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RESUMO

Esta pesquisa tem por objetivo realizar um estudo sobre o caráter preventivo da
pena como instrumento de gestão para a prevenção de desvios de conduta numa
Instituição de Polícia de Prevenção Criminal, examinando, com o presente estudo,
uma relação entre o rigor que se aplica as sanções na Polícia Militar de Minas
Gerais e a reincidente prática de desvios de conduta, assim compreendidos os
crimes e as transgressões disciplinares. Os fatos pesquisados abrangeram o
período de 2009 a 2015, ocorridos na Polícia Militar de Minas Gerais. A abordagem
foi realizada a partir da identificação das práticas dos gestores de pessoas, bem
como das normas existentes na instituição.
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transgressões
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ABSTRACT

This research aims to conduct a study on the preventive character of the sentence as
a management tool for the prevention of misconduct in a Crime Prevention Police
Institution examining the present study, a relationship between the rigor that applies
sanctions the Military Police of Minas Gerais and the recurrent practice of
misconduct, so understood the crimes and disciplinary violations. The facts surveyed
covered the period from 2009 to 2015 occurred in the Military Police of Minas Gerais.
The approach will be made by identifying the practices of managers of people, and of
existing standards in the institution.
Keywords: preventive nature of the punishment, sanction, misconduct, disciplinary
transgressions.
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1 INTRODUÇÃO
Segundo Souza (2015), um dos grandes desafios da democracia brasileira na
atualidade diz respeito ao combate à corrupção que se encontra emaranhada no
seio do Estado. O alto nível de corrupção das instituições coloca em xeque o Estado
democrático e

de direito, além de fragilizar os

arranjos organizacionais,

indispensáveis para a estabilidade do sistema social e político. Percebe-se uma
decisão política dos governos, especialmente dos estaduais, na reestruturação do
sistema de segurança pública, o que implica no enfrentamento de mazelas
históricas, entre as quais a corrupção policial.

A corrupção policial consiste no uso do poder de polícia para a obtenção de ganhos
de natureza extralegal. De um modo geral, entende-se como corrupção policial a
ação de agências ou atores institucionais de polícia que não condizem com as
práticas legalmente adotadas pela instituição. Deste modo, atitudes como a parceria
com o crime, ou seja, quando a atuação policial se dá de modo a facilitar a
ocorrência de comportamentos delituosos, apropriação indevida do produto de
apreensões de mercadorias, ganhos extra organizacionais obtidos em troca de
proteção, extorsões, aplicação diferenciada da lei sobre minorias sociais, cobrança
ilegal por segurança, são alguns exemplos dos modos como a corrupção policial se
manifesta.

Como enfrentar o crime, quando parte dos agentes responsáveis pelo seu combate
não são confiáveis e, mais que isso, estão envolvidos com variados tipos de
ilegalidades? Como tornar a polícia mais confiável, quando muitos agentes são
comparados aos criminosos mais perigosos? As tentativas de depuração em curso
nas agências policiais demandarão empreitadas constantes do Estado, dado o nível
de comprometimento dessas instituições. Porém, simbolicamente, o enfrentamento
público do problema, por si só, sinaliza que o poder público está empenhado nas
impostergáveis mudanças, fundamentais para uma “virada no jogo”.

Vários exemplos internacionais mostram que o êxito no combate ao crime está
atrelado ao combate à corrupção policial: Nova York, Bogotá e Medellín são alguns
desses exemplos. O enfrentamento da corrupção policial será a reconquista do
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controle estatal do aparato de segurança pública, até agora minado justamente pelo
alto grau de decomposição das instituições policiais. A corrupção policial atinge o
princípio da igualdade e da justiça, destrói a confiança dos cidadãos e compromete
as instituições de segurança. Atinge diretamente o ideal da transparência pública e
fragiliza a cidadania, princípio básico da democracia.

Conclui-se, pois, que a corrupção produz injustiça em todos os níveis, gerando uma
quantidade imensa de custos sociais, sendo o principal, a escalada da violência e da
criminalidade. Portanto, extirpar a corrupção nas polícias é a principal batalha na
guerra contra o crime e se o estado a vencer terá grandes condições de êxito em
toda a empreitada que visa à melhoria objetiva da segurança pública.

Os militares estaduais, segundo Rezende (2013), inegavelmente, lidam com valores
ímpares como a vida, a segurança, o patrimônio e a manutenção da ordem pública.
Desempenham tarefas nas quais a agilidade operacional, a ética, a honestidade e o
cumprimento estrito das ordens são imprescindíveis ao desempenho da função;
logo, para o fiel cumprimento dessas atribuições funcionais, foram estabelecidas
normas penais e disciplinares as quais orientam as condutas dos militares estaduais.

Ao infringir um dos artigos que tipificam os crimes ou as transgressões disciplinares,
o policial militar incidirá, em tese, em uma conduta transgressional, que será ou não
validada após o devido processo administrativo ou penal. Como corolário de seu
poder disciplinar, a Instituição Militar Estadual tem o dever de apurar crimes bem
como as transgressões disciplinares praticadas por seus servidores, visto que, a
hierarquia e a disciplina, constituem a sua base institucional. Assim, aqueles
militares que deixarem de observar os preceitos éticos de sua carreira poderão
sofrer sanções disciplinares nas esferas penais e ou administrativas.

Segundo dados fornecidos pela Diretoria de Recursos Humanos (DRH) da Polícia
Militar de Minas Gerais, aproximadamente 580 (quinhentos e oitenta) militares foram
excluídos das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) nos últimos oito
anos, todos envolvidos por algum desvio de conduta, seja na esfera administrativa
ou penal. Percebe-se, pois, que a instituição pune com rigor aquele policial que
transgride as normas a ele impostas, todavia, tamanho rigor não tem se mostrado
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suficientemente capaz de desestimular outros militares a, também, se desviar dos
caminhos da legalidade e da ética profissional.

A pesquisa tem como objetivo geral analisar porque as sanções aplicadas pela
Polícia Militar de Minas Gerais não são suficientemente eficazes como instrumento
de prevenção a novos desvios de conduta na instituição. Neste sentido, cita-se neste
trabalho a visão jurídica brasileira acerca das “Teorias das Penas”, bem como os
princípios da administração pública e os valores éticos organizacionais.

Delimitou-se o presente trabalho ao âmbito da PMMG, tornando-se como base o que
prevê o art. 5°, inciso XLVI da Constituição da República Federativa do Brasil
(CRFB) de 1988, o que preconiza os art. 11 a 22 da Lei n. 14.310/02 e a Instrução
de Recursos Humanos n. 239/02 da Diretoria de Recursos Humanos, haja vista que
os Comandantes, em seus respectivos níveis hierárquicos, conforme previsto no art.
45 do Código de Ética e Disciplina Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) de
2002, têm a competência legal de promover a justiça por meio da aplicação da
sanção disciplinar.

Os objetivos específicos consistiram em descrever a finalidade preventiva da
aplicação da sanção na administração pública, verificar o nível quantitativo e
qualitativo de conhecimento dos integrantes da PMMG, acerca das sanções
aplicadas aos militares envolvidos em desvios de conduta, identificar como as
informações referentes às sanções disciplinares e penais são tratadas dentro da
instituição, identificar a existência de mecanismos voltados à divulgação ou não das
sanções e analisar a eficiência, eficácia e efetividade das sanções aplicadas sob a
ótica da prevenção.

Justifica-se este estudo pela necessidade de se estabelecer um nexo que explique o
considerável número de militares envolvidos em desvios de conduta, não obstante o
rigor com o qual são tratados estes desvios.

A pergunta norteadora desta pesquisa foi no sentido de investigar de que maneira a
PMMG utiliza-se das punições, por ela aplicada, no sentido de se servir do caráter
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preventivo da pena, como instrumento eficaz de desestímulo ao cometimento de
desvio de condutas, por parte de seus integrantes.

O tipo de pesquisa adotada foi a bibliográfica documental, buscando-se
fundamentação teórico-doutrinária para o desenvolvimento do objeto de estudo. O
presente trabalho trata-se de uma pesquisa descritiva, que para Cervo e Bervian
(2002) busca observar, registrar, analisar e correlacionar fatos ou fenômenos sem a
sua manipulação ou interferência, constituindo-se uma pesquisa onde os dados
precisam ser buscados e registrados de forma ordenada para o seu estudo
propriamente dito.

A pesquisa descritiva caracteriza-se como estudos que procuram determinar status,
opiniões ou projeções futuras nas respostas obtidas. A sua valorização está
baseada na premissa de que os problemas podem ser resolvidos e as práticas
podem ser melhoradas através de descrição e análise de observações objetivas e
diretas.

A pesquisa descritiva pode aproximar-se da exploratória quando se preocupa com a
atuação prática e assume diversas formas, trabalha sobre dados ou fatos colhidos
da própria realidade, servindo mais para proporcionar uma visão aprimorada do
problema conforme Gil (2010).

O método utilizado foi o dedutivo, assim, partiu-se de uma verdade geral, legal e
doutrinária, para se chegar a uma verdade particular, inserida no contexto da
verdade geral, a partir da análise do Direito Penal, Administrativo e da Legislação
Estadual e interna corporis da PMMG.

O método comparativo foi o mais indicado para o estudo, pois procurou-se, dentro
da doutrina e da legislação vigentes, os pontos comuns e divergentes. Na pesquisa
documental buscou-se como fontes primárias a Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, o Código Penal Brasileiro (CPB) de 1940, o Código
Penal Militar (CPM) de 1969, a Lei Estadual n. 14.310/02 (CEDM), o Manual de
Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de
Minas

Gerais

(MAPPA)

de

2012,

dentre

outras.
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Como fontes secundárias, buscou-se doutrinadores, tais como: Carnelutti (2004),
Falconi (2002), Mirabete (2005), Costa Jr (2000), Noronha (2000), Liszt (2005),
Bitencourt (2004), Souza (2006) e outros, para que houvesse uma reflexão com
posicionamentos recentes sobre a questão. Para a compreensão do tema proposto,
dividiu-se o presente trabalho em sete seções: a primeira seção traz a introdução da
pesquisa; na segunda seção, desenvolveu-se o embasamento teórico acerca da
ética e os desvios de conduta; na terceira seção, aborda-se a Teoria das Penas no
Direito Penal; na quarta seção apresenta-se a Gestão de pessoas na Polícia Militar
de Minas Gerais; na quinta seção a metodologia utilizada na pesquisa; na sexta
seção, analisa-se os dados obtidos na pesquisa; por fim, na sétima seção, tem-se a
conclusão do presente estudo, bem como a sugestão. Ultimando, como elemento
pós-textual, contém esta monografia a bibliografia consultada, a partir da qual se
fundamentou

toda

a

pesquisa.
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2 A QUESTÃO ÉTICA E O DESVIO DE CONDUTA
O termo ético, muito utilizado em questões de cunho filosófico e praticamente
desusado no mundo dos negócios, ressurgiu forte na linguagem e na prática das
organizações contemporâneas. O reaparecimento de tal questão está relacionado,
segundo Silva (2010), a um sinal de mal-estar profundo que afeta a sociedade em
virtude do triunfo da racionalidade instrumental, que faz preponderar a questão
“COMO” sobre a questão “POR QUE”. A sistemática de ação das organizações
voltadas para a produção contribui para a prevalência dessa racionalidade.

Nessa visão, trata-se de adequar os meios aos fins a partir de um cálculo utilitarista
da relação entre custo e benefício, que se refere apenas a elementos mensuráveis,
que desconsidera variáveis humanas e sociais que não podem ser integradas em
um sistema de equações.

Silva (2010) destaca, ainda, ser relevante analisar algumas das diversas abordagens
encontradas sobre a ética, relatadas pelos teóricos que estudam o comportamento
humano e organizacional, a partir da distinção feita por Weber (1999) entre a ética
da convicção e a ética da responsabilidade.

A ética da convicção, acrescenta, corresponde ao cumprimento dos deveres,
podendo-se dizer que os fundamentos e a justificação das ações e atitudes se fazem
presentes na ética da convicção por meio de leis morais que não toleram desvios ou
ideais de vida coletiva a serem realizados.

Essa ética, absoluta, presume o caráter universal de suas obrigações e se apresenta
de forma incondicional e unívoca. É, pois, uma convicção que não se negocia. A
ética da convicção está ligada à abordagem deontológica (deón, em grego, dever) e
corresponde ao estudo dos princípios e fundamentos da moral, ou tratado dos
deveres, em que o padrão para a decisão moral pode ser obrigatório ou correto pelo
bem que promove ou, igualmente, por sua natureza.

A ética da responsabilidade se ocupa com a responsabilidade dos fins. Sua síntese
reforça o entendimento de que fundamentais são os resultados. Na ética da
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responsabilidade os fundamentos e a justificação das ações e atitudes se dão por
meio das consequências, que devem promover o bem máximo ao maior número de
pessoas, ou dos propósitos, que a coletividade considera como bons.

Nessa abordagem, os indivíduos devem considerar as consequências dos atos a fim
de antecipar os resultados prováveis. A ética da responsabilidade está ligada à
abordagem teleológica (télos, em grego, fim) e corresponde ao estudo dos fins
humanos, em que a obrigatoriedade de uma ação deriva de sua finalidade ou de
suas consequências.

A ética da convicção sustenta-se por regras convencionadas. Portanto, a dificuldade
de uma definição rígida, dado que a sua abordagem é relativista, ou seja, recusa os
princípios absolutos oriundos do fim último ou do dever, admitindo-os em um quadro
de espaço-tempo mutável. Trata-se de uma convenção entre os agentes que
operam em um determinado sistema.

De acordo com Assad (2007), na visão integral da ética há uma estreita relação
entre bens, normas e virtudes. Esse terço vem pela própria definição de quem é o
homem, o objeto próprio da antropologia fisiológica.

Para a autora se valendo da referência em que, se sustenta o bem moral não é
apenas um conteúdo de consciência, mas fundamentalmente a perfeição do ente
consciente. As normas, portanto, não são imperativas ou a priori, mas seu conteúdo
está constituído, principalmente, pela verdade sobre o bem.

Assad (2007) entende que as normas são as orientações dos atos humanos para a
realização do bem, enquanto as virtudes consistem em hábitos que aperfeiçoam a
vontade, fortalecendo-a em sua capacidade de adesão ao bem ou uma melhor
predisposição

para

ações

futuras.
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2.1 Ética no Campo Organizacional
Nos conceitos previamente analisados, para fins deste estudo, a ética estuda a
moral, o dever fazer, a qualificação do bem e do mal, e a melhor forma de agir
coletivamente. Ela avalia os costumes e define quais ações são moralmente válidas
e quais não são estabelecendo os princípios de valorização e condução da vida. No
que diz respeito a ética dentro das organizações, sejam essas públicas ou privadas,
existem dois lados em questão: o da ética pessoal e o da ética empresarial.

