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RESUMO 

A presente pesquisa, intitulada "A incidencia dos principios do contraditorio e da 

ampla defesa nos processos disciplinares da PM/PB", tern por escopo realizar uma concisa 

analise acerca da aplicacao dos supracitados preceitos norteadores diante de processos 

administrativos envolvendo os Policias Militares da Policia Militar do Estado da Paraiba. A 

problematica concentra-se e fundamenta-se na importancia de vislumbrar os supracitados 

principios de natureza constitucional, informadores de todo o ordenamento juridico, sob o 

enfoque da incidencia dos mesmos na area admini strati va, mais precisamente nos processos 

de carater disciplinar da Policia Militar deste Estado. Para tal mister, foram adotados os 

metodos historico-evolutivo e exegetico-juridico, aliados a pesquisa bibliografica 

complementada por informa9oes extraidas de sites da rede mundial de computadores atinentes 

a tematica proposta. O presente trabalho foi dividido em tres capitulos; o primeiro apresenta 

no9oes introdutorias, aspectos historicos e conceito dos principios ora perscrutados, com 

destaque para as semelhan9as e distin9oes existentes entre contraditorio e ampla defesa; o 

segundo capitulo examina o direito militar patrio, explanando sobre a Justi9a Militar 

brasileira, legisla9ao pertinente e competencia, fazendo breves considera96es acerca do direito 

disciplinar militar, bem como tecendo comentarios atinentes a atividade policial, fornecendo 

conceito de policia, falando sucintamente sobre o surgimento da autoridade policial e fazendo 

breve esbo90 sobre a questao do poder de policia e sobre o elemento "autoridade"; o terceiro e 

ultimo capitulo adentra no cerne da tematica proposta, analisando os principios do 

contraditorio e da ampla defesa nos processos disciplinares militares na PM/PB, estudando, 

propedeuticamente, o devido processo legal e a proporcionalidade e a razoabilidade, alem de 

tecer considera9oes gerais acerca da organiza9ao e estrutura9ao da Policia Militar no Estado 

da Paraiba. As areas juridicas mais abordadas com a presente pesquisa sao o direito 

constitucional, o direito processual, o direito militar e o direito admini strati vo, dentre outras, 

evidenciando a relevancia desta pesquisa, alicer9ada em ditames constitucionais que 

fundamentam o Estado de Direito, bem como em area ainda restritivamente conhecida, que e 

a seara militar. 

Palavras-chave: Contraditorio. Ampla Defesa. Policia Militar no Estado da Paraiba. 



ABSTRACT 

This research, entitled "The impact of the principles of contradiction and broad 

defense of disciplinary proceedings PM / PB", aims at achieving a concise analysis on the 

implementation of the above guiding principles before administrative processes involving the 

officers of the militia of Paraiba. The problem is focused and is based on the importance of 

vislumbrar the above principles of a constitutional nature, informers throughout the legal 

system, under the approach of the incidence in the same administrative area, specifically in 

cases of disciplinary nature of the Military Police of the State. For this mister, have adopted 

the historical-evolutionary methods and exegetic-law, combined with the literature search 

supplemented by information from the sites of the global network of computers connected to 

the subject proposal. This work was divided into three chapters: the first presents introductory 

concepts, historical aspects of the concept and principles sometimes people, focusing on the 

similarities and differences between adversarial and extensive defense, the second chapter 

examines the right military mother, explaining about Brazilian Military Justice, the relevant 

legislation and powers, making brief comments about the military disciplinary law, and 

weaving comments concerning police activity, providing concept of police, speaking briefly 

about the emergence of the police and making brief outline on the issue of power police and 

the element "authority", the third and last chapter within the heart of the theme proposal, 

analyzing the principles of contradiction and of the broad military defense in disciplinary 

proceedings in the PM / CP, studying, propaedeutic, the due process and proportionality and 

reasonableness, and make general considerations about the organization and structure of the 

Paraiba Military Police. The more legal areas addressed with this research are constitutional 

law, procedural law, the law and military administrative law, among others, highlighting the 

relevance of this research, based on constitutional dictates that underlie the rule of law, and 

also in area strictly known, which is the military place. 

Keywords: Mixed. Wide Defense. Paraiba Military Police. 
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1 INTRODUgAO 

O trabalho ora iniciado, alicercado no exame da incidencia dos principios do 

contraditorio e da ampla defesa nos processos disciplinares da Policia Militar do Estado da 

Paraiba, tern por meta primordial analisar a aplicacao dos supracitados preceitos norteadores 

diante de processos administrativos envolvendo os policiais militares da mencionada 

corporacao. 

A presente pesquisa perpassa por diversas areas da ciencia juridica, notadamente o 

direito constitucional, analisando principios basicos constantes na Carta Magna, bem como 

dispositivos pertinentes a tematica; o direito administrativo e o direito processual, com exame 

conciso de questoes atinentes a estas areas; aborda, ainda, uma disciplina juridica cujo 

conhecimento e pouco difundido, tanto no meio academico quanto entre a populacao em 

geral, que e o direito militar, alicercados nos elementos "hierarquia" e "disciplina", que serao 

oportunamente vislumbrados. 

O primeiro capitulo apresenta nocoes gerais, de carater introdutorio, com 

delineamento dos aspectos historicos e do conceito de contraditorio e de ampla defesa, com 

enfase nas semelhancas e nas distincoes existentes entre os mesmos. 

O segundo capitulo, por sua vez, perscruta o direito militar patrio, tecendo 

abordagem acerca da Justica Militar brasileira, da legislacao pertinente e falando 

concisamente sobre competencia, fazendo ainda breves consideracoes acerca do direito 

disciplinar militar. 

Outrossim, tecer-se-ao comentarios atinentes a atividade policial, com fornecimento 

da definicao de policia, contemplando o surgimento da autoridade policial e elaborando breve 

esboco sobre a questao do poder de policia e sobre autoridade. 

Ainda no segundo capitulo far-se-ao consideracoes acerca dos dois sustentaculos da 

atividade militar, quais sejam, a hierarquia e a disciplina, com fornecimento de conceitos e 

outras informacoes fundamentals. 

Por fim, o terceiro capitulo adentra na celula-nucleo do presente estudo, com 

elaboracao de estudo dos principios do contraditorio e da ampla defesa nos processos 

disciplinares militares na PM/PB. Inicialmente, a titulo de ampliacao e sedimentacao de 

conhecimento correlacionado a pesquisa, examinar-se-a a relevancia e a incidencia do devido 

processo legal, assim como os principios da proporcionalidade e da razoabilidade, todos 

essenciais a consagracao do justo e do sensato. 
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Alem disso, far-se-ao consideracoes gerais acerca da organizacao e estruturacao da 

Policia Militar no Estado da Paraiba, com citacao dos diplomas legais estaduais que a 

disciplinam e regulamentam, com rapido destaque para os requisitos basicos essenciais ao 

exercicio da atividade militar no referido Estado. 

Com enfase em aspectos constitucionais, em ditames legais e em aspectos 

doutrinarios, contemplar-se-ao os principios do contraditorio e da ampla defesa, corolarios do 

principio da legalidade, garantidores do direito de defesa do individuo e elementos integrantes 

do Estado de Direito, tanto no aspecto teorico quanto pratico, a fim de deixar evidente sua 

eficacia, sua funcionalidade e sua importancia nos processos disciplinares da milicia 

paraibana. 

O objetivo geral do presente trabalho tern como foco exame da incidencia dos 

principios do contraditorio e da ampla defesa nos processos disciplinares da Policia Militar do 

Estado da Paraiba. 

Os objetivos especificos vislumbram levantar a bibliografia acerca do conteudo 

explanado, bem como, analisar a aplicacao dos supracitados preceitos norteadores diante de 

processos administrativos envolvendo os policiais da milicia do Estado-membro da Federacao 

descrito no objetivo geral. 

O presente trabalho trara a baila a importancia de se buscar adequar as normas 

militares aos preceitos constitucionais de protecao ao individuo atraves da garantias 

fundamental s. 

Romper com as raizes do periodo negro de nossa historia vivido na ditadura militar, 

pois a legislacao policial militar da Paraiba ainda e desse periodo e nao foi recepcionada pela 

constituicao de 1988. 

Humanizar as penas aplicadas as transgressoes disciplinares, as quais sao severas 

demais e nao alcancam efeito disciplinador. 

Os metodos aplicados na presente pesquisa sao o historico-evolutivo, analisando a 

origem e os aspectos historicos do contraditorio e da ampla defesa, bem como o exegetico-

juridico, que contempla a legislacao pertinente a tematica, aliados a pesquisa bibliografica e a 

pesquisa feita na internet, como forma de complementacao das informacoes e dos dados 

extraidos da doutrina patria. O metodo comparativo tambem e utilizado, pois explica 

semelhancas e diferencas entre o contraditorio e a ampla defesa. 
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2 CONCEITO, SEMELHANgAS E DISTINQOES ENTRE OS PRINCIPIOS DO 
CONTRADITORIO E DA AMPLA DEFESA 

No capitulo que inicia a presente pesquisa, fornecer-se-ao elementos e nocoes 

essenciais ao entendimento da tematica proposta, dando-se especial destaque ao aspecto 

constitucional dos preceitos norteadores do contraditorio e da ampla defesa. 

Propedeuticamente delinear-se-a a definicao dos principios ora analisados, 

enfatizando seus pontos semelhantes e suas diferencas, a fim de se deixar evidentes que se 

tratam de preceitos que se justapoem, complementam-se e funcionam em perfeita harmonia; 

todavia, sao elementos distintos, nao obstante sejam tao parecidos. 

2.1 O principio da ampla defesa: definicao e nocoes introdutorias 

Em se tratando de principios, faz-se mister tecer, introdutoriamente, consideracoes 

acerca destes elementos informadores de todo o ordenamento juridico. 

Os doutrinadores parecem encontrar certa dificuldade em formular um conceito 

preciso acerca do que vem a ser "principios", vigorando uma certa margem de imprecisao, 

dado o elevado grau de importancia dos mesmos dentro do universo juridico, exercendo papel 

decisivo no processo de interpretacao e aplicacao das leis em face do caso concreto. 

Imprescindivel citar as palavras do professor Alexandre Magno que, em artigo na 

internet, de forma generica, os definiu como sendo "as proposicoes basicas, fundamentals, 

tipicas, que condicionam todas as estruturas subseqiientes. Principios sao os alicerces da 

disciplina estudada". 

Ante o exposto, pode-se vislumbrar que estes constituem preceitos informadores e 

orientadores basicos, que permeiam todas as normas existentes no ordenamento juridico, 

exercendo papel fundamental no processo de hermeneutica. 

Pode-se ainda contempla-los como sendo normas que possuem um grau 

relativamente alto de generalidade e de abstratividade, o que permite sua aplicacao prima 

facie. 

A norma juridica funciona como corpo material do ordenamento juridico, ao passo 

que o principio constitui a alma, a essencia e o espirito do mesmo. 
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Os principios juridicos caracterizam-se por sua natureza flexivel que, alem de 

admitirem diversos graus de aplicabilidade, contemplam varias condi9oes possiveis de 

satisfa9ao. 

Ex positis, com efeito, percebe-se que os mesmos podem ser mais ou menos 

aplicados e/ou aplicaveis, ou nao aplicados e/ou aplicaveis, dependendo da situa9ao concreta; 

e, pois, fen-amenta fundamental para todos os operadores do direito. 

Dentre os inumeros principios existentes, os de natureza constitucional 

desempenham, incontestavelmente, um papel essencial e muito peculiar no processo de 

interpreta9ao juridica. 

A Carta Republicana de 1988 traz em seu bojo principios constitucionais processuais 

que, aliados a outros de diferente natureza, igualmente importantes, devem servir de 

orienta9ao ao jurista e ao aplicador do Direito. Afinal de contas, Direito nao se restringe 

apenas a obediencia da norma positiva. 

