao, formac;ao, treinamento e 
aperfeic;oamento a que se propuser. 

Com o objetivo de contribuir para esta discussao e estabelecer uma coerencia 
entre a necessidade de adoc;ao de perfil desejado e a base comum expressa na 
proposta curricular apresentada, este trabalho se norteara pelo modelo em 
destaque3

, que entre outros, descreve as competencias basicas que serao 
requeridas e desenvolvidas no processo de formac;ao, envolvendo tanto 
conhecimento especifico, como habilidades interpessoais, de comunicac;ao, 
politicas, administrativas e valores e atitudes concernentes ao que se espera da sua 
atuac;ao. 

Acrescentar-se-a ao modelo, ainda: 

0 enfoque moral e etico que permitira ao profissional da area de seguranc;a 
compreender a seu papel de cidadao responsavel pela seguranc;a de outros 
cidadaos; 

As especificidades a serem exigidas, dadas as atribuic;oes que exercera; 
A necessidade de aprendizado continuo; 
Comportamentos requeridos pela inserc;ao das novas tecnologias no 

ambiente de trabalho. 

8. COMPETENCIAS BASICAS 

• Facilidade de apreensao; 
• Flexibilidade de raciocinio; 
• Objetividade; 
• Metoda I Sensa de organizac;ao; 
• Espirito de observac;ao; 
• Faculdade de expressao orale escrita; 
• Capacidade de interpretac;ao; 
• Carater responsavel; 
• Capacidade para prevenir e adaptar-se a novas situac;oes; 
• Percepc;ao discriminativas e diferencial; 
• Reac;ao rapida e estimulos; 
• Estabilidade emocional; 

3 0 modo em destaque (vide pagina seguinte) esta baseado nos estudos de: RIBEIRO, Ana Paula P. Perfis 
Desejados Para Pro fissionais de Seguran~a Pub! ica. (mi meo ). 
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• Capacidade de dire9ao I espirito de coordena9ao; 
• lniciativa; 
• Sociabilidade; 
• Memoria associativa de nomes, fates e fisionomias; 
• Discri9ao acentuada em assuntos confidenciais; 
• Vigor fisico; 
• Eficiencia sob esfor9o fisico intense e prolongado; 
• Entusiasmo profissional; 
• Lealdade; 
• Devotamento; 
• Capacidade de compartilhar informa96es; 
• Capacidade de trabalhar em equipe; 
• Capacidade de resolver conflitos. 

As competencias do modele apresentado estao fundamentalmente em tres 
pontes: profissional, pessoal e institucional, representados pela seguinte Triologia: 

Profissional 

Capacidade e habilidade 
para lidar com os desafios 

profissionais fazendo e 
dizendo o que tern como 

certo. 

lnstitucional 

Capacidade de trabalhar em 
grupo, atuando positiva e 
assertivamente voltada para 
Missao Institucional. 

Habilidades, valores e atitudes 
pessoais bern; Bern estar fisico 
e ernocional; Disposiyao para o 
aprendizado continuo. 

Pessoal 

Essas areas, apesar de possuirem caracteristicas pr6prias, devem ser vistas 
no conjunto, pois s6 assim poderao contribuir para que o profissional desempenhe 
corretamente suas fun96es. 



NO 

POLiCIA MILITAR DO ESTADO DA PARAiBA 
DIRETORIA DE ENSINO 

CENTRO DE ENSINO 
DIVISAO DE ENSINO 

SUB-SECAO DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO 

GRADE CURRICULAR DO CFO PM - 1° ANO 

DISCIPLINAS 
PARTE CULTURAL 

Comunicac;ao Social 
Hist6ria da PMPB 
lntroduc;ao a Administrac;ao 
lntroduc;ao a Psicologia 
Lingua Estrangeira I 
Lingua Portuguesa 
Metodologia do Trabalho Cientifico 
lntroduc;ao a Sociologia 

PARTE JURIDICA 
Direito Constitucional 
Direito da Crianc;a e do Adolescente 
Direito Penal I 
Direitos Humanos I 
lntroduc;ao ao Estudo do Direito 
Legislac;ao e Regulamentos PM I 

PARTE TECNICA 
Administrac;ao Financeira e Orc;amentaria 
Armamento e Tiro Defensive I e II 
Correspondencia Militar 
Doutrina de Policiamento Ostensive I e II 
Educac;ao Fisica e Desportos I e II 
Emergencias Pre-Hospitalares 
Judo I e 11 
Operac;6es de Choque I 
Ordem Unida I e II 
Policiamento Ostensive de Guardas e Escoltas 
Policiamento Ost. de Prac;as Desp. e Eventos Especiais 
Telecomunicacao Operacional 

