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Resumo

O objetivo desta pesquisa consiste em analisar as possíveis inovações inseridas na
Administração Pública, a partir dos conceitos de eficácia e eficiência, com base na
Constituição Federal de 1988, visando apurar os crimes dolosos contra a vida
praticados por policiais militares contra civis em tempo de paz no período de 2012 a
2014 na cidade de Belo Horizonte. Pesquisou-se o homicídio consumado e tentado,
que é um crime militar impróprio previsto tanto no Código Penal como no Código
Penal Militar, cuja competência para apurar é da Polícia Judiciária Militar. Contudo,
devido a alguns fatos, como chacinas em que a autoria foi imputada a policiais
militares, foi promulgada a Lei 9299/96 que determinou que a competência para
processar e julgar os crimes dolosos contra a vida praticados por policiais militares
em serviço seria do Tribunal do Júri. Tal medida ensejou vários questionamentos
acerca da sua constitucionalidade. Entretanto, a promulgação da Emenda
Constitucional 45/04 encerrou toda e qualquer discussão sobre sua validade ou não.
Reforçou-se o entendimento de que a competência para julgar e processar o crime é
do Tribunal do Júri, mantendo inalterada a competência da Polícia Judiciária Militar
para apurar a autoria do crime. Trata-se de uma pesquisa documental e bibliográfica,
em que foram levantadas no CINDS, Corregedoria da PM, as estatísticas de
homicídios consumados e tentados cuja suspeita recaíam sobre militares e os
inquéritos instaurados pela Polícia Civil. Concluiu-se que há eficácia, mas não
eficiência, haja vista o emprego irracional dos recursos estatais, onerando o erário
público, com a superposição de atribuições, assim como com a violação da
competência das autoridades policiais e a nítida competição entre as forças policiais.
Por fim, fazem-se sugestões sobre a informatização dos dados públicos relativos a
homicídios e dos processos que tramitam na Justiça que não estejam classificados
como “segredo de justiça”, permitindo a sua consulta on-line, e sobre a elaboração
de uma diretriz pelo Ministério Público que evite a multiplicidade de apurações,
visando alcançar a segurança jurídica, a eficiência, a eficácia e a credibilidade
estatal.
Palavras-chave: Inovação. Administração Pública. Crimes dolosos contra a vida.
Eficiência. Eficácia, Erário público.

Abstract

This research aims at analyzing possible innovations in Public Administration from
the concepts of efficiency and effectiveness, based upon Brazil’s Federal Constitution
of 1988, trying to identify intentional crimes against life committed by military
policemen against civil citizens at peace times between 2012 and 2014 in Belo
Horizonte city. There was research about attempted and consummate homicide,
which is an improper crime according to both Criminal Code and the Military Criminal
Code, whose competence to investigate belongs to the Judiciary Police. However,
due to certain facts such as slaughters which were attributed to military policemen,
Law 9299/96 was enacted, determining that the competence for processing and
judging intentional crimes against life committed by military policemen at work would
belong to the Courtroom. Such measure brought about some questioning about its
constitutionality, although the enactment of the Constitutional Amendment 45/04 put
an end to any discussion about its validity. The fact that the competence to process
and judge that crime is the Courtroom’s was reinforced, and that didn’t change the
Judiciary Police’s competence to investigate the crime. This study is a documental,
bibliographical research of which data were collected from the CINDS, Military Police
Comptroller, as well as from the statistics of attempted and consummate homicides
whose suspicions fell on the military, besides the Civil Police’s inquiries. The
conclusion is that there is effectiveness but not efficiency, due to irrational use of the
State’s resources, which encumber the public treasury with the overlaying of taxes,
as well as with the police authorities’ competence violation and the clear competition
between the police forces. Eventually, there are suggestions on the computerization
of the public data related to homicides and the ongoing processes that are not
classified as “Justice secrets”, which will enable online consulting. In addition, it
suggests the creation of a guideline by the Prosecutor’s Office that will prevent
multiple investigations, aiming to legal security, efficiency, effectiveness and State’s
credibility.
KEYWORDS: Innovation. Public Administration. Intentional Crimes Against Life.
Efficiency. Effectiveness. Public Treasury.
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1 Introdução

Quando se menciona a palavra administração, o raciocínio se volta para a
otimização dos recursos humanos, logísticos e tecnológicos, que auxiliam na
persecução dos objetivos ou das metas organizacionais preestabelecidas. Pode
ainda, significar “a busca de objetivos organizacionais de maneira eficiente e eficaz,
através de um planejamento, organização, liderança e controle dos recursos
organizacionais” (Chiavenato, 2004, p. 5).

Para Maximiano (2006), trata-se de um processo de tomada de decisões sobre
objetivos e de utilização de recursos, sendo importante em qualquer escala para
realizar objetivos individuais, familiares, grupais, organizacionais ou sociais.

Já a Administração Pública pode ser definida, segundo Di Pietro (2002, p. 53), em
sentido amplo, como aquela que “compreende tanto os órgãos governamentais, aos
quais incumbe traçar os planos de ação, dirigir e comandar” como os administrativos
subordinados, dependentes (administração pública, em sentido estrito), aos quais
incumbe executar os planos governamentais.

Abstrai-se dos conceitos mencionados que a administração, tanto na seara pública
quanto na privada, além de cumprir as normas estabelecidas, tem que zelar para
que sejam cumpridos, com eficiência, eficácia e probidade, os objetivos e alcançar
os resultados almejados por uma organização.
A sociedade moderna é composta de organizações 1, as quais assumiram
importância relevante na vida de cada cidadão, sendo a maior de todas o Estado.
Trata-se de uma sociedade organizacional. As palavras-chave na definição de
administração são objetivos e recursos. (Maximiano, 2006).

Com o advento da Revolução Industrial, no século XVIII, ocorreu considerável
crescimento econômico, culminando com mudanças sociais e culturais, como a
especialização dos trabalhadores e a divisão do trabalho, até então não imaginadas
1

Organizações - Sistema de recursos que procuram realizar algum tipo de objetivo ou conjunto de
objetivos.
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na sociedade da época. Contudo, nos anos de 1950, quando o mundo se
empenhava em reconstruir o que havia sido destruído na Segundo Guerra mundial,
mudanças substanciais em todos os segmentos foram registradas.

Moura (1978, p. 15) cita acerca das mudanças ocorridas no mundo pós-guerra:

A perturbação atual dos espíritos e a mudança das condições de vida estão
vinculadas a uma transformação mais ampla das coisas. Esta faz com que as
ciências matemáticas e naturais ou as que tratam do próprio homem
adquiram preponderância crescente na formação do pensamento, enquanto a
técnica, derivada daquelas ciências, influência na ordem da ação. Este
espírito cientifico produz um sistema cultural e modos de pensamento
diferentes dos anteriores. A técnica progride a ponto de transformar a face da
terra e já tenta conquistar o espaço interplanetário.
A inteligência humana dilata de certa maneira o seu domínio sobre o tempo.
Sobre o passado, pelo conhecimento histórico. Sobre o futuro, pela
prospectiva e planificação. O progresso das ciências biológicas, psicológicas
e sociais não só contribuiu para que o homem se conheça melhor, mas
fornece-lhe também os meios de influenciar diretamente na vida da
sociedade, usando métodos técnicos. Ao mesmo tempo, o gênero humano se
preocupa, e isto em medida sempre crescente, de prever e regular o próprio
crescimento demográfico.
A própria história acelera-se tão rapidamente em seu curso que os homens
conseguem segui-la com dificuldades. Torna-se uma sorte da comunidade
humana, e não mais diversificada como que entre várias histórias. Assim, a
humanidade passa de uma noção mais estática da ordem das coisas, para
uma concepção mais dinâmica e evolutiva. Nasce daí imenso, um complexo
novo de problemas provoca novas análises e sínteses.
Segundo Moura (1978), há vários profissionais, por exemplo, teólogos, filósofos,
psicólogos, cientistas, políticos, economistas, educadores e empresários, além de
pais e governantes, que ficam preocupados com as características e os efeitos das
mudanças, aliadas a um sentimento de malpreparação para compreender e
enfrentar os problemas advindos. O autor, ao refletir acerca das mudanças e das
crises, ensina que a renovação é o melhor comportamento para se encontrar as
respostas para os problemas advindos dos desafios impostos pela vida, que impõem
ao cidadão um cotidiano de acelerada mutação.

Acerca das mudanças que ocorrem atualmente, Moura (1978), faz a seguintes
observações:
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O mais importante é considerar que a mudança não precisa ser
necessariamente violenta, nem ameaçar as conquistas já obtidas. É antes
uma conversão do que revolução, mais um problema de valores do que
estruturas. Pois, importa mais mudar o homem, para que este mude o
sistema, do que explodir o sistema, para então reconstruir o homem (Moura,
1978, p. 7).
O autor adverte, contudo, para que as modificações sejam alcançadas, os
administradores ao evoluírem nos conceitos, não devem abandonar o passado ou,
mesmo, o que era feito do dia para noite. Há necessidade de haver resiliência 2 para
se conviver com as crises, com o fito de se adquirir a capacidade de mudar, sendo
imperiosas a liderança, a comunicação e a interação de pessoas no ambiente
laborativo para o atingimento das metas renovadoras.

Uma das funções exclusivas da Administração Pública é apurar um crime, ou fato
delituoso, definido como uma ação típica, antijurídica e culpável. Trata-se, portanto,
de um monopólio estatal.

No caso brasileiro, a apuração, ou a investigação, de tais crimes é realizada pelas
polícias (militar, civil e federal) mediante procedimento administrativo, denominado
“Inquérito Policial, que tem por objetivo buscar informações acerca do fato ocorrido,
apresentando à Justiça elementos de convicção para a propositura, ou não, de uma
ação penal para julgar os autores do delito” (Cintra, Grinover & Dinamarco, 2001, p.
57).

O Inquérito Policial Militar é assim denominado quando confeccionado por
delegação do Comandante de uma instituição militar.

Já o Inquérito Policial é realizado pelo delegado da Polícia Federal ou da Civil.

Define-se por homicídio o ato de matar alguém. É considerado homicídio doloso
quando uma pessoa tem a intenção de praticar um ato, mesmo sabendo ser este
ilegal. Ambas as condutas estão declaradas tanto no Código Penal Brasileiro como
no Código Penal Militar, nos arts. 121 e 205, respectivamente.

2

Resiliência: resistência ao choque.
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Caso o autor de um crime doloso contra a vida seja um policial militar, durante o
patrulhamento ou, mesmo, em uma intervenção na área de segurança pública, por
força do Código Processo Penal Militar, deverá ser a Polícia Judiciária Militar a
responsável por sua apuração, por meio de um Inquérito Policial Militar.

Na década de 1990, três fatos amplamente divulgados pela imprensa, além do
clamor público, chamaram a atenção da sociedade e dos deputados e senadores: a
chacina da Candelária e a de Vigário Geral, no Rio de Janeiro, e a invasão do
presídio do Carandiru, em São Paulo. A autoria foi imputada a policiais militares em
todas as situações. Decorreu daí a promulgação da Lei 9299/96, que declarou o
Tribunal do Júri competente para julgar os crimes dolosos contra a vida praticada por
policiais militares durante o serviço em tempo de paz. Retirava-se, assim, a
competência de julgá-los, da Justiça Militar Estadual, que era o órgão competente
até então.

Com a vigência da referida lei, o art. 9 do Código Penal Militar e o art. 82 do Código
de Processo Penal Militar passaram a ter a seguinte redação:

Art. 9. Consideram-se crimes Militares em tempo de Paz:
Parágrafo Único: Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a
vida e cometidos contra civil, serão de competência da Justiça Comum (Lei n.
1001, 1969, p. 1).
Art. 82. O foro militar é especial, e, exceto nos crimes dolosos contra a vida
praticados contra civil, a ele estão sujeitos, em tempo de paz:
§2º Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar
encaminhará os autos do Inquérito Policial militar à Justiça Comum (Lei 1002,
1969 p. 1).
Essa realidade jurídica foi corroborada pela Emenda Constitucional n.45/2004, no
§4º do art. 125 da Constituição Federal/88, esclarecendo todas as dúvidas quanto à
constitucionalidade ou não da mencionada lei, passando ter a seguinte redação:

Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios
estabelecidos nesta Constituição.
§4º Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos
Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos
disciplinares militares ressalvadas a competência do júri quando a vítima for
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civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da
patente dos oficiais e da graduação das praças (Constituição, 1988, p. 1).
Os delegados de polícia passaram a abrir inquéritos policiais para apurar os crimes
com indícios de serem dolosos contra a vida praticados por policiais militares em
serviço,

paralelamente

aos

Inquéritos

Policiais

militares,

alegando

terem

competência legal para realizar as devidas apurações.

A Associação Nacional dos Delegados chegou a impetrar Ação Direta de
Inconstitucionalidade contra o art. 82 do Código de Processo Penal Militar,
mencionado em comento. Todavia, este pleito foi negado pelos ministros do
Supremo Tribunal Federal (STF), sob a justificativa de que a aludida Associação não
tinha legitimidade para impetrar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) [n.
1.494-3].

Concluíram os ínclitos ministros da Suprema Corte que nada impede que o delegado
abra um inquérito, mesmo que o Comandante do militar investigado já o tenha
aberto. As perícias continuam a ser feitas pela Polícia Civil. Os investigados são
ouvidos em dois procedimentos, que, não raro, chegam a resultados diversos,
mesmo havendo empenho de duas forças de segurança para apurar o mesmo fato,
na maioria das vezes, com autoria certa. Ou seja, não há necessidade de se
descobrir o autor do crime investigado.

O STF inseriu mudanças na Administração Pública ao permitir que a apuração dos
crimes dolosos contra a vida praticados por policiais militares em serviço em tempo
de paz, mesmo já em andamento um Inquérito Policial Militar, seja também realizada
por um delegado da Polícia Civil, ou mesmo, da Polícia Federal, que podem
instaurar um Inquérito Policial e apurar o delito paralelamente (STF, 2001).

Na prática, instalou-se uma crise de competência na Administração Pública ao se
permitir que duas forças policiais possam apurar o mesmo delito, na maioria das
vezes, com autoria certa, ao mesmo tempo, indo de encontro a um dos objetivos da
Reforma do Estado de 1995, o qual prega que “para o aumento da governança, o
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Estado passará a agir com mais efetividade e eficiência para o benefício da
sociedade” (Bresser-Pereira, 1996, p. 1)

No período de 2012 a 2014, segundo o Centro Integrado de Informações de Defesa
Social (CINDS), ocorreram, em média, em Belo Horizonte 807 homicídios por ano.

Outra questão a ser mencionada sobre a decisão do STF é que ocorre flagrante
desrespeito aos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, afrontando os
direitos e as garantias fundamentais dos acusados do delito ao serem ouvidos em
dois procedimentos apuratórios de autoridades policiais judiciárias distintas sobre o
mesmo fato, conforme ensina o art. 5º, § 3º da Constituição Federal (1988).

Diante da indecisão do STF e do que já se encontra disposto no ordenamento
jurídico, instalou-se uma crise de competência para se apurar os crimes dolosos
praticados por policiais militares contra civis em tempo de paz, com o emprego de
duas ou mais forças de segurança para o mesmo fato. Há, portanto, uma imperiosa
necessidade de se investigar o problema, constatando se a eficiência e a eficácia
estão sendo observadas na Administração Pública.

1.1 Questão norteadora da pesquisa

Em razão da decisão do STF de autorizar apurações paralelas dos crimes dolosos
contra a pessoa praticados por policiais militares contra civis no exercício do serviço
de policiamento, um mesmo fato é apurado duas vezes, geralmente com autoria
certa.

Na apuração do fato delituoso, surgem outros problemas que sustentam uma
reflexão acerca dos recursos públicos disponibilizados para gerir a Administração
Pública, de maneira genérica, na rotina apurativa. Um deles é o emprego ineficiente
dos recursos públicos (logísticos e humanos), não agregando valor econômico e
tampouco economicidade para o erário público, deixando outros homicídios sem o
devido esclarecimento.
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É sabido que por meio da inovação se pode provocar o aumento do nível de
eficiência dos serviços. A busca da inovação impõe grandes desafios e
oportunidades ao setor público. Quando bem implementada, pode resultar em
serviços novos e execução eficiente daqueles já existentes (Bessant & Tidd, 2009, p.
23).

Ao se apurar, ou permitir a apuração, de um mesmo fato por duas forças policiais,
afronta-se o descrito no art. 144 §7º, do texto constitucional em vigor, estimulando a
superposição de atribuições. Ocorrem, então indícios de flagrante violação da
competência das autoridades policiais, descrédito perante a sociedade, por causa da
ineficiência na prestação do serviço público, e ônus para o erário público, não
agregando valor econômico e crescimento de receita para a Administração Pública.

Com base em todo esse contexto aqui descrito, a pergunta norteadora dessa
pesquisa foi assim elaborada:

Quais foram as inovações inseridas na Administração Pública a partir da
Constituição Federal de 1988 e suas consequências, visando apurar os crimes
dolosos contra a vida praticados por policiais militares contra civis em tempo de paz,
no exercício do serviço policial?

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo geral

Identificar e analisar as inovações inseridas na Administração Pública, a partir da
Constituição Federal de 1988, e suas consequências, visando apurar os crimes
dolosos contra a vida praticados por policiais militares contra civis em tempo de paz,
no exercício do serviço policial no período de 2012 a 2014.
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1.2.2 Objetivos específicos

. Pesquisar os processos de crimes dolosos contra vida praticados por
policiais militares em serviço no período de 2012 a 2014, em Belo Horizonte,
que foram objetos de apuração pela Polícia Militar, pela Policia Civil e Polícia
Federal caso tenham ocorrido;
. Analisar as conclusões dos inquéritos no período pesquisado, assim como a
denúncia do Ministério Público;
. Identificar as eventuais inovações introduzidas pela Administração Pública
para apurar os crimes dolosos contra a vida e suas consequências a partir da
Constituição Federal de 1988;
. Avaliar os possíveis impactos provocados pela dualidade de apurações ao
erário e ao principio da eficiência e eficácia que devem reger a Administração
Pública.

1.3 Justificativas

A filosofia da Administração moderna exige que seus agentes atuem com
proatividade, perfeição e alto rendimento para atingir os resultados positivos e
satisfatórios para a sociedade, com o emprego racional dos recursos humanos,
logísticos e financeiros.

Para bem gerir a máquina administrativa, imputa-se aos seus agentes, em todos os
níveis, “o dever de boa administração”, com o emprego racional dos recursos
públicos, considerando os princípios da eficiência e eficácia, para com os interesses
da sociedade, que é o cliente e beneficiário do serviço prestado.

Na prática, contudo, detecta-se, com base em decisão do STF, que um crime doloso
contra a vida praticado por um policial militar em serviço contra civis em tempo de
paz, por força da lei em vigor, que teria de ser apurado somente pela Polícia
Judiciária Militar, pode também ser apurado pela Polícia Civil ou Polícia Federal, em
procedimentos simultâneos ao que já foi instaurado pela autoridade policial militar
competente.
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Com a abertura de dois procedimentos ao mesmo tempo para se apurar um crime
contra a vida praticados por policiais militares em serviço, instalou-se uma lide3 entre
as forças de segurança, gerando uma crise4 de competência funcional, pois está
ocorrendo flagrante superposição de atribuições, com o emprego simultâneo dos
recursos (logísticos e humanos), além de afrontar o disposto na Constituição
Federal.