Dentre estes, merecem destaque o contraditorio e a ampla defesa que, visualizados 

sob a perspectiva de sua aplicabilidade nos procedimentos disciplinares da Policia Militar no 

Estado paraibano, constitui a celula-nucleo da presente pesquisa. 

Apos estas no96es preliminares, parte-se para uma analise mais especifica e precisa 

acerca do principio da ampla defesa. Ao perscruta-lo, o professor Alexandre de Morais (2002, 

p. 124) esclareceu que este constitui "o asseguramento que e dado ao reu de condi9oes que lhe 

possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade ou 

mesmo de omitir-se ou calar-se se entender necessario (...)". 

Em outras palavras, percebe-se que o preceito ora estudado, com raizes 

constitucionais, dada sua previsao expressa na Carta Magna de 1988, configura-se como 

verdadeira fenamenta de prote9ao do acusado, seja em procedimento judicial ou de natureza 

administrativa, dentro dos ditames legais, a fim de se consagrar o justo e permitir a 

manifesta9ao da verdade. 

Andre Rovegno (2005, p. 268) esclarece: 

O principio da ampla defesa, assim como ocorre, em geral, com todos os principios, 

e um aglutinado de ideias, maximas e proposicoes, que foram sendo erigidas, ao 

longo dos ultimos seculos, e paralelamente ao Estado de Direito, com a finalidade 

de permitir que o ius libertatis do individuo encontrasse completa protecao, em face 

da persecucao penal estatal. 
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A Constituicao patria, em seu artigo 5°, inciso LV, in verbis, estabelece que "aos 

litigantes, em processo judicial ou administrativo, e os acusados em geral sao assegurados o 

contraditorio e a ampla defesa, com os meios e recursos a ele inerentes". 

E publico e notorio que a Republica Federativa do Brasil e Estado Democratico de 

Direito, fundada em valores como a dignidade da pessoa humana, adota tal principio, que se 

trata de verdadeiro valor de carater universal; assim sendo, parece sensato que este pais tenha 

adotado a ampla defesa como garantia fundamental constante no texto constitucional. 

A ampla defesa esta indissociavel e indefectivelmente ligada a atividade probatoria; a 

sua existencia assegura a toda pessoa a quern se imputa fato tipico e antijuridico a minima 

garantia de obter comunicacao previa e detalhada da acusacao formulada. 

Outro aspecto relevante elencado pela doutrina diz respeito a possibilidade de 

proporcionar ao acusado o exercicio da auto-defesa e da defesa tecnica, esta ultima efetuada 

por advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). 

Vale ressaltar que existe inegavelmente um liame entre o exercicio de defesa propria 

e daquela patrocinada pelo advogado da causa; afinal de contas, o bacharel em direito filiado 

a OAB detem o conhecimento tecnico, dos ritos, dos procedimentos, dos recursos cabiveis, 

dos ditames legais e dos aspectos juridicos e processuais que favorecam a defesa; ja o 

individuo indicado como suspeito de praticar o ato delituoso conhece os fatos em seus 

pormenores, cujo teor invariavelmente precisam ser repassados para a defesa, para que se 

possa assegurar a efetividade do principio ora examinado. 

Nesse diapasao, imperioso lembrar que o Estado Brasileiro estabelece que todos sao 

considerados inocentes ate prova em contrario, so se considerando determinada pessoa 

culpada apos sentenca transitada em julgado expedida pelo Juizo competente. 

Deve-se salientar ainda que a ampla defesa e forma essencial para se conferir as 

partes conflitantes igualdade processual, uma vez que se a acusacao utiliza-se de defensor que 

detem habilitacao tecnica - promotor de justica ou advogado - e sensato e justo que a parte 

acusada tambem possa pedir orientacao e auxilio de operador do direito que patrocine sua 

causa e defenda-o das incriminacoes que lhe sao feitas. 

Alem disso, ha de se vislumbrar o abalo psicologico sofrido pelo suspeito de praticar 

determinada conduta, receoso sobre que rumos tomara o processo em que e parte re. 

Outro aspecto atinente a salvaguarda da ampla defesa diz respeito a 

imprescindibilidade de intimacao do advogado do incriminado para a realizacao de todos os 

atos processuais, a fim de que se possa esclarecer quaisquer duvidas e questionamentos, 

rebater acusacoes, eliminar suspeitas e corroborar fatos que beneficiam o reu. 



14 

O direito a defesa qualificada e habilitada e tao verdadeiramente reconhecida pelo 

Estado, que compete ao Magistrado nomear defensor dativo aqueles que, por qualquer razao, 

nao constituiram advogado para acompanhar o desenrolar processual de sua causa. Alem 

disso, imprescindivel faz-se que acusado e seu advogado possam comunicar-se 

reservadamente, a fim de se estabelecer necessario dialogo entre os mesmos. 

Outrossim, a ampla defesa revela-se pelo direito reservado ao acusado de estar 

presente a instrucao da causa, conforme entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal 

Federal - STF apud Antonio Scarance Fernandes (2002, p. 282), esclarecendo que "a 

presenca do Acusado e sua participacao pessoal nos atos processuais constituem expressao 

concreta do direito de defesa" 

Alem disso, em decorrencia do preceito ora abordado, o acusado nao esta obrigado a 

praticar nenhum ato que lhe desfavoreca, podendo, por exemplo, manter-se calado, sem que 

tal atitude implique confissao indireta, como assegura o art. 5°, inciso LXI I I , da Constituicao 

Federal. 

Contempla-se que o principio ora analisado e conseqiiencia do principio da 

igualdade; sua aplicacao nos processos judiciais e administrativos e inquestionavelmente 

necessaria, tendo em vista que a defesa e um dos mais legitimos direitos do homem. A defesa 

da vida, da honra e da liberdade, alem de inatos, sao direitos inseparaveis de seus respectivos 

objetos. 

2.2 O principio do contraditorio: conceito, aspectos historicos e consideracoes gerais 

O principio do contraditorio, consagrado no supracitado artigo 5°, LV, da 

Constituicao Federal, deve ser visto como manifestacao do exercicio democratico de um 

poder. As modernas doutrinas processuais garantem ser e impossivel existir democracia sem a 

existencia do contraditorio. 

Caminha lado a lado com diversos outros principios, tais como o devido processo 

legal e a ampla defesa, funcionando de forma organica, sistematica e coordenada; mas, em 

certos momentos, a incidencia concomitante de tais principios nao permite determinar onde 

um terminou seu poder de incidencia e onde o outro comecou a atuar, em face do alto grau de 
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abstratividade tipico dos principios, chegando mesmo a serem confundidos um com o outro, o 

que nao necessariamente atrapalha o trabalho do operador do mundo do direito. 

Canuto Mendes de Almeida apud Andre Rovegno (2005, p. 247) preleciona que "o 

contraditorio e, pois, em resumo, ciencia bilateral dos atos e termos processuais e 

possibilidade de contraria-los". 

Em face da incidencia do contraditorio, o processo, seja ele judicial ou 

administrativo, exige que seus sujeitos tomem conhecimento de todos os fatos que venham a 

ocorrer durante seu curso, podendo ainda se manifestar sobre tais acontecimentos, a fim de 

oferecer e promover sua justa e coerente defesa. 

E preceito que se baseia na maxima romana "audiatur et altera pars", isto e, assenta-

se na ideia de que a parte oposta deve sempre ser ouvida para contra-argumentar e apresentar 

justificativas e/ou provas contrarias, a fim de se elucidar a verdade e aplicar a justa sancao, na 

medida da culpa do agente, se for o caso, permitindo que o Judiciario (ou mesmo o orgao 

administrativo) atribua a decisao mais justa e adequada. 

Analisando os dispositivos constantes na Carta Magna, vislumbra-se que esta nao 

faz qualquer restricao quanto ao momento do exercicio do contraditorio, o que nao seria 

razoavel, dada a riqueza da vida social, com infinidade de situacSes de fato possiveis de 

ocorrerem. 

Importante salientar que este principio nao se aplica a fase do inquerito policial, 

segundo a doutrina majorante. Tampouco se admite contraditorio no interrogator! o policial, 

uma vez que a fase policial e regida pelo principio inquisitive 

E de bom alvitre expor a licao de Andre Rovegno (2005, p. 249): 

A existencia de duas partes digladiando-se perante um julgador imparcial, a 
necessidade de que ambas sejam ouvidas, a possibilidade conferida a elas de 
arrazoarem seus pedidos e impugnarem os adversos, tudo conduzindo a uma decisao 
final do julgador - que nao pode desprezar as alegacOes das partes, antes tern que se 
estruturar sobre elas - faz, com que a doutrina aponte a natureza dialetica do 
processo acusatorio, que se estrutura sobre o movimento (bilateral) de oposicao 
constante das partes. 

E salutar e essencial a adocao do contraditorio em procedimentos de qualquer 

natureza, uma vez que a dialetica e o direito de racao beneficiam a prestacao jurisdicional 

porque contribuem para uma visualizacao mais abrangente e coerente dos fatos. 
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Os estudiosos da ciencia juridica afirmam que o contraditorio e a propria 

exteriorizacao da ampla defesa, uma vez que, a todo ato produzido pela acusacao, cabera igual 

direito da defesa, apresentando sua versao dos acontecimentos, ou, ainda, fornecendo 

interpretacao juridica diversa da que foi oferecida pelo autor. 

Ao se examinar historicamente o principio do contraditorio, e patente que este fora 

observado inicialmente nas Constituicoes criadas ao longo do tempo. 

Seu surgimento nao se deu de forma imediata e explicita, mas, sim, em paralelo as 

garantias e os direitos individuals instituidos. Com o advento da Declaracao dos Direitos 

Universais do Homem, cada vez mais faz jus a aplicacao de todos os principios 

Constitucionais vigente em protecao ou defesa do cidadao e da melhor justica. 

Com a proclamacao da Independencia do dominio politico portugues, em 1824 foi 

criada a primeira Constituicao do Brasil Imperio, tendo como proposta organizar 

juridicamente o pais entao independente. Nao possuia conotacao iluminista e liberal como as 

demais Cartas Magnas originadas apos a Revolucao Francesa, ocorrida em 1789. Tem-se 

noticia dos principios constitucionais do contraditorio e da ampla defesa de forma tacita e 

implicita consagrando apenas garantias individuais. 

A Lei Fundamental de 1891 implementou o habeas corpus, sendo um avanco nas 

garantias Constitucionais individuais. 

Com a Revolucao de 1930, foi promulgada uma nova Constituicao, em 1934, com 

algumas conquistas, dentre as garantias apresentadas, a lei nao prejudicara o direito adquirido, 

o ato juridico perfeito e a coisajulgada, alem da presenca do mandado de seguranca. 

O legislador manifesta nesta ocasiao os principios do contraditorio e da ampla defesa 

de forma ainda timida e discreta. Durante o Estado Novo em 1937, quase nada se construiu no 

meio juridico brasileiro. 

A Constituicao de 1946 confere aos direitos e garantias individuais uma atencao 

especial, ampliando as garantias processuais constitucionais, viabilizando o cidadao ao acesso 

a justica. 

Alem disso, surge nesse momento o principio da inafastabilidade do controle 

judicial, essencial para a consolidacao do contraditorio. 

Com a instalacao do Regime Militar na decada de 60, foi promulgada uma 

Constituicao que cuida dos direitos e garantias dos cidadaos, mas nao se efetiva de forma 

pratica e justa. Com o Ato Institucional n° 5 (AI-5), instaurou-se um regime constitucional em 

que vigoravam o medo, o terror e instabilidade judicial. 
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Com a extincao da ditadura, e promulgada a Constitui9ao Cidada de 1988, vigente 

ate os dias atuais. Tal diploma legal, que contem os dispositivos de hierarquia mais elevada de 

todo o ordenamento juridico brasileiro, define de forma clara e expressa, em seu art. 5°, os 

principios do contraditorio e da ampla defesa, em qualquer tipo de processo - seja ele judicial 

ou administrativo -, assegurando ainda o acesso do cidadao a Justi9a. 