SUB-TOTAL 
ATiV.IDADES COMPLEMENT ARES 

ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 
CARGA HORARIA TOTAL 
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CH 

30 
20 
30 
45 
45 
45 
30 
30 

30 
30 
45 
20 
60 
30 

30 
60 
30 
60 
120 
45 
90 
20 
60 
20 
30 
20 
1.075 
35 
90 
1.200 



NO 

POLiCIA MILITAR DO ESTADO DA PARAiBA 
DIRETORIA DE ENSINO 

CENTRO DE ENSINO 
DIVISAO DE ENSINO 

SUB-SECAO DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO 

GRADE CURRICULAR DO CFO PM - 2° ANO 

DISCIPLINAS 
PARTE CULTURAL 

Estatistica Aplicada 
lntrodu<;ae ae Xadrez 
Lingua Estrangeira II 
Psicologia Social 

PARTE JURIDICA 
Direito Administrative 
Direito Ambiental 
Direito Civil 
Direito Penal II 
Direito Penal Militar 
Direitos Humanes II 
Legislac;ao e Regulamentes PM II 

PARTE TECNICA 
Administracao de Recurses Humanos 
Administracao Patrimonial e de Material 
Armamente e Tiro Defensive Ill e IV 
Criminalistica 
Defesa Civil 
Defesa Pessoall e II 
Educacao Fisica e Desportos Ill e IV 
Gerenciamento de Crises 
0perac;6es de Choque II 
Ordem Unida Ill e IV 
Peliciamento Ambiental e Florestal 
Policiamento Montado 
Peliciamente Ostensive de Transite I e II 
Preven<;ae e Cembate a lncendios e/ou Exples6es 
Processo Decis6rio 
Seguranca Fisica de lnstala_£6es e Dignitaries 

SUB-TOTAL 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

.. - EST AGIO CURRICULAR 
CARGA HORARIA TOTAL 
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CH 

45 
30 
45 
30 

30 
45 
60 
45 
30 
20 
20 

30 
30 
60 
45 
30 
60 
120 
30 
20 
60 
20 
60 
60 
30 
20 
30 
1.105 
30 
90 
1.225 



No 

POLiCIA MILITAR DO ESTADO DA PARAiBA 
DIRETORIA DE ENSINO 

CENTRO DE ENSINO 
DIVISAO DE ENSINO 

SUB-SE<;AO DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO 

GRADE CURRICULAR DO CFO PM - 3° ANO 

DISCIPLINAS 
PARTE CULTURAL 

Didatica 
Etica Profissional 
lntrodus;ao a Microinformatica I e II 
Lingua Estrangeira Ill 
Orat6ria 
Psicolo_gia da Personalidade 

PARTE JURIDICA 
Criminologia 
Direito Eleitoral 
Direito Processual Penal I e II 
Direito Processual Penal Militar I e II 
Direitos Humanos Ill 
Medicina Legal 

PARTE TECNICA 
Armamento e Tiro Defensive V e VI 
Atividade de Comando e Estado Maior 
Defesa Pessoallll e IV 
Educa9ao Fisica e Desportos V e VI 
lnteligencia Policiall e II 
Ordem Unida V e VI 
Policiamento Comunitario 
Opera<;6es de Choque Ill 

SUB-TOTAL 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

CARGA HORARIA TOTAL 

DEMONSTRA TIVO DA CARGA HORARIA DO CFO PMPB 

1° ANO 1.200 
2° ANO 1.225 
3° ANO 1.045 
TOTAL 3.470 
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CH 

45 
30 
60 
45 
30 
30 

60 
30 
60 
60 
20 
60 

60 
60 
60 
120 
60 
60 
45 
20 
1.015 
30 
1.045 



No 

No 

GRADE CURRICULAR DO CFO PM POR PERiODO 
1° ANO- 1° PERiODO 

DISCIPLINAS 
Armamento e Tiro Defensive I 
Hist6ria da PMPB 
lntrodu<;ao a Administracao 
Lingua Estrangeira I 
Lingua Portuguesa 
Metodologia do Trabalho Cientffico 
lntrodu<;ao aoEstudo do Direito 
Legislac;ao e Regulamentos PM I 
Correspondencia Militar 
Doutrina de Policiamento Ostensive I 
Educac;ao Fisica e Desportos I 
Judo 1 
Opera<;6es de Cheque I 
Ordem Unida I 
Telecomunicac;ao Operacional 