O autor desta dissertação interessou-se pelo tema proposto por ser oficial da Polícia
Militar de Minas Gerais, tendo sido encarregado de diversos procedimentos
administrativos para apurar possíveis desvios de condutas de militares durante a
execução da missão constitucional.
“Inovação é a ferramenta-chave dos gestores, o meio pelo qual exploram a mudança
como uma oportunidade ou serviço diferente” (Bessant & Tidd, 2009, p. 27). Haja
vista a aplicabilidade contrária ao mencionado, surgiu o interesse de se pesquisar o
fenômeno, verificando sua eficiência e sua eficácia na Administração Pública - no
caso em voga, a apuração dos crimes contra a vida, conforme o problema elencado
na pergunta norteadora dessa pesquisa.

1.4 Delimitações do estudo
Este estudo limita-se a pesquisar e analisar as chamadas “inovações inseridas na
Administração Pública” que visam apurar os crimes dolosos contra a vida, a partir da
Constituição Federal de 1998. Os crimes dolosos contra a vida são: homicídio,
infanticídio, induzimento (ou auxílio) ao suicídio e o aborto. Foram pesquisados
apenas os crimes de homicídios (consumados e tentados) praticados por policiais
militares durante o serviço policial em Belo Horizonte na área de responsabilidade
pelo policiamento da Primeira Região Policial Militar (RPM) também conhecida como
Comando do Policiamento da Capital (CPC), tendo como vítimas civis na cidade de
Belo Horizonte, no período de 2012 a 2014.

3
4

Lide: Significa conflito.
Crise: Do grego Krisis, separação, julgamento, momento decisivo.
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1.5 Estrutura da dissertação

Para se alcançar os objetivos propostos pela pesquisa e buscar melhor
entendimento acerca do assunto em pauta, está dissertação foi estruturada em cinco
capítulos.

No primeiro capítulo, apresentam-se o tema, a contextualização da abordagem, os
objetivos, gerais e específicos, a justificativa e a delimitação do tema.

No segundo capítulo, descreve-se o referencial teórico que embasou a pesquisa,
contemplando a conceituação de crime doloso contra a vida, crime, crime militar
(próprio e impróprio), Administração, Administração Pública, eficiência e eficácia,
inovação e tipos de inovações.

No terceiro capítulo, desenvolve-se a metodologia compreendendo a caracterização
da pesquisa, a unidade de análise, a unidade de observação, a coleta de dados,
estratégia e a análise dos dados.

No quarto capítulo, procede-se à apresentação e análise dos resultados.

No quinto capítulo, formulam-se as considerações finais, com destaque para as
inovações ocorridas na Administração Pública, na apuração de crimes dolosos
contra a vida praticados por policiais militares em serviço a partir da Constituição de
1988 e suas consequências. São apresentadas também as limitações da pesquisa,
contribuições e as sugestões para futuras análises sobre o tema.

23

2 Referencial Teórico

Apresentam-se neste capítulo as definições sobre Administração Pública, crime
doloso contra a vida e de como decorre sua apuração, eficiência e eficácia, assim
como a inovação, seus tipos e sua relevância, com base nos estudos de autores
reconhecidos academicamente.
2.1 Administração e Administração Pública

Para definir Administração, administrar ou, mesmo, Administração Pública, faz-se
necessário conceituar as expressões mencionadas, a lume da língua portuguesa,
Ciência da Administração e doutrina do Direito Administrativo.
Segundo consta no dicionário da língua pátria, administrar significa “gerir, reger,
dirigir e governar os negócios públicos ou particulares com autonomia suprema,
podendo ainda se entender como dirigir qualquer instituição” (Ferreira, 1986, p. 47).
Já a palavra “administração” é conceituada como a “ação de administrar, gerir
negócios públicos ou particulares, pessoal que administra, ou ainda como conjunto
de princípios, normas e funções que têm por fim ordenar os fatores de produção e
controlar a sua produtividade e eficiência, para se obter os melhores resultados”
(Ferreira, 1986, p. 47).

Na doutrina do Direito Administrativo, para Carvalho (2008, p. 615), administração é
a atividade de guarda, gestão e conservação de determinados interesses e bens ou,
mesmo, de gerir interesses e bens. Ainda para Carvalho (2008, p. 615), administrar,
em geral, é tomar decisões e efetuar operações com vista à satisfação regular de
determinada necessidade, obtendo para efeitos os recursos mais adequados e
utilizando as formas mais convenientes.

Silva (2007, p. 330) define Administração Pública como o conjunto de meios
institucionais materiais, financeiros e humanos preordenados à execução das
decisões políticas. Aduz que ela é subordinada ao poder político e o meio, sendo
algo de que se serve para atingir fins definidos. Denota, ainda, como um de seus
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aspectos o conjunto de órgãos a serviço do poder político, as operações e as
atividades administrativas.

Di Pietro (2003, p. 53) menciona duas versões para a origem do vocábulo
“administração”. Para uns vem de ad (preposição) mais ministro, as, are (verbo),
significando servir, executar. Para outros, vem de ad manus trahere, o qual envolve
a ideia de direção ou gestão. Nota-se que há subordinação hierárquica nas duas
hipóteses mencionadas.
Tal entendimento explica o motivo de alguns autores do Direito Público entenderem
o vocábulo “administração” no sentido amplo para abranger a legislação e a
execução. Há autores que incluem a função administrativa propriamente dita e a
função de governo.

Di Pietro (2003, p. 54) define Administração Pública, nos sentidos objetivo e
subjetivo, como o ramo do Direito Público que tem por objeto os órgãos, agentes e
pessoas jurídicas administrativas que integram a Administração Pública, assim como
a atividade jurídica não contenciosa que exerce e os bens de que se utiliza para a
consecução de seus fins, de natureza pública. A autora aduz que a Administração
Pública, em sentido amplo, compreende tanto os órgãos governamentais, supremos,
constitucionais (governo) aos quais incumbe traçar os planos de ação, dirigir e
comandar,

como

os

órgãos

administrativos,

subordinados,

dependentes

(Administração Pública, em sentido estrito), aos quais incumbe executar os planos
governamentais.

Para Pestana (2012, p. 11), Administração Pública, na ótica objetiva, ou material, é o
exercício da função administrativa em si, a qual compete, predominantemente, ao
Poder executivo. Na ótica subjetiva ou formal, equivale ao conjunto de pessoas
jurídicas, órgãos e agentes públicos que têm por objetivo exercer a função
administrativa. O autor ressalta que a tripartição dos poderes possibilita ao Estado
organizar e distribuir, com a outorga de competências, o exercício das funções, que
são: a legislativa, exercida pelas casas legislativas; judiciária, tarefa do Poder
Judiciário; e a executiva, que tem por objeto a Administração Pública. Acrescenta o
autor que a função legislativa relaciona-se à produção de veículos de normas do
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ordenamento jurídico. Ao Judiciário cumpre “examinar situações controversas,
compondo e aplicando regras jurídicas a casos concretos, individuais e difusos”
(Pestana, 2012, p. 18).

Completando as três funções, Pestana (2012) menciona o Executivo, encarregado
das funções de dar cumprimento às leis provenientes do Legislativo, de assegurar o
cumprimento e a efetividade das decisões proferidas no Judiciário e, diuturnamente,
de perseguir e voltar-se para o atingimento do que for considerado de “Interesse
Público e Coletivo”, quer na ótica administrativa, quer no prisma das posições de
governo. Salienta-se a “adoção pelo Brasil da repartição dos poderes, quando cada
um tem o exercício preponderante das que lhes são atribuídas” (Pestana, 2012, p.
18).

Pestana (2012, p. 28) esclarece que a Administração Pública Direta está
concentrada no “núcleo do respectivo poder, tal como tracejado pelo próprio texto
constitucional. Já a Administração Indireta, se encontra na periferia deste núcleo,
sob os auspícios da descentralização administrativa”.
Carvalho (2008b, p. 616) ensina que a Administração Pública “é a atividade de
gestão que incide sobre os interesses sociais e os bens da coletividade, a qual é
realizada pelos diversos entes federativos (União, Estados-Membros, Municípios e
Distrito Federais)”. Alerta que as atividades vinculam-se ás finalidades públicosociais, como segurança, saúde, educação e cultura e bem-estar econômico e
cultural. Os limites da vinculação é a finalidade pública. Já no sentido material, a
doutrina a define como a atividade típica dos serviços públicos e dos agentes
administrativos desenvolvida no interesse geral da coletividade, com vista à
satisfação regular e contínua das necessidades coletivas de segurança, cultura e
bem-estar, de modo a assegurar os recursos mais adequados e utilizando as formas
mais convenientes.
Para Carvalho (2008, p. 143), Administração Pública é o “conjunto de entes e
organizações titulares da função administração”. Administração Subjetiva, em
sentido subjetivo, é o conjunto de pessoas públicas e privadas e de órgãos que
exercitam atividades administrativas. Já a Administração Pública em sentido objetivo
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é o conjunto dos bens e direitos necessários ao desempenho da função
administrativa.

Acerca da separação dos poderes, entende o autor que se trata de uma forma de
limitar o poder político, impedindo que todos fiquem concentrados numa única
estrutura organizacional. O controle recíproco, que dá condições de se exercitar as
competências, advém da “fragmentação do poder, aparecendo uma pluralidade de
sujeitos” (Carvalho, 2008, p. 24).
Para Furlan (2013, p. 26), o objetivo da separação de poderes é “impedir o arbítrio e
a opressão dos seres humanos, sendo a base e a construção do Estado
Democrático de Direito”. Ressalta, ainda, que a finalidade perseguida é assegurar a
moderação e a controlabilidade de todos os órgãos estatais.

A Administração Pública influencia a vida de todos os cidadãos, sendo fundamental
para o bom desempenho da prestação dos serviços executados em prol da
sociedade e a utilização racional dos recursos disponibilizados. O seu desempenho
será mensurado pelos usuários dos serviços prestados, com base na eficiência e na
eficácia.
A eficiência, segundo Maximiano (2006), ocorre quando uma organização utiliza de
maneira econômica seus recursos. Quanto mais alto o grau de produtividade ou a
economia na utilização dos recursos, mais eficiente é a organização. Acrescenta
Chiavenato (2004) que uma administração alcança os objetivos quando emprega o
mínimo de recursos ou quando ultrapassa os objetivos preestabelecidos com o
mesmo custo, operando com custo mínimo de materiais e trabalho. Conclui-se que a
eficiência, conforme entendimento de Andrade (2011, p. 4), se relaciona a
“racionalidade econômica, razão e custo/benefício na produção e prestação de
serviços, sobressaindo a coerência entre os meios e fins”.
Já a eficácia, embora se relacione ao atingimento dos objetivos e dos resultados
acordados previamente, faz sobressair os objetivos e os propósitos. As metas da
produção são atingidas em termos de quantidade e qualidade dos resultados, sendo
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verificada à medida que se consegue alcançar os objetivos. Assim, Barnard 5 (1968)
entende que eficaz é quando determinado objetivo é alcançado.
Diante do que foi mencionado, conclui-se que a Administração Pública tem que
atender aos interesses públicos, por meio da vontade decorrente da lei que irá
determinar a finalidade a ser perseguida pelo administrador, tendo sempre em mente
a prestação do serviço com eficiência e eficácia, em prol da coletividade.
2.2 Crime doloso contra a vida e a apuração
Os crimes contra a pessoa estão inseridos no Título I do Código Penal e no Código
Penal Militar. Naquele, consta o Capítulo I, Título I - “Dos crimes contra a pessoa”,
estando inseridos: crime de homicídio, crime de induzimento, instigação ou auxílio
ao suicídio, crime de infanticídio e crimes de aborto provocado pela gestante ou com
seu consentimento ou terceiros; e neste não há o capítulo “Dos Crimes Contra a
Pessoa”, contudo, além do crime de homicídio e suas modalidades, estão inseridos
os crimes de provocação direta ou auxílio ao suicídio.
O crime de homicídio no Código Penal está descrito no art. 121, com tipos de
homicídios especificados nos §1º, §2º e §3º. Já no Código Castrense 6, encontra-se
exarado nos artigos. 205 a 207, admitindo em ambos tanto a forma consumada
quanto a tentada.

Conforme consta no art. 30, I, do Código Penal Militar e no art. 14, I, do Código
Penal diz-se que o crime é consumado quando reúne todos os elementos de sua
definição legal (Lei n. 1001, 1969, p. 1). Já a tentativa consta no art. 30, II, do Código
Penal Militar e 14, II, do Código Penal: quando iniciada a execução, não se consuma
por circunstâncias alheias à vontade do agente.
Conforme Rosa (2009, p. 67), na doutrina clássica crime é definido como sendo “um
fato típico, antijurídico e culpável, que, praticado por agente culpável, o conduz à
punibilidade”. Badaró (1972, p. 35) define crime como uma “vontade objetivada num
5

Barnard (1968): When a specific desired end is attained we shall say that the action is “effective” (p.
20)
6
Castrense: Do latim castra. Designava acampamento militar; hoje, tudo que se refere aos militares.
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fato ilícito penal”. Augusto (2009, p. 41) define crime de uma maneira pragmática,
como sendo uma “ação humana, prevista em lei” -, portanto, típica -, por meio de um
tipo penal específico, antijurídico -, ou seja, contrário à lei e culpável.

Já Assis (2002), menciona que, embora o Código Penal não defina o que seja crime,
devem ser apresentados os conceitos materiais e formais. No conceito material seria
toda violação de um bem jurídico protegido; no sentido formal, o comportamento
humano positivo ou negativo pode ser crime. O autor adota a definição no aspecto
analítico, o crime como ação típica, antijurídica e culpável. Ação é a manifestação da
vontade: antijuridicidade, a contrariedade do fato à ordem jurídica; tipicidade, a
qualidade da ação, tipo de descrição em abstrato do crime; culpabilidade, a
contradição entre a vontade do agente e da norma; e a punibilidade, a consequência
jurídica do delito.
Calvi e Chierichetti7 (2006, p. 143) ensinam que crime é um fato típico, humano,
ilegal e culpável, sendo uma concepção tripartida. Esta concepção, na visão dos
autores, está mais em conformidade com os requisitos da investigação teórica.
Segundo Assis (2002, como citado em Augusto, 2009, p. 41), crimes militares em
tempo de paz são os especificados no art. 9º do Militar, que também são aplicados
aos militares estaduais pelas Justiças Militares Estaduais, conforme preconizado
pelo art. 125, §3º e §4º, da Constituição Federal. Portanto, crime militar é toda
violação ao dever, aos princípios e aos valores das instituições militares, cuja
classificação se faz pelo critério ratione legis, ou seja, Código Castrense, tendo que
noticiar no art. 9º.

Haja vista a existência do Código Penal e do Código Penal Militar há crimes
constantes nas duas legislações. De outro lado, há crimes constantes apenas no
Código Castrense, razão pela qual se faz necessário designar o crime militar próprio
e o crime militar impróprio.

7

Calvi e Chierichetti: […] de lo hasta aquí expuesto se deduce que el delito se configura como un
hecho humano típico, antijurídico y culpable. Este modelo de descomposición analítica de los
elementos constitutivos suele definirse concepción tripartita del delito. Desde una perspectiva
metodológica de tipo teleológico, la concepción tripartita es la que mejor se amolda a las exigencias
de la investigación teórica.
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Segundo Assis (2002, p. 39), crime militar próprio é aquele cuja prática não seria
possível senão por militar, porque essa qualidade do agente é essencial para o fato
delituoso se verifique. Citam-se como exemplos: de insubordinação, de deserção e
de violência contra superior.
Crime militar impróprio, segundo Assis (2002, p. 40), pode ser definido como “aquele
que está definido tanto no Código Penal Castrense quanto no Código Penal Comum
e que, por um artifício legal, torna-se militar por se enquadrar em uma das várias
hipóteses do art. 9º, II, do diploma militar repressivo”.
A expressão “dolo” se refere ao disposto do art. 18 do Código Penal, quando o
agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. O crime contra a pessoa
que será tratado nesta dissertação é o “homicídio", haja vista que o policial militar no
desempenho de suas funções constitucionais, não raras vezes, tem que usar a arma
de fogo para cumprir e fazer cumprir a lei, o que pode resultar em um crime doloso
contra a vida, tentado ou consumado.

O homicídio é um crime impropriamente militar, pois consta tanto no Código Penal
quanto no Código Penal Militar. O agente, ou quem o pratica, assim como a vítima
podem ser qualquer pessoa, militar ou civil. O elemento subjetivo é o dolo, vontade
livre e consciente de matar alguém, animus necandi 8. Já o elemento objetivo é o ato
de “matar” alguém.

Atualmente, quando um policial militar em serviço policial se envolve em uma
ocorrência em que o suspeito civil se vitimiza, embora a definição jurídica seja um
crime militar, mesmo que impropriamente, o delegado da Polícia Civil, independente
do comandante militar já ter aberto um procedimento apuratório ou, mesmo, já ter
autuado em flagrante delito o acusado, instaura também um Inquérito Policial para
apurar o delito.

O crime é apurado com base em um procedimento administrativo denominado
Inquérito Policial, instaurado por uma autoridade administrativa com legitimidade e

8 Animus Necandi: denominado na doutrina como a vontade de matar.
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competência. Segundo Ferreira (1986, p. 949), a palavra "inquérito", do latim
quaeritare, significa "andar sempre em busca, ato ou efeito de inquirir" ou "um
conjunto de atos e diligências que se visam apurar alguma coisa”. Quando
instaurado por um delegado de polícia, recebe a denominação de Inquérito Policial
(IP). Se a recomendação de instauração de um procedimento apuratório é originária
de um comandante militar, em tese tipificado como crime, é denominado de Inquérito
Policial Militar (IPM). O procedimento tem por objetivo a coleta de provas acerca da
conduta, a princípio irregular, descrita na portaria, que será objeto de investigação,
apontando a autoria do fato apurado. Como resultado das investigações, serve de
peça informativa para o Ministério Público iniciar uma ação penal. É inquisitório; ou
seja, não admite contraditório ou ampla defesa do investigado, sendo sigiloso e não
podendo ser consultado.

Caso se conclua que há indício de fato descrito como crime, o investigado será
indiciado, sendo os autos remetidos à Justiça. Há de se mencionar que os autos não
podem ser arquivados pelo delegado ou pelo comandante, mesmo concluindo que o
fato objeto de apuração não se configura como crime.

Essa situação conflitante tem sua origem nos anos de 1970, em decorrência da ação
de grupos de extermínio, quando se constatou a participação de policiais militares.
Também nos anos de 1990, devido à comprovada participação de policiais militares
em chacinas conhecidas, como a Candelária, Vigário Geral e a do Carandiru, que
culminaram com a edição da promulgação da Lei 9299/96, declarando o tribunal do
júri competente para julgar os crimes dolosos contra a vida praticados por policiais
militares em serviço.

O art. 9º do Código Penal Militar e o art. 82 do Código de Processo Penal passaram
a ter a seguinte redação após o advento da Lei 9299/96:

Art. 9º Consideram-se crimes Militares em tempo de Paz:
Parágrafo Único: Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a
vida e cometidos contra civil, serão de competência da Justiça Comum.
Art. 82 O foro militar é especial, e, exceto nos crimes dolosos contra a vida
praticados contra civil, a ele estão sujeitos, em tempo de paz:
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§2º Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar
encaminhará os autos do Inquérito Policial militar à Justiça Comum (Lei
1.002,,1969, p. 1).
Em 2004, a Emenda Constitucional 45, alterou o §4º do art. 125 da Constituição
Federal/88, que passou ter a seguinte redação:

Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios
estabelecidos nesta Constituição.
§ 4º Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos
Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos
disciplinares militares ressalvadas a competência do júri quando a vítima for
civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da
patente dos oficiais e da graduação das praças (Emenda Constitucional 45,
2004, p. 1).
Devido à mudança na legislação, os delegados de polícia passaram a abrir
inquéritos policiais para apurar os crimes com indícios de serem dolosos contra a
vida nos casos de homicídios praticados por policiais militares em serviço,
paralelamente aos Inquéritos Policiais Militares.
Concluíram os ministros da Suprema Corte que nada impede que o delegado abra
um inquérito, mesmo que o comandante do militar indiciado já o tenha aberto,
resultando, assim, na legalidade para que o Inquérito Policial de uma ocorrência
envolvendo policiais militares em serviço seja apurado também pelo delegado
paralelamente.