Quanto à ética pessoal, enfoca-se Weber (1959), que destaca duas teorias éticas: a
ética da convicção (tratado dos deveres) e a ética da responsabilidade (estudos dos
fins humanos). Assad, (2007) enfatiza a ética pessoal pautada por valores e normas
anteriormente estabelecidas, cujo primeiro efeito consiste em moldar as ações que
deverão ser praticadas (ética da convicção).

Por parte do pressuposto, prossegue, a ética da responsabilidade reforça que a
pessoa é responsável por aquilo que faz. Sintetizam as expectativas que as
coletividades nutrem. Parte do pressuposto prossegue, de que os eventos desejados
só ocorrerão se dadas decisões forem tomadas e se determinadas ações forem
empreendidas. Para os autores as duas éticas enfocam tipos diferentes de
referências morais e configuram dois modos de decidir.

Na PMMG entende-se que a honra, o sentimento do dever, o pundonor militar e o
decoro da classe impõem a cada um dos integrantes da Polícia Militar conduta moral
e profissional irrepreensíveis, com a observância dos preceitos e ética policial-militar.
A "ética policial-militar" na Instituição é vista como o conjunto de valores morais e de
princípios ideais que regem a conduta do militar. Esses valores e princípios, que
fazem parte das normas e manuais de procedimentos, devem conduzir a
Corporação a uma plenitude profissional, cujo produto final consistirá em: "Proteger
e socorrer com qualidade e objetividade".

No Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM), a
ética

está

contemplada

em

seu

artigo

9°conforme

se

vê

:
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Art 9 – A honra, o sentimento do dever militar e a correção de atitudes impõem conduta moral
e profissional irrepreensíveis a todo integrante das Instituições Militares Estaduais, o qual
deve observar os seguintes princípios de ética militar:
I- amar a verdade e a responsabilidade como fundamentos da dignidade profissional;
ll - observar os princípios da administração pública, no exercício das atribuições que lhe
couberem em decorrência do cargo;
lll – respeitara dignidade da pessoa humana;
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os códigos, as resoluções, as instruções e as ordens das
autoridades competentes;
V – ser justo e imparcial na apreciação e na avaliação dos atos praticados por integrantes
das Instituições Militares Estaduais;
VI - zelar pelo preparo profissional de si próprio e incentivar a mesma prática, pelos
companheiros, em prol do cumprimento da missão comum;
VII – praticar a camaradagem e desenvolver o espírito de cooperação;
Vlll - ser discreto e cortês em suas atitudes, maneiras e linguagem e observar as normas da
boa educação;
IX - abster-se de tratar, fora do âmbito apropriado, de assuntos internos das Instituições
Militares Estaduais ou de matéria sigilosa;
X - cumprir seus deveres de cidadão,
XI - respeitar as autoridades civis,
XII - garantir a assistência moral e material da família,
XIII - preservar e praticar mesmo fora do serviço ou quando já na inatividade os preceitos da
ética militar;
XIV – exercitar a proatividade no desempenho profissional;
XV - abster-se de fazer uso do posto ou graduação para obter facilidade pessoal de qualquer
natureza ou encaminhar negócios particulares ou de terceiros;
XVI - abster-se, mesmo na inatividade, do uso das designações hierárquicas:
a) em atividades liberais, comerciais ou industriais;
b) para discutir ou provocar discussão pela imprensa a respeito dos assuntos institucionais;
c) no exercício de cargo de natureza civil, inclusive na administração pública;
d) em atividades religiosas;
e)em circunstâncias prejudiciais à imagem das Instituições Militares Estaduais.

A ética policial-militar pode, ainda, ser considerado o exercício da discrição. Por
outro lado, moralmente, é o exercício da lealdade à família, ao cidadão, ao superior,
ao subordinado e à instituição Polícia Militar.

Cada militar, nesse entendimento, deve exercer sua profissão estando ciente de que
o prestígio e o valor de sua corporação estão intimamente vinculados à sua
preparação moral e profissional.

Deve, segundo os ensinamentos e pressupostos da norma (CN Inst. 1002/92-CG), o
profissional de segurança pública se preocupar com o “SER” e não com o “TER”.
Para ela o militar de bem tem como dimensão de caráter e personalidade a própria
reserva moral e não o conteúdo econômico, busca um patrimônio gradual ao invés
do

enriquecimento

rápido

e,

ainda,

adere

ao

crescimento

moral.

20
20

2.2 Valores Organizacionais
Assad (2007) considera a ética de um indivíduo, grupo, organização ou comunidade,
a manifestação visível, por meio de comportamentos, hábitos, práticas e costumes,
de um conjunto de princípios, normas, pressupostos e valores que regem a sua
relação com o mundo. Entende ainda que grande parte dos problemas de
relacionamento entre comunidades com valores diferentes surge porque não se
consegue ver os outros como eles são, mas sim como as diferenças entre os
indivíduos que as representam e que sempre que se reduz a complexidade do
comportamento de um grupo humano a um conjunto limitado de características fixas,
produz-se um estereótipo.

Assad (2007) entende que a informação contida no estereótipo, permite reconhecer
e caracterizar as pessoas do grupo estereotipado, e também indica como se deve
comportar com elas, é a partir do estereótipo que se restringem as expectativas
acerca do comportamento do grupo de pessoas, e se diminui a quantidade de
informação que se processa.

Para Vargas (2005, apud Assad, 2007), as atitudes são influenciadas pelos valores
que orientam o comportamento do indivíduo que as tem, mas a influência dos
valores não é, entretanto, totalitária. Eles nem sempre obrigam o indivíduo a adotar
uma ou outra atitude, ou a seguir ativando um roteiro comportamental. Existem
múltiplos fatores causais que agregados moldam o comportamento humano.

Existem situações em que o indivíduo sabe que determinado comportamento não é
coerente com seus valores, mas, ainda assim, continua a manifestá-lo. Os membros
de uma organização, desde seus idealizadores até os mais novos integrantes,
contribuem diariamente para a formação do conjunto de valores que caracterizam
essa mesma organização, e tais valores passam, por sua vez, a influenciar o
comportamento de seus integrantes.

Segundo Assad (2007), essa relação dinâmica, em que os membros influenciam os
valores da organização e esses afetam o comportamento de seus membros, fornece
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uma visão da cultura da organização. Cada indivíduo perfeitamente integrado numa
organização contém, em si, a representação uniforme da cultura dessa organização.

Solomon (2000, apud Assad, 2007) observa que um dos fatores decisivos para o
progresso de uma organização é a sua credibilidade. Para ele, o que faz as
empresas trabalharem e prosperarem não são o retorno rápido e o risco enorme
levado a efeito pelo empreendedor, mas sim exatamente a condição de confiança e
de segurança que acompanha o conhecimento de quem é e do que se está fazendo.
O desenvolvimento da cultura da ética das virtudes propicia um aumento do grau de
confiança mútua dentro da organização.

Além disso, o desenvolvimento de hábitos de justiça leva ao aumento do nível médio
de cooperação e participação das pessoas nos fins da organização. Ainda, segundo
Solomon (2000), em última análise são os valores, e não pessoas ou produtos, que
definem uma empresa e sua cultura. Isso pode tornar-se extremamente importante
em meio à revolução corporativa e muitas mudanças culturais.

Uma organização harmoniosa pode se ver forçada a uma competição frenética,
porém os valores básicos da cultura impedem que uma boa empresa se degenere
num ambiente típico de disputa de mercado. Em outras palavras, as virtudes de uma
culturas e manifestam nas virtudes de cada membro e de todos na empresa.

Segundo Assad (2007) a partir da década de 1990, observou-se um crescimento da
preocupação com a postura ética das empresas. Nessa ocasião, informa que
estudos para avaliar o grau de eticidade de uma empresa foram desenvolvidos pelo
Centro de Estudos de Ética nas Organizações (CENE/EAESP/FGV), em parceria
com o Ethics Resource Center, em Washington, D.C., EUA. As pesquisas mostraram
que:

a) a pessoa e a organização são mais eficientes quando há congruência
entre os valores e a crença a respeito de como o trabalho deve ser feito, e
as expectativas e exigências da organização em relação ao sucesso;
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b) a ética está amplamente constituída de regras de sobrevivência, regras de
comportamento associadas à profissão e regras de relacionamento que
possibilitem harmonia na convivência social;
c) a empresa que almeje ser ética deve divulgar declarações precisas que
definam as regras, e deve criar procedimentos de verificação para
assegurar que todos na organização as estão cumprindo;
d) as empresas necessitam da conduta espontânea, e se quiserern alcançar
seus verdadeiros objetivos, e não apenas o mero cumprimento de
algumas normas não poderá prescindir dela;
e) as pessoas tendem a prestar mais atenção àquilo que é analisado e
medido pois é o mensurável que a organização traduz em recompensa.
О que se espera de uma empresa - e aqui podem ser agregadas as organizações
públicas – preocupadas em contribuir para a solução dos problemas de base da
sociedade, é que ela tenha uma política institucional firme, ética, dinâmica e
empreendedora.
A coragem e a integridade dessas instituições são virtudes que cooperam para a
criação de um clima de confiança na organização, mas isso exige habilidade dos
gestores, pois as mais difíceis decisões não podem determinar alteração do nível
ético e da motivação de todos os empregados.
Para assegurar o clima de confiança, segundo Assad (2007), as decisões devem
seguir normas e instruções claras que estimulem ao seu cumprimento, e estarem
imbuídas

daquelas

virtudes,

integridade

e

coragem,

para

assumir

sua

responsabilidade frente às necessidades, por mais desagradáveis que sejam tais
decisões. A percepção de que existe boa fé convida os funcionários a seguirem seus
líderes, pois se sentem bem no ambiente em que trabalham As instituições são
respeitadas a partir do compromisso moral e ético de seus dirigentes.
А Polícia Militar zela pelos mais altos valores morais para ter o reconhecimento do
povo mineiro. Seus atos têm a perenidade da transparência absoluta, tornando
públicas

suas

atividades

administrativas

e

operacionais.
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A Instituição não acoberta nem coaduna com seus integrantes que abdicam de seus
compromissos morais e profissionais e partem para destinos obscuros. Para estes
maus exemplos são reservados a dureza da legislação penal e penal militar e a
severidade das normas administrativas corretivas e disciplinares, sendo extirpados
exemplarmente do convívio da caserna. A preservação da instituição deve se fazer
com esta postura e ser esse o corporativismo cultuado.
Ao se tratar da ética procurou-se discutir aspectos institucionais e mesmo individuais
que cercam o assunto. Ocorre que nem sempre todos os servidores ou funcionários
de forma unânime praticam os valores e cultura organizacional e por vezes incorrem
em atos indesejados pelo meio. A seção seguinte aborda precisamente essa
condição: o desvio entendido a partir da personalidade e da socialização ao desvio
de conduta do servidor ou funcionário.
2.3 Desvios de Conduta
A vida social do ser humano é governada por regras e normas. Na maioria das
vezes, seguimos normas sociais porque estamos acostumados a isso, em função do
nosso próprio processo de socialização. Normas são regras de comportamento que
refletem os valores de uma cultura, prescrevendo ou proibindo um determinado tipo
de comportamento. Desvio social: modos de agir em desconformidade com as
normas ou valores mantidos pela maioria dos membros de uma sociedade. Crime
das corporações: delito cometido por grandes corporações na sociedade. Sociologia
do desvio: o desvio trata-se de uma não-conformidade com determinado conjunto de
normas aceitas pela maioria em uma comunidade ou sociedade.
O conceito de desvio pode ser aplicado tanto no comportamento individual como no
da atividade de grupos. Subcultura desviante - uma subcultura cujos membros
possuem valores que diferem substancialmente dos valores da maioria da
sociedade. Duas disciplinas distintas, mas relacionadas, ocupam-se do estudo do
crime e do desvio. A sociologia do desvio se utiliza da pesquisa criminológica, mas
também investiga a conduta que se encontra além do domínio da lei criminal, poder
social

–

a

influência

da

classe

social.
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2.3.1 Personalidade e Socialização
O homem, como produto do meio em que vive, pode se apresentar com
personalidade e formação individual diferente dos outros. A personalidade, segundo
Silva (2010) é a totalidade do comportamento de um indivíduo como um dado
sistema de tendências interagindo com uma sequência de situações. Indica, então,
que o comportamento de uma pessoa possui relação com as situações e o meio em
que ela está inserida.
O homem necessita viver em grupo, transformando-se em um ser humano com
conjunto de valores, desejos, propósitos e um padrão de comportamento próprio.
Antecipando ao desvio de conduta propriamente dito, há necessidade de se
entender e contextualizar o assunto, justificativa que se dá pela discussão seguinte.
A socialização agindo sobre esse indivíduo, redefine seus costumes, desejos e
hábitos, tornando-se padronizadora do comportamento dentro do grupo. Esse
ajustamento social do indivíduo, determinado pela sociedade e por seus valores, é
que vai direcionar o seu comportamento no meio em que vive. O comportamento do
indivíduo, portanto, é resultado de necessidades, pressões e tentações ligado as
suas situações, segundo Silva (2010).
2.3.2 Conformidade e Desvio
A conformidade do indivíduo é resultado da interiorização de uma determinada
norma, conforme os valores do grupo social em que se insere, havendo um limite em
seu comportamento, levando-o a entender o que é permitido ou não. Para Lakatos &
Marconi (1997) seria a ação orientada para uma norma (ou normas) [...]". Como
causa da conformidade, o controle social é que irá funcionar através da antecipação,
o que levará o indivíduo a perceber as consequências advindas de seu
comportamento desviante perante a sociedade".
A maioria das pessoas apresenta comportamentos socialmente aceitos, mesmo
àquelas que tendem a cometer desvios. Por outro lado, se forem totalmente
desviantes, não sobreviveriam e teriam dificuldades de permanecerem naquele
contexto. O fato é que o comportamento desviante é entendido pela sociedade como
sendo uma violação da norma por acaso, mas também transgredi-la é entendido
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como um ato proibido, que determina a conduta do indivíduo. Para Horton e Hunt
(1981, p. 120) “o desvio é relativo, não absoluto”.
Segundo Lakatos e Marconi (1997), um dos elementos importantes nessa teia social
é a expectativa do comportamento dos outros componentes do grupo. Argui-se qual
será a reação possível de um determinado componente, que é essencial para o
benefício e não omissão do grupo, influenciando suas decisões, sendo, portanto,
nocivo para os componentes do grupo e que privam fatores que norteiam a conduta
humana.
A falta de sanções por parte do grupo e suas fraquezas, perante o comportamento
desviante, enseja com que perca o cunho orientativo ou de determinação do
comportamento.
Ao contrário, o grupo exerce influência num determinado componente como forma
de cooperação para que o indivíduo tenha o mesmo sentimento de lealdade, em
detrimento do comportamento não ético e ilegal, no caso que ele venha cometer o
desvio. Consequentemente é a tolerância de pequenos vícios na vida privada que
prepara a aceitação dos desvios na vida social.
2.3.3 Controle Social
Para assegurar o funcionamento da sociedade, vê-se necessário um controle social,
por vezes, através de sanções. São elas que garantirão uma forma de conduta em
prol da coletividade, para que os componentes desviantes não cometam
descontroladamente condutas anti-sociais e possam ao mesmo tempo enquadrá-los
nos modelos preestabelecidos dentro de uma ordem social. Através da socialização,
"o indivíduo torna-se membro da sociedade, é por ela controlado" segundo
entendimento de Lakatos & Marconi (1997).
O controle social exercido sobre o indivíduo pode ser interno e externo:
a) o controle interno é exercido pela socialização do indivíduo, que é
obrigado a seguir as normas conforme sua posição em um determinado
grupo;
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b) o controle externo, em relação à forma, ocorre quando existe determinada
norma

formal,

bem

organizada.