SUB-TOTAL 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

CARGA HORARIA TOTAL 

GRADE CURRICULAR DO CFO PM POR PERiODO 
1° ANO - 2° PERiODO 

DISCIPLINAS 
Comunicacao Social 
lntroduc;ao a Psicologia 
lntroduc;ao Sociologia 
Direito Constitucional 
Direito da Crian<;a e do Adolescente 
Direito Penal I 
Direitos Humanos I 
Administra<;ao Financeira e Or<;amentaria 
Armamento e Tiro Defensive II 
Emergencias Pre-Hospitalares 
Doutrina de Policiamento Ostensive II 
Educac;ao Fisica e Desportos II 
Judo 11 
Ordem Unida II 
Policiamento Ostensive de Guardas e Escoltas 
Policiamento Ost. de Pracas Desp. e Eventos Especiais 

SUB-TOTAL 
ATIVIDADES COMPLEMENT ARES 

EST AGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 
CARGA HORARIA TOTAL 
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CH 
30 
20 
30 
45 
45 
30 
60 
30 
30 
30 
60 
45 
20 
30 
20 
525 
20 
545 

CH 
30 
45 
30 
30 
30 
45 
20 
30 
30 
45 
30 
60 
45 
30 
20 
30 
550 
15 
90 J 
655 J 



NO 

NO 

GRADE CURRICULAR DO CFO PM POR PERiODO 
2° ANO- 3° PERiODO 

DISCIPLINAS 
Estatistica Aplicada 
Lingua Estrangeira II 
Psicologia Social 
Direito Civil 
Direito Penal II 
Legislac;ao e Regulamentos PM II 
Armamento e Tiro Defensive Ill 
Criminalfstica 
Defesa Pessoal I 
Educac;ao Ffsica e Desportos Ill 
Operacoes de Choque II 
Ordem Unida Ill 
Policiamento Montado 
Policiamento Ostensive de Transito I 
Seguranca Ffsica de lnstalacoes e Diqnitarios 

SUB-TOTAL 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

CARGA HORARIA TOTAL 

GRADE CURRICULAR DO CFO PM POR PERiODO 
2° ANO- 4° PERiODO 

DISCIPLINAS 
lntroduc;ao ao Xadrez 
Direito Administrative 
Direito Ambiental 
Direito Penal Militar 
Direitos Humanos II 
Administracao de Recursos Humanos 
Administracao Patrimonial e de Material 
Armamento e Tiro Defensive IV 
Defesa Civil 
Defesa Pessoalll 
Educacao Ffsica e Desportos IV 
Gerenciamento de Crises 
Ordem Unida IV 
Policiamento Ambiental e Florestal 
Policiamento Ostensive de Transito II 
Prevenc;ao··e Combate a lncendios e/ou Explos6es 
Processo Decis6rio 

SUB-TOTAL 
ATIVIDADES COMPLEMENT ARES 

EST AGIO CURRICULAR. SUPERVISIONADO 
CARGA HORARIA TOTAL 
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CH 
45 
45 
30 
60 
45 
20 
30 
45 
30 
60 
20 
30 
60 
30 
30 
580 
20 
600 

CH 
30 
30 
45 
30 
20 
30 
30 
30 
30 
30 
60 
30 
30 
20 
30 
30 
20 
535 
15 
90 
615 



No 

No 

GRADE CURRICULAR DO CFO PM POR PERiODO 
3° ANO- 5° PERiODO 

DISCIPLINAS 
lntroduc;ao a Microinformatica I 
Lingua Estrangeira Ill 
Orat6ria 
Psicologia da Personalidade 
Criminologia 
Direito Processual Penal I 
Direito Processual Penal Militar I 
Direitos Humanos Ill 
Armamento e Tiro Defensive V 
Defesa Pessoallll 
Educa<;;ao Fisica e Desportos V 
lnteligemcia Policial I 
Ordem Unida V 
Opera<;6es de Choque Ill 
Policiamento Comunitario 

SUB-TOTAL 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

CARGA HORARIA TOTAL 

GRADE CURRICULAR DO CFO PM POR PERiODO 
3° ANO- 6° PERiODO 

DISCIPLINAS 
lntroduGao a Microinformatica II 
Didatica 
Etica Profissional 
Direito Eleitoral 
Direito Processual Penal II 
Direito Processual Penal Militar II 
Medicina Legal 
Atividade de Comando e Estado Maior 
Armamento e Tiro Defensive VI 
Defesa Pessoal IV 
Educa<;ao Fisica e Desportos VI 
lnteligemcia Policialll 
Ordem Unida VI 

SUB-TOTAL 
ATIVIDADES COMPLEMENT ARES 

CARGA HORARIA TOTAL 

138 

CH 
30 
45 
30 
30 
60 
30 
30 
20 
30 
30 
60 
30 
30 
20 
45 
520 
20 
540 

CH 
30 
45 
30 
30 
30 
30 
60 
60 
30 
30 
60 
30 
30 
495 
10 
505 