O resultado prático disso é uma crise de competência na apuração de um mesmo
fato e a alocação de recursos humanos e logísticos de duas forças de segurança, a
Polícia Militar e a Polícia Civil em que, na maioria dos casos, já se tem a autoria
definida, com a feitura de dois inquéritos, por duas autoridades de forças policiais
diferentes.

Na mesma linha de raciocínio e em conclusão desse item, acrescenta Chiavenato
(2004) que uma organização aumenta suas operações, incrementando seus
recursos e competências, tendo como meta atingir os objetivos estabelecidos.
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Porém, para se alcançar tais metas, buscando o desempenho “excepcional”,
somente por meio dos critérios da eficiência e da eficácia.
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2.3 Inovação
Segundo Ferreira (1986, p. 49) inovação vem do latim in novatione, que significa “ato
ou efeito de inovar”, aduzindo, ainda, ao termo “novidade”. Inovar, então, é tornar
novo, renovar, introduzir novidade em.

Bessant e Tidd (2009, p. 29) definem inovação como “uma mudança” sendo que a
palavra tem origem do latim in novare,, o que quer dizer “fazer algo novo, alterar”“,
ou, ainda, como “a exploração bem sucedida de novas ideias”.

A Organização para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento ([OCDE], 2007, p.
2) menciona que inovação “é um processo contínuo, quando as organizações
realizam constantes mudanças nos produtos e processos, buscando novos
conhecimentos”. Já Davila, Epstein e Shelton (2007, p. 21) afirmam que a inovação
é o “poder de redefinir a indústria e que para as organizações não é apenas a
oportunidade de crescer e sobreviver, mas o de influenciar decisivamente os rumos
da indústria em que se inserem”. Os autores concluem que não é apenas uma arma
no mercado de competitividade, proporcionando qualidade para um rápido
crescimento.
Segundo Serafim (2011, p. 21), inovação é o “ato de renovar, introduzir novidade”.
Aduz que para os dicionários tem o mesmo significado de criatividade. O autor
menciona, ainda, que a inovação tem sentido específico para as empresas, sendo o
objetivo final o resultado da introdução de algum elemento com certo grau de
novidade capaz de criar valor econômico. Alerta para o erro que ocorre no mundo
corporativo de se atribuir o significado dos dicionários quando as palavras
“inovação”, “criatividade” e “invenção” não são sinônimas.

Embora Neves e Ferreira (2002) asseveram que paralelamente à variedade de
inovações, evidencia-se uma mudança de paradigma, sobressaindo a intensificação
de competição de empresa e países. Advertem que há desafios em comum, que
seriam, entre outros: a diminuição de custos e melhoria da produtividade dos
produtos e serviços.
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No Estado, embora exista uma administração burocrática com tímidas iniciativas de
uma administração gerencial, pode-se definir que a inovação foi tentada no Plano de
Reforma do Estado de 1995, visando aumentar a governança, para que pudesse
atuar de maneira eficiente e eficaz, objetivando beneficiar a sociedade, no
entendimento de Bresser-Pereira (1996).

2.4 A relevância e os tipos de inovação
Segundo Moura (1978, p. 15), a “partir do final dos anos de 1950 e início dos anos
de 1960, a palavra 'mudança', ganhou força e passou a ser valorizada na literatura”.
O mundo estava se reerguendo dos efeitos da Segunda Guerra Mundial quando
mudanças profundas atingiram todos os segmentos.

Acerca do momento relatado, o Vaticano, por meio do Concílio Ecumênico Vaticano
II, Constituição Pastoral Gadium et Spes, promulgada pelo papa Paulo VI, em 1965,
trouxe a seguinte reflexão sobre mudanças: “gênero humano encontra-se em uma
fase nova da sua história, na qual mudanças profundas e rápidas estendem-se
progressivamente ao universo inteiro” (Moura, 1978, p. 15). Concluía afirmando que
qualquer crise de crescimento acarreta dificuldades.

Serafim (2011) explica que inovação, além de criar valores econômicos para a
empresa, busca surpreender, encantar e inovar, satisfazendo e fidelizando os
clientes, sendo um imperativo. É alcançado, por meio de atitudes voltadas para
romper com padrões, arriscando e experimentando, com base no respeito ao
conhecimento e às experiências já adquiridas.
Serafim (2011, p. 41) ensina que “quem não fizer o mínimo para se atualizar e
adaptar ao mercado e às necessidades dos clientes estará fora do jogo”. O ato de
inovar requer, antes de tudo, uma poderosa atitude de querer interferir positivamente
no mundo. Porém, cabe salientar que em qualquer atitude de inovação há
probabilidade de fracasso.

Para Neves e Mourão (2006, p. 58), surge daí a importância de se lidar com o
conhecimento humano, o que poderá transformá-lo em produtos e serviços úteis,
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sendo esta uma habilidade fundamental para a sobrevivência de uma organização.
Quando se cria, adquire-se, captura-se, compartilha-se e usa-se o conhecimento,
onde ele resida, além do aprendizado, o conhecimento de uma organização terá
melhor desempenho. A informação adquirida será a moeda estratégica, e o grau de
desenvolvimento de um país ou empresa poderá ser mensurado a partir da
capacidade de acesso para todos.

Sobre a importância da inovação, Serafim (2011, p. 40), menciona o seguinte:

Inovação é obrigatória para as organizações que desejam desempenhar em
patamar superior e manter ciclos duradouros de crescimento. […] do ponto de
vista da organização, inovação é disciplina obrigatória, indispensável, tanto
quanto são a gestão de qualidade total, os princípios de governança
corporativa e os programas de excelência em supply-chain.
Com relação à importância da inovação no serviço público, Bessant e Tidd (2009, p.
24) declaram:

A inovação impõe grandes desafios e possibilita oportunidades ao setor
público. A pressão pela oferta de mais e melhores serviços sem aumento de
carga tributária é um quebra cabeça, capaz de tirar o sono de muitos
servidores públicos. Não é um sonho inatingível. Há exemplos de melhorias
nos serviços essenciais.
Com base nesta citação de Bessant e Tidd (2009), abstrai-se que, mesmo sendo o
serviço gerido pela Administração Pública diferente dos princípios que regem a
administração privada, podem-se absorver melhorias significativas na velocidade,
qualidade e eficácia dos serviços na saúde e nos demais serviços prestados por
todos os demais órgãos estatais. Embora os serviços públicos não gerem lucros,
isso afeta de maneira significativamente a qualidade de vida de milhões de pessoas.

Para Bresser-Pereira (1996), após o fenômeno da globalização o Estado tem que
buscar uma economia nacional que se torne cosmopolita, o que traz mais
governabilidade. A sociedade se beneficia, pois os serviços estatais passam a ser
mais eficientes e eficazes, razão pela qual se justifica a busca por uma
“Administração Pública Gerencial”, inspirada na administração de empresas
privadas.
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2.4.1 Tipos de inovação

A OCDE (2007) ensina que há quatro tipos de inovação, os quais visam auxiliar a
empresa em seus métodos de trabalho, fatores de produção e tipos que resultam na
maior produtividade e desempenho comercial. Bessant e Tidd (2009) definem
inovações com base em quatro dimensões de mudanças, que seria os 4P da
inovação.

a) Produto - refere-se às mudanças realizadas nas coisas, produtos e
serviços que uma empresa oferece (Bessant & Tidd, 2009). Para a OCDE
(2007, p. 23), "envolve mudanças significativas nas potencialidades de
serviços e produtos, incluindo os bens e serviços totalmente novos e
aperfeiçoamentos importantes para os produtos já existentes".
b) Processo - refere-se às mudanças na forma, como os produtos e serviços
são criados, oferecidos ou disponibilizados. Para a OCDE (2007, p. 23)
representam "mudanças significativas, nos métodos de produção e de
distribuição".
c) Organizacional - para a OCDE (2007), refere-se à implementação de novos
métodos organizacionais e práticas de negócios no local de trabalho e nas
relações externas da empresa. Para Bessant e Tidd (2009, p. 30), de que
seria a "mudança nos modelos básicos que norteiam o que a empresa faz,
como novas tecnologias, novos mercados e novas legislações para a
indústria".
d) Marketing - segundo a OCDE (2007, p. 23) envolve a "implementação de
novos métodos de marketing, incluindo design do produto e da embalagem,
promoção do produto e sua colocação e métodos de estabelecimentos de
preços e de serviços". Para Bessant e Tidd (2009, p. 30), é definida como a
"inovação de posição, que se refere às mudanças no contexto em que os
produtos e os serviços são introduzidos".

Além dos tipos de inovação mencionados, Serafim (2011) menciona cinco
categorias, a saber: introdução de um novo produto ou mudança qualitativa ou de
funcionalidade em produto existente; introdução de um novo método de produção ou
processo baseado em descoberta científica ou em novidade tecnológica para a
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indústria; abertura de um novo mercado; e desenvolvimento de novas fontes de
suprimento de matéria-prima, bens semimanufaturados ou outros insumos e
estabelecimento de uma nova organização para os negócios (mudanças na
organização da indústria).

O referido autor salienta, ainda, uma tipificação das inovações dos anos de 1970 e
de 1980, muito recorrente entre os profissionais, gestores de projetos e executivos, a
saber: a incremental e a radical (Serafim, 2011).

Inovação incremental possui um grau moderado de novidade, mas ainda
proporciona ganhos significativos. Ocorre continuamente em uma indústria e
consiste em ajustar os produtos e os processos existentes. Já a inovação radical
provoca transformações nas regras competitivas no processo produtivo, nos
produtos e nos serviços. Trata-se da descoberta proporcionada por novos
conhecimentos envolvendo maiores recursos e riscos técnicos, com forte impacto
nos resultados.

Bessant e Tidd (2009, p. 31) declaram que estes dois tipos de inovação se
encontram na “seara do grau de novidade”, citando também a inovação incremental,
que envolve melhorias incrementais menores, comuns a setores ou atividades
específicas, e a inovação radical, difícil de alcançar e capaz de alterar a própria base
da sociedade, como a máquina a vapor na Revolução Industrial ou, mesmo, a
tecnologia de comunicação e informação (TIC).

2.5 Contribuições do referencial teórico para a pesquisa

O assunto pesquisado é original e relevante, na medida em que busca identificar as
possíveis inovações na apuração de homicídios praticados por policiais militares em
serviço, a partir dos critérios de eficiência e eficácia da Administração Pública.

Assim, para respaldar o tema desta dissertação, é fundamental embasar os estudos
e as análises a que se propõe realizar: Assis (2002), Abruccio (1997), Andrade
(2011), Bessant e Tidd (2009), Bresser-Pereira (1996), Dávila, Epstein e Shelton
(2007), Di Pietro (2003), Drucker (1975), Furlan (2013), Gil (1996), Justen (2008),

38

Lazzarini (1987), OCDE (2007), Magalhães (1987), Moura (1978), Maximiano (2006),
Neves e Ferreira (2002), Neves e Mourão (2006), Oliveira (2009), Serafim (2011) e
Silva (2007).

Na sequência, desenvolve-se a metodologia utilizada na pesquisa.
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3 Metodologia

Neste capítulo, apresentam-se os procedimentos metodológicos adotados, com o
fito de descrever as etapas de coleta e análise dos dados e a exposição do que foi
coletado.

3.1 Caracterização da pesquisa

Esta dissertação tem por objetivo verificar as possíveis inovações introduzidas pela
Administração Pública na apuração dos chamados “crimes dolosos contra a vida”,
praticados por policiais militares contra civis durante o serviço policial em tempo de
paz. Foram estudados os processos judiciais, no Primeiro e no Segundo Tribunais
do Júri da comarca de Belo Horizonte relativos aos crimes de homicídios
consumados e tentados cujas autorias foram praticadas, ou se suspeita que tenham
sido praticadas, por policiais militares no período de 2012 a 2014. Destacam-se os
casos apurados, simultaneamente, em Inquéritos Policiais Militares, Inquéritos
Policiais realizados pela Polícia Civil e, caso houvesse, em Inquéritos Policiais
apurados pela Polícia Federal. Não foram descartados processos em que havia
inquérito realizado por apenas por uma corporação, nas condições estabelecidas
para a pesquisa.

Quanto aos fins, a pesquisa se caracteriza como uma investigação descritiva,
definida por Collis & Hussey (2005, p. 24) como a “pesquisa que descreve o
comportamento dos fenômenos”. Aduzem os autores que vai além da pesquisa
exploratória, pois, ao examinar um problema, avalia e descreve as características
das questões pertinentes.

Gil (1996, p. 46) afirma que as pesquisas descritivas têm por objetivo primordial
descrever as características de determinada população ou fenômeno ou, então, o
estabelecimento de variáveis. O autor reforça que dentre as características mais
significativas está a utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, como
questionários e observação sistemática.

40

Quanto aos meios, a pesquisa é documental e bibliográfica, pois foram compulsados
nos processos judiciais os procedimentos administrativos que apuraram os crimes
dolosos contra a vida praticados por policiais militares contra civis em serviço. Em
alguns dos processos envolvendo policiais militares, constatou-se que foram
baixados - ou seja, arquivados por decisão judicial - e outros estavam em grau de
recurso.

Alguns dos inquéritos foram encaminhados para a Vara de Inquéritos, por decisão do
juiz presidente do Tribunal do Júri, com objetivo de serem remetidos a uma
delegacia de polícia. O objetivo foi realizar diligências complementares, visando
subsidiar a propositura, ou não, de uma ação penal ou, mesmo, o arquivamento, por
haver causas excludentes de ilicitudes

O período delimitado para a pesquisa nos inquéritos e processos judiciais acerca do
delito e das condições investigadas onde foram feitas as pesquisas estendeu-se de
2012 a 2014, na cidade de Belo Horizonte.

Nos processos, foram verificadas as soluções lavradas nos relatórios pelo delegado
no Inquérito Policial e o do oficial encarregado do Inquérito Policial Militar, assim
como a respectiva solução da autoridade competente, que é o comandante que
determinou a instauração. A denúncia do Ministério Público não foi descartada,
assim como não se deixou de pesquisar a legislação que trata do assunto
investigado.
Marconi e Lakatos (2006, p. 176) definem a pesquisa documental como sendo “a
fonte de coleta e dados está restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o
que se denomina de fontes primarias. Estas podem ser feitas no momento em que o
fato ou fenômeno ocorre, ou depois”. Eles explicam que a pesquisa bibliográfica ou
de fontes secundárias deve abranger toda a bibliografia já tornada pública em
relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais e revistas.
Segundo Gil (1996, p. 51), a pesquisa bibliográfica se utiliza das contribuições dos
diversos autores acerca de determinado assunto. Já a pesquisa documental utiliza
materiais que não receberam um tratamento analítico ou não foram reelaborados de
acordo com o objeto de pesquisa.
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3.2 Unidades de análise

Foram pesquisados no primeiro e no segundo Tribunal do Júri da comarca de Belo
Horizonte processos de crimes dolosos contra a vida em que acusação é de crime
de homicídio (consumado ou tentado) praticado por policiais militares contra civis no
período de 2012 a 2014, na cidade de Belo Horizonte. Constatou-se que havia um
inquérito que deu origem àquela ação penal. Na maioria dos processos
pesquisados, há um auto de prisão em flagrante, confeccionado pela autoridade
militar, e um Inquérito Policial, realizado pelo delegado. Foram encontrados casos
em que não houve apuração pelo comandante, mas apenas flagrante ou Inquérito
Policial, pelo delegado da Polícia Civil.

Inquéritos são procedimentos administrativos que visam apurar fatos e as
circunstâncias que se amoldam aos descritos como crime. Quando é instaurado pelo
Comando militar, é denominado “Inquérito Policial Militar”; quando instaurado pelo
delegado, tanto da Polícia Civil ou Federal, será denominado “Inquérito Policial”.

3.3 Unidade de observação

Pelo tempo decorrido, os casos de homicídios constantes no banco de dados da
Corregedoria da Policia Militar já estão à disposição dos juízes do primeiro e
segundo presidente do Tribunal do Júri, que possuem legitimidade para julgá-los:
alguns com denúncia do Ministério Público, sendo instruídos; alguns baixados, ou
seja, arquivados por decisão; e outros aguardando decisão do recurso apresentado
a uma corte superior. Há também inquéritos acerca do assunto pesquisado que se
encontram em diligências, por determinação do juiz da Vara de Inquéritos sem a
devida conclusão e análise do Ministério Público, os quais não atendem aos
objetivos da pesquisa. Crimes de homicídio são os fatos típicos, antijurídicos e
culpáveis descritos no Código Penal Militar e Código Penal.

3.4 Coleta de dados

Para se chegar aos objetivos determinados, adotou-se um roteiro para a etapa de
coleta de dados documentais.
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a) Solicitou-se ao CINDS que fornecesse os dados estatísticos de homicídios
consumados e tentados registrados na cidade de Belo Horizonte no período
de 2012 a 2014, assim como os gráficos.
b) À Corregedoria da Polícia Militar, foram solicitados os dados estatísticos de
homicídios consumados e tentados praticados por policiais militares no
período e local delimitado para a pesquisa. Foram fornecidos os REDS que
registraram os fatos. Após leitura criteriosa de todos, foram abstraídos dados
para a montagem de tabelas e planilhas contendo informações sobre a
localização dos Inquéritos Policiais Militares e, consequentemente, o
andamento dos processos na Justiça.
c) Solicitou-se à Delegacia Especializada de Investigação de Crimes Contra a
Vida da Polícia Civil que fornecesse dados estatísticos acerca de inquéritos
instaurados e concluídos sobre homicídios, de maneira geral, e os inquéritos
instaurados e concluídos sobre os homicídios envolvendo policiais militares
durante o serviço. O mesmo ocorreu com a Superintendência da Polícia
Federal, que respondeu que nenhum inquérito havia sido aberto.
d) De posse dos dados estáticos de homicídios consumados e tentados
praticados por policiais militares fornecidos pela Corregedoria da Policia
Militar, por intermédio dos Relatórios de Defesa Social (REDS) (boletins de
ocorrência) foram extraídos os dados que permitissem localizar os processos
dos casos na Justiça. No fórum da comarca de Belo Horizonte, após
autorização dos juízes presidentes do primeiro e do segundo Tribunais do
Júri, foram consultados os processos disponibilizados que atendessem aos
objetivos da pesquisa;
e) Foram verificados nos processos disponibilizados se houve autuação em
flagrante, portarias de instauração, relatórios dos inquéritos, conclusões dos
responsáveis pela feitura despacho e denúncia do Ministério Público, assim
como solução do magistrado, quando já proferida.
f) Com base nas informações pesquisadas, após serem comparadas com
fulcro nos objetivos estabelecidos para a pesquisa, procedeu-se ao
desenvolvimento da pesquisa.
g)

Buscou-se

verificar

a

existência

de

inovações

introduzidas

na

Administração Pública na apuração dos crimes dolosos contra a vida a partir
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da Constituição Federal de 1988 praticados por policiais militares durante o
serviço policial em tempo de paz.
h) Com base nos objetivos da investigação científica, após identificar as
inovações introduzidas na Administração Pública, analisaram-se a eficiência e
a eficácia, concluindo-se a pesquisa.