Vicente Greco Filho (1999, p. 58) enumera diversas decorrencias praticas do 

principio ora examinado, a saber: 

Poder contrariar a acusacao; poder requerer a producao de provas que devem, se 
pertinentes, obrigatoriamente ser produzidas, acompanhar a producao das provas, 
fazendo, no caso das testemunhas, as perguntas pertinentes que entender cabiveis; 
falar sempre depois da acusacao; manifestar-se sempre em todos os atos e termos do 
processo aos quais dever estar presente; recorrer quando inconformado. 

Nao obstante o contraditorio nao se resuma apenas a principio ligado a produ9ao de 

provas, uma vez que influencia todo o procedimento processual penal, nao se pode olvidar 

que o aspecto probatorio e o que exerce maior influencia sobre o preceito norteador acima 

citado. 

Outra perspectiva que precisa ser vislumbrada e que nao basta apenas a produ9ao 

farta, regular e de qualidade de provas; e preciso que o orgao julgador seja imparcial e justo, 

examinando e avaliando o conteudo da prova, ponderando sobre sua veracidade ou 

verossimilhan9a e seu poder de influencia no momento de emissao da senten9a. 

Ante tudo o que fora exposto, fica evidenciada a importancia da incidencia do 

principio do contraditorio no campo processual, tanto na esfera judicial quanto no ambito 

administrativo, permitindo que o Estado-Juiz aprecie o fato de forma coerente, a fim de 

aplicar ao caso a decisao mais sensata, motivada por acervo probatorio produzido por ambos 

os lados, analisando cada faceta da situa9ao sub judice, de forma dialetica e dinamica, 

fundamentando seu convencimento com base nos primados da etica e da justi9a. 

2.3 Contraditorio versus ampla defesa: similaridades e diferencia96es 

Os principios objeto do presente estudo apresentam varios aspectos que permitem 

uma significante identifica9ao entre os mesmos. 



18 

Ambos constituem preceitos informadores de natureza constitucional, 

influenciadores do direito processual por excelencia, e estao previstos no artigo 5°, LV, 

constituindo garantia fundamental de todos os individuos que figurarem como agente passivo 

em processos judiciais ou em procedimentos de carater administrativo. 

Em virtude de tamanha coesao e de tantas semelhancas, estabelecer as limitacoes e 

diferenciacoes entre ambos e tarefa delicada, que exige atencao e perspicacia dos estudiosos 

da ciencia juridica. 

Andre Rovegno (2005, p. 273) enfatiza: 

Parece-nos mesmo que, no atual estagio de desenvolvimento da doutrina sobre os 

temas, ainda nao ha seguranca suficiente para a perfeita distincao entre ambos os 

principios. Com frequencia, vemos a doutrina propor certos criterios distintivos, os 

quais, contudo, mostram-se de extrema fragilidade. 

A doutrina divide-se, ora dizendo que o contraditorio e derivado da ampla defesa, ora 

fazendo a afirmacao contraria. O entendimento predominante vislumbra que a ampla defesa 

como preceito mais abrangente, que contem em si a nocao de contraditorio. Todavia, os 

estudiosos sao unanimes ao concluir que um nao existe sem o outro: ha uma relacao de 

dependencia entre ambos - nao existe direito amplo de defesa sem procedimento 

contraditorio, e tambem nao se concebe este sem a defesa plena. 

Nao obstante a fragilidade do estabelecimento de criterios distintivos entre ambos, 

imperioso faz-se tentar evidenciar as sutis particularidades existentes, consoante a doutrina 

especializada. 

O primeiro criterio diferenciador diz respeito aos destinatarios, uma vez que o 

contraditorio e dirigido a ambas as partes, enquanto que a ampla defesa destina-se 

exclusivamente a defesa, aos que figuram no polo passivo da relacao processual. 

A redacao do artigo 5° pode conduzir ao entendimento de que os principios ora 

analisados sao dirigidos a ambas as partes; todavia, deve-se lembrar que o metodo de 

interpretacao gramatical, que analisa a letra da lei de forma literal, nao pode ser usado de 

forma exclusiva, sendo necessario buscar o verdadeiro sentido e objetivo do dispositivo legal. 

Ainda no tocante a criterios diferenciadores, Andre Rovegno (2005, p. 277) destaca: 
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Do criterio do grau de dependencia decorre a assertiva de Gil Ferreira de Mesquita 
de que 'o contraditorio funcionara como um gatilho para a ampla defesa', sendo o 
'plus necessario para o desencadeamento de todas as suas conseqiiencias'. O 
contraditorio, entao, proporciona a reacao (seja ela defensiva ou acusatoria) diante 
da parte adversa, contudo, 'o que qualifica e dita seus contornos e o principio da 
ampla defesa (se quern reage e o reu) ou o principio da acao (se quern reage e o 
autor)' 

Assim sendo, pode-se afirmar que efetivamente o contraditorio e manifestacao da 

ampla defesa, nos limites de uma relacao processual, estando o primeiro contido na ultima, 

que e mais abrangente, nao se limitando apenas ao campo processual penal, espraiando-se 

pelos mais diversos ambitos do saber juridico. 

A adocao dos mesmos e coerente com os ditames e orientacoes do Estado 

Democratico de Direito; somente um governo anti-democratico e ditatorial rejeitaria a 

incidencia de uma relacao dialetica entre as partes em um processo administrativo ou judicial, 

impedindo que a parte acusada exercesse de forma plena o direito de se defender das 

acusacoes que lhe foram imputadas; direito de defesa que, por sinal, e elemento essencial a 

sua sobrevivencia e existencia do homem no seio social, e direito inerente a condicao humana. 

Ainda vale ressaltar que estes sao, certamente, preceitos que caminham lado e lado, 

exercendo influencia mutua diuturnamente, e que permitem que o agente passivo da relacao 

processual tenha a oportunidade de elucidar os fatos propostos, afastando o imperio das 

acusacoes infundadas e iniquas, tomando por base o primado da lei e a regencia destes 

principios constitucionais que se destacam por seu elevado grau de sensatez e de senso de 

justica. 
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3 DIREITO MILITAR BRASILEIRO, ATIVIDADE POLICIAL E POLICIA MILITAR: 
BREVES CONSIDERACOES 

No presente capitulo, abordar-se-a, de forma concisa, nocoes atinentes ao direito 

militar brasileiro, essenciais ao preciso entendimento da tematica proposta na presente 

pesquisa. 

Explicitar-se-a definicao de direito militar, examinando sua posicao no ordenamento 

juridico brasileiro; outrossim, far-se-a sucinta abordagem acerca da legislacao voltada para a 

atividade militar, a questao da competencia, perpassando pelo direito disciplinar militar. 

Enfatize-se que, durante o transcorrer do presente estudo, maior destaque sera 

direcionado as questoes relativas a Policia Militar, um dos componentes da celula-nucleo do 

presente estudo. 

Outrossim, sera analisada a atividade policial, indicando o conceito de policia e 

elaborando breve esboco historico atinente a origem da atividade policial. 

Ainda no segundo capitulo, serao tecidas consideracoes referentes ao poder de 

policia e do elemento "autoridade", o ultimo ligado ao primeiro de forma indissociavel, com 

fornecimento de conceitos e ressaltando a importancia da existencia da autoridade policial, 

tendo em vista a relevante missao constitucional de conservacao e restauracao da ordem 

publica conferida a Policia Militar. 

3.1 A Justica Militar no Brasil: nocao de direito militar, legislacao e competencia 

A Justica Militar brasileira esta integrada ao Poder Judiciario Nacional, e sua fonte e 

a propria Lei Fundamental, que em seu artigo 92, inciso V I , estabelece que e orgao do Poder 

Judiciario do pais os Tribunals e Juizes Militares. E genero que comporta duas especies, a 

saber: Justica Militar da Uniao e Justica Militar Estadual. 

As peculiaridades e caracteristicas desta Justica Especializada ainda sao desconhecidas 

pelo maior parcela da populacao e ate mesmo por bachareis das ciencias juridicas, 

demonstrando a necessidade de maior divulgacao de sua forma de funcionamento. 
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Em se tratando de Justica Militar, e imprescindivel esbocar, de forma propedeutica, 

conceito de Direito Militar. Nas palavras de Jorge Cesar de Assis (2008, p. 17), 

Por Direito Militar ha que se entender todo o conjunto legislativo que esta ligado, 
de uma forma ou de outra, ao sistema que envolve tanto as Forcas Armadas 
Brasileiras, como aquelas que sao consideradas suas Forcas Auxiliares: as policias 
militares e os corpos de bombeiros militares dos Estados e do Distrito Federal. 

O Direito Militar caracteriza-se por constituir um conjunto de regras disciplinadoras 

proprias, integrando um sistema especial dentro do ordenamento juridico patrio; e forma de 

Jurisdicao Especial, um todo organizado e sistematico, constituidos de normas, principios, 

costumes e usos voltados exclusivamente para regular os componentes das Forcas Armadas, 

das Policias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares, funcionando harmonicamente 

com os demais ditames do sistema juridico nacional. 

Ainda seguindo a esteira de raciocinio de Jorge Cesar de Assis (2001, p. 38): 

A sociedade peculiar e peculiar; 

Possui modus vivendi proprio; 

Todavia, submete-se aos principios gerais do direito, amoldando-se ao ordenamento 
juridico nacional; pode e dever ser submetido ao controle judicial do qual a 
ninguem e dado furtar-se. 

Esta peculiaridade exige sacrificios extremos (a propria vida), que e mais do que 
simples risco de servico das atividades tidas como penosas ou insalubres como um 
todo. 

Para condicoes tao especiais de trabalho, especial tambem sera o regime disciplinar, 
de modo a conciliar tanto os interesses da instituicao como os direitos dos que a ele 
se submetem. A rigidez do regime disciplinar e a severidade das sancoes nao 
podem ser confundidas como supressao dos seus direitos. 
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Ante o exposto, fica patente que o Direito Militar e dotado de ditames especiais, em 

virtude da complexidade da atividade exercida; todavia, e integrante de um sistema 

esquematizado e estruturado, que e o ordenamento juridico brasileiro, encaixando-se no 

mesmo de forma harmonica. 

Vale destacar ainda que a nocao de Direito Militar nao se restringe apenas a 

legislacao e organizacao legal, sendo integrado ainda por regras e costumes proprios do 

ambito militar, que conferem a este universo uma forma de operacao e funcionamento bem 

propria e caracteristica. 

No tocante a posicao do Direito Militar no ordenamento juridico brasileiro, e 

imperioso evidenciar a necessidade de sua obediencia aos ditames dos mandamentos 

constitucionais. Alias, conhece-lo constitui efetivo mergulho na Lei Fundamental, uma vez 

que la serao encontrados os dispositivos que constituem o alicerce das Instituicoes Militares -

Forcas Armadas e Forcas Auxiliares. 

No que concerne a esta ultima, cerne da presente pesquisa, o artigo 42 da 

Constituicao Federal, in verbis, institui o seguinte: 

Art. 42. Os membros das Policias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, 
instituicoes organizadas com base na hierarquia e disciplina, sao militares dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Territorios (Redacao dada pela Emenda 
Constitucional 18, de 1998). 

'§ 1°. Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territorios, 
alem do que vier a ser fixado em lei, as disposicoes do art. 14, § 8°; do art. 40, § 9°; 
e do art. 142, §§ 2° e 3°, cabendo a lei estadual especifica dispor sobre as materias 
do art. 142, § 3°, inc. X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos 
governadores (Redagao dada pela Emenda Constitucional 20, de 1998). 