Isto

se

dá

em

organizações,

principalmente de caráter militar ou hierarquizada, onde há necessidade
de se estabelecer normas internas de conduta.

Do ponto de vista social, e para que se estabeleça uma convivência harmônica no
grupo, é necessário que se tenha um controle pela força, ou seja, controles formais,
que são as leis escritas que regram toda a sociedade.

Os controles formais (normas/regras) criam formas de punições de desvios, que
variam da não aceitação ou afastamento do indivíduo no grupo, sujeitando até
mesmo a um sansão capital quem comete o desvio, dependendo do regime adotado
por cada sociedade e gravidade desse desvio.

O termo desvio é aplicado a qualquer falha na conformidade às normas costumeiras,
segundo Silva (2010) e o controle social pode ser amplo e definido por como sendo
o conjunto de processos através dos quais os membros de um grupo se estimulam
uns aos outros no sentido de levarem em conta as expectativas mútuas e
respeitarem a norma que se impõe.

2.3.4 Conduta Desviante
A ocorrência de desvio implica na necessidade da ação de um indivíduo, no caso,
transgressor. Os transgressores ou desviantes são aqueles indivíduos que violam
uma norma cuja validade reconhece, mas nega naquele momento. Não agem por
princípios respaldados em valores, mas sim, por interesse, oportunismo ou então se
deixam levar pela emoção.

O desvio está sustentado em três elementos lógicos: expectativas, normas e
valores. O desvio segundo Silva (2010), surge de imediato como uma atividade que
ilude uma expectativa, que viola uma norma social ou que seja um valor. Ele
pressupõe a existência de uma norma reguladora do grupo social, que antecipa a
sua ação, tornando o ato reprovado por uma sociedade ou grupo. Para que isto
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ocorra é necessário que se tenha um perfeito entendimento da norma, tanto para o
desviante quanto para os que o censuram.

A oportunidade está em sincronia com os elementos do desvio, que é nos dizeres de
Silva (2010) a convergência, num determinado momento e lugar, de circunstâncias
materiais favoráveis à execução de um ato desviante. Em igualdade de condições,
na questão da facilitação do desvio, quanto maior for a oportunidade mais frequente
será o desvio.

O desvio, ainda nos dizeres de Silva (2010), "é um conjunto de comportamentos e
de situações que os membros de um grupo consideram não conformes às suas
expectativas, normas e valores e que por isso, corre o risco de suscitar condenação
e sanções de sua parte".

2.3.5 A Relação Desvio de Conduta e Corrupção
Ao tratar do tema corrupção, entendendo essa como atos desviantes que envolvem
agentes da administração e pessoas de fora dessa administração, Silva (2010)
aponta como sendo uma das causas aquela relativa a tolerância que se tem das
pequenas violações, chegando-se a um senso geral de impunidade e que acarreta
num encorajamento para tipos mais sérios de corrupção.

Uma das melhores garantias contra a corrupção estaria, ainda segundo o autor, na
estrutura hierárquica das organizações, donde o poder derivado dessas estruturas
poderia ser contido em canais claramente definidos e sujeitos a estrita supervisão.
Para caso de falhas dessas medidas organizacionais, para prevenção, aponta o
espírito de corpo como importante meio de controle interno. O comportamento
exemplar por parte dos superiores e um código estrito de supervisão são, segundo
Silva (2010), como mais efetivos que normas legais.

Prevenir é melhor que remediar, remediar é usualmente muito difícil. Segundo eles
previnem-se atos

ilegais

aperfeiçoando-se os

mecanismos institucionais e

administrativos envolvidos nas decisões tomadas no âmbito do Estado. Um ato de
corrupção só pode acontecer porque há oportunidades para que aconteça. O
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interessante, portanto, ė

examinar as circunstâncias que favorecem essas

oportunidades e desenvolver métodos para reduzi-la.
O termo corrupção policial é usado por Goldstein (2003, p. 235-279), "para
descrever o mau uso da autoridade por um policial, buscando a produção de ganhos
pessoais para si ou para terceiros interessados".

A corrupção não pode ser vista e combatida apenas para os grandes casos e fatos
que envolvam ganhos monetários vultosos ou não. A corrupção policial não está
limitada a ganhos monetários. Existe manifestação de ato corrupto quando da
obtenção de ganhos obtidos na forma de serviços, status, influência ou apoio futuro
ao policial ou a alguma outra pessoa. Pequenos favores e presentes são os
primeiros ataques à integridade moral do policial.

Qualquer favor e qualquer presente, desde que obtidos por meio da autoridade ou
papel social que desempenha o policial pode ser visto como um ato de corrupção.
Nesse caminho e analogia também se acha inserido o desvio de conduta, que não
se limita aos grandes desvios, mas aos pequenos atos que repetidos ou não
desmerecem a seriedade e isenção de toda uma instituição.

Tem-se marcado como presente o questionamento de qual seria a determinação do
limite do que se poderia considerar desvio de conduta: o combate a todo e qualquer
ato ilegal ou o combate a atos mais sérios de desvio de conduta.

Não são poucos os defensores de que o combate sistemático às pequenas infrações
seria medida eficaz a evitar grandes atos. No pensamento desses, como Goldstein
(2003), não deveria ser permitido que um policial aceitasse qualquer gratuidade,
pois as menores ofertas têm uma influência corruptível e aceitá-las diminui a
resistência do policial a outras tentações. Segundo ele, um pequeno agrado é usado
para levar os policiais aos lugares que comumente apresentam mais problemas e
para induzir os policiais a cuidar com mais carinho do doador.

Existem, entretanto, considerações opostas a esse pensamento, considerações
essas minoritárias, mas não menos importantes, de que as proibições absolutas são
tão irreais que desmobilizam esforços para chegar a formas mais sérias de
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corrupção e desvios. Defensores dessa visão informam que os administradores
públicos na polícia deveriam estabelecer diretrizes que permitissem a aceitação de
pequenas ofertas, assim possibilitando ao policial ser muito mais focado e eficiente
em lidar com formas mais sérias de desvios e de corrupção.

Um dos maiores problemas em se provar a existência de desvios de conduta e da
corrupção em especial, responsabilizando um policial, está na dificuldade de
obtenção de indícios e constatações. Por ser uma prática que encontra terreno fértil
no anonimato, as denúncias, quando chegam, o fazem também de forma anônima.
O procedimento mais comum para investigar o desvio de conduta e a corrupção
policial depende, em regra, para seu início de uma denúncia formal do cidadão.
Quando esse está de qualquer forma envolvido, daí permanece silente.

Os companheiros do mal policial usualmente não denunciam abertamente a
ocorrência de um fato, sob risco de, embora sua atitude honesta devesse ser
elogiada, ser discriminado no meio como delator. A conspiração do silêncio entre
policiais, nesse sentido, acaba sendo uma forma indireta de incentivo a novas
práticas. "O policial honesto que sobrevive em uma atmosfera corrupta é
normalmente um tanto solitário" (Goldstein, 2003, p. 235-279).

Para lidar com o problema da corrupção e os desvios de conduta algumas
instituições escolheram concentrar a responsabilidade, criando unidades especiais
para conduzir as investigações internas. Ocorre, entretanto, que as unidades
refletem os padrões gerais da instituição, podendo abrigar nessas integrantes com o
mesmo problema daqueles que deve combater.

Com a criação de unidades especiais concentrando toda a atividade corre-se o risco,
ainda, de que as unidades gerais se vejam desobrigadas de exercer o controle
interno de seus integrantes, dificultando ainda mais a atividade e desfavorecendo a
transparência.

A polícia possui um relacionamento com a sociedade que é recíproca. Conforme
Bayley (2006) "A sociedade molda o que a polícia é e a polícia influencia aquilo em
que

a

sociedade

pode

se

tornar."

(

p.

17).
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Vê-se, pois, que desvio de conduta e corrupção compartilha determinados
entendimentos, seguem alguns caminhos semelhantes e, portanto, semelhante
receita para enfrentamento da corrupção pode ser adaptada e aplicada ao
enfrentamento de casos de desvios de conduta.

Os processos apuratórios de desvios de conduta, assim como nos casos de
corrupção, quando iniciados, ou são complexos e demorados ou mesmo quando
encerrados, tendem em números e percentuais significativos para o arquivamento
pela não comprovação do denunciado ou pela insuficiência de provas necessárias à
responsabilização do acusado.

Acusações de corrupção, conforme esclarece Goldstein (2003, p. 235-279), são
vistas pela polícia como causas de muito mais estragos do que acusações de uso
excessivo da força ou alguma outra forma de exceder a autoridade. Por outro lado,
falsas acusações de corrupção, difíceis de serem identificadas num primeiro
momento, têm o condão de arruinar carreiras de bons policiais. Essas são armas
poderosas em mãos de indivíduos ou grupos responsáveis.

A polícia é uma instituição que exerce o controle social formal, ou seja, um controle
realizado pelo Estado como uma reação à desordem e ao crime. A sua função é a
manutenção da paz dentro da sociedade, atuando na prevenção, proteção e serviço
ao público, sendo-lhe concedida o uso da força contra os indivíduos desviantes do
grupo a que pertence para que se faça cumprir suas atribuições. Entretanto, a
confiança da população nas instituições policiais exige que suas atuações sejam
fundadas em princípios éticos legalmente estabelecidos, com comportamentos não
desviantes

de

seus

integrantes.
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3 A TEORIA DAS PENAS
Este capítulo tem por objetivo analisar a finalidade da pena, levando em
consideração os três grandes grupos de teorias que foram se formando ao longo da
história, de forma a demonstrar o que se busca ao se aplicar uma sanção, seja ela
no campo penal ou administrativo, público ou privado.

3.1 A Divisão da Teoria das Penas segundo sua finalidade
Segundo Grokskreutz, H. R. (2010), a doutrina jurídica, para conceituar a finalidade
da pena, utiliza três grandes grupos de teorias: a teoria absoluta, a teoria relativa, e
a teoria mista, sendo que cada qual com seu grau de punição. Para a Teoria
Absoluta, a pena é um castigo e uma consequência pelo crime realizado, não
possuindo qualquer outro desiderato, senão ser um fim em si mesma, e por aplicar
as sanções previstas na legislação, é considerada como uma forma de fazer justiça.

Já a Teoria Relativa possui uma pretensão diversa da anterior, e têm por objetivo a
prevenção de novos delitos, ou seja, busca obstruir a realização de novas condutas
criminosas; impedir que os condenados voltem a delinquir. E a Teoria Mista,
unificadora ou eclética aderiu às outras duas teorias, possuindo dois interesses, o
primeiro retribuir ao condenado o mal causado, e o segundo prevenir que o
condenado e a sociedade busquem o cometimento de novas condutas criminosas.
Portanto, chega-se à conclusão de que a pena objetiva punir o condenado,
retribuindo a este o mal causado em decorrência de seu delito, simultaneamente a
pena objetiva a prevenção de novas condutas delituosas, fazendo com que o
criminoso não realize novas condutas ilícitas, bem como, que a própria sociedade
tenha receio em desobedecer a legislação penal.

Logo, concluir-se-á que mesmo havendo os três grandes grupos de penas
indicadas, o ordenamento jurídico brasileiro é adepto da teoria mista, também
chamada de unificadora ou eclética. Segundo Mirabete (2005), a pena é oriunda da
realização de uma conduta ilícita, antijurídica e culpável, destinada a todo aquele
que desrespeitou a legislação penal, sendo assim, uma forma do Estado
efetivamente aplicar a norma ao caso concreto; ou seja, é o meio do Estado exercer
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a jurisdição, substituindo uma conduta abstrata a um caso real, aplicando o preceito
secundário da norma à um ato considerado ilícito, conforme leciona Prado (2005):
“Em síntese: a justificativa da pena envolve a prevenção geral e especial, bem como
a reafirmação da ordem jurídica, sem exclusivismos. Não importa exatamente a
ordem de sucessão ou de importância. O que se deve ficar patente é que a pena é
uma necessidade social - ultima ratio legis, mas também indispensável para a real
proteção de bens jurídicos, missão primordial do Direito Penal. De igual modo, deve
ser a pena, sobre tudo em um Estado constitucional e democrático, sempre justa,
inarredavelmente adstrita à culpabilidade (princípio e categoria dogmática) do autor
do fato punível. (...) O que resta claramente evidenciado numa análise sobre a teoria
da pena é que sua essência não pode ser reduzida a um único ponto de vista, com
exclusão pura e simples dos outros, ou seja, seu fundamento contém realidade
altamente complexa” (p. 567).

Segundo o eminente jurista, a pena é uma forma de prevenção, buscando diminuir a
realização de condutas criminosas, penitenciar o condenado e uma forma de
destacar o poder estatal, punindo todo aquele que não observar seus parâmetros de
conduta. Já Carnelutti (2006), afirma que a pena não é apenas uma punição ao
criminoso, como também, uma forma de aviso para aqueles que tenham alguma
pretensão criminosa:
“Dizem, facilmente, que a pena não serve somente para a redenção do culpado, mas
também para a advertência dos outros, que poderiam ser tentados a delinquir e por
isso deve os assustar; e não é este um discurso que deva se tomar por chacota; pois
ao menos deriva dele a conhecida contradição entre função repressiva e a função
preventiva da pena: o que a pena deve ser para ajudar o culpado não é o que deve
ser para ajudar os outros; e não há, entre esses dois aspectos do instituto,
possibilidade de conciliação” (p. 103).