3.5 Estratégia e análise dos dados

A Figura 1 elucida o processo de análise dos Dados da pesquisa (2015).

(Continua...)
Objetivos específicos Referencial teórico
Assis (2002.
STF (2001)
. Pesquisar os processos
Calvi e Chierichetti
de crimes dolosos contra
(2006)
vida praticados por
Decreto-Lei n. 1001 (1969)
policiais militares em
Decreto-Lei n. 1002 (1969)
serviço no período de
Constituição (1988)
2012 a 2014 em Belo
Constituição (1989)
Horizonte que foram
Di Pietro (2003)
objetos de apuração pela
Gil (1996)
Polícia Militar, Polícia
Silva (2007)
Civil e Polícia Federal,
Marconi e Lakatos
caso tenha ocorrido.
(2006)
Magalhães (1987)
Decreto-Lei n. 1001 (1969)
Decreto-Lei n. 1002 (1969)
. Analisar as conclusões
Cintra et al. (2001)
dos inquéritos no período
Furlan (2013)
pesquisado, assim como
Lazzarini (1987)
a denúncia do Ministério
Moura (1978)
Público.
Magalhães (1987)
Oliveira (2004)
Abruccio (1997)
Bessant eTidd (2009)
Bresser-Pereira (1996)
. Identificar as inovações
Davila, Epstein e Shelton
introduzidas pela
(2007)
Administração Pública
Lazzarini (1987)
para apurar os crimes
OCDE (2007)
dolosos contra a vida e
Moura (1978)
suas consequências a
Magalhães (1987)
partir da Constituição
Neves e Ferreira (2002)
Federal de 1988.
Silva (2007)
Serafim ((2011)
Tigre (2006)
Toffler (1985)

Figura 1 - Quadro de análise dos dados
Fonte: Elaborada pelo autor (2015)

Tipo de
pesquisa

Fonte/Instrumento
de coleta de dados

Bibliográfica e
documental

Dados da
Corregedoria da PM,
Divisão Especializada
de Homicídios da
Polícia Civil e da
Superintendência da
Polícia da Federal.

Documental

Processos do
Primeiro e Segundo
Tribunal do Júri da
comarca de Belo
Horizonte.

Bibliográfica e
documental

Processos do
Primeiro e Segundo
Tribunal do Júri
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(Conclusão)
Objetivos específicos Referencial teórico

. Avaliar os possíveis
impactos provocados,
pela dualidade de
apurações ao erário e ao
princípio da eficiência e
eficácia da Administrativa
Pública.

Abruccio, (1997)
Andrade, (2011)
Bresser-Pereira (1996)
Barnard (1968)
Chiavenato (2004)
Di Pietro (2003)
Lazzarini (1987)
Neves e Ferreira (2002)
Neves e Mourão (2006)
Maximiano (2006)
Oliveira (2009)
Serafim (2011)

Tipo de
pesquisa

Fonte/Instrumento
de coleta de dados

Bibliográfica e
documental

Administração
Pública

Figura 1 – Quadro de análise dos dados
Fonte: Elaborada pelo autor (2015)

A seguir, procede-se à apresentação e análise dos resultados da pesquisa.
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4 Apresentação e Análise dos Resultados

Neste capitulo, procede-se à apresentação e análise dos dados estatísticos relativos
aos homicídios consumados e tentados e que noticiam a participação exclusiva de
policiais militares durante o serviço de policiamento. Assim como dos dados
estatísticos alusivos aos procedimentos apuratórios e concluídos, inclusive com
suspeita de autoria de policiais militares realizados pela Polícia Civil e a Polícia
Federal.

Mencionam-se,

também

as

informações

colhidas

dos

processos

disponibilizados para pesquisa pelo primeiro e pelo segundo Tribunal do Júri e os
casos apurados que geraram conflitos entre a Justiça Militar e a Comum, mesmo
não sendo objeto desta pesquisa.

Concentrou-se neste capítulo em abordar os objetivos específicos da pesquisa,
como forma de verificar a confiabilidade do sistema oficial de apresentação de dados
estatísticos e de investigação dos crimes, buscando a segurança jurídica.

4.1 Homicídios em Belo Horizonte

Segundo o Centro Integrado de Informações de Defesa Social, a cidade de Belo
Horizonte apresentou no período de 2012 a 2014 2.423 homicídios consumados e
2.727 homicídios tentados. Segundo estimativa recente do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) relativa a 2013, a população da Capital mineira foi
estimada em 2.479.178 habitantes.

A cidade de Belo Horizonte é área de responsabilidade de Policiamento Ostensivo
efetuado pela Polícia Militar da 1ª RPM, também denominada de Comando de
Policiamento da Capital (CPC). É patrulhada por oito batalhões de Polícia, todos
comandados por um Tenente Coronel (Ten Cel) da Polícia Militar (PM) e
subordinados a um Coronel (Cel) da PM, comandante da região de policiamento.

Dados do CINDS informam que, no período delimitado para esta pesquisa
constatou-se a seguinte situação de registros de homicídios (Tabela 1)

46

Tabela 1
Total de homicídios consumados e tentados registrados em Belo Horizonte - 2012 a
2014
Ano
2012
2013
2014
Total
Fonte: CINDS

Homicídios consumados
795
844
784
2423

Homicídios tentados
969
939
819
2727

Define-se como homicídio consumado aquele em que o resultado morte foi
alcançado. Já no homicídio tentado, quando iniciadas as ações para que se atinja o
resultado morte, por fatores alheios à vontade de quem pratica ação, não se
consuma o resultado morte.

O número de homicídios consumados em 2013 foi o maior do período, com 844
registros. Em 2012, registrou-se a maior incidência de homicídios tentados,
totalizando 969. Em 2014, registraram-se os mais baixos índices de homicídios
consumados e tentados no período em análise, 784 homicídios consumados e 819
de homicídios tentados.

Os dados estatísticos apresentados na Tabela 1 contemplam os cuja suspeita de
autoria seja imputada a policiais militares, em serviço ou não.

Apresentam-se a seguir os dados sobre os homicídios consumados e tentados
extraídos da Corregedoria da Polícia Militar com suspeita de autoria de policiais
militares durante a execução do policiamento ostensivo.

4.2 Homicídios praticados por policiais militares

A legislação vigente considera o crime de homicídio impróprio. Ou seja, pode ser
praticado tanto pelo policial militar quanto por um cidadão comum. Sua capitulação
se encontra no Código Penal Militar e no Código Penal, respectivamente.

As mudanças oriundas da Emenda Constitucional (EC) n. 45/2004 alteraram apenas
a competência para o julgamento dos policiais militares acusados da prática do
crime de homicídio durante o serviço de policiamento. No ordenamento jurídico do
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Brasil é da competência do Tribunal do Júri da comarca da cidade onde ocorreu o
crime processar e julgar os acusados de homicídios seja ele consumado ou tentado.
Mas a competência da Polícia Judiciária Militar para realizar a apuração dos fatos
em tese delitivos não foi alterada por nenhum dispositivo legal vigente.
A Corregedoria da Polícia Militar forneceu dados estatísticos de envolvimento de
policiais militares em homicídios durante o serviço do policial militar na cidade de
Belo Horizonte no período da pesquisa, consistindo nos REDS (boletins de
ocorrência), que registraram os fatos alusivos aos crimes pesquisados, organizados
por grupo de homicídios (consumado e tentado). Com base nos dados fornecidos
construiu-se a Tabela 2, para retratar a situação de homicídios consumados e
tentados, praticados por Policiais militares em serviço.

Tabela 2
Total de homicídios consumados e tentados, praticados por policiais militares e
registrados na cidade de Belo Horizonte - 2012 a 2014
Ano
2012
2013
2014
TOTAL
Fonte: CPM

Homicídios consumados
18
6
7
31

Homicídios tentados
2
_
6
8

No período de 2012 a 2014, ocorreram 31 homicídios consumados com suspeita ou
autoria imputados a policiais militares durante ou em decorrência do serviço policial
militar. No mesmo período, ocorreram oito homicídios tentados ou tentativas de
homicídio envolvendo policiais militares também durante o serviço de policiamento.

De posse dos REDS (boletins de ocorrência) dos crimes de homicídios consumados
e tentados, decidiu-se por analisar cada um, apurando-se a codificação, os dados
constantes, as providências adotadas pelo oficial de serviço e o histórico, para se
inteirar dos fatos ocorridos. O objetivo foi aferir se as informações constantes nos
bancos de dados da Corregedoria da PM, depois de confrontadas com as
informações extraídas dos boletins de ocorrência, eram confiáveis.
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Abstraindo as informações dos REDS (boletins de ocorrência), os quais versam
sobre os crimes de homicídios consumados ou tentados, praticados por policiais
militares, elaborou-se a Tabela 3.

Tabela 3
Total de homicídios consumados e tentados, praticados por policiais militares e
registrados na cidade de Belo Horizonte, extraídos dos REDS - 2012 a 2014
Ano
2012
2013
2014
TOTAL
Fonte: REDS/CPM

Homicídios consumados
15
6
7
28

Homicídios tentados
5
_
6
11

Confrontando os dados da Tabela 2 com os da Tabela 3 percebe-se divergência
entre os números de homicídios consumados relativos a 2012: 18 segundo a CPM,
contra 15, segundo a análise dos REDS. Os dados relativos a 2013 e 2014 não
revelaram alteração. A análise dos REDS constatou três homicídios consumados em
2012. Embora fossem codificados e registrados como "homicídios tentados",
constam na relação oficial da PM como homicídios consumados.

Os REDS 000036246-001, 001075892-001 e 002601094-001, a partir da leitura
acurada dos dados constantes e do histórico, apontam que os fatos narrados
corroboram com o que foi constado - na codificação, ou seja, homicídios tentados, e
não consumados, conforme consta nos dados estatísticos oficiais. Diante dessa
constatação, verifica-se que o número de homicídios consumados foi diminuído em
2012: de 18 para 15. Já o número de homicídios tentados no mesmo ano passou de
dois para cinco. Conclui-se que ocorreram 28 homicídios consumados no período de
2012 a 2014, e não 31, conforme indicam dados iniciais.

Em 2012, registrou-se o maior número de homicídios praticados por policiais durante
o serviço: 15. No ano seguinte, ocorreu a menor incidência no período em análise:
seis. Em 2014, embora tenham ocorrido sete homicídios, o número voltou a crescer,
mas ainda abaixo da metade dos casos registrados em 2012.

No mesmo período ocorreram 11 homicídios tentados em que as vítimas foram
policiais militares durante o serviço Policial Militar. Em 2014, registrou-se o maior de
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número de casos em que policiais militares foram vítimas: seis. O ano de menor
incidência foi 2013, quando não se registrou nenhum homicídio tentado contra
Policiais militares, durante o exercício.

Outro fato constatado na pesquisa todos os REDS (boletins de ocorrência) enviados
pela Corregedoria que merece ser destacado é que os registros de homicídios
tentados constam os Policiais militares como vítimas, e não como envolvidos como
consequência da atuação policial que gerou o fato registrado.

Em resumo, a partir da análise in loco dos REDS (boletins de ocorrência), verificouse que os dados oficiais da Corregedoria apresentam deficiências significativas
quanto a dois aspectos, que colocam em questionamento sua confiabilidade.
Primeiro, nos boletins que registraram as ocorrências de homicídios tentados todos
os policiais que atuaram na ocorrência constam como vítimas, e não como
envolvidos no fato em tese definido como crime, exigindo uma apuração para
esclarecer a real participação de cada (um) nos fatos que culminaram os registros.
Segundo, com relação aos dados estatísticos constantes no banco de dados da
Corregedoria da Polícia Militar, após aferição individualizada deles, constatou-se um
possível engano: três REDS, embora codificados e registrados como homicídios
tentados, constam na relação como homicídios consumados.

Na sequência, comparam-se e analisam-se os homicídios consumados por policiais
militares em relação ao número registrado em Belo Horizonte no período da
pesquisa.

4.2.1 Homicídios consumados em Belo Horizonte e os homicídios praticados
por policiais militares
Para se ter uma noção mais ampla da situação de homicídios praticados na cidade
de Belo Horizonte e daqueles cuja autoria recaiu sobre policiais militares, constituiuse a Tabela 4, em que se comparam os dados existentes e fornecidos pelo CINDS
com os constantes nos bancos de dados da Corregedoria da PM, extraídos dos
boletins de ocorrência.
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Tabela 4
Total de homicídios consumados e os praticados por policiais militares, com seu
porcentual representativo, registrados na cidade de Belo Horizonte - 2012 a 2014
Ano

Homicídios
consumados

2012
795
2013
844
2014
784
Total
2423
Fonte: Dados da pesquisa (2015)

Homicídios consumados
praticados por policiais
militares
15
6
7
28

Porcentual de homicídios
praticados por policiais
militares (%)
1,8
0,7
0,8
1,1

Foi aduzido o número de homicídios cuja autoria, em tese, foi imputada a policiais
militares durante o serviço de policiamento ostensivo, inseridos nos dados gerais,
computados pelo CINDS.

No período pesquisado (2012 a 2014), ocorreram 2.423, registros de homicídios
consumados, na cidade de Belo Horizonte. Dos registros mencionados, 28 as
suspeitas de autoria são atribuídas a Policiais militares. Confrontando os dois dados,
se constata que o porcentual de homicídios consumados, atribuídos autoria a
Policiais Militares é de 1,1%, do total dos registrados.

A maior incidência de homicídios na cidade de Belo Horizonte no período ocorreu
em 2013, com 844 registros. No mesmo período, a maior incidência de homicídios
em tese praticados por policiais militares ocorreu em 2012: 15 dos 795 homicídios
registrados, ou seja, 1,8%.

Dos três anos pesquisados, 2014 apresentou o menor número de registro de
homicídios, 784, e 2013, teve o menor registro de homicídios praticados por policiais
militares, seis registros, correspondendo a 0,7% do total registrado.

Apesar do porcentual de homicídios consumados em que há suspeitas de autoria de
policiais militares não ser expressivo em comparação com o número total de
registros, a importância desta dissertação permanece, pois é imperiosa a
necessidade de lembrar, que a atuação de um agente público, alicerçado na
transparência e legalidade, no empenho racional dos recursos e no prestígio e
credibilidade da administração perante a sociedade, é que irá amoldar-se
princípios democráticos de governabilidade de qualquer autoridade constituída.

aos
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Na sequência, identificam-se na Polícia Civil os inquéritos instaurados e concluídos
para apurar os homicídios consumados no período da pesquisa.

4.3 Apurações de homicídios pela Polícia Civil

Na cidade de Belo Horizonte, os crimes de homicídios consumados são de
responsabilidade do Departamento de Investigação de Homicídio e Proteção a
Pessoa (DHPP), sendo a investigação efetuada pela Divisão Especializada de
Investigação de Crimes Contra a Vida (DICCV). Já os crimes de homicídios
tentados, conforme regulamentações internas, são apurados pelas delegacias
distritais.

A Tabela 5 mostra o número de inquéritos instaurados para apurar os homicídios
consumados na cidade de Belo Horizonte e de inquéritos concluídos constantes no
banco de dados da Polícia Civil. Confrontando-se os dados mencionados, extraiu-se
a diferença entre os inquéritos instaurados e concluídos e informa-se o que isso
representa em termos porcentuais.

Tabela 5
Total de inquéritos policiais instaurados e concluídos pelo DHPP/DICCV, diferença e
o porcentual representativo para apurar homicídios na cidade de Belo Horizonte 2012 a 2014
Diferença entre inquéritos
instaurados e inquéritos
concluídos
2012
764
1283
519
2013
784
1196
412
2014
709
1195
486
Total
2257
3674
1417
Fonte: Polícia Civil/Dados da Pesquisa (2015)
Ano

Inquéritos
instaurados

Inquéritos
concluídos

Porcentual de inquéritos
instaurados em relação
aos concluídos (%)
59,5
65,5
59,3
61,4

A análise dos dados apresentados revela que o número dos inquéritos instaurados
foi inferior ao dos inquéritos concluídos, por ano, no período pesquisado. O número
preciso da diferença está exposto, assim como o porcentual dos inquéritos
instaurados em relação aos concluídos.

Conforme está descrito, se o número de inquéritos concluídos foi superior ao
número dos inquéritos instaurados, constata-se que os procedimentos começaram a
ser elaborados em anos anteriores, vindo a ter uma solução nos anos em análise. É
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possível que alguns inquéritos instaurados estejam entre os concluídos no mesmo
ano, dependendo do caso.

Para se ter uma visão mais apurada do assunto pesquisado, apresenta-se
novamente a Tabela 1, por conter os dados fornecidos pelo CINDS referentes aos
homicídios consumados e tentados.

Tabela 1
Total de homicídios consumados e tentados, registrados em Belo Horizonte- 2012 a
2014
Ano
2012
2013
2014
TOTAL
Fonte: CINDS

Homicídios consumados
795
844
784
2423

Homicídios tentados
969
939
819
2727

Embora nos dados do CINDS constem os homicídios tentados, apenas aqueles
referentes a homicídios consumados serão analisados. O número de inquéritos
instaurados diverge do número de homicídios consumados constantes no banco de
dados do CINDS, que é o setor encarregado da Secretaria de Estado de Defesa
Social (SEDS) para realizar o acompanhamento, condensar os dados de registros e
armazená-los.

A Polícia Civil instaurou no período de 2012 a 2014 2.257 inquéritos para apurar
homicídios consumados. Já o CINDS registrou no mesmo período 2.423 homicídios
consumados. Como os dados constantes nas duas fontes não coincidem isso
demonstra, mais uma vez, que a confiabilidade dos dados oficiais é temerária.
Atesta-se que há cerca de 100 homicídios ocorridos, com base nos dados da
CINDS, em que não houve abertura de inquéritos policiais para apurar as autorias.

Prosseguindo, apresenta-se e analisa-se o número de inquéritos policiais
instaurados pela Polícia Civil em que policiais militares figuram como suspeitos de
autoria de homicídio e em que eles foram vítimas.
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4.3.1 Inquéritos instaurados pela Polícia Civil contra policiais militares
envolvidos
Com o advento da Constituição Federal de 1988 e posterior balizamento do
Supremo Tribunal Federal, os delegados de polícia passaram a abrir inquéritos
policiais para apurar os crimes com indícios de serem dolosos contra a vida
praticados por policiais militares em serviço. A instauração dos inquéritos independe
do comandante do militar acusado do crime já ter adotado as providências legais
estipuladas na legislação vigente.

Na prática, o comandante do militar suspeito do crime recomenda a autuação em
flagrante, sendo que ao final encaminha os autos à Justiça Militar que, ao analisálos, declara a sua incompetência legal de instruí-lo, remetendo, em seguida, ao
Tribunal do Júri, para as providências legais decorrentes.

É comum o promotor de justiça do Tribunal do Júri, ao analisar os autos de prisão
em flagrante elaborado na seara castrense, requerer diligências complementares.
Contudo, requisita providências ao delegado de polícia, por intermédio da Vara de
Inquéritos, e não ao comandante do militar acusado. O delegado, ao receber a
determinação da Justiça, instaura um inquérito, partindo dos autos do procedimento
realizado no quartel. Há, ainda, inquéritos policiais instaurados pelo delegado,
mediante a comunicação dos agentes da própria Polícia Civil de plantão ou, mesmo,
quando toma ciência por intermédio dos REDS (boletins de ocorrência).