§ 2°. Aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territorios aplica-se o que for fixado em lei especifica do respectivo ente estatal 
(Redagao dada pela Emenda Constitucional 41, de 2003). 

Pelo que se depreende da leitura do dispositivo supra, percebe-se que a atividade 

militar e dotada de inquestionavel relevancia, tanto que suas instituicoes tern como 

fundamentos o primado da hierarquia e da disciplina, a fim de propiciar efetiva seguranca 

publica aos cidadaos brasileiros. 
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Ainda no que tange ao amparo conferido pela Carta Magna as policias militares, e 

essencial enfatizar a missao constitucional a elas relegadas, constante em seu artigo 144, in 

verbis: 

Art. 144. A seguranca publica, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, 
e exercida para a preservacao da ordem publica e da incolumidade das pessoas e do 
patrimonio, atraves dos seguintes orgaos: 

I - policia federal; 

I I - policia rodoviaria federal; 

I I I - policia ferroviaria federal; 

IV - policias civis; 

V- policias militares e corpos de bombeiros militares (grifo nosso). 

(...) 

§ 5° - As policias militares cabem a policia ostensiva e a preservacao da ordem 
publica; aos corpos de bombeiros militares, alem das atribuicoes definidas em 
lei, incumbe a execucao de atividades de defesa civil, (grifo nosso). 

(...) 

O supra transcrito dispositivo constitucional institui um sistema nacional de 

seguranca publica composto de varios orgaos, dentre os quais encontram-se as policias 

militares dos Estados e do Distrito Federal, consoante redacao do inciso V. 

Fica evidente mais uma vez que a Lei Fundamental conferiu as policias militares 

papel preponderante na defesa da sociedade, uma vez que a estas nao compete apenas a 

manutencao da ordem publica, mas tambem a restauracao da mesma quando violada por 

quem quer que seja. 

Seguindo tal linha de raciocinio, Jorge Cesar de Assis, Cicero Robson Coimbra 

Neves e Fernando Luiz Cunha (2008, p.36) esclarecem: 
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Ha que se notar nesse dispositivo que a Carta Magna incumbiu as policias militares 
nao so manter a ordem publica. como fazia a anterior Constituicao, mas tambem 
restaura-la, conforme se interpreta da palavra preservacao. A proposito dessa 
interpretacao, grafamos, mais uma vez, o entendimento de muitos no sentido de que 
pode a Policia Militar atuar na esfera de atribuicoes de outros orgaos policiais, na 
falencia ou inoperancia destes. 

Ex positis, percebe-se que a atividade das policias militares sao revestidas de 

inquestionavel relevancia, uma vez que esta e fundamental para a conservacao da ordem 

publica e/ou ao retorno ao status quo ante em caso de transgressao da mesma; ademais, 

apresenta disciplina na Lei Maior patria, que, nao obstante tratar-se de constituicao de 

natureza analitica, e por conseguinte, regula diversos aspectos da vida do pais, ainda assim 

constitui a Lei Maior, a pedra angular de todo o ordenamento juridico e mola mestra da 

organizacao e da estrutura do Estado. 

Na esfera infraconstitucional, vigora o Decreto-Lei n° 667, de 1969, que, em face do 

fenomeno da recepcao, continua a surtir efeitos juridicos, apesar de anterior a Constituicao 

Federal de 1988, devendo ser analisado a luz dos ditames da nova ordem constitucional. 

O diploma legal sub judice surgiu sob a regencia do Ato Institucional n° 05 (AI-5), 

na epoca do Regime Militar, periodo nefasto da historia brasileira. Assim sendo, varios de 

seus dispositivos nao foram recepcionados, por estarem em desacordo com a ordem 

constitucional que vigora desde o advento da Carta Magna de 1988. 

A fim de evitar uma analise exaustiva acerca do decreto-lei acima citado, vale 

afirmar que foram invalidades, ou seja, nao recepcionadas, as previsoes atinentes a instrucao, 

ao ensino, a justica e a disciplina. 

O Decreto Federal n° 88.777, de 1983, por sua vez, traz em seu bojo uma serie de 

dispositivos que operacionalizam as policias militares; apresenta eminente relevancia juridica, 

tendo em vista que o mesmo apresenta convenientemente varios conceitos que fundamentam 

o desempenho das atividades das policias militares, como, por exemplo, a definicao legal de 

ordem publica (artigo 2°, n. 21) e de policiamento ostensivo (artigo 27, n. 27). 

Merece ser citada ainda como legislacao voltada para o universo militar, mais 

especificamente legislacao admini strati va relacionada com a disciplina militar, os seguintes 

diplomas legais: Lei 6.880, de 1980, institui o Estatuto dos Militares, mais precisamente os 

membros das Forcas Armadas; Lei 5.836, de 1972, que dispoem sobre o Conselho de 

Justificacao, destinado a julgar, atraves de processo especial, a incapacidade do oficial das 
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Forcas Armadas para permanecer na ativa; Decreto 71.500, de 1972, que dispoe sobre o 

Conselho de Disciplina, destinado a julgar a incapacidade do Guarda-Marinha, do Aspirante-

a-Oficial e das demais pracas das Forcas Armadas com estabilidade assegurada, para 

permanecerem na ativa, criando-lhes tambem condicoes para se defenderem; o Decreto-lei 

1.002, de 1969, que institui o Codigo de Processo Penal Militar, alterado pela Lei 8.236, de 

1991; Lei 8.457, de 1992, que disciplina a Justica Militar da Uniao e funcionamento de seus 

servicos auxiliares; Lei 9.839, de 1999, que veda a aplicacao da Lei 9.099/95 na Justica 

Militar; e a Lei 3.909 de 14 de julho de 1977, atual Estatuto dos Policiais Militares do Estado 

da Paraiba; dentre outros. 

Em face do aumento da competencia da Justica Militar ante o controle jurisdicional 

das punicoes disciplinares militares, a Justica Militar ganha uma nova jurisdicao de natureza 

civel, capitaneada pelo Codigo de Processo Civil, Codigo Civil (Lei 10.406/2002), alem de 

toda a legislacao administrativa cabivel. 

Vale ainda esclarecer que cada unidade da federacao detem competencia para 

instituir seu regulamento disciplinar, que deve estar em harmonia com os ditames 

constitucionais e com as demais normas contidas em legislacao ordinaria. 

No tocante a necessidade de expedicao de legislacao mais recente que tenha por 

escopo regulamentar a disciplina militar, mais uma vez e de bom alvitre fazer uso das 

palavras de Jorge Cesar de Assis, Cicero Robson Coimbra Neves e Fernando Luiz Cunha 

(2008, p. 37): 

Como se percebe, a legislacao infraconstitucional clama por diplomas ou 
dispositivos mais consentaneos com a nova ordem. Alias, deve-se assinalar que ja 
"naufragou" um projeto de lei (Projeto de Lei 2.146-A, de 1989), que visava a 
atualizacao da situacao apresentada, nao passando pela Comissao de Justica e 
Redacao da Camara dos Deputados. 

No que tange a competencia da Justica Militar da Uniao, a esta compete processar e 

julgar os crimes militares definidos em lei, nao importando que seja seu autor, podendo 

inclusive efetuar julgamento de civil, possuindo jurisdicao em todo o territorio nacional. 
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Sao orgaos componentes desta o Superior Tribunal Militar (STM), com 15 ministros 

vitalicios, nomeados pelo Presidente da Republica, depois de aprovada a indicacao pelo 

Senado, devendo ser esta por maioria absoluta; e os Tribunals e Juizes Militares legalmente 

instituidos, nos termos do artigos 122 e 123, caput, da Constituicao Federal (CF). 

O Superior Tribunal Militar e o mais antigo Tribunal Superior no Brasil, recebendo a 

denominacao originaria de "Conselho Supremo Militar e de Justica", tendo sido criado com a 

advento da chegada da Familia Real Portuguesa a solo brasileiro, por Alvara com forca de lei 

assinado por D. Joao V I , existindo, pois, ha dois seculos. 

Constitui a segunda instancia da Justica Militar da Uniao, e detem competencia 

originaria para processar e julgar os Oficiais-Generais, para decretar a perda do posto e da 

patente dos Oficiais que forem julgados indignos ou incompativeis para com o Oficialato. E, 

pois, o orgao maximo da Justica Militar no pais. 

No que concerne a Justica Militar Estadual, a esta compete processar e julgar os 

crimes militares definidos em lei, desde que praticados por policiais e bombeiros militares; e 

competencia penal restrita, nao englobando civis, com jurisdicao que se limita ao territorio do 

respectivo Estado ou do Distrito Federal. 

Tendo em vista que a Carta Magna preve a possibilidade de os Estados criarem seus 

proprios Tribunals Militares quando o efetivo de militares ultrapassar o contingente 20.000 

integrantes, apenas os Estados de Sao Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul possuem 

tribunals militares proprios. 

Ex positis, o Tribunal Militar do Estado da Paraiba possui o segundo grau da Justica 

Militar Estadual no proprio Tribunal de Justica, assim como acontece com os demais Estados-

membros brasileiros e o Distrito Federal, e com excecao dos Estados citados no paragrafo 

anterior. 

O artigo 125 da Lei Maior, que teve sua redacao substancialmente alterada pela 

Emenda Constitucional 45/2004, institui o seguinte: 

Art. 125. Os Estados organizarao sua Justica, observados os principios 
estabelecidos nesta Constituicao. 

§ 1°. A competencia dos tribunals sera definida na Constituicao Federal, sendo a lei 
de organizacao judiciaria de iniciativa do Tribunal de Justica. 

(...) 
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§ 3°. A lei estadual podera criar, mediante proposta do Tribunal de Justica, a Justica 
Militar Estadual, constituida, em primeiro grau, pelos juizes de direito e pelos 
Conselhos de Justica e, em segundo grau, pelo proprio Tribunal de Justica, ou por 
Tribunal de Justica Militar nos Estados em que o efetivo militar seja superior a 
vinte mil integrantes. 

§ 4°. Compete a Justica Militar estadual processar e julgar os policiais militares e 
bombeiros militares nos crimes militares definidos em lei, cabendo ao tribunal 
competente decidir sobre a perda do posto ou da patente dos oficiais e da graduacao 
das pracas. 

§ 5°. Compete aos juizes de direito do juizo militar processar e julgar, 
singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as acoes judiciais contra 
atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justica, sob a presidencia de 
juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. 

(...) 

No que tange ao § 3° supra transcrito, merece enfase o fato de que, para instituicao 

do Tribunal de Justica Militar, levar-se-a em consideracao o efetivo militar, que abrangera nao 

apenas os policiais militares, mas tambem os integrantes dos Corpos de Bombeiros. 

Destaque-se, ainda, a ressalva a competencia do tribunal do juri quando a vitima for 

civil em caso de crimes dolosos contra a vida e mantem a competencia do tribunal competente 

para decidir sobre perda do posto e da patente dos oficiais e da graduacao das pracas. 

Alem disso, Jorge Cesar de Assis, Cicero Robson Coimbra Neves e Fernando Luiz 

da Cunha (2008, p. 131) esclarecem: 

Mas a maior mudanca diz respeito a figura do Juiz de Direito (ex-Juiz auditor), que 
passa a ser o Presidente dos Conselhos de Justica, em detrimento dos Oficiais 
Superiores da Forca, rompendo uma tradicao que vem desde o nascimento da 
Justica Militar Brasileira (...) 

Inova a Emenda Constitucional aprovada igualmente ao dispor que ao Juiz de 
Direito do Juizo Militar competira decidir singularmente os crimes militares 
praticados contra civis e as acoes judiciais contra atos disciplinares militares 
(grifo do autor). 