Carnelutti (2006), ainda, diverge dos fins buscados pela aplicação da pena,
afirmando que o condenado acaba sendo punido, como forma de exemplificação
para os demais, ou seja, mesmo estando recuperado da suposta índole criminosa, o
condenado permanece encarcerado, com objetivo de servir como parâmetro para o
resto da sociedade, o jurista afirma que:
“O mínimo que se pode concluir dele é que o condenado, o qual, ainda tendo caído
redimido antes do término fixado para a condenação, continua em prisão porque
deve servir de exemplo aos outros, é submetido a um sacrifício por interesse alheio;
este se encontra na mesma linha que o inocente, sujeito a condenação por um
daqueles erros judiciais que nenhum esforço humano jamais conseguirá eliminar.
Bastaria para não assumir diante da massa dos condenados aquele ar de
superioridade que infelizmente, mais ou menos, o orgulho, tão profundamente
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aninhado ou mais íntimo de nossa alma, inspira a cada um de nós, ninguém
verdadeiramente sabe, no meio deles, quem é ou não é culpado e quem continua ou
não sendo” (p.103).

Constata-se que o autor não aderiu às três teorias sobre a pena, especificamente,
defendendo a tese de que mesmo estando o preso recuperado, este, ainda teria que
cumprir o restante de sua pena, como meio de exemplificação para as demais
pessoas, desvirtuando desta forma tanto a teoria absoluta como a teoria relativa da
pena.
E, conforme Silva (2002), existem basicamente três teorias que buscam justificar a
cominação e a aplicação da pena: a absoluta ou retributiva, a relativa ou preventiva
e a teoria mista ou eclética. Prado (2005) traz qual o desiderato da pena, e indica as
três teorias mencionadas anteriormente:
“A pena é a mais importante das consequências jurídicas do delito. Consiste na
privação ou restrição de bens jurídicos, com lastro na lei, imposta pelos órgãos
jurisdicionais competentes ao agente de uma infração penal. São inúmeras as
teorias que buscam justificar seus fins e fundamentos, reunidas de modo didático em
três grandes grupos: (...)” (p. 553).

Neste prisma, Bitencourt (2004) demonstra em seus estudos a necessidade de
distinguir as três teorias supramencionadas:
“Interessa-nos destacar, principalmente, alguns aspectos da passagem de uma
concepção retributiva da pena a uma formulação preventiva da mesma. Justifica-se,
por isso, um exame das diversas teorias que explicam o sentido, função e finalidade
das penas, pelo menos das três mais importantes: teorias absolutas, teorias relativas
(prevenção geral e prevenção especial) e teorias unificadoras ou ecléticas.
Analisaremos também outras modernas teorias da pena, como as da prevenção
geral positiva, em seu duplo aspecto, limitadora e fundamentadora” ( p.72).

E assim, ensinou Noronha (2000):
"Ao abordarmos as correntes doutrinárias do direito penal, tivemos ocasião de dizer
que o estudo da pena (fundamentos e fins) é feito por três grupos que compreendem
as teorias absolutas, as relativas e as mistas" (p.223).

Entretanto, Liszt (2005) primeiramente conceitua as teorias da pena, afirmando
existir uma corrente que defende a punição pelo crime cometido, e outra que
defende a correção do criminoso, todavia, o autor discorda de tais teorias, afirmando
em

síntese

que:
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“Não se poderá acrescentar nada de importante a esses efeitos da execução da
pena. O fato de que a pena produz toda uma série de efeitos reflexos, como me
ocorre chamá-los, é obvio, porém carece de importância suficiente para invalidar
nossa classificação. Somente resta mencionar, ademais, a importância da ameaça
penal, aquele que, como exortação e intimidação, reforça motivos que devem fazer
desistir da perpetração de delitos. Não devemos perder de vista este efeito, mas no
momento, teremos de deixá-lo de lado. Pois não se trata para nós dos imperativos
estatais, mas de pena estatal, da qual a ameaça da pena somente é um imperativo
agravado” (Litz, 2005, p.56).

E concluiu seu entendimento afirmando que, na realidade, a pena apenas buscar a
correção dos corrigíveis, pois aos demais, não é possível tal pleito:
“As minhas propostas não têm o objetivo de abolir a metade da pena nem de
eliminar a determinação judicial da pena. Em duas expressões, seja-me permitido
resumir o que, de todo modo e imediatamente, deve-se perseguir: "Inoculização" dos
incorrigíveis, correção dos corrigíveis. No mais, o resto virá por acréscimo” (Litz,
2005, p.67).

Um ponto que indica claramente a necessidade de haver teorias para a aplicação da
pena é o fato de que a pena deve ser aplicada de maneira individualizada, servindo
tais teorias como balizadoras da aplicação das mesmas, sendo tal atividade
especificamente judicial. Corrobora com esta afirmação Souza (2006), ao afirmar
que, por interferir diretamente, como pressuposto inicial, a análise das teorias que
pretendem justificar a pena estatal não deve ser dissociada da atividade judicial de
individualização da pena, pois, de acordo com a concepção de cada uma das
teorias, a individualização judicial poderá seguir caminhos diferentes, segundo as
opções escolhidas pelo legislador penal.

Diante das disposições doutrinárias demonstradas, mostra-se essencial para o
deslinde do estudo uma análise sobre cada uma das teorias indicadas, que
consistem em teorias absolutas ou retributivas, teorias relativas ou preventivas, e as
teorias

mistas,

unificadoras

ou

ecléticas,

indicando

as

características

e

peculiaridades de cada uma delas. Evidenciando desta forma que tais teorias são
utilizadas como forma de regramento extralegal para aplicação da pena, pois o
Magistrado ao fixar o quanto de pena ao caso concreto, deve primeiramente basearse na legislação penal, analisando-se o preceito secundário de cada tipo penal, em
seguida basear-se no caso concreto, ou seja, em elementos puramente subjetivos.
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Por último, o julgador deve observar tais teorias, considerando que a pena deve ter
um fim específico além de encarcerar o condenado, por estes motivos, que há tanto
tempo, vem-se analisando a finalidade de cada uma das teorias da pena.

E como será pormenorizadamente demonstrado nos tópicos a seguir cada grupo de
teorias aponta uma finalidade específica para a pena, indicando aos julgadores e ao
resto da sociedade qual o intuito de tal punição, servindo como afirmado
anteriormente, como parâmetro para aplicação da mesma.

3.1.1 Teoria Absoluta ou Retributiva
Segundo Grokskreutz, H. R. (2010), para as teorias absolutas também denominadas
de retributivas a pena é uma forma de retribuição ao criminoso pela conduta ilícita
realizada. É a maneira de o Estado lhe contrapesar pelo possível mal causado à
uma pessoa específica ou à própria sociedade como um todo.

Diante desta teoria, não se vislumbra qualquer outro objeto a não ser o de punir o
condenado, lhe causando um prejuízo, oriundo de sua própria conduta, um meio de
o condenado entender que está sendo penalizado em razão de seu desrespeito para
com as normas jurídicas e para com seus iguais.

Não é uma forma de ressocializar o condenado, muito menos reparar o dano
causado pelo delito, não se fala em reeducação, ou imposição de trabalho com
objetivo de dignificar o preso, mas sim, de punir, castigar e retribuir ao mesmo a falta
de atenção com os parâmetros legais e o desrespeito para com a sociedade. Silva
(2002), ao lecionar sobre a execução penal, afirma que a teoria absoluta tem por
peculiaridade a retribuição, é uma forma de recompensar o mal causado, causando
um mal ao criminoso, para esta teoria a pena é um fim em si mesma:
“Pela teoria absoluta ou retributiva, a pena apresenta a característica de retribuição,
de ameaça de um mal contra o autor de uma infração penal. A pena não tem outro
propósito que não seja o de recompensar o mal com outro mal. Logo, objetivamente
analisada, a pena na verdade não tem finalidade. É um fim em si mesma” (p.35).
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Em sua doutrina, Carvalho Neto (1999) assevera que a teoria absoluta tem por
finalidade retribuir, tendo por característica a negação da negação do direito,
ressaltando que os demais efeitos secundários da pena em nada influenciam em
seu verdadeiro fim, que seria estritamente o de punir o criminoso:
“Pela teoria absoluta, a pena tem uma finalidade retribucionista, visando à
restauração da ordem atingida. Hegel assinalava que a pena era a negação da
negação do direito. Já Kant disse que, caso um estado fosse dissolvido
voluntariamente, necessário seria antes executar o último assassino, a fim de que
sua culpabilidade não recaísse sobre todo o povo. Para esta teoria, todos os demais
efeitos da pena (intimidação, correção, supressão do meio social) nada têm a ver
com a sua natureza. O importante é retribuir com o mal, o mal praticado. Como
afirma Fernando Fukussana, a culpabilidade do autor é compensada pela imposição
de um mal penal. Consequência dessa teoria é que somente dentro dos limites da
justa retribuição é que se justifica a sanção penal” (Carvalho Neto, 1999, p.15).

Ao tratar das teorias da pena, Shintati (1999) ressalta a teoria retributiva e,
utilizando-se dos ensinamentos de Nélson Hungria, afirma que a pena é uma
recompensa pela conduta delituosa, usando inclusive de uma frase um tanto quanto
direta, ao afirmar que cada um deve ter o que merece, assim afirma o autor:
“A pena ainda não perdeu sua finalidade retributiva. Na lição de Nélson Hungria, a
pena, como retribuição, traduz primacialmente, um princípio humano por excelência,
que é o da justa recompensa: cada um deve ter o que merece” (p.184).

Ao tratar da razão de punir do Estado, Costa Jr. (2000) diz que uns entendem tratarse de uma retribuição, adequando-se desta forma a teoria absoluta, sendo que para
uns, a razão de ser da pena está na retribuição e a pena equivale ao mal praticado,
sendo o réu apenado porque delinquiu.

Conceituando de maneira um pouco diversa dos demais autores, Mirabete (2005)
afirma que esta teoria tem por fundamento a justiça, e utilizando dos ensinamentos
de Kant, o jurista ainda afirma que o castigo compensa o mal:
“As teorias absolutas (de retribuição ou retribucionista) têm como fundamentos da
sanção penal a exigência da justiça: pune-se o agente porque cometeu o crime
(punitur quia pecatum est). Dizia Kant que a pena é um imperativo categórico,
consequência natural do delito, uma retribuição jurídica, pois ao mal do crime impõese o mal da pena, do que resulta a igualdade e só esta igualdade traz a justiça. O
castigo
compensa o mal e
dá reparação à
moral”
(
p.244),
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Neste mesmo sentido posicionou-se Noronha (2000), afirmando que a teoria
absoluta tem por objetivo a busca pela justiça e é a simples consequência de um
mal cometido pelo delinquente:
“As absolutas fundam-se numa exigência de justiça: pune-se porque se cometeu
crime (punitur quia peccatum est). Negam elas fins utilitários à pena, que se explica
plenamente pela retribuição jurídica. É ela simples consequência do delito: é o mal
justo oposto ao mal injusto do crime” (p. 223).

Da mesma forma, Bittencourt (2004) ensina que a teoria absoluta da pena além de
buscar a justiça, tem por escopo devolver o mal causado pelo delito, e que o homem
é livre para agir, e se optou pelo crime, deve receber uma penalidade maldosa como
foi sua conduta:
“Segundo este esquema retribucionista, é atribuída à pena, exclusivamente, a difícil
incumbência de realizar a justiça. A pena tem como fim fazer justiça, nada mais. A
culpa do autor deve ser compensada com a imposição de um mal, que é a pena, é o
fundamento da sanção estatal está no questionável livre-arbítrio, entendido como a
capacidade de decisão do homem para distinguir entre o justo e o injusto. Isto se
entende quando lembramos da substituição do divino homem operada neste
momento histórico, dando margem à implantação do positivismo legal” ( p.74).

Segundo Falconi (2002), a teoria absoluta da pena surgiu com a escola clássica do
direito penal, seguindo a mesma ideia de retribuir o mal causado à sociedade,
considerando ainda o livre arbítrio de cada um, pois é possível optar pela realização
ou não de um delito, e a realização do ilícito autoriza o Estado à causar um mal ao
condenado, segundo Falconi (2002):
“Para os clássicos, a pena tem finalidade de “RETRIBUIÇÃO”. É uma forma de
corrigir o mal causado mediante a aplicação de outro mal ao criminoso. São
chamadas as teorias “absolutas”. Partindo-se da premissa de que o homem é
detentor do “livre arbítrio”, sendo por isso moralmente responsável (responsabilidade
moral), se ele descumpre ou infringe, terá contra si a pena, que funciona como
retribuição ao mal causado” ( p. 249).

Garcia (1952) aponta que a pena detém a característica de aflição como meio de
punir, o autor ainda afirma que para alguns, a pena é meramente aflitiva, enquanto
para outros, constituí, exclusiva, precípua ou subsidiariamente, um meio para a
obtenção de certos benefícios, quer para o condenado, quer para a coletividade.
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Segundo Liszt (2005) o objetivo punitivo da pena está ligado à um escopo, ou seja a
objetivação da pena conduziu-se a isso, que, por premissa necessária da sua
utilização, também o conteúdo e a extensão da razão em função da espécie de pena
vêm determinados e subordinados à ideia de escopo. E complementa tal
entendimento, especificando qual é o verdadeiro escopo da ciência criminal no que
tange a pena, afirmando que a pena vai a sentido oposto á atividade antagônica aos
interesses da sociedade:
“Ora, assim podemos reassumir o resultado da nossa indagação: através de um
processo de autolimitação, a força punitiva transformou-se em Direito Penal (jus
puniendi), e, através de uma recepção da ideia de escopo, a cega e desenfreada
razão transformou-se na pena jurídica e a ação dominada do instituto fez-se ação
controlada da vontade. A potestade do Estado empunhou a espada da Justiça para
tutelado ordenamento jurídico contra o celerado que se rebela contra nós” ( pp.2526).

Conivente com os demais juristas, Bruno (1967) diz que para a teoria absoluta a
pena é uma retribuição ao criminoso por um mal causado:
“As teorias absolutas partem de uma exigência de justiça e encaminham-se para a
realização do justo na retribuição da pena. Retribuição justa do mal injusto que o
criminoso praticou pela qual se processa a reintegração da ordem jurídica violada.
Se algum fim prático pode ser com isso alcançado, é considerado secundário que
não deve de modo algum sobrepor-se e nem sequer equipar-se àquele fim essencial
da justiça” (pp.32-33).