A Tabela 6 traz as informações dos inquéritos policiais instaurados em que policiais
militares figuram como suspeitos de autoria de homicídio daqueles em que
aparecem como vítimas.
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Tabela 6
Total de inquéritos policiais instaurados no DHPP/DICCV, para apurar homicídios
consumados, com suspeita de autoria de Policiais e outros em que figuram como
vítimas, na cidade de Belo Horizonte- 2012 a 2014
Ano
2012
2013
2014
Total
Fonte: Polícia Civil

Inquéritos instaurados contra
Policiais Militares suspeitos da
prática do delito
43
20
11
74

Inquéritos instaurados - Policiais
militares vítimas do delito
8
1
4
13

Para uma análise mais detida dos dados apresentados nesta seção, apresenta-se
novamente a Tabela 3, com base nas informações fornecidas pela Corregedoria da
PM e extraídas dos REDS (boletins de ocorrência).
Tabela 3

Total de homicídios consumados e tentados, praticados por policiais militares e
registrados na cidade de Belo Horizonte, extraídos dos REDS - 2012 a 2014
Ano
2012
2013
2014
Total
Fonte: REDS/CPM

Homicídios consumados
15
6
7
28

Homicídios tentados
5
--6
11

A Tabela 6 apresenta o número de inquéritos instaurados no período de pesquisa em
que os policiais militares foram investigados como suspeitos de autoria do crime de
homicídios. A Tabela 3 aponta que 2012 apresentou maior incidência de crimes em
que há suspeita de autoria de policiais militares em homicídios.

O número de inquéritos instaurados pela Polícia Civil difere dos dados de registro do
órgão corregedor castrense. Em 2012, a Polícia Militar apresentou 15 homicídios
consumados cuja suspeita de autoria recaía sobre policiais militares durante o
serviço de policiamento ou em decorrência dele.

A DICCV apresentou os dados estatísticos da instauração de 43 procedimentos
apuratórios em 2012 cuja suspeita de autoria recaía sobre militares estaduais.
Contudo, há de se mencionar que, conforme esclarecimentos daquela Divisão de
Polícia, somente após conclusão dos procedimentos apuratórios é que autoridade
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irá exarar se os suspeitos estavam de folga ou em serviço no momento em que
ocorreu o fato objeto de apuração.

Acerca dos homicídios tentados, os registros extraídos dos REDS (boletins de
ocorrência) revelaram que em 2014 ocorreu o maior número de registros: seis.
Abstraindo o teor do histórico dos relatórios mencionados, embora conste homicídio
tentado, as vítimas são os próprios policiais militares, nas ações efetuadas durante o
serviço.

A Polícia Civil instaurou em 2012 oito inquéritos, os quais apuraram o delito em que
figuram como vítimas policiais militares. Não há informações se as vítimas
incorreram em óbito ou, mesmo, se foram apenas vítimas de uma tentativa de
homicídio. As informações apresentadas não esclarecem se os policiais militares, em
tese, vítimas, no momento em que ocorreu o fato apurado se estavam de folga ou
em serviço.

Comparando as informações constantes na Tabela 6 e na Tabela 3, fornecidas pelas
duas forças de segurança do Estado de Minas Gerais, percebe-se que elas não
coincidem. O número de registros de homicídios consumados registrados pela
Polícia Civil corroborados com a instauração de inquéritos é maior do que consta na
Corregedoria da PM. A dúvida acerca da credibilidade dos dados oficiais causa
profunda estranheza, indo de encontro à ideia de inovação e racionalização
administrativa no âmbito da Administração Pública.

A Polícia Civil não esclareceu se os fatos que motivaram a instauração dos
inquéritos ocorreram durante o serviço ou não. Ainda assim, são discrepantes, pois
podem levar a duas conclusões perigosas. Primeira, os inquéritos instaurados pela
Polícia Militar, com base na conclusão dos seus encarregados, afastam a hipótese
de crime doloso, advindo daí o número menor nos dados estatísticos, suscitando
dúvidas acerca do trabalho realizado. Segunda, o número de inquéritos instaurados
constantes no banco de dados da Polícia Civil não obedeceu a nenhum critério ou,
mesmo, avaliação preliminar das informações acerca do crime apurado, tendo
ocorrido apenas para compor dados estatísticos.
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Continuando, apura-se o porcentual de crimes de homicídios consumados, com
base na Polícia Civil com suspeita de autoria de policiais militares e o que isso
representa porcentualmente para o total registrado ano a ano e no período.

4.3.2 Inquéritos instaurados com suspeita de autoria de policiais militares e
análise do porcentual
No período de 2012 a 2014, a Polícia Civil, por intermédio da Divisão Especializada
de Investigações de Crimes Contra a Vida. Instaurou-se 2.257 inquéritos policiais.
Deste total apenas 74 tiveram como suspeitos de autoria policiais militares. A Tabela
7 demonstra, de maneira pormenorizada, ano a ano, como se deu o fenômeno
anunciado no período.

Tabela 7
Comparativo do número de inquéritos policiais instaurados no DHPP/DICCV para
apurar crimes de homicídios e os com autoria ou suspeição que recaem em policiais
militares e seu porcentual representativo - Belo Horizonte - 2012 a 2014
Inquéritos instaurados com
suspeição de autoria de policiais
militares
2012
764
43
2013
784
20
2014
709
11
Total
2257
74
Fonte: Polícia Civil/Dados da pesquisa (2015)
Ano

Inquéritos
instaurados

Porcentual de inquéritos
instaurados, com suspeita de
autoria de ser policial militar (%)
5.6
2,5
1,5
3.2

No número de inquéritos instaurados já estão incluídos aqueles em que a suspeita
de autoria é atribuída a policiais militares. Constata-se que no período de análise da
pesquisa a DICCV abriu 2.257 inquéritos, sendo que em apenas 74 figuram policiais
militares como suspeitos, perfazendo um porcentual de 3,2%, em comparação com
o número total de procedimentos instaurados.

Há de se salientar que não há informações do órgão que forneceu os dados sobre o
fato de os crimes terem ocorrido em serviço ou se há indícios de haver excludentes
de ilicitude na ação que gerou os procedimentos. Em 2012 foram instaurados, 764
inquéritos policiais. Deste total, em 43 a suspeita de autoria recaiu sobre policiais
militares, perfazendo um total de 5,6% do total do ano, sendo o maior no período.
Em 2014, foram instaurados 709 inquéritos policiais, sendo que 11 há suspeita de
participação de policiais militares, o que representa 1,5% do total instaurados no
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ano. Este se apresenta não só como o menor de número de inquéritos instaurados,
como também aquele em que há menor suspeita de envolvimento de policiais
militares, e que apresenta o menor número de porcentual de inquéritos instaurados
de maneira geral.

O ano de 2013 apresentou o maior número de inquéritos instaurados no período
pesquisado, totalizando 784. Deste total, 20 há suspeita de autoria de policiais
militares, correspondendo a 2,5% de inquéritos abertos no ano. Embora 2013 seja o
ano de maior abertura de procedimentos apuratórios, aqueles que foram abertos
especificamente para apurar o envolvimento de policiais militares representam o
segundo maior número de inquéritos no período em análise cuja suspeita de autoria
recaía sobre milicianos.

Os dados apresentados pela Delegacia Especializada de Investigação de Crimes
Contra a Vida e pela Corregedoria da PM, são divergentes, embora a Polícia Civil
não esclareça se os inquéritos instaurados serviram para apurar os fatos ocorridos
no serviço ou não, suscitando dúvidas em relação aos dados constantes na Polícia
Militar. Abstrai-se que não há integração de informações apuratórias entre os órgãos
de segurança do Estado de Minas, revelando que a ideia de integração, que é uma
inovação na Administração Pública, está comprometida, na medida em que não
existe alinhamento de objetivos, o que poderia reduzir gastos, melhorando a
eficiência e a eficácia do aparelho estatal. Conclui-se, com respaldo no
entendimento de Furlan (2013), que não há moderação nem controlabilidade de
todos os órgãos estatais.
Para melhor ilustrar a situação do tema pesquisado, analisa-se adiante o número de
inquéritos instaurados pela Polícia Civil, comparando com os existentes na
Corregedoria da PM, em termos de participação de policiais militares.

4.3.3 Comparação dos inquéritos instaurados pela Polícia Civil e da
Corregedoria da PM
A Polícia Civil instaurou no período pesquisado 2.257 inquéritos policiais, para
apurar homicídios consumados. Destes, 28, segundo a Corregedoria da Polícia
Militar, cuja suspeita de autoria recai sobre policiais militares.
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Para melhor analisar e comparar os dados coletados apresenta-se na sequência a
Tabela 8 que mostra o número de inquéritos policiais instaurados pela Polícia Civil,
com base nos registros da Corregedoria da Polícia Militar extraídos dos REDS dos
homicídios consumados praticados por militares durante o serviço, e o porcentual
representativo.

Tabela 8
Comparativo de inquéritos policiais instaurados pela Polícia Civil e os registros da
Corregedoria da Polícia Militar, dos crimes de homicídios praticados por policiais
militares, durante o serviço de policiamento e o porcentual representativo - Belo
Horizonte - 2012 a 2014
Número de registros de
homicídios praticados por
Ano
policiais militares durante o
serviço
2012
764
15
2013
784
6
2014
709
7
Total
2257
28
Fonte: Dados da pesquisa (2015)
Inquéritos
instaurados

Porcentual de inquéritos instaurados,
com o registro de homicídios
praticados por policiais militares em
serviço (%)
1,9
0,7
0,9
1,2

A Tabela 8 aponta que foram instaurados no período da pesquisa 2.257
procedimentos para apurar homicídios em Belo Horizonte pela Polícia Civil. No
mesmo período da pesquisa, ocorreram 28 homicídios praticados por policiais
militares durante o serviço de policiamento.

Conforme está ocorrendo, independente do Comandante do militar autor de
homicídio ter efetuado sua prisão em flagrante delito, a Polícia Civil instaura um
Inquérito Policial para apurar o fato. Comparando o número de procedimentos
apuratórios instaurados com o número de homicídios praticados por policiais
militares em serviço, o porcentual é de 1,2%, no período da pesquisa.

O ano de 2013 foi aquele em que mais se instauraram procedimentos pela Polícia
Civil para apurar homicídios, totalizando 784. Neste mesmo ano, ocorreram apenas
seis registros de homicídios envolvendo policiais militares em serviço, sendo o
menor número no período pesquisado, perfazendo um total de 0,7%, em relação ao
número de procedimentos instaurados pela Polícia Civil.
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O ano de 2014 registra no período pesquisado o menor número de inquéritos
instaurados pela Polícia Civil, totalizando 709. Em contrapartida, 2012 registrou o
maior número de registros de homicídios praticados por policiais militares em
serviço, 15, perfazendo 1,9%, em relação ao número de procedimentos instaurados.

Os dados oriundos da Polícia Civil e da Corregedoria da Polícia Militar não
coincidem. Mesmo assim, os casos envolvendo policiais militares no contexto geral
apresentado pela Polícia Civil correspondem a 1,2% do total de procedimentos
instaurados no período da pesquisa. Isso mostra, nitidamente, que não há
uniformidade de metas estatais quando se trata do acompanhamento das ações de
seus agentes em suas atividades na busca da eficiência dos recursos
disponibilizados.

Evidencia-se uma competição entre as forças de segurança. Apesar do elevado
número de homicídios consumados na cidade de Belo Horizonte, a Polícia Civil abre
paralelamente inquérito para apurar os casos envolvendo policiais militares em
serviço, já devidamente apurados na seara castrense com autoria certa e
comprovados. Isso demonstra que os princípios que regem uma administração
pública gerencial não estão sendo observados por seus gestores. O aumento de
custos é nítido, não havendo na gestão estatal a busca pela eficiência dos serviços
prestados, o zelo pelo erário público e o cumprimento da legislação vigente.

Com base na decisão do Supremo Tribunal Federal, a Polícia Civil e a Polícia
Federal podem apurar os crimes de homicídios praticados por policiais militares em
serviço.

Na sequência, apresentam-se e analisam-se as apurações realizadas pela Polícia
Federal no período da pesquisa.

4.4 Apurações de homicídios pela Polícia Federal

Pesquisa realizada na Superintendência da Polícia Federal, unidade de Belo
Horizonte/MG, revelou que não houve nenhuma apuração de homicídio doloso
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envolvendo policiais militares durante o serviço de patrulhamento no período de
2012 a 2014.

4.5 Resultados de pesquisas em processos no fórum de Belo Horizonte

Nesta seção, exara-se a definição de Inquérito Policial e Processo. Os dados e
considerações acerca dos processos já em instrução criminal9 no Primeiro e no
Segundo Tribunais do Júri ainda não julgados e disponibilizados para serem
pesquisados

também

serão

apresentados,

além

das

considerações

das

observações colhidas nos processos disponibilizados nas suas secretárias, com
base nos objetivos da pesquisa.

4.5.1 Diferença entre Inquérito Policial e processo

Para esclarecer o assunto pesquisado, faz-se necessário apontar a definição e a
finalidade de um Inquérito Policial, em contraposição a um Processo.

Segundo Ferreira (1986, p. 949) a palavra "inquérito", do latim quaeritare, significa
"andar sempre em busca, ato ou efeito de inquirir" ou "um conjunto de atos e
diligências que se visam apurar alguma coisa". Na literatura jurídica, Inquérito
Policial é um procedimento administrativo instaurado por uma autoridade
administrativa com legitimidade e competência.

Quando instaurado por um delegado de polícia, é denominado Inquérito Policial (IP).
Quando um comandante militar recomenda a instauração de um procedimento
apuratório de um fato, em tese, tipificado como crime, é denominado Inquérito
Policial Militar (IPM). Visa à coleta de provas acerca da conduta, em tese, irregular,
descrita na portaria, que é objeto de investigação, apontando a autoria do fato
apurado. Como resultado das investigações, serve de peça informativa para o
Ministério Público iniciar uma ação penal. É inquisitório; ou seja, não admite
contraditório ou ampla defesa do investigado, sendo sigiloso, não podendo ser
consultado.
9

Instrução Criminal: Fase em que se prepara os elementos que permitirão uma decisão, mediante a
análise da existência do crime, sua autoria, circunstâncias e provas.
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Caso se conclua que há indício de fato descrito como crime, o investigado é
indiciado, sendo os autos remetidos à Justiça. Há de se mencionar que os autos não
podem ser arquivados pelo delegado ou pelo comandante, mesmo concluindo que o
fato objeto de apuração não se configura como crime.

O homicídio consumado, ou mesmo, tentado, praticado por um policial militar em
serviço, o delegado, após concluir Inquérito Policial, remete os autos para o juiz do
Primeiro Tribunal do Júri. A secretaria faz a sua distribuição no fórum de Belo
Horizonte, podendo ser distribuído para o juiz sumariante do mesmo tribunal ou
remetido para o Segundo, visando a sua instrução.

Se forem os autos de Inquérito Policial Militar, o comandante, após solucioná-lo,
concordando ou não com as conclusões do encarregado, os remete para a Primeira
Auditoria da Justiça Militar Estadual. Após análise, o magistrado declina a
competência para instruir, processar e julgar o fato. Remete os autos para o juiz do
Primeiro Tribunal do Júri - no caso, da comarca de Belo Horizonte -, para os fins
descritos na lei. Caso o fato tenha ocorrido numa cidade do interior, os autos são
remetidos à Comarca da cidade do crime ou que tenha a jurisdição de analisar e
instruir o processo.
A palavra “processo”, segundo Ferreira (1986, p. 1395), do latim processu, significa
"ato de proceder, de ir por diante" ou "conjunto de peças que documentam o
exercício da atividade jurisdicional". Inicia-se com a denúncia do representante do
Ministério Público, que, ao analisar os autos de um Inquérito Policial ou Inquérito
Policial Militar, se vier a se convencer das provas coletadas, propõe ao juiz ação
penal, da qual será o titular. A partir de então, o indiciado passa a ser chamado de
"réu" ou "acusado".

Caso o promotor não se convença das provas descritas no inquérito, poderá
requisitar novas diligências ou, mesmo, se convencer de que o fato não constitui
crime, opinando pelo arquivamento dos autos, sem dar início ao processo.
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Diferente dos procedimentos que ocorrem em um inquérito, no processo as partes
participam em igualdade de condições o juiz, o promotor e o acusado, por intermédio
do seu defensor. Ao acusado é assegurado o direito do contraditório; ou seja, de
contradizer as provas colhidas ou apresentadas, assim como ampla defesa,
podendo apresentar qualquer prova lícita que comprove sua inocência, conforme
assegurado pela Constituição Federal.
A seguir, explanam-se as observações anotadas, dos processos consultados no
Primeiro e Segundo Tribunais do Júri da comarca de Belo Horizonte disponibilizados
para a pesquisa.
4.5.2 Resultados das pesquisas nos processos no fórum

As informações coletadas na Corregedoria da PM e extraídas dos REDS (boletins de
ocorrência), após serem analisadas, foram disponibilizadas em uma planilha. O
objetivo foi subsidiar os trabalhos de localização e pesquisa dos processos relativos
aos casos, no Primeiro e no Segundo Tribunal do Júri da Comarca do Fórum de Belo
Horizonte, após autorização dos juízes presidentes dos tribunais.

Para melhor esclarecer os objetivos da pesquisa, repete-se a Tabela 3, que mostra
os homicídios consumados e os homicídios tentados cuja autoria suspeita de ser de
policiais militares.

Tabela 3
Total de homicídios consumados e tentados, praticados por policiais militares e
registrados na cidade de Belo Horizonte, extraídos dos REDS - 2012 a 2014
Ano
2012
20 13
2014
Total
Fonte: REDS/CPM

Homicídios consumados
15
6
7
28

Homicídios tentados
5
_
6
11

Há de se mencionar que autoria está definida, tanto que em todos os casos de
homicídios consumados, 28, conforme descrito no histórico dos REDS, providências
legais foram adotadas. Consta nos históricos que no caso de homicídio consumado
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durante o serviço de policiamento os policiais militares foram presos em flagrante
para as providências de polícia judiciária militar, sendo eles autuados.

Também nos casos de homicídios consumados em que o policial militar estava de
folga ou se deslocando para o serviço, houve as providências legais, com a
apresentação ao delegado de polícia. Nesta situação, o delegado é que decidiu pela
autuação ou não do militar em flagrante.

O policial militar mesmo de folga não está isento de atuar caso depare com uma
ocorrência policial. A recomendação advém do Estatuto dos Militares do Estado de
Minas Gerais:

Art. 15. A qualquer hora do dia ou da noite, na sede da unidade ou onde o
serviço o exigir, o policial militar deve estar pronto para cumprir a missão que
lhe for conferida pelos seus superiores hierárquicos ou impostos pelas leis e
regulamentos (Lei n. 5.303, 1969, p. 1).
Caso o policial militar se omitir no dever legal de agir diante de uma ocorrência
policial, estará incurso no artigo 29, §2º, do Código Penal Militar, que recomenda o
seguinte:
A omissão é relevante como causa quando o omitente devia e podia agir para
evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei obrigação de
cuidado, proteção ou vigilância; a quem, de outra forma, assumiu a
responsabilidade de impedir o resultado; e a quem, com seu comportamento
anterior, criou o risco de superveniência (Decreto-Lei 1001, 1969, p. 1).
Conforme consta nos artigos mencionados, deve o Comandante autuar o policial
militar em flagrante e remeter os autos ao juiz competente, pois se abstrai
entendimento de que a ação foi em decorrência do serviço Policial Militar, cabendolhe adotar as providências de Polícia Judiciária Militar.