Em relacao as acSes judiciais contra atos disciplinares militares e facil entender: 
nao seria crivel que o Conselho, formado muitas vezes por oficiais de menor posto 
ou antiguidade que o Comandante Militar apontado como autoridade coatora, 
pudesse julgar tais processos, o que nao ocorre em relacao ao Juiz de Direito, 
protegido pelas garantias da magistratura que a propria Constituicao lhe estabelece. 
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Os Conselhos de Justica, orgaos colegiados sui generis, formado por juiz togado 

(auditor) e quatro juizes militares, constituem o 1° grau da Justica Militar, tanto na esfera da 

Uniao quanto na dos Estados ou do Distrito Federal. 

O Ministerio Publico Militar tambem possui previsao constitucional, e apesar desta 

denominacao, e instituicao civil, formado por membros civis, com autonomia e independencia 

funcional. Nos Estados e no Distrito Federal nao existe Ministerio Publico Militar, e sim, 

existem representantes dos Ministerios Publicos Estaduais que atuam junto as Auditorias 

Militares. 

Ante tudo o que fora exposto, fica patente que a Justica Militar constitui uma Justica 

especialissima, harmonicamente integrada ao Poder Judiciario Nacional e tendo como alicerce 

os ditames da Constituicao Federal, composta nao so por membros das Forcas Armadas e 

Auxiliares, mas tambem por civis. 

3.2 O Direito Disciplinar Militar 

Ao se tratar do carater disciplinar do Direito Militar, e de bom alvitre fornecer 

conceito de poder disciplinar, esbocado por Hely Lopes Meirelles (2005, p. 124): 

Poder disciplinar e a faculdade de punir internamente as infracoes funcionais dos 
servidores e demais pessoas sujeitas a disciplina dos orgaos e servicos da 
Administracao. E uma supremacia especial que o Estado exerce sobre todos aqueles 
que se vinculam a Administracao por relacoes de qualquer natureza, subordinando-
se as normas de funcionamento do servico ou do estabelecimento que passam a 
integrar definitiva ou transitoriamente. 

Nao se deve fazer confusao entre poder disciplinar, exercido pela Administracao em 

caso de infracao relacionada com o servico publico, com poder punitivo do Estado, realizado 
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por intermedio da Justica Penal (Poder Judiciario), com o escopo de coibir crimes e 

contravencoes. 

O Direito Disciplinar Militar, forma de manifestacao do poder disciplinar, tambem 

denominado de Direito Administrativo Penal Militar e area autonoma, constituindo o 

complexo de normas e principios que tern por meta manter e regularizar a normalidade do 

Servico Publico, por meio de institutos proprios. 

Como o Direito e um sistema harmonico e dinamico, onde todos os ramos mantem 

entre si inexoravel e indissociavel relacao, o mesmo acontece com o Direito Disciplinar, que 

se comunica constantemente, em especial, com o Direito Administrativo e com o Direito 

Penal. 

E atraves do ato disciplinar que se impoe a punicao militar, que esta previamente 

prevista nos regulamentos disciplinares militares, a autoridade coatora. 

Os direitos, deveres e prerrogativas dos militares, que devem inexoravelmente 

destacar-se por sua conduta ilibada e disciplinada, estao previstos em legislacao propria. A 

Lei n° 6.880/80, que, como ja fora dito em momento oportuno, constitui o Estado dos 

Militares, preve as varias obrigacoes impostas aos militares das Forcas Armadas; na esfera 

estadual, a legislacao das policias militares e dos corpos de bombeiros militares tern 

dispositivos analogos a legislacao do Exercito, com as peculiaridades de cada Unidade 

Federativa. 

O desrespeito aos deveres ou o abuso dos direitos inerentes aos militares conduzem a 

configuracao de infracoes disciplinares, e por via de consequencia, a instalacao dos 

procedimentos disciplinares, que poderao resultar em punicao do agente; sancao esta que, 

inexoravelmente, deve estar prevista em diploma legal, tendo em vista a incidencia do 

principio da legalidade, um dos principals sustentaculos do ordenamento juridico de todos os 

Estados Democraticos de Direito. 

Sendo inviavel que exista infracao sem que lei anterior a defina como tal, nem a 

existencia de pena sem previa e justa cominacao legal, os policiais militares das Corporacoes 

militares dos Estados e do Distrito Federal so serao agentes passivos em procedimentos 

disciplinares quando agirem em desacordo os deveres inerentes a sua funcao. Dai a essentia 

do Direito Disciplinar, formulado para coibir condutas incoerentes, que nao combinem com o 

elevado espirito das atividades exercidas pelo Exercito e pelas Policias Militares. 
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Explanar sobre o Direito Disciplinar, pois, exige uma abordagem sucinta acerca dos 

elementos "disciplina" e "hierarquia", estes componentes intrinsecos daquele, constituindo o 

alicerce das Forcas Armadas e Auxiliares. 

A hierarquia deve ser entendida como a qualidade atribuida a determinado individuo, 

dentro de determinado grupo organizado, que lhe confere o poder de comandar os demais 

componentes dentre de tal grupo; para os militares, esse poder de lideranca e legalmente 

regulamentado. 

A Lei 6.880/1980, que instituiu o Estatuto dos Militares, em seu artigo 14, caput e 

paragrafo primeiro, in verbis, estabelece o seguinte: 

Art. 14. A hierarquia e a disciplina sao a base institucional das Forcas Armadas. A 
autoridade e a responsabilidade crescem com grau hierarquico. 

§ 1°. A hierarquia militar e a ordenacao da autoridade, em niveis diferentes, dentro 
da Estrutura das Forcas Armadas. A ordenacao se faz por postos ou graduates; 
dentro de um mesmo posto ou graduacao se faz pela Antigiiidade no posto ou na 
graduacao. O respeito a hierarquia e consubstanciado no espirito de acatamento a 
seqiiencia de autoridade. 

Como se depreende da leitura do dispositivo acima exposto, a propria legislacao 

tratou de formular conceito de hierarquia militar, deixando evidente que esta se baseia em 

esquema de escalonamento, constituindo verdadeiro principio fundamental norteador da vida 

organica e funcional das Forcas Armadas (e tambem das Forcas Auxiliares). 

A desestruturacao dos graus de hierarquia fatalmente conduzem a dissolucao da 

ordem e do servico militar. 

Em outras palavras, pode-se defini-la como o vinculo de autoridade que liga em 

graus sucessivos, de forma organica e sistematica, agentes numa relacao de subordinacao. 

No que conceme a questao da disciplina, deve-se inicialmente esbocar os ditames 

legais dos §§ 2° e 3°, artigo 14, do Estatuto dos Militares, que traz a lume o seguinte: 
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(-) 

§ 2°. Disciplina e a rigorosa observancia e o acatamento integral das leis, 
regulamentos, normas e disposicoes que fundamentam o organismo militar e 
coordenam seu funcionamento regular e harmonico, traduzindo-se pelo perfeito 
cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse 
organismo. 

§ 3°. A disciplina e o respeito a hierarquia devem ser mantidos em todas as 
circunstancias da vida entre militares da ativa, da reserva remunerada e reformados. 

Ex positis, pode-se perceber que a disciplina consiste na observancia as prescricoes 

regulamentares e pela consciente e deliberada obediencia as ordens legais, com acatamento 

das determinacoes advindas dos superiores hierarquicos, desde que estas ultimas, obviamente, 

nao sejam contrarias aos ditames legais e que nao afetem a sustentacao do regime 

constitucional democratico. 

A disciplina militar e elemento essencial das Forcas Armadas e das Auxiliares; afinal 

de contas, um exercito que tenha perdido a disciplina e incapaz de sobreviver. O sendo de 

obediencia deve constituir a essentia da milicia, e e conditio sine qua non para a eficacia do 

organismo militar. 

Neste diapasao, o Codigo Penal Militar Brasileiro previu, em seu artigo 38, b, entre 

as excludentes de culpabilidade, que "nao e culpado quern comete o crime em estrita 

obediencia a ordem direta do superior hierarquico em materia de servicos". 

Nesta situacao, quern respondera pelo eventual fato tipico e antijuridico e o autor da 

ordem. Todavia, o referido diploma legal estatui no § 2° do artigo 38 que acarretara 

punibilidade solidaria do inferior hierarquico quando a ordem tiver por objeto a pratica de ato 

manifestamente delituoso, ou quando houver excesso nos atos ou na forca de execucao por 

parte de quern a cumpriu. 

A hierarquia e a disciplina constituem a base das Instituicoes Armadas, mantendo 

entre si um funcionamento diuturnamente sistematico e coordenado, sendo inclusive 

constitucionalmente protegidas, uma vez sem elas a estrutura militar torna-se incapaz de 

operar e existir. 

Em caso de ato contrario a disciplina, Jorge Cesar de Assis (2008, p. 79), fornece a 

seguinte licao: 
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Da mesma forma, todo militar que tiver conhecimento de fato contrario a disciplina, 
devera participa-lo ao seu chefe imediato, por escrito. Por sua vez, recebida e 
processada a Parte, sera entregue Formulario de Apura?ao de Transgressao 
Disciplinar ao militar arrolado como autor do(s) fato(s) que apora o seu ciente na l a 

via e permanecera com a 2 a via, tendo, a partir de entao, tres dias uteis, para 
apresentar, por escrito (de proprio punho ou impresso) e assinado, suas alega9Ses de 
defesa no verso do formulario. Nao ha, a principio, nenhuma ofensa do Comandante 
ao subordinado na apuracao da transgressao disciplinar, sendo que a omissao do 
oficial em faze-lo pode caracterizar igualmente uma transgressao da disciplina, ou, 
conforme as circunstancias, crime militar de condescendencia criminosa. 

Vale salientar ainda que, atualmente, todas as transgressoes militares estao definidas 

em decreto, e nao em lei, o que engendra proficua e profunda discussao doutrinaria acerca da 

constitucionalidade ou nao de todas as prisoes efetuadas em face de transgressoes 

disciplinares. A doutrina majorante defende a constitucionalidade das mesmas 

Tal discussao e dotada de total relevancia, principalmente em face do principio 

insculpido no art. 5°, LXI , que dispensa ordem judicial fundamentada a prisao nos casos de 

transgressao disciplinar e crimes propriamente militares, definidos em lei. Vale ainda salientar 

que e vedada a adocao de habeas corpus em caso de punicoes disciplinares militares, 

consoante estabelece o artigo 142, § 2° da Carta Magna Brasileira. 

3.3 Atividade policial: Conceito de policia e origem da atividade policial 

A Nova Enciclopedia Brasileira de Consultas e Pesquisas apud Jorge Cesar de Assis, 

Cicero Robson Coimbra e Fernando Luiz Cunha (2008, p. 32), traz a lume a seguinte 

definicao de policia: 

s.f. A ordem ou seguranca publica; o conjunto de leis e disposicoes que lhe servem 
de garantia; a parte da For9a Publica ou Corpora9ao incumbida de manter essas leis 
e disposi96es de boa ordem; civiliza9ao; cultura social; cortesia; nome comum a 
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diversos departamentos especializados na defesa do regime politico do Estado 
(policia politica, policia militar), na fiscalizacao inspecao ou profilaxia de certas 
doen9as (policia sanitaria), etc; s.m. individuo pertencente a corpora?ao policial. 

O Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Paraiba, a Lei 3.909 de 14 de julho 

de 1977, em seu art 3°, caput, traz a seguinte definicao de policial militar: 

(...) 
Art. 3°. Os integrantes da Policia da Paraiba, em razao da destinagao constitucional 

da Corpora?ao e, em decorrencia das Leis vigentes, constituent uma categoria 

especial de servidores publicos estaduais e sao denominados policiais-militares. 

Percebe-se que o conceito de policia esta necessariamente ligado ao poder do Estado 

de fiscalizar diversos aspectos da vida em sociedade, a fim de manter a ordem publica, a paz 

social e a observancia das leis. 