No estudo direcionado à individualização da pena, Souza (2006) reafirma os
conceitos indicados anteriormente, dizendo que as teorias retributivas são absolutas,
porque não se vinculam a nenhum fim, concebendo a pena como um fundamento
em si mesmo. O autor complementa tal afirmação sobre o fato da pena ser um fim
em si mesma, dizendo que a pena, como castigo, compensação, reação ou
retribuição pelo delito, justificada por seu valor axiológico intrínseco; portanto, não é
um meio, mas um dever ser metajurídico; e finaliza tais afirmações dizendo que:
“Em síntese, para a teoria retributiva, a pena assume aspecto de castigo
talionalmente vinculado com a magnitude do injusto e reprovação da culpabilidade
do delinquente, retribuindo a culpa do homem que atuou livremente (imputáveis), ao
contrário das medidas aplicadas contra aqueles que não agiram (inimputáveis), que
não
podem
ser
reprovados”
(p.
70).
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Diante dos fundamentos demonstrados constata-se que a teoria absoluta ou
retributiva tem como único intuito punir o condenado, retribuir o mal causado, com
outro mal consistente na aplicação da pena, deixando o mesmo encarcerado, para
que este usufrua das consequências de seu crime.

É também uma forma de demonstrar o poder do Estado, exercendo o jus puniendi,
para que o condenado perceba que sua prisão é uma consequência de seu próprio
ato, e que este entenda que se não tivesse delinquido não estaria sendo punido e
consequentemente, não estaria encarcerado.

De acordo com Grokskreutz, H. R. (2010), tais afirmações são fundamentadas no
livre arbítrio de cada pessoa, pois, estes sabem da ilegalidade de suas condutas (na
maioria das vezes), e seria perfeitamente plausível a exigibilidade de uma conduta
diversa, ou seja, poderiam não ter realizado o ilícito, pois possuem discernimento
para tal. Sendo a pena, portanto, um castigo e uma consequência pelo crime
realizado, não possuindo qualquer outro desiderato senão o de ser um fim em si
mesmo, e por aplicar as sanções previstas na legislação, é considerada como uma
forma de fazer justiça.

Em outras palavras, o fato da pessoa possuir discernimento e livre arbítrio, já são
suficiente para a imediata aplicação da pena, em decorrência de um ilícito, pois, o
agente teve a faculdade de delinquir ou não, uma vez lesando um bem jurídico,
permite à aplicação da pena, não havendo segundo tal teoria, qualquer outra
finalidade senão punir o condenado.

3.1.2 Teoria Relativa ou Preventiva
Esta teoria possui uma pretensão diversa da anterior, e têm por objetivo a prevenção
de novos delitos, ou seja, busca obstruir a realização de novas condutas criminosas;
impedir que os condenados voltem a delinquir. Observa-se que, para tal teoria,
presume-se que o condenado irá cometer novas condutas ilícitas, caso não seja
punido imediatamente, por esta razão, a teoria relativa ou preventiva visa impedir o
cometimento

de

ilícitos.
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É uma forma de manter a paz e o equilíbrio social, haja vista que aquelas pessoas
que presumidamente são criminosas, ou tenham uma pré-disposição ao crime, já
estarão encarcerados, dificultando assim a ocorrência de novas condutas ilegais.
Classicamente Carnelutti (2004) relata que a finalidade do direito penal é a
prevenção de novos delitos, evitando a proliferação de condutas criminosas:
“Para tanto serve, em primeiro lugar, o castigo que, provocando o sofrimento de
quem cometeu o delito, cria um contra-estímulo ao cometimento de outros; por
isso punitur ne peccetur, isto é, a fim de tentar dissuadir o condenado a pôr-se em
condições de ter de ser punido novamente. Sob este aspecto, o Direito Penal opera
sobre a necessidade, constituindo um vinculum quo necessitate adstringimur
alicuius... rei faciendae vel non faciendade; a obrigação penal, da qual se ocupa a
ciência do Direito Penal material, é a expressão da finalidade preventiva do Direito
Penal” (p.73).

Para Souza (2006) a teoria relativa da pena diverge totalmente da teoria absoluta da
pena, destacando sua utilidade preventiva e afirma que de acordo com as teorias
preventivas da pena, diferentemente da teoria retributiva que visa basicamente,
retribuir o fato criminoso e realizar a justiça, a pena serviria como um meio de
prevenção da prática do delito, inibindo tanto quanto possível a prática de novos
crimes, sentido preventivo que projeta seus efeitos para o futuro:
Para A. V. Feuerbach, “a concepção preventiva tomou duas direções distintas e
determinadas, ou seja, a prevenção geral e a prevenção especial, a seguir
analisadas” e ainda, utilizando os dizeres de Paulo S. Xavier de Souza tais espécies
de prevenção se classificavam na prevenção geral e especial:
“A teoria preventivo-geral pode ser investigada sob o aspecto negativo e positivo.
Entre os defensores da teoria preventivo-geral negativa destacam-se: A. Feuerbach,
A. Schopenhauer, Filangieri, Carmignani, F. M. pagan G. Romagnosi, C. Beccaria e
J. Bentham. Este último afirmava que o castigo em que o réu padece é um painel
onde o homem pode ver o retrato do que lhe teria acontecido caso praticasse o
mesmo delito. No entanto, em segundo plano, o referido autor mencionava a
prevenção especial, para cumprir a exemplaridade da pena e reformar o homem,
calculada de maneira a enfraquecer os motivos enganosos e reforçar os motivos
tutelares (p.76).

Neste quadro, Silva (2002) afirma que, para a teoria relativa à sanção penal tem a
finalidade de prevenir, evitando desta forma, a ocorrência de novas infrações,
segundo o jurista:
“Para a teoria relativa ou preventiva, a sanção penal tem finalidade preventiva, no
sentido de evitar a prática de novas infrações. A prevenção terá então caráter geral,
na qual o fim intimidativo da pena dirige-se a todos os destinatários da lei penal,
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objetivando inibir as pessoas da prática criminosa; e caráter especial, visando o
autor do delito, de maneira que, afastado do meio livre, não torne a delinquir e possa
ser corrigido” (p.35).

Complementando tal entendimento, Carvalho Neto (1999) afirma que, além de
prevenir a ocorrência de novos crimes, a teoria relativa tem por escopo a intimidação
das demais pessoas para que estas não cometam crimes, corrigir o criminoso
esporádico e tornar inofensivo o criminoso incorrigível, o autor assevera que:
“Pela teoria relativa, a pena é uma medida prática que visa impedir o delito. Esta
teoria é dividida em duas: a da prevenção geral e a da prevenção especial. Para a
primeira, o principal escopo e efeito da pena é a inibição que esta causa sobre a
generalidade dos cidadãos, intimidando-os. Para a segunda, a pena visa a
intimidação do delinquente ocasional, à reeducação do criminoso habitual corrigível,
ou a tornar inofensivo o que se demonstra incorrigível” (Carvalho Neto, 1999, p.15).

Em relação à teoria relativa ou preventiva, Shintati (1999) indica a função preventiva
da mesma, com o desiderato de evitar novas infrações penais, e afirma ainda que,
para esta teoria, a pena também possui o intuito de ressocializar o condenado, para
que este possa retornar recuperado à sociedade:
“A pena tem ainda uma finalidade de prevenção, que constitui a dimensão social da
sanção. Finalidade de prevenção especial: a pena visa à ressocialização do autor da
infração penal, procurando corrigi-lo. Finalidade de prevenção geral: o fim
intimidativo da pena dirige-se a todos os destinatários da norma penal, visando a
impedir que os membros da sociedade pratiquem crimes” (p.184).

Já Costa Jr. (2000) afirma que a teoria relativa ou da prevenção é oriunda dos
pensamentos de Platão, que entendia que a pena possuía fins terapêuticos para o
criminoso. Dizia também que outros adotam a teoria da emenda, correcionalista ou
da prevenção especial, remontando ela a Platão, que concebeu a pena como a
medicina da alma.

Conivente com os posicionamentos doutrinários indicados, Mirabete (2005) afirma
que a teoria relativa da pena atribuía um fim à si mesma, e que a pena não era uma
consequência do delito, mas sim o momento oportuno para sua aplicação, para o
autor e que nas teorias relativas, dava-se à pena um fim exclusivamente prático, em
especial o de prevenção. Logo, o crime não seria causa da pena, mas a ocasião
para

ser

aplicada.
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E ainda, para Noronha (2000), a teoria relativa da pena não dá origem à pena, é
uma necessidade da sociedade, não havendo qualquer ligação com a ideia de
justiça, pois:
“As teorias relativas procuram um fim utilitário para a punição. O delito não é causa
da pena, mas ocasião para que seja aplicada. Não repousa na ideia de justiça, mas
de necessidade social (punitur ne peccetur). Deve ela dirigir-se não só ao que
delinquiu, mas advertir os delinquentes em potencial que não cometam crime.
Consequentemente, possui um fim que é a prevenção geral e a particular” ( p.223).

Neste diapasão, Bitencourt (2004) afirma que para a teoria relativa da pena, o
objetivo primordial é a prevenção, inibindo novas ocorrências de infrações criminais:
“A formulação mais antiga das teorias relativas costuma ser atribuída a Sêneca, que,
se utilizando de Protágoras de Platão, afirmou: "nenhuma pessoa responsável
castiga pelo pecado cometido, mas sim para que não volte a pecar. Para as duas
teorias a pena é considerada um mal necessário. “No entanto, para as teorias
preventivas, essa necessidade da pena não se baseia na ideia de realizar justiça,
mas na função, já referida, de inibir, tanto quanto possível, a pratica de novos fatos
delitivos” ( p.81).

Ao lecionar sobre a teoria relativa da pena, Falconi (2002) relata que esta surgiu
com a denominada escola positiva, e como os demais estudiosos, afirma que, para a
teoria relativa, a pena possui a característica de prevenção geral e especial, e ainda
a ressocialização do condenado, atribuindo assim, uma função à pena, para o Autor:
“Os positivistas raciocinam diferentemente em relação à pena e suas consequências
práticas. Essa escola positiva as teorias “relativas”, e entende que a pena deve ter
finalidade “UTILITÁRIA”. Assim, deve ela não somente ter por escopo a punição,
mas também recuperar o delinquente para o convívio social. (...). A pena deverá
servir ademais, como “prevenção”. Essa “prevenção” poderá ser “geral”, que é
aquela que reflete sobre os demais elementos da sociedade, servindo de
“intimidação” para aqueles que, porventura, pretendam praticar qualquer conduta
delituosa. A prevenção “especial”, de sua parte, reflete diretamente sobre a pessoa
do criminoso. Trata-se aqui de demonstrar ao criminoso que, se errou, o Estado
punirá, visando, assim, à sua “ressocialização” (p.249).

Entretanto, o autor discorda dos fins intimidativos que a teoria relativa atribui à pena,
afirmando que nenhum Estado pode existir baseado no medo. Para Leal (2004) as
teorias relativas surgiram com o intuito de restringir a aplicação da teoria absoluta:
“Com a restrição apresentada à teoria absoluta, surgiram as teorias relativas, que
buscam fundamentar a existência da pena no seu aspecto utilitário. Admite-se que
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esta não tem um valor absoluto, mas existe para cumprir determinadas funções que
são úteis à preservação da convivência social” (p.380).

Ao doutrinar sobre a pena, Bruno (1967) diz que a teoria relativa da pena tem o
objetivo de proteger bens jurídicos e a sociedade, e consequentemente prevenir
fatos tipicamente previstos como crimes:
“O fim da pena é a defesa social pela proteção de bens jurídicos considerados
essenciais à manutenção da convivência. É este o fim mesmo do Direito Penal, e o
instrumento de que ele se vale para atingi-lo é a pena. Essa defesa consiste em
prevenir em decorrência de fatos definidos como crime, ou por meio de prevenção
geral, atuando sobre toda a coletividade, ou por meio da prevenção especial, que
agem diretamente sobre o próprio criminoso” (p.45).

A prevenção geral e especial da pena é praticamente uma unanimidade entre os
juristas, Garcia (1952) diz que é conivente com tal entendimento e afirma que:

Embora o direito penal não tenha conseguido eximir a pena da eiva de castigo, não
inegáveis as suas múltiplas utilidades. Nestas duas fórmulas - prevenção geral e
prevenção especial - cabem as vantagens da pena. Sob o lema da prevenção
especial, tem-se em apreço a pessoa do delinquente, sobre a qual se exerce a
medida repressiva. Conquanto destinada à repressão, a pena realiza uma função
preventiva, quando afasta o indivíduo do meio social, impedindo-o de delinquir, e
quando visa criar estímulos para que não torne a pratica de crimes, infundindo-lhe o
temor do castigo, quer procurando corrigi-lo, para que ele, melhorando moralmente,
se sinta propenso a uma conduta compatível com a vida em sociedade (p.412).

Diante dos posicionamentos doutrinários indicados, constata-se que a teoria relativa
não tem por objetivo específico a punição do delinquente, mas sim a prevenção de
novos crimes, evitando que novas condutas criminosas sejam cometidas. Presumese desta forma que toda pessoa que cometeu um delito, terá grande probabilidade
de delinquir novamente.

Segundo Nery, D. C. (2005), é ainda uma forma de aplicar justiça, não sendo uma
consequência do delito, mas o momento oportuno para aplicação da pena e como
afirmado, prevenindo que o condenado cometa novos delitos (prevenção específica),
e para que a sociedade como um todo tenha medo de cometer crimes (prevenção
geral).

Deste modo, a teoria relativa se desdobra em vários fundamentos, sendo os
principais o da prevenção geral e específica. O primeiro é baseado no medo imposto
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no restante da sociedade pela possibilidade de ser punido pelo cometimento de um
delito. Já o segundo é baseado na prevenção imposta ao próprio criminoso, tendo
como escopo o fato de que este poderá ficar constrangido a não cometer novos
crimes, em razão de ter sido punido anteriormente.

E ainda, da análise dos ensinamentos doutrinários indicados, constata-se que além
das hipóteses de prevenções, concluir-se-á que a teoria relativa não é uma
consequência do delito, mas o momento apropriado para sua aplicação, possuindo
ainda, fins terapêuticos, pois o condenado poderá ser recuperado durante o
cumprimento da pena.

E não é só, para alguns se trata de uma necessidade social, considerando que é
uma forma de manter o equilíbrio social, sendo portanto, uma utilidade, e não um fim
em si mesma, uma vez que, além de em tese, recuperar o preso, protege os
respectivos bens jurídicos de serem objetos de novos delitos.