Acerca dos homicídios tentados praticados por policiais militares nos 11 casos há de
se mencionar que depende muito da interpretação do promotor de justiça, sobre os
fatos e a aceitação ou não da denúncia pelo juiz do Tribunal em que tramita. Houve
situações em que a interpretação foi diferente das conclusões dos encarregados
dos inquéritos. Há casos em que o entendimento envolvendo o promotor, o juiz ou,
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mesmo, ambos acerca do enquadramento do crime cometido foi de que não se
tratava de tentativa de homicídio, mas de outro crime. Por essa razão, as pesquisas
dos processos se concentraram nos crimes de homicídios consumados. Nas
pesquisas realizadas, foram encontrados e disponibilizados apenas dois processos
cuja ação penal era de tentativa de homicídio.

Com as informações abstraídas dos REDS, nas secretarias do Primeiro e do
Segundo Tribunal do Júri, foram realizadas consultas e o cruzamento dos dados
sobre o dia dos fatos, o local e, principalmente, o nome dos policiais militares
envolvidos na ocorrência. Dos 28 crimes de homicídios consumados envolvendo
policiais militares, somente quatro processos foram encontrados e disponibilizados
para a pesquisa, um no Primeiro Tribunal e três no Segundo Tribunal.

Dos

homicídios

tentados,

apenas

dois

processos

foram

localizados

e

disponibilizados pela secretaria do Segundo Tribunal do Júri. No processo
0024.071.490-8, verificou-se que os acusados de uma guarnição do Batalhão de
Rondas Táticas Metropolitanas (ROTAM), depararam-se com um carro roubado,
ocorrendo perseguição aos suspeitos e troca de tiros. Uma pessoa foi baleada. Os
militares foram autuados em flagrante no quartel. Concluiu o encarregado que os
militares cometeram o crime de lesão corporal. O comandante corroborou com as
conclusões apresentadas pelo encarregado. Os autos foram encaminhados para
Justiça Militar, o Ministério Público discordou, pois concluiu que se tratava de um
crime doloso contra a vida, de tentativa de homicídio, sendo declinado à
competência para processar e julgar os militares. O procedimento seguiu o trâmite
normal, sendo encaminhado e distribuído para o Tribunal do Júri. Contudo, o
promotor ofereceu denúncia de tentativa de homicídio e requereu diligências
complementares, o que foi aceito pelo juiz. O processo se encontra na Vara de
Inquéritos. A Policia Civil foi requisitada, por intermédio da Delegacia de Furtos e
Roubos, à realizar as diligências instadas.

No Primeiro Tribunal do Júri, tramita o processo 0024.13.235.092-7, o qual versa
sobre um homicídio consumado. Consta do histórico que um policial militar, estando
de folga, conduzia a sua moto. Ao parar em um sinal, foi abordado por dois rapazes,
que, portando arma de fogo, anunciaram assalto e se apossaram da moto do
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policial. No momento em que montaram na moto e iam saindo do local, o proprietário
anunciou que era policial e atirou, alvejando um dos rapazes, que faleceu. Em
obediência às providências de praxe, o policial militar proprietário da moto foi
conduzido à delegacia de polícia e autuado em flagrante delito pelo delegado.
Abstraindo a senda dos acontecimentos, o proprietário da moto agiu na condição de
policial militar. Ele deveria ser autuado em flagrante pelo seu comandante,
independente de outras providências que por ventura viessem a ser adotadas no
futuro. Caso o comandante autuasse em flagrante o militar, estaria cumprindo o
prescrito no Estatuto do Militares e adequando-se ao ensinado pelo Código Penal
Militar e de Processo Penal Militar.

Em outro processo pesquisado, 0024.289.862-6, consta que um policial militar se
encontrava em um coletivo, em fevereiro de 2014, retornando para sua residência,
momento em que dois rapazes armados anunciaram o assalto. O militar tentou
impedir o assalto, ocorrendo troca de tiros. Um dos rapazes que estava assaltando,
atingido, veio a falecer. Adotadas as providências de praxe, o militar foi conduzido à
Delegacia de Flagrantes, quando o delegado o autuou em flagrante delito. Contudo,
devido ao fato de apresentar indícios de exclusão de ilicitude, não o ratificou.
Imediatamente, encaminhou os autos à Justiça, quando o promotor, após analisar os
fatos, requereu o arquivamento.

Na referida manifestação, o Promotor exarou que o militar "repeliu a injusta
agressão, vindo atingir a vítima com dois disparos". Acrescentou ainda que "estando
diante de uma agressão injusta e atual, sua ação mostrou-se justificada, estando
presentes, portanto, as condições necessárias para a configuração da legítima
defesa". Requereu, por derradeiro, o arquivamento dos autos, nos termos do art. 18
do Código de Processo Penal. A juíza acatou o pedido e arquivou o processo.

Na seara militar, o Comandante do batalhão onde ocorreu o fato recomendou a
abertura de um Inquérito Policial Militar, iniciando-se imediatamente os trabalhos
apuratórios. A decisão do Comandante se alicerçou nas orientações emanadas pela
Corregedoria da PM, a qual impõe a responsabilidade de ação com base no
princípio da territorialidade, ou seja, a jurisdição do local onde ocorreram os fatos.
Paralelamente, a Corregedoria da Polícia Militar determinou a instauração de
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Inquérito Policial Militar pelo comandante do militar envolvido, o que também foi
cumprido. Os dois inquéritos militares correram paralelamente, até que o
encarregado do primeiro, o que foi instaurado no batalhão responsável pelo
policiamento da área onde ocorreu os fatos, ao saber da apuração instaurada por
recomendação da Corregedoria, encerrou os trabalhos sem concluir, encaminhando
os autos a seu comandante. Outro procedimento instaurado por recomendação da
casa corregedora terminou os trabalhos, com a devida conclusão solução e remessa
à justiça.

Analisando o processo, há alguns fatos que comprometem a eficiência estatal que
merecem ser analisados. Primeiro, promotor, de posse dos autos oriundos da Polícia
Civil, no dia 4 de junho de 2014, já tinha firmado entendimento sobre o arquivamento
dos autos, por entender que a ação foi resultante de legítima defesa. No dia 25 de
agosto de 2014, a juíza sumariante determinou o arquivamento.

Na esfera castrense, embora o policial militar agisse para impedir um assalto - ou
seja, como policial não foi autuado em flagrante - o inquérito instaurado no batalhão
responsável pelo policiamento da área quando foi remetido para a justiça já havia
sido concluído pelo o arquivamento dos autos, com o inquérito da Corregedoria já
apensado ao processo. Para apensá-lo aos autos, houve a necessidade de abrir
novamente vistas para o Ministério Público. O entendimento do promotor que
analisou os autos deste inquérito apensado ao processo foi pela manutenção do
arquivamento, haja vista não aduzir provas que mudassem o entendimento anterior.

Já em outro IPM recomendado pela Corregedoria da PM, embora estivesse
apensado nos autos no momento em que a juíza sumariante determinou o
arquivamento, quando foi remetido para a Justiça e deu entrada, houve a
necessidade de abrir novas vistas para o Ministério Público. O motivo é que quando
o Inquérito chegou no Tribunal do Júri o promotor já havia formado convicção,
havendo imperiosa necessidade de se analisar o procedimento. Após análise, não
alterou o seu entendimento e ratificou novamente o entendimento anterior pelo
arquivamento.
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Analisando os fatos, percebe-se que houve três procedimentos para apurar um
mesmo fato, o qual, com base em um exame preliminar, já concluía que havia
indícios para arquivamento. A eficiência estatal particularmente ficou comprometida,
haja vista o empenho irracional dos recursos humanos e logísticos empregados. A
Corregedoria, ao recomendar a abertura de um procedimento, não verificou se já
havia algum instaurado. A coordenação e o controle não funcionaram neste caso,
resultando em gastos desnecessários para a administração estatal.
Pesquisa realizada nos processos10 disponibilizados no Primeiro e no Segundo
Tribunal do Júri, no fórum da comarca de Belo Horizonte, revelou que o delegado
abriu paralelamente um Inquérito Policial. Nos procedimentos instaurados,
realizaram-se novas declarações, ouvindo novamente as pessoas já ouvidas na
feitura do Auto de Prisão em Flagrante, realizado na seara castrense. Houve novas
audições, que apareceram no decorrer da apuração. Porém, as conclusões foram as
mesmas já exaradas pela autoridade castrense no tocante à autoria do crime
principal cometido, que é o homicídio.

Diante dessa constatação, reforça-se a ideia de competição da Polícia Civil em
querer apurar os fatos que envolvem policiais militares. Não há a preocupação de
mensurar os gastos para o contribuinte, tendo em vista o valor pago em dobro por
um mesmo serviço sem motivo prático que justifique. Constata-se que não há
eficiência, mas somente eficácia.

Os motivos que impedem o acesso a todos os processos no âmbito do Judiciário
são vários. Muitos dos inquéritos que envolvem os fatos da pesquisa não foram
analisados ou não foram ainda enviados para o Ministério público conhecer, analisar
e emitir parecer. Alguns estão ainda à disposição do Ministério Público, do advogado
do acusado ou, mesmo, do Juiz, para análise ou, mesmo, julgamento. Tem também
situações em que foram arquivados, não estando disponíveis para consulta. Há,
ainda, procedimentos na Vara de Inquéritos que estão nas delegacias, sendo
efetuadas diligências sem a propositura de ação penal.

10

Processo: Via de diretito para pôr fim a conflitos de interesses por meio da autoridade.
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A solução para que os processos sejam disponibilizados ao alcance de todos seria a
adoção da Tecnologia da Informação na Justiça. Desde que os processos não sejam
classificados como "segredo de justiça", deveriam ser digitalizados, e todos teriam
acesso on-line a todos os ritos e procedimentos adotados de maneira oportuna.
Neves e Mourão (2006) salientam que a informação adquirida e o acesso para todos
são a moeda estratégica que mensura o grau de desenvolvimento de um país ou
empresa. Na prática, seria um fator inibidor de ações violentas, pois tornariam
públicas ações estatais empreendidas na Justiça. Com esta medida adotada,
eficiência e eficácia seriam aduzidas, pois isso mostraria para a sociedade que a
tramitação do processo é lenta, mas que o caso será julgado, não prevalecendo à
impunidade.

Apresentam-se a seguir casos de conclusões conflitantes que comprometeram a
eficiência e a eficácia da Administração Pública.

4.6 Conclusões conflitantes de inquéritos policiais

No período e no local delimitados para a pesquisa, não foi encontrado nenhuma
situação que possa atestar essa situação. Contudo, na Justiça Militar foram
encontrados na primeira Auditoria de Justiça Militar dois processos que ali foram
instruídos e julgados: um Inquérito Policial Militar e um Inquérito Policial
confeccionado por um delegado da Polícia Civil e pareceres de representantes do
Ministério Público. Ambos interpretaram de maneira diferenciada o mesmo fato.
Analisando os autos11 processuais constata-se que os respectivos relatórios
apresentam conclusões diferentes de um mesmo fato apurado paralelamente pela
Polícia Militar e Polícia Civil.

Um dos fatos em análise foi apurado nos autos de Inquérito Policial militar de n.
38.181, aduzido dos autos de

Inquérito Policial, de n. 0024.10.129.094-8. Os

procedimentos mencionados apuraram mesmo fato ocorrido em 07 de maio de
2010, próximo ao pátio Savassi, em Belo Horizonte, envolvendo um Policial Militar e
um Policial Civil.

11

Autos: Registro escrito de ato ou de diligência que se incorpora a um processo.
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Consta nos autos dos dois procedimentos apuratórios que um cabo da polícia militar
estava escalado para prestar apoio ao serviço executado pelos fiscais da prefeitura
que atuavam na repressão à pirataria de CD de filmes e músicas vendidos em via
pública. Os fiscais, ao abordarem um vendedor que exercia atividade ilegal, em uma
banca próxima da calçada, adotaram as providências prescritas na lei, apreendendo
as mercadorias contrabandeadas.

Um rapaz, acompanhado pela família, que estava próximo à banca comprando os
produtos pirateados, inconformado com as medidas que os fiscais estavam
adotando, mostrou para eles que estava portando uma arma. O policial militar que
acompanhava a equipe, imediatamente, foi solicitado a intervir, momento em que
sacou a arma que portava, visando efetuar busca pessoal, no citado rapaz.

No decorrer da abordagem, o rapaz disse que era policial civil, passando a ocorrer
uma discussão. Ele não se identificou apresentando apenas a carteira funcional,
mas sem deixar que o policial militar a pegasse e confirmasse se realmente se
tratava da pessoa que dizia ser. Conforme consta nos autos, o policial militar não
acreditou se tratar de um policial civil, haja vista a recusa de mostrar a identificação,
aliada às ofensas e ao medo de uma ação que pudesse lhe trazer risco iminente de
vida.

O policial militar desferiu um disparo de arma de fogo em direção ao rapaz, porém
sem atingi-lo. Todavia, os estilhaços do projétil atingiram quatro pessoas, entre elas
uma senhora e duas crianças, uma de oito anos e outra de um ano e meio.
Posteriormente, confirmou-se que o rapaz realmente era um policial civil e que a
senhora e as duas crianças eram sua esposa e filhos. Devido ao disparo de arma de
fogo, os ânimos ficaram ainda mais exaltados.

O policial militar foi levado para a delegacia, assim como o policial civil. Contudo, por
se tratar de crime militar, foi comunicado ao delegado e ao agente envolvido na lide
que os procedimentos de polícia judiciária seriam adotados no quartel do 1º BPM. O
policial civil se negou a comparecer ao quartel para as providências recomendadas
pela legislação vigente. Também não compareceram as vítimas, esposa e filhos.
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Para os fins recomendados na legislação vigente de Polícia Judiciária, o policial
militar, ao invés de ser preso em flagrante e conduzido ao quartel, para a feitura do
auto de prisão em flagrante (APF), foi conduzido à delegacia. Contudo, naquela
Delegacia de polícia (DEPOL) policiais civis começaram a hostilizar e ameaçar o
militar, razão pela qual com a presença de um oficial superior 12, ele foi levado ao
quartel, para cumprir as providências de Polícia Judiciária Militar.
No quartel, não houve autuação do flagrante, haja vista que as vítimas, o policial civil
e seus familiares, se recusaram a comparecer, assim como as testemunhas, para se
reduzir a termo as declarações e os depoimentos. De outro lado, o relatório do
delegado de plantão exarou que os policiais militares impediram a tomada de
providências, aduzindo, ainda, que na delegacia é que se teria de resolver a lide em
questão. O resultado foi a abertura de um Inquérito Policial Militar pela Corregedoria
da Polícia Militar e outro pela Polícia Civil. Contudo, os resultados foram diversos em
relação aos fatos ocorridos.
Concluiu o IPM que o cabo PM Cândido cometeu crime militar de lesão corporal,
amparado por excludentes de ilicitude de legítima defesa. No ato de solução, a
autoridade militar encaminhou os autos do IPM à Justiça Militar Estadual, para os
fins de direito.
Já o Inquérito Policial (IP) também conclui que o cabo PM Geraldo Candido cometeu
crime de tentativa de homicídio e lesão corporal, haja vista o concurso formal
produzido pela ação do disparo de arma de fogo, que foi agasalhada por "dolo
eventual13". Os autos foram encaminhados à apreciação do juiz de direito do
Tribunal do Júri do fórum da comarca de Belo Horizonte, para os fins de direito.
Recebidos e distribuídos os autos no fórum, coube ao juiz sumariante do Segundo
Tribunal do Júri fazer a instrução dos aludidos autos, vindo abrir vistas ao
representante do Ministério Público. Este, depois de acurada análise, discordou do
relatório da delegada do Inquérito Policial, exarando o parecer de que não se tratava
de dolo eventual, pois a tentativa exige a caracterização de que o dolo seja direto.
Lavrou, ainda, que os autos não tratavam de crime doloso contra a vida, opinando
12
13

Oficial superior: na polícia militar é o posto de Major, Tenente-Coronel e Coronel.
Dolo eventual: o sujeito assume o risco de produzir o resultado, admite e aceita o risco de produzilo.
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pela remessa deles à Justiça Militar, para análise da conduta do cabo PM Geraldo.
Os autos retornaram ao Juiz de Direito, que corroborou com o entendimento do
promotor de justiça - no caso, a decisão acostada nos autos - declinou a
competência para processar e julgar o militar e os remeteu para justiça castrense,
para instrução e julgamento.

As conclusões do Inquérito Policial confeccionado pela Polícia Civil não foram
acolhidas pela Justiça Militar. Após análise, a promotora do fórum castrense
entendeu que na ação realizada pelo militar havia indícios de legítima defesa. No
parecer exarado pela ilustre promotora, consta que "o fato foi praticado pelo
investigado, não obstante ser típico, não é ilícito, porque a ação do policial se deu de
forma moderada para repelir agressão injusta e iminente contra sua integridade".

Após análise do Ministério Público, os autos retornaram ao Juiz de Direito da
Primeira Auditória de Justiça Militar Estadual. O magistrado corroborou com o
entendimento lavrado pela representante do Ministério Público daquele fórum
castrense, entendendo também que o policial militar agiu abarcado pela excludente
de ilicitude, a qual legitimou a ação realizada. Concluiu pela inexistência de crime
militar, recomendando o arquivamento dos autos e a liberação do armamento da
corporação que por ventura estivesse apreendido.

Outro fato que causou conflito entre a Justiça Militar Estadual e a Justiça Comum
ocorreu em 2006, na cidade de Passos. Conforme consta, a esposa de um oficial
percebeu que um rapaz se encontrava no seu quintal. Ele alegou que estava fugindo
de uma pessoa que queria matá-lo. Imediatamente, a aludida senhora ligou para o
quartel para falar com o marido, que era tenente. Disse que se encontrava no interior
da residência e que o rapaz tinha uma atitude suspeita e não falava coisa com coisa.

Imediatamente, o oficial solicitou uma viatura, que se deslocou para sua residência.
O oficial, junto com a guarnição, ao chegar ao local, percebeu que o rapaz que tinha
invadido a residência, já havia saído e tomado rumo ignorado. Imediatamente, a
equipe efetuou o rastreamento, para localizar o cidadão. Ao localizá-lo, no quintal de
uma casa não habitada, caído ao solo, efetuaram sua prisão. No momento da
imobilização, ao algemá-lo, conforme se constatou na apuração, o policial militar
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realizou uma manobra que provocou estrangulamento e sufocação indireta. Do local
da prisão saiu andando, mas, ajudado pelos militares, foi conduzido ao hospital. Ao
dar entrada, veio a falecer.
O Comandante do 12º BPM, situado na cidade de Passos, instaurou IPM para
apurar o homicídio, datado de 30/03/07, concluído em 06/06/07 e solucionado pela
autoridade delegada em 09/07/07. Paralelamente, o delegado abriu um Inquérito
Policial, baseado, a princípio, na notícia do homicídio relatada no boletim de
ocorrência datado de 15/08/06 e concluído em 24/07/07. Pode-se atestar que
embora o IPM tenha sido instaurado depois do Inquérito Policial, sua conclusão,
solução e remessa à Justiça deram antes do procedimento elaborado pelo delegado
da Polícia Civil.