A Policia Militar (cujos procedimentos disciplinares em face do contraditorio e da 

ampla defesa constituem o cerne da presente pesquisa), ante a definicao acima delineada, e 

com base no que preleciona o artigo 144, § 5°, da Carta Magna, constitui a corporacao dos 

Estados-membros responsavel pela policia ostensiva e preservacao da ordem publica, 

preservando e mantendo a paz social e restaurando-a quando maculada. 

A atividade policial e, pois, elemento essencial de preservacao do proprio Estado, 

tendo surgido concomitantemente com a humanidade; desde os primordios o homem teve a 

necessidade de exercer poder de inspecao, coercao, repressao em caso de instalacao de caos e 

anarquia, e de fiscalizacao. 

Com o advento da propriedade privada, essa necessidade ganhou mais dimensao e se 

aperfeicoou. A partir do instante em que se comecou a delimitar determinada area 

classificando-a como sendo de sua propriedade, comecaram a surgir diversos conflitos 

interindividuais. 

Caso prevalecesse apenas a lei natural, sem a interferencia de um conjunto de normas 

e de leis que regulassem a conduta humana, os mais fortes permanentemente se imporiam aos 

mais fracos, perseverando a indisciplina e a injustica. 
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Todavia, a figura abstrata que e o ente Estatal personifica-se por meio de orgaos e 

pessoas com atribuicoes legalmente estabelecidas; este avoca para si, com exclusividade, o 

poder de manter a ordem social, de forma a tentar dirimir os conflitos da forma mais justa e 

coerente possivel e evitar a instalacao da anarquia e a desestruturacao e destruicao da propria 

sociedade. 

Consoante o constitucionalista Pedro Lenza (2006, p. 483), a atividade policial pode 

ser dividida em duas grandes areas, a saber: a policia admini strati va ou ostensiva, que atua de 

forma preventiva, na area do ilicito administrativo; e a policia judiciaria ou policia de 

investigacao, que atua repressivamente, depois de ocorrido o ilicito penal. 

Ex positis, percebe-se o quao imprescindivel e para a entidade abstrata com 

personalidade abstrata, composta por seus elementos fundamentals (povo, territorio, governo 

e soberania) a execucao da atividade policial, nem nome de sua auto-preservacao. 

3.3.1 Poder de Policia e consideracoes acerca do elemento "autoridade" 

A doutrinadora Maria Sylvia Zanella di Pietro (1997, p. 94), define poder de policia 

como a "atividade do Estado consistente em limitar o exercicio dos direitos individuais em 

beneficio do interesse publico". 

O poder de policia tern por o escopo a promocao de efetiva seguranca publica, que e 

dever do Estado para com todos os seus cidadaos, a fim de preservar a ordem e a 

incolumidade das pessoas e do patrimonio. 

Na linha de pensamento de Jorge Cesar de Assis, Cicero Robson Coimbra Neves e 

Fernando Luiz Cunha (2008, p. 32), o poder de policia consiste no "poder coercitivo que 

possui o Estado, de intervir na conduta das pessoas que vivem em sociedade, de modo a fazer 

que se amoldem a regras prefixadas que possibilitem a coexistencia" 

O legislador tambem tratou de formular definicao acerca do que vem a ser poder de 

policia, manifestada nos termos do artigo 78 do Codigo Tributario Nacional, in verbis: 

Considera-se poder de policia atividade da administracao publica que, limitando ou 
disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a pratica de ato ou abstencao de 
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fato, em razao de interesse publico concernente a seguran9a, a higiene, a ordem aos 
costumes, a disciplina da produ9ao e do mercado, ao exercicio de atividades 
economicas dependentes de concessao ou autoriza9§o do Poder Publico, a 
tranquilidade publica ou ao respeito e aos direitos individuais ou coletivos. 

Depreende-se ante o que fora acima descrito, que o poder de policia e atividade 

eminentemente administrativa, de carater disciplinador e por vezes ate restritivo, em face de 

interesse maior - interesse publico - e em nome do bem-estar da coletividade. 

Outro aspecto relevante a ser abordado e a questao do poder de fiscalizacao do corpo 

social, em nome da escolha do Estado, que desagua de forma inafastavel no poder de policia; 

tal poder de inspecao, coercao e manutencao da ordem, forma de exteriorizacao da atividade 

administrativa, nos termos e moldes legais, e denominado de autoridade. 

As Policias Militares, na condicao de entidades asseguradoras da seguranca publica, 

tern como exercicio regular de seus trabalhos o policiamento ostensivo e a preservacao da 

ordem publica. A competencia para executar tal mister advem nada menos que da Lei 

Fundamental patria. 

Assim sendo, os membros das supracitadas corporacoes, respeitando o grau 

hierarquico e agindo dentro dos padroes morais e eticos, obedecendo as atribuicoes que lhe 

foram outorgadas, detem o que se pode chamar de autoridade policial, correspondente a sua 

missao constitucional da ordem publica, promovendo o bem-estar social e cumprindo com o 

dever de preservar a ordem publica; dever este que se reveste de tal magnitude que acaba 

permitindo que, em situacoes excepcionais, a Policia Militar atue em substituicao ou 

complementacao a outros orgaos policiais. 

E imperioso realcar que a autoridade e do cargo ou da funcao, e nao de quern a 

exerce; o policial e instrumento de exteriorizacao da atividade administrativa e da autoridade 

estatal, que a criou com o escopo de auxiliar a consagracao de Justica e garantir a preservacao 

da ordem. 

Jorge Cesar de Assis, Cicero Robson Coimbra Neves e Fernando Luiz Cunha (2008, 

p. 23) asseveram: 

Essa autoridade, conhecida por AUTORIDADE POLICIAL MILITAR, so cessa 
quando, onde houver, a ocorrencia e entregue a outra autoridade policial, a civil, 
encarregada da feitura do inquerito. E isto e" feito diariamente, com a apresenta9ao 
de infratores nas delegacias competentes (...) O inquerito, pe9a informativa, contem 
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as diligencias investigatorias e tudo o que possa interessar a realizacao da Justica. 
Uma vez conclusa a fase cartoraria da atividade policial judiciaria, e assim, o envio 
do inquerito policial a Justica, tambem cessa a autoridade de quern tenha a 
presidido, pois o fato ficara agora sub judice. 

Essa estrutura, vale assinalar, sofre, em alguns ilicitos penais, alteracao em face dos 
postulados trazidos pelas Leis Federais 9.099/95 e 10.259/01, que inovaram a 
persecucao criminal com o Termo Circunstanciado (TC) (...). 

Nesta linha de raciocinio, contempla-se que so quem detem autoridade e quem detem 

competencia, nos moldes e ditames legais; os componentes das policias militares, mais 

precisamente, os policiais militares, aqui visto como elementos integrantes da Corporacao, 

detem competencia de natureza constitucional, em face da coerente e sensata redacao do § 5°, 

artigo 144/CF. 
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4 OS PROCESSOS DE APURA^AO DE TRANSGRESSAO DISCIPLINAR NA POLICIA 
MILITAR DA PARAIBA EM FACE DO CONTRADITORIO E DA AMPLA DEFESA 

O capitulo que encerra a presente pesquisa tem por escopo adentrar no exame da 

incidencia dos principios do contraditorio e da ampla defesa nos processos disciplinares na 

Policia Militar do estado paraibano. 

A priori, far-se-ao consideracoes acerca do devido processo legal em face do Direito 

Militar Brasileiro. 

Tambem analisar-se-a a importancia da aplicacao dos principios da 

proporcionalidade e razoabilidade nos procedimentos adotados no universo militar, alem de 

analisar a questao das penas disciplinares. 

Ainda neste capitulo, perscrutar-se-a a composicao e organizacao da Policia Militar 

na Paraiba, a fim de propiciar um conhecimento mais efetivo do funcionamento geral do 

referido orgao assegurador da seguranca publica. 

Por fim, o contraditorio e a ampla defesa serao vislumbrados dentro da esfera da 

Milicia paraibana, analisando aspectos teoricos e praticos, para que se possa constatar se tais 

preceitos norteadores, essenciais a consagracao da justica, sao observados nos procedimentos 

disciplinares da Policia Militar do referido Estado-membro da Federacao. 

4.1 O Devido Processo Legal e o Direito Militar Patrio 

Apos a analise do contraditorio e da ampla defesa, imperioso faz-se tecer breves 

comentarios acerca do devido processo legal, ja que este constitui um dos marcos do 

desenvolvimento do moderno processo judicial. 

Andre Rovegno (2005, p. 243) assevera: 

E por isso que se pode afirmar que a clausula do devido processo legal significa a 
imposicao de observancia, pelo Estado, do feixe completo de principios e normas 
que defendem o patrimonio juridico do individuo. Tem, ainda, a finalidade 
integrativa da ordem juridica, no sentido de permitir 'por meio de construcSes 
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doutrinarias e jurisprudenciais, se de assento constitucional a garantias nao 
expressas'. Podemos, assim, dizer que o devido processo legal e a clausula de 
garantia das garantias processuais, pois 'falar de garantias processuais e falar do 
devido processo legal e da legalidade. Ou entao, como afirma Fernando da Costa 
Tourinho Filho, 'nesta expressao - due process of law - estao todas as garantias 
processuais. 

O devido processo legal e derivacao do principio da legalidade, viga mestra do 

moderno Estado Democratico de Direito, que assegura a todo cidadao plenitude de defesa, 

usando os meios e recursos legais existentes. 

Atraves do mesmo, as partes em litigio usufruem do sentimento de seguranca no que 

tange ao direito de serem ouvidas, de receberem informacoes acerca das modificacoes no 

curso do processo, de lancar mao de defensor tecnicamente habilitado para defender seus 

interesses, de que as decisoes judiciais sejam sempre motivadas, justificadas e fundamentadas, 

de recorrer ate instancia superior em caso de discordancia de entendimento do orgao do Poder 

Judiciario, e da imutabilidade do transito em julgado das sentencas. 

Os principios do devido processo legal, do contraditorio e da ampla defesa 

apresentam uma comunicacao indissociavel. Mas ainda persiste a dificuldade de efetuar 

perfeita delimitacao cientifica dos mesmos, vigorando celeuma doutrinaria concernente a 

amplitude destes: alguns estudiosos defendem que o devido processo legal e genero e o 

contraditorio e a ampla defesa sao especies desse genero; outros afirmar que o devido 

processo legal esta contido nas ideias de contraditorio e ampla defesa. 

O devido processo legal configura protecao plena do individuo, assegurando 

paridade total de condicoes com o Estado-persecutor. E justamente este o elemento nuclear do 

preceito ora estudado: a garantia de plenitude de defesa aos que estao envolvidos em 

determinado processo. 

Dada a incontestavel abrangencia, o principio supracitado quase se confunde com o 

proprio Estado de Direito. A doutrina o define como sendo a garantia das garantias, em face 

do poder estatal, abarcando, pois, as ideias de contraditorio e ampla defesa, segundo 

entendimento dominante entre os estudiosos do direito. 

Pedro Lenza (2006, p. 565) corrobora o aludido posicionamento, preceituando o 

seguinte: 
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Ninguem sera privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. 
Corolario a este principio assegura-se aos litigantes, em processo judicial ou 
administrativo, e aos acusados em geral, o contraditorio e a ampla defesa, com os 
meios e recursos a ele inerentes. 

Alem disso, e imperioso destacar que o devido processo legal esta inexoravelmente 

ligado ao principio da garantia de defesa assegurado pelo Estado de Direito. 

O inciso LV do artigo 5° da Carta Magna confere aos acusados em geral a 

prerrogativa de defender-se, contrariando as acusacoes que lhe sao imputadas, valendo-se de 

todos os meios de prova em direito admitidas, ao instituir que "aos litigantes, em processo 

judicial ou administrativo, e aos acusados em geral sao assegurados o contraditorio e ampla 

defesa, com os meios e recursos a ela inerentes". 