3.1.3 Teoria Mista, Unificadora ou Eclética

De acordo com Nery, D. C. (2005), o terceiro grupo de teorias à respeito da pena é a
denominada teoria mista, unificadora ou eclética. É na verdade uma combinação das
teorias absolutas e relativas pois, para esta teoria, a pena possui dois desideratos
específicos, diversos e simultâneos, “foi desenvolvida por Adolf Merkel, sendo a
doutrina predominante na atualidade” (Souza, 2006).

Para a teoria mista ou eclética a pena é tanto uma retribuição ao condenado pela
realização de um delito, como uma forma de prevenir a realização de novos
delitos.Ou seja, é uma mescla entre tais teorias, sendo a pena uma forma de
punição ao criminoso, ante o fato do mesmo desrespeitar as determinações legais. E
também uma forma de prevenir a ocorrência dos delitos, tanto na forma geral como
na forma específica.

Já Silva (2002) afirma que da combinação entre as duas primeiras teorias, surge a
terceira: a teoria mista ou eclética. Para esta teoria, a prevenção não exclui a
retributividade

da

pena,

mas

se

completam.
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Segundo Carvalho Neto (1999), as teorias mistas tiveram início por ocasião das
críticas atribuídas às teorias absolutas e relativas, unificando as duas e aplicando os
fins retributivos e preventivos concomitantemente, segundo o autor: "Das críticas
opostas a estas teorias surgiram às chamadas teorias mistas ou ecléticas, que
tentam

fundi-las,

mesclando-se

os

conceitos

preventivos

com

os

retributivas" (Carvalho Neto, 1999, p.16)

Para Noronha (2000) as teorias mistas conciliam as precedentes. A pena tem índole
retributiva, porém objetiva os fins da reeducação do criminoso e de intimidação
geral. Afirma, pois, o caráter de retribuição da pena, mas aceita sua função utilitária.
Já Bitencourt (2004) assevera em sua obra que as teorias mistas, também
denominadas por ele como unificadoras, buscam um único conceito de pena,
retribuição do delito cometido, e a prevenção geral e especial:
“As teorias mistas ou unificadoras tentam agrupar em um conceito único os fins da
pena. Esta corrente tenta escolher os aspectos mais destacados das teorias
absolutas e relativas. Merkel foi, no começa do século, o iniciador desta teoria
eclética na Alemanha, e, desde então, é a opinião mais ou menos dominante. No
dizer de Mir Puig, entende-se que a retribuição, a prevenção geral e a prevenção
especial são distintos aspectos de um mesmo e complexo fenômeno que é a pena”
(p.88).

Para Costa Jr. (2000), que contemporaneamente tem-se adotado a teoria eclética da
pena, é na realidade um misto da teoria absoluta e relativa, e que os fins intimidativo
e retributivo mesclaram-se passando a ter um caráter ressocializador, para o jurista:
“Modernamente, adotou-se um posicionamento eclético quanto às funções e
natureza da pena. É o que se convencionou chamar de pluridimencionalismo,
ou mixtum compositum. Assim, as funções retributiva e intimidativa da pena
procuram conciliar-se com a função ressocializante da sanção. Passou-se a aplicar a
penaquia pecatum est et ut ne peccetur” (p.119).

Após explicar que a teoria absoluta visa punir, e que a relativa tem por objetivo
prevenir e ressocializar, Mirabete (2005) se refere à terceira teoria dizendo que para
as teorias mistas fundiram-se as duas correntes. Passou-se a entender que a pena,
por sua natureza, é retributiva, tendo seu aspecto moral, mas sua finalidade é não
só

a

prevenção,

mas

também

um

misto

de

educação

e

correção.
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Conivente com tais entendimentos Falconi (2002) também ensina os fundamentos
da teoria mista ou eclética, afirmando, em síntese, que esta teoria possui dupla
finalidade, aderindo à retribuição prevista na teoria absoluta, e na reeducação
pregada pela teoria relativa:
“Os adeptos das teorias denominadas UTILITÁRIAS utilizam-se de alguns dos
pressupostos de cada uma das Escolas anteriormente referidas. Para estes, o ideal
é a pena de duplo escopo, visando ao reaproveitamento social daquele que um dia
delinquiu. A isso chamamos de “teorias mistas”. Aceitam a pena como “retribuição”,
pois o criminoso praticou ato lesivo; não citam a pena apenas como “prevenção”,
mas como meio próprio de reeducação do criminoso” (p.250).

Neste mesmo diapasão posicionou-se Leal (2004), afirmando que além da utilidade
de prevenir, a pena possui um caráter de ordem moral, caracterizada pela
retribuição pelo delito cometido:
“Modernamente, teorias mistas ou ecléticas procuram justificar a aplicação da pena
com fundamento de ordem moral (retribuição pelo mal praticado) e de ordem utilitária
(ressocialização do condenado e prevenção de novos crimes). A pena guarda
inegavelmente seu caráter retributivo: por mais branda que seja, continua sendo um
castigo, uma reprimenda aplicável ao infrator da lei positiva. Ao mesmo tempo,
busca-se com ela alcançar metas utilitaristas, como a de evitar novos crimes e a de
recuperação social do condenado” (p.383).

E ainda, Souza (2006) relata que esta teoria atua como uma forma de orientação
para os fins da pena, e afirma que:
“A teoria mista permitiria orientar, sucessivamente, os fins da pena estatal para a
proteção da sociedade, fidelidade ao direito, retribuição da pena como um mal moral
em resposta à violação do preceito normativo, proteção de bens jurídicos,
intimidação dos potenciais infratores, bem como a ressocialização do delinquente.
Esta concepção aceita a retribuição e o princípio da culpabilidade como critério
limitadores da intervenção penal e da sanção jurídico-penal, onde a punição não
deve ultrapassar a responsabilidade pelo fato criminoso, devendo-se também
alcançar os fins preventivos especiais e gerais” (p.85).

Constata-se claramente, segundo Nery, D. C. (2005), que a teoria mista ou eclética
tem por fundamento a miscigenação das outras duas teorias, absoluta e relativa,
passando a ter mais de um único fim, e possuindo dois ou mais objetivos que
consistem em punir e prevenir.
A punição deriva unicamente da teoria absoluta, haja vista que seu intuito é devolver
ao delinquente o mal causado à sociedade e ao sujeito passivo do delito, indicando
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ao mesmo que se cometer algum crime será reciprocamente lesado pelo mal
causado e pelo seu desrespeito para com o ordenamento jurídico e a sociedade.

Enquanto que a prevenção deriva da teoria relativa da pena, pois é uma forma de
evitar a realização de novas condutas tipificadas criminalmente, para alguns autores
é também uma forma de ressocializar o condenado, e ainda prevenir que este volte
a delinquir (prevenção especifica), e para que os outros cidadãos tenham receio em
cometer algum ilícito (prevenção geral).

Portanto, a teoria mista, unificadora ou eclética aderiu às outras duas teorias,
possuindo dois interesses: o primeiro retribuir ao condenado o mal causado, e o
segundo prevenir que o condenado e a sociedade busquem o cometimento de
novas condutas criminosas. Sem esquecer, é claro, que, de acordo com a unificação
das duas teorias, a pena passa a ter a característica de um castigo, com um fim
além de si mesmo, fazer justiça em consequência de mal causado, prevenindo que o
delinquente volte a realizar condutas criminosas, e a sociedade em geral tenha tal
receio e, por consequência, recuperar o interno, e protegendo os bens jurídicos,
buscando a paz e o equilíbrio social.

Conclui-se, pois, que ao longo dos anos a pena foi objeto de vários estudos, o que
resultou na especificação dos três grandes grupos de teoria das penas, que como foi
pormenorizadamente indicado, uns buscam unicamente punir, outros, prevenir geral,
especificamente e recuperar o condenado, e o outro grande grupo apoia os dois
objetivos destacados pelas teorias anteriores. Consequentemente, a aplicação e a
legislação da pena também foram evoluindo conjuntamente, sendo aos poucos
afastadas as hipóteses de penas violentas e baseadas unicamente na tortura, para
uma pena mais humanizada, destinada geralmente a pena privativa de liberdade, e,
em tese, sem qualquer espécie de tortura.

Em outras palavras, de acordo com Nery, D. C. (2005), com a evolução da
humanidade, e da pesquisa em torno dos fins da pena, se formaram os grandes
grupos de teorias, a primeira denominada de absoluta ou retributiva, a segunda de
relativa ou preventiva, e a última de mista, unificadora ou eclética. Desta forma, tais
mudanças foram incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro, que taxativamente
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vedou qualquer espécie de pena com o único objetivo de torturar ou punir (inciso
XLVI, do art. 5° da CF), pois indicou que seu objetivo, além de punir, é recuperar o
preso e prevenir novos delitos, como pode ser constatado nas disposições dos
artigos 1° e 10 da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/84).

Portanto, chega-se à conclusão de que a pena objetiva punir o condenado,
retribuindo a este o mal causado em decorrência de seu delito, simultaneamente a
pena objetiva a prevenção de novas condutas delituosas, fazendo com que o
criminoso não realize novas condutas ilícitas, bem como, que a própria sociedade
tenha receio em desobedecer a legislação penal. Logo, concluir-se-á que mesmo
havendo os três grandes grupos de penas indicadas, o ordenamento jurídico
brasileiro é adepto da teoria mista, também chamada de unificadora ou eclética.
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4 GESTÃO DE PESSOAS NA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Para fundamentação teórica deste tema, teve-se como critério a seleção de obras
contemporâneas sobre a questão, com o objetivo de proporcionar uma discussão
atualizada sobre o objeto de estudo desta pesquisa.

4.1 A Reforma da Administração Pública
A Administração Pública, em âmbito mundial, sofreu na década de 1960, mudanças
significativas na maneira de se posicionar diante das demandas que surgiam.
Segundo Silva (2002), a hierarquia burocratizada, tradicionalmente conhecida por
seus procedimentos rígidos e por suas condutas inflexíveis, passou a ser vista como
superada e pouco útil. A estrutura governamental já não mais atendia às
necessidades da própria administração pública, exigindo, pois, uma nova forma ou
conceito.

Os encarregados por esta reforma na estrutura estatal, segundo Kettl (2000),
passaram a pregar a necessidade de uma maior autonomia de gerenciamento,
nivelando a autonomia dos gerentes públicos aos da iniciativa privada. Cocluiu-se
que mesmo o gerente público conhecendo da necessidade da administração, a
própria estrutura da mesma, por suas características burocráticas e inflexíveis, o
impediam de adotar as ações exigidas pelas demandas que surgiam.

Percebeu-se, diante do exposto, que o foco do administrador público deveria deixar
de ser a burocracia do próprio sistema e se tornar o cidadão, razão precípua de toda
a administração pública. A ideia se baseava na substituição da necessidade de
controle, pela filosofia de uma evolução permanente dos processos.

A reforma do Estado bem como da administração pública, que teve seu berço em
movimentos Europeus e Norte-Americanos, rapidamente passou a ser assunto
permanente nas agendas de países do mundo inteiro, em um processo que, apesar
de um pouco variado de país para país, visava conferir ao administrador público uma
maior

autonomia

para

administrar.
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O processo de “fazer o administrador administrar” pretendia modificar as restrições e
limitações que pesavam sobre o administrador, de forma que ele tivesse mais
liberdade para resolver problemas e demandas administrativas.

Neste contexto outro processo surgia pregando uma reengenharia de negócios
através de mudanças mais dramáticas e fundamentais. Justificava-se por uma luta
feroz pelo mercado e insistia em estabelecer um nível de controle aos órgãos da
administração pública, orientado para o mercado. Surge daí a justificativa do
surgimento e aplicação da sistemática de controle denominada responsabilização ou
accountability, que, adiante será melhor apresentada.

O desempenho do administrador e sua relação com a coisa pública no final do
século XIX e anos que seguiram até a década de 1970, não estavam bem definidos.
Havia forte confusão em que seria efetivamente de uso de domínio público e o que
seria público, mas de uso privado, apoderado. Identificava-se então o fenômeno do
patrimonialismo.

O patrimonialismo, segundo, Bresser Pereira (2003), gerava uma confusão entre as
esferas política e econômica, transformando a busca do poder político na posse de
um patrimônio, uma verdadeira fonte de riqueza. O Estado era mais visto como um
bem a ser explorado pelo particular ou mesmo agente público do que uma estrutura
funcional a serviço do interesse público. Empregos e benefícios estavam ligados aos
interesses pessoais e de grupos e não aos interesses públicos.

No mundo, na década de 1950, acontecia uma forte política desenvolvimentista. O
Brasil e a América Latina, também seguiam essa tendência. Alguns anos mais tarde
essa região foi tomada por uma forte crise econômica e um pessimismo em relação
à sua possibilidade de crescimento e desenvolvimento no futuro. Surgiu então a
necessidade de se articular a economia com o setor público, as empresas
monopolistas internacionais e o setor capitalista moderno nacional.

A crise econômica e o colapso das economias nos países recém-industrializados
(nesses o Brasil) ainda, segundo Bresser Pereira (2003), “contribuíram para
alimentar

o

Consenso

de

Washington,

que

possuía

dez

medidas

para
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implementação das reformas”.
As recomendações feitas pelo Consenso de Washington e pelos organismos
internacionais, que visavam reformas orientadas para o mercado, transformaram-se
num parâmetro para a América latina. Dessa forma a nova administração pública
(gerencial) também emerge como uma referência para os organismos internacionais
e para determinados segmentos acadêmicos (orientação de pesquisa do BIRD),
modelo de gestão pelo Centro Latino Americano de Administracion para el
Desaroio).

A ideia fundamental nas reformas apontadas, inclusive no Brasil, por meio do
Ministério da Administração e Reforma do Estado (MARE) foi a de um Estado
mínimo, modelo no qual o Estado afastar-se-ia de toda e qualquer atividade que não
lhe fosse precípua. Para condução das demais atividades faria cumprir basicamente
por meio de agências reguladoras as atividades cuja exploração e prestação dar-seia pela iniciativa privada. Segundo Kettl (2001, p.75-121) “o fundamento era o de dar
ao Estado maior eficácia, maior eficiência e reduzir os seus custos”.