O Inquérito Policial concluiu que os militares investigados cometeram homicídio
consumado. O tenente que teve a casa invadida, um sargento e um cabo foram
indiciados pelo delegado, no artigo 121, §2º, II e IV do Código Penal, como autores
de homicídio qualificado. O inciso II é motivo fútil e o IV, traição, de emboscada, ou
mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa
do ofendido.

Remetido para o fórum da comarca de Passos, o processo foi protocolado e
distribuído, 047906119127-2. Logo em seguida, foi encaminhado ao Ministério
Público. O promotor, após analisar os autos, concluiu que os investigados não
cometeram o crime de homicídio qualificado, conforme concluído pelo delegado,
mas sim o crime de tortura com resultado morte. Aduziu, ainda, em seu parecer que
o crime cometido não cabia ação penal pela Justiça Castrense. IPM tinha sido
confeccionado desprovido de provas produzidas pela "polícia judiciária e do próprio
Ministério Público". Em síntese, desqualificou o trabalho realizado pela Polícia
Judiciária Militar e questionou a ação penal já em andamento na Justiça Militar. Na
Justiça Castrense, apenas um dos militares investigados estava sendo processado,
pelo crime de homicídio culposo, cuja denúncia era datada de 10 de abril de 2007.
Requereu, ainda, no aludido despacho providências para que o processo em
andamento na Justiça Militar Estadual fosse paralisado até que o Supremo Tribunal
se manifestasse acerca do conflito de competência.
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Diferente do entendimento do Ministério Público, o juiz da mesma comarca não
acatou o que o Ministério entendeu e requereu. De posse de cópias dos autos do
Inquérito Policial Militar, discordou das alegações, afirmando que os fatos não
configuraram o crime de tortura. As provas produzidas pela Polícia Judiciária e pelo
Ministério Público não colimaram para formação de convicção da prática do crime de
tortura. O magistrado citou que tanto no Inquérito Policial como o IPM as
testemunhas ouvidas não afirmaram ter visto qualquer policial ter agredido a vítima.
Do constante nos autos, firmou-se a convicção de que a vítima faleceu por
estrangulamento e sufocação indireta.

Por fim, conclui o juiz que não havia provas de que as agressões perpetradas na
vítima tinham sido revestidas de extrema crueldade, causando intenso sofrimento
físico. Portanto, não podia presumir tratar-se de atos praticados por policiais.
Ademais, um dos acusados já estava sendo processado na Justiça Militar pela ação
no mesmo fato, porém pelo crime de homicídio culposo. Encerrou o magistrado
evocando o princípio da unidade do Ministério Público, recomendando a remessa de
cópias do Inquérito Policial e demais documentos à Primeira Auditória da Justiça
Militar, para as providências que entendesse cabíveis, datada a decisão de 25 de
maio de 2009.

O IPM conclui que apenas um policial militar cometeu o crime de homicídio culposo,
capitulado no Código Penal Militar, art. 206. Ao solucionar aludido inquérito, o
comandante exarou decisão indiciando todos os policiais militares investigados pelo
crime de homicídio culposo, contudo sem autoria definida ou comprovada. Em
seguida, remeteu os autos à Justiça Militar Estadual.

Após a Justiça Militar Estadual ter recebido os autos de Inquérito Policial, o
Ministério Público ofereceu denúncia apenas a um do militares envolvidos no fato, o
que foi acolhido pelo Juiz de Direito, iniciando a ação penal, cujo auto 30.654 da
Auditoria de Justiça Militar (AJME), no ano de 2007. Após a chegada dos
documentos enviados pelo juiz do fórum de Passos, novamente houve a análise do
Ministério Público, que solicitou aditamento14, o qual foi acatado pelo magistrado. A

14

Aditamento: Ato de acrescentar com a finalidade de completar um documento, um pedido etc.
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ação penal, que estava paralisada, devido ao conflito de competência alegado pelo
promotor de Justiça da Comarca de Passos, finalmente voltou a ser instruída.

Além do sargento que já havia sido denunciado naquela Justiça pelo crime de
homicídio culposo, com o aditamento proposto pelo Ministério Público o tenente e o
cabo também foram denunciados e passaram a ser processados também pela
prática em tese do crime mencionado, capitulado no Código Penal Militar, no art.
206. Após a instrução do processo, os acusados foram todos condenados, com a
sentença proferida em 2010.

As penas, com base na legislação vigente, foram imputadas conforme a participação
de cada um dos acusados. O tenente foi condenado a um ano e oito meses de
detenção; o sargento, a um ano e quatro meses de detenção; e o cabo a um ano e
dois meses.

Analisando os dois processos mencionados, contata-se que as apurações efetuadas
pela Polícia Militar, embora com conclusões diferentes dos delegados, foram
corroboradas pelos juízes dos fóruns das respectivas comarcas de Justiça.
Demonstra-se que os procedimentos foram realizados com imparcialidade, lisura e
estrito cumprimento da legislação vigente. Nos dois casos, os juízes da Justiça
Comum remeteram os autos à Justiça Militar. Em um caso apresentado, o próprio
promotor discordou do delegado e emitiu parecer de que não era competência do
Tribunal do Júri a instrução processual. No outro caso apresentado, embora o
promotor da comarca de Passos entendesse que era sua competência instruir a
ação penal, o juiz discordou de seu parecer. Em ambos os processos, os juízes
remeteram os autos à Justiça Militar, para as medidas decorrentes.
Em ambos os casos, na Justiça Militar, conforme consta nos autos, a solução
exarada foi rápida, não deixando que a impunidade impulsionasse outros fatos desta
natureza e reprimindo, mesmo de maneira velada, as ações perpetradas por
policiais militares em serviço que não sejam no limite da lei.

A seguir, demonstra-se o custo para a sociedade resultante da instrução de dois
procedimentos.
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4.7 O custo da instauração de dois procedimentos

Para se tentar mensurar o custo da instauração dos dois procedimentos apuratórios,
cujo objetivo foi apurar um crime doloso praticado por um policial militar em serviço,
analisou-se o processo do caso da Serra. O fato apurado, embora tenha ocorrido
fora do período delimitado para a pesquisa, teve repercussão e provocou muita
comoção, além de ter sido explorado pela imprensa. O episódio refere-se
assassinato de dois rapazes no aglomerado da Serra, na madrugada dia 19/02/2011,
por policiais militares de uma guarnição ROTAM, na cidade de Belo Horizonte.

Os crimes contra a vida aconteceram durante uma incursão no aglomerado, sendo
que os relatórios oficiais do fato, confeccionados pela guarnição e pelo tenente que
comandava o turno de serviço, noticiaram que os policiais haviam trocado tiros com
um grupo armado, que, inclusive, usava fardas de uso exclusivo da Polícia Militar.
Segundo os relatórios, um dos policiais militares, durante a troca de tiros, havia sido
baleado, não ocorrendo maiores consequências, devido à proteção do colete
balístico que usava.

No dia seguinte, a sociedade local começou a protestar, alegando que os fatos
narrados nos documentos oficiais eram falsos e que os dois rapazes vítimas de
homicídios, tio e sobrinho, também irmão e filho de um policial militar, não tinham
envolvimento com a criminalidade. Nos protestos, ocorreram queima de ônibus e
enfrentamento a policiais que trabalhavam naquele local e que não tinham nada a
ver com o ocorrido.

Ainda na madrugada em que ocorreram os fatos, uma equipe da Polícia Civil,
composta de três agentes, avisada por um plantonista do Pronto Socorro, ali
compareceu, quando entrevistou os militares e se deslocou até o local da troca de
tiros. Confeccionou um relatório preliminar e o encaminhou ao delegado de plantão.
Este recebeu a ocorrência que noticiava o ocorrido no Relatório de Defesa Social e
ouviu os policiais militares. Não ratificou o flagrante, alegando que houve
apresentação espontânea. Na oportunidade, opinou pela abertura de Inquérito
Policial ao chefe do DHPP.

76

Acerca das providências de Polícia Judiciária Militar, estas não foram adotadas pelo
oficial do Batalhão ROTAM nem pelo comandante. No dia 20/02/2011, devido às
manifestações perpetradas pela comunidade do aglomerado da Serra, uma equipe
da Corregedoria da Polícia Militar foi deslocada para o aglomerado, com o objetivo
de averiguar a veracidade da história constante na ocorrência. Depois de várias
investidas, localizou uma testemunha ocular dos fatos, a qual prestou declaração
formal desmentindo toda a versão oficial e denunciando que tinha ocorrido um
extermínio de duas pessoas sem motivo nenhum e desarmadas.

De imediato, foi aberto um IPM, mediante a portaria datada de 21/02/2011, segunda
feira. Em 23/02/2011, foi solicitado e deferido pela Justiça Militar Estadual a prisão
preventiva dos quatro policiais militares que compunham a guarnição ROTAM. Um
dos militares se matou na cela, em 25/02/2011. O resultado do IPM indiciou dois
integrantes da guarnição por homicídio, pois o terceiro policial que estava na
patrulha no interior do aglomerado havia suicidado. Já o motorista da guarnição não
foi indiciado por homicídio, pois havia deixado os integrantes da guarnição num
ponto do aglomerado e se deslocado para outro, com o objetivo de encontrá-los
após a incursão policial. Restou provado que não teve participação no homicídio das
vítimas, pois sequer estava no local no momento em que o crime havia acontecido.
Porém, ele e os outros militares que ali estiveram, além dos outros integrantes da
guarnição, foram indiciados pela prática de crime de falsidade ideológica e
prevaricação. O motivo é que também nos autos do IPM ficou provado a omissão
em não adotar providências diante dos fatos e falsificar documento público, ao
registrarem na delegacia os fatos de maneira distorcida, falseando a verdade.

O encarregado do IPM, em seu relatório, opinou pela manutenção das prisões
preventivas dos integrantes da guarnição, inclusive o motorista da guarnição. Ainda,
concluiu que havia indícios de transgressões disciplinares por parte não só pelos
integrantes da guarnição como dos outros militares que estiveram no local dos fatos.

Já o Inquérito da Polícia Civil apenas indiciou dois integrantes da guarnição, haja
vista que um suicidou, pelo crime de homicídio doloso, art. 121, §2º, IV e V, do
Código Penal. Na oportunidade, solicitou ao Poder Judiciário a prisão preventiva dos
dois militares indiciados. O delegado, ainda nas conclusões de seu relatório, isentou
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o motorista da guarnição de qualquer responsabilidade ou participação nos fatos
apurados.

Com base na lei da taxa de segurança pública, por analogia, tentou-se mensurar o
valor do trabalho dos dois procedimentos, como adiante se atesta.

4.7.1 Parâmetro para o cálculo
Para se proceder ao cálculo dos custos de um IPM ou de um Inquérito Policial, não
há referências no pretérito. Não há nenhum estudo que possa servir de base,
tampouco nas forças de segurança, com objetivo de mensurar o valor investido na
apuração de um fato. Por essa razão, buscou-se basear em informações constantes
nos procedimentos e com base na Lei 6.763, de 26 de setembro de 1975.
De posse das informações de diligências para produzir provas subjetivas
(depoimentos de pessoas) e provas objetivas (laudos técnicos), constantes nos
procedimentos, para se ter referência, e as apontadas nos relatórios de inquéritos,
optou-se por atrelar as informações à taxa de segurança, art. 115. Este dispositivo
trata do lançamento e cobrança da taxa de segurança pública decorrente de
serviços prestados.
A Tabela 9 (Polícia Civil) refere-se aos custos relativos ao cálculo das provas
objetivas (perícias), serviços da Polícia Técnica da Polícia Civil, a Tabela 10 (Polícia
Civil) aos serviços da Polícia Civil, e a Tabela 11 relativa aos custos dos serviços da
Polícia Militar. As informações foram adequadas de maneira análoga, de forma a
apurar o valor dos serviços apuratórios. Destaca-se que estas tabelas citadas foram
construídas usando referência os itens que se encontram na Lei 6.763/75.

Os cálculos são determinados pela Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais
(UFEMG), como taxa a ser acoplada aos valores determinados preteritamente em
sede da lei. O quantitativo determinado nas tabelas deve ser multiplicado pela
UFEMG, validada no dia dos cálculos.

78

Analisando os dois inquéritos, há de se mencionar que o procedimento realizado
pela Corregedoria da Polícia Militar traz informações robustas de tudo que foi
realizado para se chegar à verdade real. Relata, passo a passo, as medidas
adotadas, com riqueza de detalhes tudo que substanciou os cálculos descritos,
inclusive dos laudos periciais solicitados e juntados ao procedimento.

A seguir, apresentam-se os valores dos laudos efetuados. Só foi realizada uma
perícia, com a emissão de dois laudos, um para o encarregado do IPM e outro para
o delegado, na medida em que foram solicitados.
4.7.1.1 Valor das provas objetivas
Provas objetivas são aquelas de natureza técnica como laudos elaborados pela
Polícia Técnica, ou por peritos designados de maneira ad doc pelos encarregados.
Nos dois procedimentos realizados, Inquérito Policial Militar e Inquérito Policial,
ambos os encarregados solicitaram os laudos aos institutos responsáveis por
intermédio da chefia da Polícia Técnica.
Há de se mencionar que foi realizada apenas uma perícia, conforme a
especificidade, objetivo para a resposta do quesito questionado, conforme se verá.
Tabela 9
Custos relativos ao cálculo das Provas Objetivas - Pericias
(Continua...)
Descrição item no
IPM

2 laudos de
necropsia

2 laudos de
eficiência/
prestabilidade de
revólveres calibre .32

Item análogo
Vistoria
(perícia-dano
relacionada
com a ação
civil) com
emissão de
laudo
Vistoria
(perícia-dano
relacionada
com a ação
civil) com
missão de
laudo

Fonte: Dados da pesquisa (2015)

Valor de
referência

UFEMG

Valor unitário

Valor total

392

2,7229

1.067,37

2.134,74

392

2,7229

1.067,37

2.134,74
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Tabela 9
Custos relativos ao cálculo das Provas Objetivas - Pericias
(Continua...)
Descrição item no
IPM

1 laudo de
microcomparação
projétil/colete

1 laudo de
microcomparação
percussão

1 laudo de exame
metalográfico

4 laudos de
exames
residuográficos

2 laudos de
pesquisas de
sangue humano

1 laudo de exame
de determinação
de medidas

Item análogo
Vistoria
(perícia-dano
relacionada
com a ação
civil) com
emissão de
laudo
Vistoria
(perícia-dano
relacionada
com a ação
civil) com
emissão de
laudo
Vistoria
(perícia-dano
relacionada
com a ação
civil) com
emissão de
laudo
Vistoria
(perícia-dano
relacionada
com a ação
civil) com
emissão de
laudo
Vistoria
(perícia-dano
relacionada
com a ação
civil) com
emissão de
laudo
Vistoria
(perícia-dano
relacionada
com a ação
civil) com
emissão de
laudo

Fonte: Dados da pesquisa (2015)

Valor de
referência

UFEMG

Valor unitário

Valor total

392

2,7229

1.067,37

1.067,37

392

2,7229

1.067,37

1.067,37

392

2,7229

1.067,37

1.067,37

392

2,7229

1.067,37

4.269,48

392

2,7229

1.067,37

2.134,74

392

2,7229

1.067,37

1.067,37
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Tabela 9
Custos relativos ao cálculo das Provas Objetivas - Pericias
(Conclusão)
Descrição item no
IPM

3 laudos de
exames balísticos

1 laudo técnico

Item análogo
Vistoria
(perícia-dano
relacionada
com a ação
civil) com
emissão de
laudo
Vistoria
(perícia-dano
relacionada
com a ação
civil) com
emissão de
laudo

Valor de
referência

UFEMG

Valor unitário

Valor total

392

2,7229

1.067,37

3.202,11

392

2,7229

1.067,37

1.067,37

Total

19.212.66

Fonte: Dados da pesquisa (2015)

O valor das perícias corroboradas nos respectivos laudos foi de R$19.212,66.
Ressalta-se que a pericia só foi realizada uma vez. Os laudos foram duplicados e
encaminhados ao encarregado do IPM e ao delegado, à medida que foram
requisitados ao chefe da Polícia Técnica.
Na sequência mostra-se o valor do inquérito realizado pela Polícia Civil.
4.7.1.2 Valor do Inquérito Policial
Compulsando os autos do Inquérito Policial baseado na Portaria 105/2011 - DEHSul/DCCV/DIHPP, confeccionado pela Polícia Civil, abstrai-se que ocorreram 17
audições de testemunhas, duas diligências investigativas e audição em sede da
apresentação espontânea de dois militares, pois outro que participou da patrulha no
aglomerado estava no hospital sendo medicado. Posteriormente, houve outra
audição no inquérito de três militares, incluindo o motorista da viatura. Há de se
mencionar que um dos militares, o comandante da guarnição, suicidou na cela,
quando cumpria a prisão preventiva decretada pela Justiça.
As diligências investigativas foram duas, uma no dia dos fatos, quando uma equipe
composta de três agentes confeccionou um relatório preliminar acerca do ocorrido,
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com entrevistas aos integrantes da guarnição ROTAM e ida ao local do crime e outra
realizada por uma equipe composta por cinco agentes, na fase da elaboração do
inquérito, registrada em relatório complementar.
O cálculo do valor das audições e das diligências foi retirado da Tabela 9 e Tabela
11, relativas aos serviços executados pela PC e pela PMMG, constante na lei que
regula a taxa de segurança, calculando de maneira analógica, pois não há um
parâmetro.
Tabela 10
Custos relativos ao cálculo de um Inquérito Policial - Polícia Civil
(Continua...)
Descrição item
no IP

17 oitivas de
testemunhas

Item análogo
Produção e fornecimento
de informações e
estatísticas constantes
em banco de dados da
PMMG, ressalvadas as
informações cujo sigilo
seja imprescindível à
segurança da sociedade
e do Estado, à
inviolabilidade da
intimidade, da vida
privada, da honra e da
imagem das pessoas (art.
4º da Lei Federal nº
8.159, de 8/1/91)

Produção e fornecimento
de informações e
estatísticas constantes
em banco de dados da
PMMG, ressalvadas as
2 oitivas de
informações cujo sigilo
Policiais militares
seja imprescindível à
– apresentação
segurança da sociedade
espontânea de
e do Estado, à
militares
inviolabilidade da
intimidade, da vida
privada, da honra e da
imagem das pessoas (art.
4º da Lei Federal nº
8.159, de 8/1/91)
Fonte: Dados da pesquisa (2015)

Valor de
referência

UFEMG

Valor
unitário

Valor total

56

2,7229

152,48

2.592,16

56

2,7229

152,48

304,96
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Tabela 10
Custos relativos ao cálculo de um Inquérito Policial - Polícia Civil
(Conclusão)
Descrição item
no IP

3 oitivas de
Policiais Militares
no Inquérito
Policial

1 diligência
preliminar (dia
dos fatos) – 03
agentes
1 diligência
circunstanciada –
5 agentes

Valor de
referência

UFEMG

Valor
unitário

Valor total

56

2,7229

152,48

457,44

Vistoria (perícia-dano
relacionada com a ação
civil) com emissão de
laudo

392

2,7229

1.067,37

1.067,37

Vistoria (perícia-dano
relacionada com a ação
civil) com emissão de
laudo

392

2,7229

1.067,37

1.067,37

Item análogo
Produção e fornecimento
de informações e
estatísticas constantes
em banco de dados da
PMMG, ressalvadas as
informações cujo sigilo
seja imprescindível à
segurança da sociedade
e do Estado, à
inviolabilidade da
intimidade, da vida
privada, da honra e da
imagem das pessoas (art.
4º da Lei Federal nº
8.159, de 8/1/91)