Ex positis, percebe-se que o devido processo legal, que usufrui da elevada condicao 

de principio constitucional, deve estar presente em todos feitos punitivos, seja no ambito 

judicial quanto nos procedimentos disciplinares administrativos da Policia Militar; somente 

quando este e devidamente observado e respeitado e que a aplicacao das sancoes em face das 

transgressoes disciplinares configura-se como algo justo e pertinente. 

4.2 Proporcionalidade e razoabilidade em face do procedimento disciplinar militar 

Os principios da razoabilidade e da proporcionalidade estao positivados na Lei n° 

9.784/99 (art. 2°, caput), que regula o processo administrativo no ambito da Administracao 

Publica Federal. Alem disso, sao reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudencia tambem 

como principios do sistema constitucional brasileiro (CF, art. 5°, §2°); assim sendo, informam 

e regem nao so o Direito Processual, mas todos os ramos do Direito. 

Como ja fora explanado, fazer distincao entre principios de natureza similar e tare fa 

ardua; todavia, propedeuticamente, e de bom alvitre tentar ultrapassar tal barreira, fornecendo 

elementos que permitam compreendem melhor os preceitos aqui analisados. 
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Fazendo uma analise acerca do significado do vocabulo "razao", a maioria dos 

etimologos concorda que o latim ratio (razao, tanto no sentido de faculdade humana, quanto 

na acepcao matematica ja exposta) e a raiz comum dos vocabulos racional e razoavel. 

O principio da razoabilidade diz respeito ao aspecto qualitativo da relacao meio-fim, 

sendo razoavel o ato que, para atingir determinada finalidade, utiliza-se das ferramentas 

adequadas e necessarias, racionalmente aptas para alcancar o fim proposto, nao acarretando 

sacriflcios desnecessarios aos direitos e interesses juridicamente protegidos. 

No que tange a proporcionalidade, esta palavrada deriva do latim proportio, que se 

refere principalmente a divisao em partes iguais ou correspondentes a uma dada razao; esta 

ligada a ideia de justa medida, de equilibrio, de quantidade, da proibicao de excessos. Nesta 

esteira de raciocinio, o principio da proporcionalidade diz respeito a analise da equivalencia 

de quantidade entre meio e fim, impedindo atos que, nao obstante utilizem dos meios corretos, 

abusem na quantificacao destes. 

Parte da doutrina considera os termos "proporcionalidade e razoabilidade" 

sinonimos, uma vem que apresentam raiz e objetivos comuns. Em alguns julgados do 

Supremo Tribunal Federal, pode-se notar a utilizacao indistinta de ambos os termos (AI-AgR-

ED-ED n° 265.064/MT, T Turma, Relator Ministro Carlos Velloso, DJ de 23.08.2002, p. 114; 

HC n° 76.060/SC, l a Turma, Relator Ministro Sepulveda Pertence, DJ de 15.05.1998, p. 44). 

Em sentido contrario: ADC n° 9/DF, Relatora p/ Acordao Ministra Ellen Gracie, DJ 

23.04.2004, p. 6) 

Uma outra tendencia, majoritaria no Brasil, defende que a proporcionalidade e 

apenas um aspecto da razoabilidade: um ato so e razoavel quando, alem de proporcional, 

fosse racionalmente aceitavel e legitimo. 

Como o assunto gera bastante celeuma, existe uma terceira posicao, que defende que 

proporcionalidade pressupoe razoabilidade. 

Por fim, ha uma tendencia no sentido de que os dois principios, apesar de possuirem 

um tronco comum, sao dessemelhantes. Um nao engloba o outro: ocupam campos normativos 

distintos e especificos. 

Discussoes de carater teorico a parte, imprescindivel e destacar que a sancao aplicada 

deve guardar rela9ao de conseqiiencia com a falta praticada (razoabilidade), alem de ser 

proporcional a gravidade do ilicito e dos prejuizos gerados, respeitando a rela9ao causa-

conseqiiencia. 

Nesse sentido, a Lei n° 8.112/90 (Lei dos Servidores Publicos), determina: 
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Art. 128. Na aplicacao das penalidades serao consideradas a natureza e a gravidade 
da infracao cometida, os danos que dela provierem para o servico publico, as 
circunstancias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais. 

Pela leitura do dispositivo acima citado, percebe-se a essencialidade de se observar a 

proporcionalidade e a razoabilidade no momento da aplicacao de penalidade ao servidor 

publico infringente, tudo devidamente motivado e fundamentado, principios basilares que 

regem o sistema juridico patrio, notadamente o direito processual e o direito administrativo. 

Estes devem ser sempre observados na definicao das formalidades essenciais, na 

anulacao, revogacao e convalidacao, na impulsao de oficio do processo e na interpretacao das 

normas administrativas. 

Por fim, e imperioso ressaltar que atos desarrazoados e/ou desproporcionais sao 

ilegais, devendo, pois, serem anulados pela Administracao ou pelo Judiciario, com efeitos 

retroativos. Quando os defeitos forem sanaveis, contudo, o ato podera ser convalidado, com a 

correcao das falhas que o invalidavam. 

Outrossim, na esfera do procedimento disciplinar militar, a incidencia dos principios 

perscrutados constitui elemento imprescindivel para a imposicao de sancao justa e adequada 

ao caso concreto, em caso de infracao cometida por policial militar da Corporacao Policial 

Militar de quaisquer dos Estados da Federacao, devendo ainda estarem configuradas a 

fundamentacao e a motivacao, que conferem a decisao punitiva carater de legalidade e 

sensatez. 

4.2.1 As sancoes disciplinares na legislacao militar paraibana 

Os mandamentos que coordenam e disciplinam a Militar Paraibana, em sua grande 

maioria, tiveram sua elaboracao em periodo anterior a Constituicao Federal de 1988; assim 

sendo, aqueles que tem conteudo contrario a nova ordem constitucional perderam sua 

validade, dada a hierarquia normativa que institui a superioridade dos ditames constantes na 
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Carta Magna; os que estao em harmonia com a Lei Maior sao amparados pelo fenomeno da 

recepcao e continuam a vigorar e a produzir seus efeitos juridicos. 

Fazendo analise das sancoes constantes no Decreto 8.962, de 11.03.1981, que institui 

o Regulamento Disciplinar da Policia Militar do referido Estado, imperioso faz-se trazer a 

lume a redacao do art. 35, in verbis: 

A aplicacao da punicao deve obedecer as seguintes normas: 

1) A punicao deve ser proporcional a gravidade da transgressao, dentro dos 
seguintes limites: 

a) de advertencia ate 10 dias de detencao para transgressao leve; 

b) de detencao ate 10 dias de prisao para transgressao media; 

c) de prisao a punicao prevista no art. 31 deste Regulamento para a transgressao 
grave; 

(...) 

Percebe-se que o dispositivo supracitado menciona que a punicao disciplinar deve 

obedecer ao principio da proporcionalidade, ja delineado no presente trabalho, graduando a 

pena de acordo com a conduta do agente. Todavia, e de bom torn avocar o principio da 

razoabilidade - tambem ja analisado em momento oportuno desta pesquisa - para a justa 

aplicacao das leis, inclusive no que concerne ao direito militar. 

Quanto a pena de advertencia, dada a objetividade do dispositivo que a regula, ficam 

dispensados comentarios mais profundos, ate mesmo porque a sua aplicacao e 

indiscutivelmente necessaria em qualquer ramo de atuacao, tanto no ambito publico quanto no 

setor privado. O que merece enfase e a questao da aplicacao da pena de prisao ao militar que 

comete algum deslize no exercicio de seus misteres. 

E imperioso destacar que a lei militar encontra-se defasada, anacronica (inserida 

neste contexto a lei paraibana), exigindo uma reformulacao a fim de atualizar diversos 

dispositivos ainda visivelmente dominados pela ideologia do Governo Militar, que destoam 

com a ordem constitucional imposta pela Carta Magna de 1988. 

Nao e razoavel aplicar ao integrante da Milicia, profissional que exerce elevada 

missao de defesa da ordem e da paz social, pena disciplinar de prisao a fim de corrigir 

determinada falta cometida, por ser demasiadamente rigorosa; por esta razao, tambem nao 
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sera possivel falar-se em proporcionalidade, por haver evidente desequilibrio entre ato e 

conseqiiencia. 

Alem disso, e publico e notorio que muitas vezes ocorrem atos de arbitrariedade de 

superiores em face de seus subordinados, inclusive no universo militar, que lancam mao do 

instrumento de prisao de forma injusta e indiscriminada; a fim de evitar excessos, a 

necessidade de revisao da penalidade acima referida torna-se necessidade inafastavel e 

incontestavel. 

Afinal de contas, existem no ordenamento juridico outros meios mais coerentes de 

correcdes para acontecimentos de menor potencial ofensivo, tais como a aplicacao de pena 

pecuniaria e prestacao de servicos a comunidades, sancoes de carater menos humilhante, mais 

humano e condizente com determinadas condutas praticadas por um policial militar no 

exercicio de suas atribuicoes. 

Extinguir a pena de prisao e a adocao de penas alternativas nada mais e do que 

medida salutar de exercicio da justica e forma de atender as prescricoes de um ordenamento 

juridico firme, porem justo, equilibrado e digno. 

4.3 A Policia Militar no Estado da Paraiba: consideracoes gerais 

A Policia Militar da Paraiba e Comandada atualmente pelo Coronel PM Wild de 

Oliveira Monteiro, natural da cidade de Joao Pessoa, nomeado no dia 19 de agosto de 2009, 

pelo Governador do Estado Jose Targino Maranhao. 

A Corporacao Policial do Estado da Paraiba esta regulamentada em uma serie de 

diplomas legais estaduais, alem da legislacao federal pertinente, que lhe conferem 

organizacao e fundamentam suas atividades. 

A organizacao basica deste orgao encarregado da seguranca publica, atuando de 

forma auxiliar paralelamente ao Exercito, encontra-se depositada na Lei Estadual de n° 3.909, 

de 14 de julho de 1977, e tem tambem como primados a hierarquia e a disciplina. 

A Policia Militar compete executar, com exclusividade, ressalvadas as missoes 

proprias das Forcas Armadas, o policiamento ostensivo fardado, planejado pelas autoridades 

policiais competentes, a fim de assegurar o cumprimento das determinacoes legais; a 
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manutencao da ordem publica quando perturbada. com atuacao repressiva quando necessario; 

a atuacao de forma preventiva, com forca de persuasao, em areas especificas, onde se presuma 

ser possivel a perturbacao da ordem. E o que preleciona o artigo 2° da supracitada lei. 

A administracao, o comando e o emprego da Corporacao sao da competencia do 

Comando Geral, que e assessorado pelos orgaos de direcao. 

A Lei Estadual n° 3.909, de 14 de julho de 1977, constitui o Estatuto da Policia 

Militar da Paraiba - PM/PB, regulando a situacao, obrigacoes, deveres, direitos e 

prerrogativas dos policiais militares no referido Estado-membro da federacao. 

Para fazer parte da Corporacao Militar paraibana, alem de atender as condicoes 

relativas a nacionalidade, idade, aptidao intelectual, capacidade fisica e idoneidade moral, o 

interessado deve ser aprovado em concurso publico para provimento deste cargo e passar por 

curso de formacao. A atividade militar dever ser exercida de forma idonea, sendo vetada para 

aqueles que, por exemplo, apresentam antecedentes criminals ou policiais. 