Alguns princípios nortearam as reformas estabelecidas no aparelho do Estado,
princípios esses citados por Castells (1999), como uma combinação necessária a
constituição de um Estado-Rede capaz de sobreviver a uma burocracia decadente e
ultrapassada. Oito são os princípios por ele enumerados:

a) princípio da subsidiariedade, no qual a gestão administrativa deve situarse para cada tarefa ou problema no âmbito mais descentralizado possível
onde possa desempenhar-se de forma eficaz, ou em resumo, os Estados
devem assumir tudo aquilo que sejam capazes e somente transferir poder
às instituições quando seja necessário e o mais próximo possível dos
cidadãos e seus níveis de problemas, num âmbito em que essa gestão de
problemas possa ser feita eficazmente;

b) princípio da flexibilidade entendido como a capacidade que deve ter o
Estado em se adaptar diante de novas situações surgidas. É necessidade
de se passar de um Estado decretador para um Estado negociador, de um
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Estado controlador para um Estado interventor;
c) princípio da coordenação, o qual inclui formas de hierarquia. É a
capacidade que deve ter a administração de coordenar as diversas
atividades em cooperação com outros órgãos sejam de mesmo nível,
superior ou inferior sem perda de objetivo;

d) participação cidadã, que funciona mais eficientemente em âmbito local e
não se confunde apenas como democracia. Nela podem os cidadãos
debater temas de relevância e interesse local com a administração,
contribuindo para solução desses;

e) princípio da transparência administrativa, tido como um dos fundamentais
para a nova administração. Numa sociedade e instituições cada vez mais
vulneráveis e sujeita à corrupção, a limpeza administrativa é, pois,
fundamental. Os controles internos da administração por vezes já não
bastam. São necessários controles externos exercidos pela sociedade.
Um importante aliado ao exercício desse controle pela sociedade é o
avanço tecnológico, o qual possibilita tanto a abertura da gestão pela
administração, quanto um novo vínculo do cidadão com essa mesma
administração;

f) princípio da modernização tecnológica, segundo o qual o Estado para
condução de suas atividades com êxito necessita de um uso continuado
de redes de informática e tecnologias avançadas, que lhes darão
agilidade, flexibilidade e inovação;

g) a transformação dos agentes da administração para uma postura mais
profissional, mais competência que os alçará a uma remuneração melhor.
Excluir os privilégios descabidos, pouca produtividade e um grande gasto
em

razão

do

tamanho

da

estrutura

são

questões

a

serem

permanentemente combatidas;

h) princípio da retroação na gestão em que consiste da necessidade de
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assegurar os efeitos de aprendizagem e correção de erros, por meio de
grande flexibilidade das regras administrativas e da autonomia dos
administradores para modificar suas próprias regras em razão de seus
resultados e de sua própria avaliação.

4.2 Reforma do Estado no Brasil
O movimento reformista brasileiro, conforme Bresser Pereira (2003) “seguiu uma
tendência ocidental, capitaneada pelo Reino Unido e os Estados Unidos da
América”.

Antes mesmo do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) chegar ao poder,
por intermédio da Presidência da República com Fernando Henrique Cardoso,
fenômeno tido como marco da reforma do Estado no Brasil, autores associam a
reforma gerencial brasileira como um desdobramento do ajuste estrutural da
economia que teve seu início quando o governo Collor de Melo aderiu às
recomendações do Consenso de Washington para a crise latino-americana, isso nos
primeiros meses de seu governo.

Mas quando se toma uma referência concreta do início da reforma da administração
no Brasil, registra-se o governo Fernando Henrique. Corrobora esse entendimento
Abrúcio (1998), segundo o qual as propostas da vertente gerencial foram concebidas
e implementadas durante o governo de Fernando Henrique Cardoso (1994-2002),
com a participação ativa do ex-ministro da Administração e Reforma do Estado, Luiz
Carlos Bresser Pereira. A vertente, segundo ele, se tornou hegemônica quando a
aliança social liberal alcançou o poder e implementou a administração pública
gerencial.

A expressão marcante e utilizada pela aliança social liberal brasileira fundou-se na
reforma dos institutos legais e estatais, na qual teria como objetivo tornar o Estado
mais administrável pelos burocratas.

Diante da necessidade de se tornar algo, no caso o Estado, mais administrável,
alguns instrumentos deveriam estar disponíveis. Em atenção a um dos princípios
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fundamentais da moderna administração, o da transparência, no mesmo período
percebeu-se o início da discussão da accountability.

4.3 Accountability

O termo accountability, segundo Schedler (apud CARNEIRO, 2000), distingue: a
capacidade de resposta dos governos por meios de seus agentes os quais teriam a
obrigação de informarem e explicarem seus atos cidadãos e também à capacidade
das agências de accountability de impor sanções e perda de poder para aqueles
agentes públicos que eventualmente violaram seus deveres públicos.
Pinho (2009) acrescenta que “a ideia contida na palavra traz implicitamente a
responsabilização pessoal pelos atos praticados e explicitamente a exigente
prontidão para a prestação de contas, seja no âmbito público ou no privado”.
Accountability é

sinônimo de

responsabilidade objetiva e

que

acarreta

consequências, implicando em prêmios pelo seu cumprimento e castigos pelo seu
não cumprimento.

A accountability possui para muitos autores, como O'Donnel (1998) e Schedler
(1999, apud PINHO, 2009) “uma dimensão bidimensional, apresentando-se na sua
vertente vertical ou horizontal”.

A dimensão vertical da accountability estaria ligada à possibilidade e capacidade de
supervisão de rotinas, ações e até mesmo o impeatchment por parte do cidadão
contra as ações ou abusos do Estado. Sua manifestação dar-se-ia, basicamente por
meio do voto democrático.

A dimensão horizontal da accountability envolve a capacidade de supervisão de
ações, rotinas e sanções legais exercidas pelo próprio órgão da administração
pública ou outro, desde que também pertencente ao Estado. Independente do poder
se há uma supervisão de outro órgão a outro qualquer da mesma administração do
Estado, então, tem-se a accountability horizontal. A dimensão horizontal pressupõe,
portanto,

uma

relação

entre

iguais.
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A classificação tradicional das dimensões da accountability em vertical e horizontal
não se viu suficiente para atender todas as necessidades de seu entendimento. Por
isso, esclarece Carneiro (2000) que importantes autores enfatizam formas não
tradicional de controle, demandando a necessidade da discussão do que chamaram
accountability societal. Para eles a accountabilitysocietal seria ativada por demanda
e dirigida para questões singulares, incorporando novos atores tais como
associações, ONGS, movimentos sociais e mídia. Esses atores, contudo, não
possuem mandato para sanções legais, diferentemente do que possuem os outros
da accountability vertical e horizontal.

O Centro Latino-Americano de Administração para o Desenvolvimento (CLAD),
segundo Carneiro (2009) identifica cinco formas de avaliação da administração
pública, sendo elas “pelo controle clássico; pelo controle parlamentar; pela
introdução lógica dos resultados; pelo controle parlamentar e, pelo controle social”.
Algumas organizações, fora da estrutura estatal, também se organizaram com o fito
de exercer um controle, seja político do governo, seja de seus órgãos da
administração. Exemplos como o do Instituto Ethos articulam pactos empresariais
com o objetivo de evitar a corrupção, intitulado Pacto pela Integridade e Contra a
Corrupção.

Muitas iniciativas ao longo dos últimos anos deixam evidente a evolução do controle
e transparência da atividade estatal, propiciando um aumento da accountability ou
mesmo criando algumas condições para isso.

4.4 Princípios Fundamentais da Administração Pública Brasileira
A Administração Pública é regida por vários princípios emanados da Constituição e
das diversas leis relativas à sua organização. Esses princípios constitucionais são
aplicáveis obrigatoriamente à administração direta e indireta de todas as esferas de
Governo destacando-se os da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade,
transparência e eficiência.

A Constituição da República em seu artigo 37 dispõe que a administração pública
direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal
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e dos Municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência. Desses princípios torna-se importante pontuar
os seguintes:

a) Legalidade - A legalidade significa que a Administração Pública deve estar
adstrita aos mandamentos da lei, para se obter a eficácia dos seus atos. A
natureza da função pública e a finalidade do Estado impõem o exercício
dos poderes e o cumprimento dos deveres em conformidade com os
mandamentos legais. Somente se deve fazer o que a lei autoriza, quando
e como permitido por ela. Nesse sentido, Di Pietro (2012) enfatiza que “a
Administração Pública não pode, por simples ato administrativo, conceder
direitos de qualquer espécie, criar obrigações ou impor vedações aos
administrados; para tanto, ela depende de lei”(p.68). Além de atender à
legalidade, o ato do administrador público deve conformar-se como a
moralidade e a finalidade administrava para dar plena legitimidade à sua
atuação. Conforme Meirelles (2010) no sentido de que tanto atenda às
exigências da lei como se conforma com os preceitos da instituição
pública;
b) Impessoalidade - Impõe ao administrador que pratique os atos
administrativos para o seu fim legal, que o direito indica como objetivo,
sem benefícios ou prejuízos a pessoas determinadas, mas sempre
direcionado para o interesse público. Segundo Silva (2002, citado por
Gasparini, 2005):
“O princípio ou regra da impessoalidade significa que os atos e provimentos
administrativos são imputáveis não ao funcionário que os pratica, mas ao órgão ou
entidade administrativa em nome do qual age ou representa aquele funcionário” (p.
9).

c) Moralidade - Segundo Hauriou (2002, citado por Gasparini, 2005):
O princípio da moralidade administrativa extrai-se do conjunto de regras de conduta
que regulam a ação da Administração Pública. O comportamento dos
administradores públicos tem que ser pautado na boa fé, na honestidade, na ética,
condicionando o ambiente institucional à moralidade seja em qualquer atividade
exercida, sob pena de invalidação do ato praticado. Mesmo que forem legais, os atos
administrativos que atentarem contra a moral deve obedecer à lei e à ética trazendo
exigências voltadas para sua finalidade principal, qual seja, o interesse público (p.
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10).

d) Publicidade - Para que o ato administrativo produza efeitos externos, deve
ser divulgado em órgão oficial ou estar disponível para o conhecimento
público,

sendo

um

requisito

indispensável

para

sua

eficácia,

conhecimento e controle, ressalvados pela própria norma as hipóteses
legais de sigilo. A publicidade se funda na transparência do agir da
Administração Pública, não sendo um elemento do ato, mas um requisito
essencial e um dever de informar ao público suas ações no cumprimento
de suas funções.

e) Eficiência - A função administrativa é exercida com o foco voltado para
atendimento do interesse coletivo com eficiência e atendimento satisfatório
dentro da legalidade. Essa eficiência se traduz numa atitude que exige
dedicação, compromisso com o fim e resultado, planejamentos eficazes das
atividades e, sobretudo comprometimento por parte da Administração e de
seus agentes. Segundo Meirelles (2010) “o princípio da eficiência exige que
a atividade administrativa seja exercida com presteza, perfeição e
rendimento funcional” (p. 90).

Acrescenta-se Gasparini (2005):
A rapidez se traduz na satisfação dos administrados e coletividade sem
procrastinação. A perfeição é a melhor execução, com técnicas e conhecimentos
necessários e o rendimento são os resultados positivos e satisfatórios para o
interesse da coletividade (p.21).

4.5 Eficiência, Eficácia e Efetividade
Na condução de toda atividade administrativa, conforme visto, alguns princípios
devem ser obrigatoriamente observados, sobre pena de fulminarem determinado ato
e anulando seus efeitos desejados e, pior, provocando outros indesejados.

Alguns princípios estão expressamente gravados em leis e normas administrativas,
outros, entretanto, embora não o estejam expressamente, fazem parte implícita da
conformação

do

ato.
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A administração pública aspira uma prática administrativa além de respeitosa à
legalidade, moralidade, também com desempenho eficiente, eficaz e com
efetividade. Daí a necessidade de se discorrer o que para interesse deste trabalho
se entende por esses conceitos.

A eficiência de forma mais simples e direta é citada comumente como fazer certo
determinada coisa, entendendo “coisa” no sentido de ação (evento) ou resultado de
uma ação. A eficiência na verdade diz respeito a agir de forma correta com economia
racional de tempo e recurso buscando balizar as ações nos mais variados processos
onde se almeje uma eficiência aceitável, resultante da qualidade da força de trabalho
ou racionalização de recursos e medida pela relação entre quantidades produzidas
sobre recursos empregados, sendo a contrapartida, a quebra da expectativa no que
é esperado da habilidade com foco no desempenho e produtividade, que apontam
para a conformidade do produto ou serviço.

A eficácia se traduz pelo alcance de objetivos propostos com determinada ação.
Com foco na eficácia que se balizam as ações nos mais variados processos onde se
almeje a eficácia aceitável, resultante da relação entre metas alcançadas sobre
metas pretendidas. Na falta da eficácia quebram-se expectativas no que era
esperado de uma atitude correta, e peca-se contra o nível de satisfação esperado na
conformidade do processo. Ser eficaz é atender os requisitos, atingir metas, cumprir
cronogramas.

A efetividade é dos três, o conceito mais difícil de ser entendido, pois somente é
percebida por pesquisas de opinião sobre ações que causam efeitos, impacto ou
transformação de uma realidade que se modificou ou de metas previamente
estabelecidas. Sua ação é capaz de causar impacto, transformação (mudança de
realidade), sustentabilidade. É fazer o que se tem de ser feito.

Para alcançar essas expectativas a administração pública prescinde de mecanismos
de

coordenação

e

de

controle

e,

sobretudo,

planejamento.
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4.6 O Controle e a Coordenação na Administração Pública
A administração de uma entidade pública ou privada é exercida através de ações
coordenadas e planejadas, denominadas de funções administrativas. Estas funções,
segundo Fayol (1965, apud REIS, 2000) são “a previsão, a organização, a
coordenação, a direção e o controle”.

De acordo com o artigo 6º, do Decreto-lei nº 200/67, planejamento, coordenação,
descentralização, delegação de competência e controle são os princípios básicos
que devem nortear a atividade operacional na Administração Pública.

A onipresença da autoridade não existe no campo da administração pública. Para
suprimento dessa dificuldade é facultado a essas autoridades da administração
pública delegar competência para a prática de atos administrativos, conforme o
previsto em regulamentos. O ato de delegação indicará com precisão a autoridade
delegante e a autoridade delegada e as atribuições objeto da delegação.
A delegação de competência é considerada por Castro (2004) como “uma técnica de
descongestionamento e será utilizado com o objetivo de assegurar maior rapidez e
objetividade às decisões, situando os agentes públicos próximos dos fatos, pessoas
ou problemas”.

O controle das atividades administrativas é um dos meios pelos quais se exercita o
poder hierárquico, isto é, os órgãos superiores controlam os inferiores fiscalizando o
cumprimento das normas e regras que regem cada sistema. Deve ser exercido em
todos os níveis e em todos os órgãos.