Total

5.489.30

Fonte: Dados da pesquisa (2015)

Calculando o valor das provas subjetivas elaboradas pela Polícia Civil no Inquérito
Policial, chega-se ao valor de R$5.489,30. O valor foi somente para apurar o crime
de homicídio, não se apurando outros crimes, conforme se aflorou nas apurações
realizadas no Inquérito Policial Militar, recomendado pela Corregedoria da PM.
Na sequência, apresenta-se o valor do custo do Inquérito Policial Militar.
4.7.1.3 Valor do Inquérito Policial Militar
Compulsando os autos do IPM de Portaria 102032/11- IPM/CPM confeccionado pela
Corregedoria da Polícia Militar, abstrai que ocorreram 23 audições de testemunhas,
uma diligência investigativa realizada pelo serviço de inteligência, com audição de
uma testemunha chave, audição de 18 policiais militares envolvidos em toda a lide e
12 termos de autos de apreensões de materiais.
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Os militares integrantes da guarnição estão incluídos nos 18 ouvidos como
envolvidos, pois, que além do crime de homicídio se aflorou a participação em outros
crimes com nexo-causal, como prevaricação e falsidade ideológica. Ou seja, não se
tomou nenhuma providência legal acerca dos fatos e, ainda, houve a notícia de um
fato inverídico para justificar um fato tipificado como crime.
Nas diligências investigativas preliminares à instauração do IPM, localizou-se uma
testemunha chave, a qual desmontou toda a história oficial até então. A equipe
composta por um tenente e duas praças localizou uma testemunha no aglomerado
que declarou formalmente o ocorrido, com riqueza de detalhes, vindo a assessorar o
corregedor da PM com elementos para instaurar o inquérito.
Ocorreram no decorrer do inquérito 70 outras diligências, incluindo solicitação de
laudos e cumprimento de mandados de busca e apreensão, dentre outros; enfim,
provas que trouxeram a verdade real sobre ocorrido aos autos.
O cálculo do valor das audições e diligências foi retirado da Tabela 9, relativa aos
serviços da PC e de outros serviços realizados pela PMMG, constante na lei que
regula a taxa de segurança, calculando de maneira analógica, pois não há um
parâmetro (Tabela 11).
Tabela 11 - Custos relativos ao cálculo de um Inquérito Policial Militar - Polícia Militar
(Continua...)
Descrição
item no IPM

Item análogo

12 autos de
apreensão
de materiais
diversos

Produção e
fornecimento de
informações e
estatísticas constantes
em banco de dados da
PMMG, ressalvadas as
informações cujo sigilo
seja imprescindível à
segurança da
sociedade e do Estado,
à inviolabilidade da
intimidade, da vida
privada, da honra e da
imagem das pessoas
(art. 4º da Lei Federal
nº 8.159, de 8/1/91)

Fonte: Dados da pesquisa (2015)

Valor de
referência

UFEMG

Valor unitário

Valor total

56

2,7229

152,48

1.829,76
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Tabela 11
Custos relativos ao cálculo de um Inquérito Policial Militar - Polícia Militar
(Continua...)
Descrição
item no IPM
1 diligência
preliminar
(dia dos
fatos) – 03
agentes

48
inquirições
de
investigados

23 oitivas de
testemunhas

Item análogo

Valor de
referência

UFEMG

Valor unitário

Valor total

Vistoria (perícia-dano
relacionada com a ação
civil) com emissão de
laudo

392

2,7229

1.067,37

1.067,37

56

2,7229

152,48

7.319,04

56

2,7229

152,48

3.507,04

Produção e
fornecimento de
informações e
estatísticas constantes
em banco de dados da
PMMG, ressalvadas as
informações cujo sigilo
seja imprescindível à
segurança da
sociedade e do Estado,
à inviolabilidade da
intimidade, da vida
privada, da honra e da
imagem das pessoas
(art. 4º da Lei Federal
nº 8.159, de 8/1/91)
Produção e
fornecimento de
informações e
estatísticas constantes
em banco de dados da
PMMG, ressalvadas as
informações cujo sigilo
seja imprescindível à
segurança da
sociedade e do Estado,
à inviolabilidade da
intimidade, da vida
privada, da honra e da
imagem das pessoas
(art. 4º da Lei Federal
nº 8.159, de 8/1/91)

Fonte: Dados da pesquisa (2015)
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Tabela 11
Custos relativos ao cálculo de um Inquérito Policial Militar - Polícia Militar
(Conclusão)
Descrição
item no IPM

70 outras
provas

Item análogo

Valor de
referência

UFEMG

Valor unitário

Valor total

Produção e
fornecimento de
informações e
estatísticas constantes
em banco de dados da
PMMG, ressalvadas as
informações cujo sigilo
seja imprescindível à
segurança da
sociedade e do Estado,
à inviolabilidade da
intimidade, da vida
privada, da honra e da
imagem das pessoas
(art. 4º da Lei Federal
nº 8.159, de 8/1/91)

56

2,7229

152,48

10.673,60

Total
Fonte: Dados da pesquisa (2015)

24.396,81

Calculando o valor das provas subjetivas elaboradas pela Polícia Militar no IPM,
chega ao valor de R$24.396,81. O valor gasto neste procedimento considerou não
só os dois homicídios como também os crimes de prevaricação e falsidade
ideológica.
Com exceção das audições de dois militares que prestaram depoimento na
delegacia quando do registro da ocorrência no dia dos fatos e das provas técnicas
realizadas pela Polícia Técnica, subordinada ao Chefe da Polícia Civil, as demais
provas foram produzidas no âmbito do procedimento castrense.
A testemunha chave que desmontou a farsa, uma costureira que confeccionou a
farda de um dos militares, e a apreensão de diversos materiais foram fruto das
diligências empreendidas no âmbito castrense. A costureira que confeccionou a
farda foi uma prova básica para esclarecer os fatos, haja vista que, segundo os
militares, as vítimas a portavam no momento da troca de tiro.
Todas essas provas, assim como as audições realizadas pelo encarregado do IPM,
na medida em que eram produzidas, foram compartilhadas com o delegado. As
provas produzidas eram requisitadas de maneira formal pelo delegado, o que explica
o valor menor do Inquérito Policial.
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4.7.1.4 Conclusão das apurações

Analisando o valor de cada inquérito, constata-se que o realizado pela Polícia Civil
ficou mais barato. Contudo, ao se compulsarem os autos, percebe-se que o Policial
Militar, cercou-se de mais cuidados ao perquirir na busca de provas que
esclarecessem o ocorrido, proporcionando à Justiça elementos contundentes para a
propositura da ação penal.

No IPM, houve três tipificações de crimes, com 18 indiciados. Já o inquérito da
Polícia Civil apurou somente um crime, com dois indiciados. Nos autos do processo,
o promotor do Primeiro Tribunal do Júri, ao receber o inquérito oriundo da Polícia
Civil, solicitou ao juiz a requisição de cópias do IPM à Justiça Militar, para ulterior
denúncia e início da ação penal.

Os resultados dos dois inquéritos foram eficazes, pois chegaram ao resultado do
homicídio. Contudo, para o Estado foram ineficientes, haja vista o emprego irracional
dos recursos humanos e logísticos. O IPM, além de apurar as circunstâncias, da
mecânica, da autoria, da materialidade e da individualização de autoria no homicídio,
apurou a responsabilização dos policiais militares que compareceram á cena do
crime pelos crimes de prevaricação e falsidade ideológica, configurando, portanto, a
apuração de três fatos num procedimento, com provas tangíveis e robustas.

Em 2011, o CINDS registrou 645 homicídios em Belo Horizonte, incluindo o que foi
analisado. É da competência da Polícia Civil apurar e apontar a autoria. O caso
analisado já tinha autoria certa, necessitando apenas de esclarecer os fatos de
maneira formal, para apresentação à Justiça. O que se nota a partir das duas
apurações é a competição entre organizações policiais, onerando os cofres públicos
e, consequentemente, os contribuintes. Neves e Ferreira (2002) advertem que em
caso de competição o desafio comum é diminuir os custos e melhorar a
produtividade, os produtos e os serviços, o que não se observa no caso analisado.
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5 Considerações Finais
Esta dissertação teve por objetivo identificar e analisar as possíveis inovações
inseridas na Administração Pública a partir da Constituição Federal de 1988, visando
apurar os crimes dolosos contra a vida praticados por policiais militares contra civis
em tempo de paz. O crime analisado foi o de homicídio, na modalidade consumada
e tentada. O período delimitado para a pesquisa foi de 2012 a 2014 e o local, a
cidade de Belo Horizonte, área de competência de policiamento da Primeira RPM ou
CPC. Paralelamente, realizou-se uma extensa pesquisa bibliográfica para alicerçar a
tese a ser pesquisada e defendida. Para que esse objetivo fosse alcançado,
realizou-se também uma ampla pesquisa documental, além de visitas ao Primeiro e
ao Segundo Tribunal do Júri para compulsar os processos de crimes dolosos contra
a vida, consumados ou tentados, cujos acusados eram policiais militares. Os
processos procurados foram aqueles que tiveram apurações tanto pela Polícia
Militar quanto pela Polícia Civil. Foram encontrados processos em que o Policial
Militar de folga agiu em uma ocorrência, tendo sido as providências legais adotadas
pelo delegado, e não pelo comandante.

Além da pesquisa documental na secretaria do Primeiro e ao Segundo Tribunal do
Júri, houve no CINDS o levantamento do número de homicídios na Primeira RPM no
período estudado. Concomitantemente, foram solicitados à Polícia Civil dados
estatísticos acerca de inquéritos instaurados e concluídos, de maneira geral,
envolvendo policiais militares em homicídio consumado ou tentado. Também foram
solicitados dados à Corregedoria da Polícia Militar, visando subsidiar as pesquisas e
responder ao questionamento da pergunta norteadora da pesquisa, relativos ao
envolvimento de milicianos em crimes de homicídios, de maneira tanto consumada
como tentada, durante o serviço de policiamento nos anos observados.

O crime praticado por um policial militar durante o serviço, em tese, é crime militar,
independente de ser próprio ou impróprio. Independente da divisão doutrinária, a
competência legal para apurar os fatos, a mecânica, as circunstâncias e a motivação
e para apontar se for o caso, a individualização da participação dos autores é da
Polícia Judiciária Militar. Contudo, devido a alguns fatos de chacinas cuja autoria foi
imputada a policiais militares, houve a promulgação da Lei 9299/96 e, anos mais
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tarde, com a Emenda Constitucional 45/04, que pôs fim à qualquer discussão de
constitucionalidade, determinando que a competência para processar e julgar os
crimes dolosos contra a vida praticados por policiais militares em serviço seria do
Tribunal do Júri.

A competência para apurar os fatos, todavia, continuou sendo legalmente da Polícia
Judiciária Militar, o que gerou questionamentos no Supremo Tribunal Federal por
parte dos delegados de polícia, que também queriam apurar os fatos, entendendo
que a Polícia Judiciária Militar não tinha competência para este fim. O Supremo
deliberou que a competência de apurar é da Polícia Judiciária Militar. Deliberou-se
nesta mesma seção, por meio da ADI 1.494-3, que o delegado pode também
instaurar um Inquérito Policial, mesmo já tendo o comandante adotado as
providências legais, como a autuação em flagrante, ou, mesmo, já ter instaurado um
Inquérito Policial Militar.

Passou a ocorrer uma inovação na apuração dos crimes dolosos contra a vida
cometidos por policiais militares, durante o serviço policial. As consequências são
várias, por exemplo, audição dos acusados em duas apurações, havendo o emprego
logístico e humano de maneira irracional para apurar o mesmo fato, que, na maioria
das vezes, não carece de tanta investigação, pois a autoria já está definida,
cabendo, sim, formalizar os fatos, proporcionando à Justiça provas tangíveis para
propositura, ou não, de ação penal.

Outra consequência refere-se às conclusões divergentes, entre o delegado e o
encarregado do IPM e, até mesmo, entre os membros do Ministério Público,
conforme revelaram os casos relatados nesta pesquisa. Os resultados das
divergências são vários, desde ações penais na Justiça Militar e na Justiça Comum,
até ações paradas na Justiça esperando definições sobre a competência para
processar e julgar, envolvendo promotores e juízes. Com isso a impunidade opera,
pois os prazos são prescricionais. Ou seja, a pretensão punitiva do Estado tem um
período certo, a contar da data do fato, para encerrar. Quanto às perícias, elas são
realizadas apenas uma vez. Os laudos é que são duplicados, à medida que os
encarregados os requisitam.
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Há de se mencionar que os dados levantados na Polícia Civil divergem daqueles
fornecidos pelo CINDS, acerca do número de homicídios registrados ano a ano no
mesmo período. De outro lado, nos inquéritos instaurados para apurar crimes cuja
autoria foi imputada a polícias militares, não há controle por parte daquela força de
segurança, tendo ocorrido ou não em serviço. Há inquéritos instaurados e inquéritos
concluídos de homicídios consumados e tentados, de maneira geral, aqueles que
envolvem policiais militares como autores e como vítimas, sem um controle eficiente.

Os dados constantes no banco de dados da Corregedoria da Polícia Militar não
foram repassados em tabelas, mas sim os REDS (boletins de ocorrência), os quais
registraram as ocorrências dos crimes em pesquisa. Consta na mensagem remetida
que de 2012 a 2014 ocorreram 31 homicídios consumados e oito homicídios
tentados. Contudo, após leitura acurada de todos os REDS disponibilizados,
constatou-se que havia três REDS em que os fatos foram de homicídio tentado, mas
constavam na estatística de homicídios como consumados.

Nos crimes de homicídio tentados registrados nos REDS (boletins de ocorrência)
pela Polícia Militar em que milicianos estavam envolvidos, constataram-se alguns
pontos curiosos. Todos os casos narrados nos históricos deixam dúvidas, pois
constam os policiais militares como vítimas nas ocorrências. Os policiais militares
justificam as suas ações como uma reação a injusta agressão. Porém, esta
tipificação ou circunstância dos militares nos fatos, na apuração da Polícia Civil ou,
mesmo, em sede na justiça muda, passando o policial militar a ser indiciado ou
denunciado por lesão corporal ou, mesmo, por autor de uma tentativa de homicídio.
Nem sempre a denúncia do Ministério Público, seguiu essa tipificação, razão pela
qual os processos em maior número disponibilizados foram os de homicídios
consumados.

Os dados constantes nas duas forças de segurança acerca de homicídios praticados
por policiais militares não são iguais, o que demonstra que não há controle ou
coordenação estatal para a unificação das informações e, ao mesmo tempo, a
prestação de contas para a sociedade.
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Na Justiça, durante o período em se realizou a pesquisa, dos 28 homicídios
consumados e os 11 tentados somente foram disponibilizados seis processos. Os
homicídios consumados totalizaram quatro e de homicídios tentados foram apenas
dois. Os motivos são vários para não se ter acesso aos processos. Alguns foram
baixados e se encontram em arquivo localizado fora do fórum de Belo Horizonte. Há
processos com vistas para o Ministério Público, o defensor ou, mesmo, conclusos,
para o Juiz, aguardando julgamento. Contudo, durante as pesquisas no fórum
constatou-se que alguns processos se encontram na Vara de Inquéritos, por
requisição do promotor, aguardando remessa para a Polícia Civil, para efetuar
diligências ou aguardando a sua resposta.

Outro ponto elencado na pesquisa foi o custo de um inquérito, seja ele elaborado
pela Polícia Civil ou pela Polícia Militar. Muito embora não se tenha um parâmetro
oficial, os cálculos foram realizados de maneira analógica, com base nas tabelas de
serviços prestados, conforme consta na Lei 6.763, de 26 de dezembro de 1975.
Uma apuração em especial foi analisada na pesquisa, a qual constatou que, embora
o valor tenha sido quatro vezes mais que o IP, o custo proporcionalmente ficou mais
baixo e os resultados com provas mais tangíveis e robustas, para que o Ministério
Público oferecesse denúncia.

As dificuldades encontradas foram varias, contemplando desde a disponibilidade de
dados estatísticos na Corregedoria da Polícia Militar e na Polícia Civil até a
disponibilização e a pesquisa nos processos judiciais no fórum.

O tema pesquisado muito contribuiu para aferir a eficiência e a eficácia dos serviços
públicos prestados, tendo se constatado um elevado número de homicídios em Belo
Horizonte. Contudo a Polícia Civil se preocupa em apurar fatos da competência da
Polícia Judiciária Militar, os quais já têm autoria certa, o que vislumbra uma
competição entre as organizações policiais.

Embora seja uma inovação a abertura de dois procedimentos para se apurar um
mesmo fato, os quais visam à transparência da gestão pública, isso onera em muito
o erário estatal. Nas apurações consultadas, não se vislumbrou nenhuma fraude ou
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apuração dos fatos de maneira diversa do ocorrido. A tipificação constante nas
conclusões é, às vezes, diferente entre o encarregado do IPM e o delegado
responsável pelo IP.

Embora não tendo sido objetivo da pesquisa, na Justiça

presume-se que os valores tendem a ser significativos, considerando os atos
processuais praticados, a hora de trabalho dos profissionais que atuam em um
processo etc. Isso tudo sem contar os atos processuais em processos duplicados;
ou seja, quando há ações penais do mesmo fato em justiças diferentes (Militar e
Comum).

Apesar da incidência de duas apurações para se apurar um mesmo fato delituoso,
há eficácia. De outro lado, a eficiência, mediante o emprego irracional dos recursos
humanos, logísticos e operacionais, ficam comprometidas refletindo na execução do
serviço público.

Conclui-se que a pergunta da pesquisa foi respondida e que os objetivos propostos
foram alcançados.

Esta dissertação traz contribuições para a comunidade acadêmica e a científica, na
medida em que oferece informações e dados antes inexistentes acerca da eficiência
e da eficácia das inovações introduzidas na Administração Pública para se apurar os
crimes dolosos contra a vida praticados por policiais militares em serviço.

Contribuiu, ainda, para a gestão da segurança pública, corrigindo vícios no tocante
ao cumprimento do prescrito na legislação vigente, para evitar a superposição de
atribuições e a preservação da competência das autoridades. A não observância
desta recomendação constitucional pode prejudicar a eficiência e a eficácia da
Administração Pública e aumentar o valor dos custos para o cidadão cumpridor das
normas estatuídas. Destoa, também, o verdadeiro conceito de inovação, pois deve
agregar valores econômicos aproveitando as experiências existentes, e não
desconsiderar o que existe e onerar os gastos.

Para este pesquisador, a oportunidade de conhecer acerca de um problema que não
se restringe apenas aos órgãos de segurança, mas alcança todos os membros da
sociedade, envolvendo a questão da boa gestão dos recursos públicos
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disponibilizados em prol da sociedade e o emprego racional, eficiente e eficaz da
maquina pública revelou-se enriquecedora.

Como sugestão para futuras pesquisas, cita-se a importância de focalizar a
informatização dos dados públicos em uma base única, como os dados estatísticos
que envolvem a Administração Pública e os processos judiciais que estão tramitando
ou tramitaram na Justiça, desde que não sejam segredo de justiça, proporcionando
ao cidadão consultar on-line. Outra sugestão consiste na elaboração de uma diretriz
do Ministério Publico que discipline e evitando a multiplicidade de apurações, o
oferecimento

de

denúncias

e,

consequentemente,

as

decisões

judiciais

contraditórias que afetem a segurança jurídica e, consequentemente, a eficiência,
eficácia e a credibilidade estatal.
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