Alem das supramencionadas leis, a PM/PB ainda conta com rol consideravel de 

diplomas que a rege e regular de forma efetiva, a saber: Lei n° 4.023, de 1878, que altera a 

redacao de alguns dispositivos das leis n° 3.908 e 3.909; Lei n° 4.024, de 1978, que dispoe 

sobre o Conselho de Disciplina; Decreto n° 8.692, de 1981, que institui o Regulamento 

Disciplinar da PM/PB; Lei n° 4.256, de 1981, que dispoe sobre o Conselho de Justificacao; 

Lei n° 4.296, de 1981, que traz alteracoes para a Lei n° 3.909; Lei n° 4.803, de 1985, que 

autorizou a criacao da Companhia Feminina; Lei n° 5.264, de 1990, que cria o sistema de 

ensino da Policia Militar; Lei n° 5.830, de 1993, que cria a Diretoria de Saude; Lei n° 7.059, 

de 2002, que dispoe sobre o escalonamento vertical; Lei n° 7.165, de 2002, que fixa o efetivo 

da Policia Militar; Lei n° 7.605, de 2004, que dispoe sobre o ingresso na PM; Lei n° 8.562, de 

2008, que dispoe sobre Remuneracao; entre outras. 

Dentre os mesmos, merecem enfase os principios constitucionais do contraditorio e 

da ampla defesa em face dos procedimentos disciplinares da milicia paraibana. 

A priori, faz-se necessario trazer a lume a licao de Jorge Cesar de Assis (2008, p. 

199) que esclarece que, "em que pese ser comum tratar-se, no ambito das corporacoes 

militares por PROCEDIMENTOS, o correto e a designacao de PROCESSOS Administrativos 

Militares, via de regra, o Conselho de Justificacao - CJ (...)". 

Consideracoes de carater tecnico feitas, no cotidiano os membros da Policia Militar 

em todos os Estados Membros preferem adotar o vocabulo "procedimento", que do ponto de 
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vista teorico, manifesta uma imprecisao, uma vez que "processo" e conjunto de atos para 

obtencao de solucao para determinado litigio judicial ou administrativo, significando ainda os 

autos materialmente considerados, ao passo que "procedimento" e modo de realizacao do 

processo, isto e, o rito processual, nao sendo possivel haver processo sem procedimento, mas 

existindo procedimentos administrativos que nao constituem processo, como por exemplo, a 

licitacao. 

Todavia, vale destacar que esta inexatidao de carater tecnico/teorico em nada 

prejudica o entendimento da tematica. 

Como ja fora mencionado, a Lei Maior brasileira situou os destacados principios 

conjuntamente, em seu inciso LV, artigo 5.°, in verbis: "Aos litigantes, em processo judicial 

ou administrativo, e aos acusados em geral sao assegurados o contraditorio e a ampla defesa, 

com meios e recursos a ela inerentes". 

O Principio do Contraditorio contem o enunciado de que todos os atos processuais ou 

de natureza procedimental devem primar pela bilateralidade das partes, e pela possibilidade de 

tais atos serem contrariados com provas e alegacoes. 

O Principio da Ampla Defesa traduz-se na liberdade inerente ao individuo, no 

universo do Estado Democratico de alegar fatos e propor provas em defesa de seus interesses. 

A correlacao entre a Ampla Defesa e Contraditorio e evidente e incontestavel, nao 

sendo concebivel falar-se em um sem pressupor a existencia do outro, ambos assegurando ao 

acusado o direito de defesa, direito natural essencial a auto-preservacao. Dai o legislador 

constituinte acolher ambos os principios em unico dispositivo que se espraia por todo o 

ordenamento juridico. 

No ambito do Direito Administrativo e Processual Civil, estes apresentam constante 

atuacao. Na esfera Militar, mais precisamente, no campo da Policia Militar Paraibana, estes 

preceitos configuram-se como verdadeiros corolarios da justica e da verdade. 

Em tese, tendo em vista a Carta Magna de 1988, as Leis Federals e Estaduais 

pertinentes e regimentos internos administrativos, contempla-se a efetividade/eficacia de tais 

preceitos, conferindo ao procedimento disciplinar carater legal e justo, uma vez que estes sao 

instrumento de consagracao de outro principio, de total magnitude para o Estado de Direito, 

que e o principio da legalidade. 

Com base ainda em outros principios, como o da legalidade, os da proporcionalidade 

e razoabilidade, o do devido processo legal, o da impessoabilidade, moralidade e eficiencia, 

dentre outros que iluminam e conferem vivacidade ao ordenamento juridico pratico, o 
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contraditorio e a ampla defesa, em face da legislacao vigente, tanto na esfera estadual quanto 

na federal, encontram efetividade nos batalhoes espalhados pelo Estado da Paraiba. 

A Constituicao Federal estabeleceu expressamente que todos sao inocentes ate que 

prove em contrario, so podendo considerar-se alguem culpado apos sentenca transitada em 

julgado, sem possibilidade de interposicao de mais nenhum recurso legal, esgotando-se todas 

as esferas competentes para julgamento. Analogicamente, so se poder considerar determinado 

policial como infrator e culpado, em face de suposta conduta indisciplinar, apos competente e 

necessario processo administrativo, com apresentacao de provas, argumentacoes, contra-

argumentacoes, contestacoes, respondendo as imputacoes que lhe sao feitas de forma 

equanime e equilibrada. 

Assim sendo, contraditorio e ampla defesa sao instrumentos utilizados para a 

promocao do bem comum, da consagracao da justica, e devem ser utilizados de forma sensata, 

a fim de impedir que falsas acusacoes possam macular a vida e o nome de cidadaos de boa 

indole; usa-los de forma ardilosa, desvirtuando-se do verdadeiro e real motivo que da razao a 

existencia dos mesmos e ato vil e reprovavel. Na Policia Militar da Paraiba nao deve ser 

diferente: contraditorio e ampla defesa nao devem servir incoerentemente como meio de fuga 

de sancoes disciplinares justas, razoaveis e proporcionais, previamente previstas, e sim, como 

meio de promover o direito de defesa e de aplicacao, quando conveniente e necessario, de 

sancoes justas, razoaveis e proporcionais. 
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5 CONSIDERACOES FINAIS 

A existencia e conservacao da sociedade estao ligados a existencia de um sistema 

normativo coerente e organizado, a fim de permitir uma coexistencia harmonica entre os seres 

humanos, e conduzindo a resolucoes pacificas e fundamentadas dos inevitaveis conflitos 

interindividuais. 

Outrossim, o ente estatal cria e gerencia uma serie de orgaos que possibilitam a 

manutencao da ordem e da paz social, a fim de promover seguranca a todos os seus cidadaos, 

impedindo o imperio da anarquia e, conseqtientemente, a desorganizacao, a desestruturacao e 

o aniquilamento do proprio Estado. 

Neste diapasao, existe a Policia Militar, orgao auxiliar das Forcas Armadas, calcada 

no primado da hierarquia e da disciplina, atuando em cada Estado da Federacao a fim de 

assegurar a seguranca publica, conforme ditames infraconstitucionais e constitucionais. 

As Policias Militares, inclusive a do estado paraibano, e conferida a elevada missao 

de assegurar a ordem publica e restaura-la em caso de sua violacao. 

No que tange a questao principiologica, e publico e notorio que o ordenamento 

juridico e composto por uma serie de regulamentos com legitima forca coercitiva, que servem 

para disciplinar a sociedade; tais regulamentos sao orientados por uma serie de preceitos 

informadores que ajudam a esclarecer as obscuridades, fundamentam decisoes o ajudam a 

compreendem o real e verdadeiro sentido e escopo dos diplomas legais, denominados de 

principios. 

Dentre os inumeros existentes, merecem enfase o contraditorio e a ampla defesa, 

principios basilares do Estado de Direito, asseguradores do direito de defesa e coibidores de 

imposicao de sancoes injustas e nao-pertinentes. 

Nao obstante a doutrina encontre dificuldade em delinear conceitos precisos ou 

estabelecer diferenciacao precisa entre ambos - tarefa complexa justificada ate mesmo pela 

natureza eminentemente teorica e abstrata dos principios - parece ficar evidenciado que a 

ampla defesa e mais ampla e abrangente, englobando, dentre outros elementos, o principio do 

contraditorio. 

E incontestavel, contudo, que se tratam de preceitos essenciais ao perfeito andamento 

dos processos, sejam eles de natureza processual ou administrativa, e conferem a decisao do 

orgao competente para aplicar determinada sancao, plena legitimidade, coerencia e sensatez. 
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Atividade processual em que contraditorio e ampla defesa nao sao vislumbrados e 

efetivamente aplicados engendra decisao injusta, contraria as exigencias da Carta Magna 

patria e, assim sendo, passiveis de revisao e anulacao; afinal de contas, o direito de defesa e 

algo incontestavel e precisa ser eficazmente exercido por seu interessado, nos moldes legais. 

Outrossim, o ente responsavel e competente em aplicar as punicoes legalmente 

previstas precisa agir tambem em consonancia com os principios da razoabilidade e 

proporcionalidade, da moralidade e da impessoalidade, dentre outros, para que o Estado de 

Direito nao seja mera abstracao e teoria, e sim, algo real, efetivo e dotado de funcionalidade. 

Na esfera da Policia Militar do Estado da Paraiba, tal linha de raciocinio necessita ser 

seguida; todos seus os integrantes, independentemente da patente, devem ter o direito de 

defesa respeitado, de forma ampla, com possibilidade de producao de provas contrarias e 

usando de todos os recursos que a lei oferece no intuito de evitar sancoes insensatas ou ate 

mesmo rigorosas demais em face do caso concreto. 

No que concerne a abordagem atinente a aplicacao de pena de prisao ao militar que 

comete alguma falta no exercicio de suas atribuicoes, e preciso destacar que tal previsao legal 

destaca-se por ser eminentemente anacronica, necessitando urgentemente ser extirpada do 

ordenamento juridico; afinal de contas, os diplomas legais devem acompanhar a evolucao 

social, ou produzirao solucoes juridicas ineficientes e desprovidas de senso de justica e 

retidao. 

E inquestionavel que adotar tal sancao ao integrante da Milicia, profissional que 

exerce missao constitucionalmente prevista de defesa da ordem e da sociedade, e medida 

demasiadamente rigorosa, com evidente desrespeito aos principios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. 

Vale ainda lembrar que muitas vezes tal procedimento e utilizado pelos superiores 

hierarquicos sem o devido comedimento e senso de equilibrio e prudencia. 

Como e sabido, o ordenamento juridico dispoe de outros instrumentos, como a 

aplicacao de pena pecuniaria e prestacao de servicos a comunidade, que servem de punicao 

exemplar e que melhor se coadunam com a atividade militar, amenizando o excessivo e 

constrangedor rigor de uma pena de prisao. 

A adocao de penas alternativas no contexto militar e medida repressiva coerente e 

caminho viavel para evitar desarmonia entre ato praticado e conseqiiencia advinda pela 

pratica de tal ato, abolindo a mentalidade fria e insensivel pregada no Regime Militar e 

estabelecendo respeito ao Estado Democratico Direito, baseado no primado de leis justas e 

sensatas. 
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No exercicio de funcao tao elevada, idonea e veneravel, o policial militar precisa 

executar seus misteres de forma tranquila, ciente de que, em caso de instauracao de processo 

administrativo - e nao procedimento administrativo, uma imprecisao largamente disseminada 

dentro da propria PM, entre os leigos e ate mesmo de desconhecimento por parte dos 

academicos do curso de ciencias juridicas - em seu desfavor, o mesmo podera valer-se de 

meios e instrumentos legalmente previstos, a fim de promover sua defesa e refrear punicao 

equivocada ou demasiadamente austera e intransigente, fugindo da maxima que todos devem 

ser julgados e condenados na medida e na proporcao de sua culpabilidade. 

Ao termino da presente pesquisa, ficou patente a necessidade premente de se 

contemplar e aplicar os principios do contraditorio e da ampla defesa nos processos 

disciplinares da PM/PB, que devem ser exercidos como instrumento de producao de decisoes 

sensatas, logicas, como meio de promocao de justica e elucidacao da verdade, e nao como 

forma ardilosa de fuga de sancoes coerentes e fundamentadas. 
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