A função do controle é indispensável para acompanhar a execução de programas e
apontar suas falhas e desvios; velar pela boa utilização, manutenção e guarda dos
bens patrimoniais; verificar a perfeita aplicação das normas e princípios adotados e
constatar a veracidade das operações realizadas.

A função do controle exige a atenção da Administração voltada para a execução de
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planos e programas, para que metas e objetivos previamente delineados sejam
atingidos.

Como qualquer atividade administrativa, o

controle precisa ser planejado

considerando as peculiaridades da entidade tais como: objetivos; forma e origem
jurídica; dimensão, e volume e natureza das operações. O controle planejado
permite responder questões tais como, o quê controlar, como, porquê e onde.

O controle exerce, na administração sistêmica, papel fundamental no desempenho
eficaz de qualquer organização. São através do controle que se podem detectar
eventuais desvios ou problemas que podem ocorrer durante a execução de um
trabalho, possibilitando a adoção de medidas corretivas para que o processo se
reoriente na direção dos objetivos traçados pela organização.

Tratando-se de uma função administrativa, o controle deverá ser exercido em todas
as atividades, visando atingir as metas com a máxima eficiência, eficácia e
economicidade.

4.6.1 O Controle e a Coordenação na Polícia
Toda força policial necessita de controle. Existem mecanismos de controle exercidos
externa e internamente numa instituição policial.A coordenação e controle na visão
da PMMG possuem um significado importante para as organizações policiais
militares, sobretudo sob o ângulo de três aspectos principais:

a) Primeiramente quanto à hierarquia e à disciplina, cujo instrumento é
utilizado para o restabelecimento da cadeia de comando e para gerar o
contato direto do comandante ou chefe com seus colaboradores diretos;
b) Em segundo lugar, estão os aspectos da atividade policial, que incluem os
princípios da participação da comunidade e do respeito aos direitos
fundamentais, onde a coordenação da Polícia Militar e o controle social
proporcionaram o direcionamento correto da atividade de policiamento;
c) Por fim, a atividade de coordenação e controle fortalece os princípios da
administração pública,

entre

eles

a

publicidade

e

a

eficiência.
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Há norma interna que trata do assunto que estabelece orientações gerais para as
atividades de coordenação e controle a serem realizadas no âmbito da PMMG
(Diretriz 3.02.02/09-CG), cuja finalidade, nos níveis estratégico, tático e operacional,
tem como orientação primária a dinâmica onde a atividade de coordenação e
controle é o instrumento inerente à atividade policial, que deve ser exercida a todo o
momento principalmente entre o comandante ou chefe e seu colaborador direto.

Esclarece, ainda que, outro aspecto a ser observado é a indelegável autoridade do
nível estratégico sobre toda a organização, que deve convergir seus esforços no
sentido de promover o cumprimento das ordens emanadas pelo Comando-Geral e
proporcionar o fluxo de informações adequadas à manutenção das decisões
emitidas.

4.6.2 A Coordenação na PMMG
A coordenação, segundo conceito exposto na mesma diretriz 3.02.02/09-CG é o ato
ou efeito de harmonizar as atividades da Corporação, conjugando-se os esforços
necessários na realização dos seus objetivos e da missão institucional. É realizada
vertical e horizontalmente em todos os níveis da estrutura organizacional da
Corporação.

Os objetivos traçados para coordenação e o controle no âmbito interno da PMMG
são:
a) Permitir aos comandos, em todos os escalões avaliar desempenhos e
resultados; difundir orientações técnicas em matéria de sua competência;
colher subsídios para a avaliação e/ou aperfeiçoamento de políticas,
diretrizes e planos; identificar e corrigir desvios;

b) Proporcionar às Unidades de Direção-Geral, Intermediárias e de
Execução Operacional a verificação do desenvolvimento de atividades
relacionadas à pessoal, nos campos jurídico, da educação, do efetivo e
da correição; inteligência de segurança pública, nos campos de
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inteligência criminal, contra inteligência, inteligência de Estado, operações
de inteligência, tecnologia da informação e treinamento de inteligência;
emprego

operacional,

nos

campos

de

articulação

operacional,

administração das ações e operações policiais militares, gestão e
qualidade dos resultados das RISP, ACISP e AISP, inclusive as relativas à
defesa do meio ambiente e ao trânsito urbano e rodoviário, doutrina
operacional,

indicadores

operacional,

promoção

de
da

segurança
defesa

civil

pública

e

ajustada

desempenho
às

diretrizes

governamentais e atividades do Núcleo de Prevenção Ativa (NPA);
logística, nos campos de suprimento e manutenção de armamento,
munição e apetrechos operacionais, moto-mecanização, intendência,
fardamento,

subsistência,

saúde,

informática

e

telecomunicações;

comunicação organizacional, nos campos de comunicação externa,
comunicação interna, comunicação visual, cerimonial, imprensa e
atividades

musicais;

coordenação

administrativa,

nos

campos

de

planejamento administrativo, celebração de convênios, modernização
administrativa, políticas

de

remuneração de

pessoal e

assuntos

orçamentários; gestão de resultados, nos campos de monitoramento dos
indicadores das atividades meio e fim, gestão de projetos e do
planejamento estratégico.

As atividades de coordenação são divididas na PMMG em: coordenação de
Comando de Estado-Maior, Coordenação Técnica das Diretorias, Correcional,
Auditoria de Centros e Salas de Operações. Essas se subdividem em:

a) Coordenação de Comando (ou vertical), definida como o conjunto de
atividades decorrentes da autoridade de linha e do comandante, as
quais, fluindo do topo da organização e incidindo sobre os elementos
subordinados, possibilitam ajustar planos e normas e assegurar a
harmonia nas intervenções decorrentes;

b) Coordenação de Estado-Maior (ou horizontal), assim entendida como o
conjunto de esforços harmônicos de Policiais Militares que integram
Seções do Estado-Maior, Diretorias, Auditoria Setorial, Corregedoria,
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Ensino e Assessoria Institucional sem vinculação hierárquica – embora
possam estar em níveis diferentes – visando alcançar objetivos comuns e
evitar a dispersão de esforços, através de cooperação, entrosamento e
senso do dever comum, manifestados em reuniões e ligações formais ou
informais.

Em razão do objetivo do trabalho, importa conhecer que nesse nível (horizontal) está
classificada a Coordenação Correcional, assim definida na Diretriz para produção de
serviços de segurança pública nº 3.01.01/2010 que trata de Diretriz Geral para
Emprego Operacional (DGEOp) da PMMG, realizada pela Corregedoria da Polícia
Militar, unidade que tem por atribuição além de outras definidas por normas e
legislação específica, coordenar os processos e procedimentos administrativos e de
polícia judiciária militar, na esfera de sua competência, especialmente os que
tenham maior gravidade, com considerável repercussão para a imagem da
Instituição, exercendo ainda, atividades de correição e patrulha de qualidade, junto
ao público interno e dos atos de natureza administrativo disciplinares.
São consideradas atividades de coordenação e controle de aplicação na PMMG à
supervisão, as visitas, reuniões, seminários e ações de coordenação dos turnos de
serviço.

Dessas atividades, a supervisão, considerada como o ato da autoridade de linha ou
autoridade técnica de verificar a execução das atividades, orientar e colher
informações para realimentação do planejamento na Corporação e feita através de
contatos locais ou pelos meios de comunicação disponíveis para a análise de
relatórios, mapas e outros documentos.

Quando realizada por meio da Equipe de Prevenção e Qualidade da Corregedoria
se amolda à supervisão operacional que por definição da norma interna constitui-se
em atividade de autoridade de linha, continuamente desenvolvida pelas Unidades de
nível estratégico, tático e operacional.

A supervisão é normalmente realizada por oficiais da PMMG, que comporão
guarnições policiais, e através de contatos locais farão o acompanhamento da
execução do serviço operacional. Poderá ser feita, também, através de análises de
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documentos, escalas e demais registros das frações subordinadas.
A supervisão tem a finalidade de avaliar, orientar, identificar e corrigir desvios,
verificar o desenvolvimento da atividade operacional, o recebimento das decisões
superiores, a compreensão e o cumprimento adequados, auxiliando o Policial Militar
nas dificuldades surgidas.

Orienta a norma específica que a supervisão deva ser planejada de forma que, além
de ser um instrumento de controle qualitativo, seja, também, um instrumento de
instrução, de orientação e de apoio ao militar no desempenho operacional do dia a
dia e que seja realizada, com frequência mínima semanal, de acordo com a
demanda operacional, nos horários de maior registro de ocorrências policiais,
principalmente, finais de semana, feriados, em locais de grandes eventos e
operações.

O supervisor, segundo a mesma Diretriz 3.02.02/09-CG, antes de ser um agente de
controle, será, obrigatoriamente, um instrutor, um orientador e difusor da doutrina
operacional devendo cumprir atribuições básicas de:

a) Acompanhar a execução dos serviços prestados;
b) Ouvir e orientar o supervisionado;
c) Corrigir as falhas e desvios detectados;
d) Dar o devido tratamento às queixas e reclamações;
e) Fazer encaminhamento dos problemas detectados e sugestões do militar;
f) Criar ambiente de motivação entre os militares;
g) Cumprir e fazer cumprir as normas da Corporação;
h) Zelar pela manutenção da disciplina;
i) Fazer com que cada militar se sinta parte integrante e solidária de sua
equipe;
j) Usar seu poder de decisão com habilidade e critério;
k) Reconhecer e valorizar o trabalho do supervisionado;
l) Encorajar a participação do militar na solução dos problemas;
m) Conhecer a opinião do militar sobre o serviço executado;
n) Conhecer a real situação do local de trabalho do Policial Militar;
o) Conhecer a demanda operacional da fração.
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Em consonância e agindo paralelamente existem determinados procedimentos e
ações que operacionalizam essa coordenação. O controle é, pois, mecanismo de
indispensável aplicação na administração pública.
A Diretriz de Coordenação e Controle da PMMG (Diretriz nº 3.02.02/2009-CG)
conceitua supervisão como ato da autoridade de linha ou autoridade técnica de
verificar

a

execução

das

atividades,

orientar

e

colher

informações para

realimentação do planejamento na Corporação.

Em se tratando do desempenho dessa atividade supervisora no âmbito da Unidade
Operacional, seja desenvolvida por Unidade Superior ou internamente por ela
mesma através de seu Estado-Maior, prossegue:

Supervisão da Unidade e Subunidade Independente de Execução Operacional:
Constitui-se em atividade de esforços harmônicos de Policiais Militares, sem
vinculação hierárquica, visando alcançar objetivos comuns e evitar a dispersão de
esforços, continuamente desenvolvida pelo Estado-Maior do nível operacional (de
forma conjunta ou parcial) destinada a verificar a execução das respectivas
atividades, visando à eficiência e à eficácia da Corporação nas frações
subordinadas.

As informações sobre as supervisões realizadas pelas Unidades às suas Frações
subordinadas devem estar disponibilizadas ao nível tático.

Supervisão operacional: Constitui-se em atividade de autoridade de linha,
continuamente desenvolvida pelas Unidades de nível estratégico, tático e
operacional. Realizada por oficiais, que comporão guarnições policiais, e através de
contatos locais farão o acompanhamento da execução do serviço operacional.
Poderá ser feita, também, através de análises de documentos, escalas e demais
registros das frações subordinadas.

Essa supervisão tem a finalidade de avaliar, orientar, identificar e corrigir desvios,
verificar o desenvolvimento da atividade operacional, o recebimento das decisões
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superiores, a compreensão e o cumprimento adequados, auxiliando o Policial Militar
nas dificuldades surgidas.

A supervisão deve ser planejada de forma que, além de ser um instrumento de
controle qualitativo seja, também, um instrumento de instrução, de orientação e de
apoio ao militar no desempenho operacional do dia a dia. Deverá ser realizados,
com frequência mínima semanal, de acordo com a demanda operacional, nos
horários de maior registro de ocorrências policiais principalmente finais de semana,
feriados, em locais de grandes eventos, operações e outros.

A supervisão eficaz, segundo pressuposto da Diretriz 3.02.02/2009-CG, é
fundamental para qualificar melhor as atividades policiais, pois funciona como elo
entre o Comando e os executores das atividades. Sua utilização deve servir como
um processo de intervenções abrangentes e eficazes, orientadas por diagnósticos
amplos e profundos da situação operacional, resolvendo os problemas aparentes e
imediatos, com a garantia de sua não repetição.

A supervisão bem realizada leva ao estabelecimento de ciclo de dupla
aprendizagem, pois permite ao supervisor resolver definitivamente uma série de
distorções, a partir da identificação das razões originais, alterando valores e
conhecimentos

fundamentais

que

determinam

a

eficácia

da

atividade

supervisionada. Pela supervisão é possível um monitoramento regular e sistêmico
do desenvolvimento das atividades, do uso dos recursos e da produção dos
resultados, comparando-os com o planejado.

Segundo essa mesma Diretriz, a supervisão operacional deve ser um meio de
propagar a doutrina de atuação, dar maior atenção e apoio ao Policial Militar na rua,
valorizando-o como o profissional e como pessoa aumentando, assim, a capacidade
operacional da Polícia Militar. O supervisor, além de ser um agente de controle,
será, obrigatoriamente, um orientador e um difusor da doutrina operacional.

Na previsão da Diretriz 3.02.02./2009-CG está a Supervisão por militar a qualquer
subordinado sobre o qual exerce autoridade de linha que é realizada pelos diversos
comandos e chefias nos três níveis da Organização. Ocorre de forma individual pelo

67
67

comandante ou chefe e pode ser programada ou inopinada. Será executada por
Oficiais e Praças na função de comando e chefia para acompanhar, corrigir e
orientar os diversos serviços administrativos e operacionais realizados pela
Corporação.

Nessa a descentralização da coordenação e controle dos turnos de policiamento
pretende dar condições ao Policial Militar, responsável pela missão, de melhor
administrar os recursos humanos e os meios logísticos das frações, na execução do
serviço operacional. A atividade é exercida pelo Coordenador de Policiamento da
Unidade (CPU) ou Coordenador de Policiamento da Companhia (CPCia), ou da
fração, ROTAM Comando, Tático e outros afins, para enfatizar a presença diária de
oficiais à frente das ações/operações das UEOp. A atividade de coordenação e
controle dos turnos operacionais deve evidar esforço no sentido de fazer prestar
serviços de melhor qualidade, procurando agilizar a capacidade de resposta e a
potencialização dos recursos disponíveis.

O coordenador de policiamento, seja ele oficial ou graduado, no exercício dessa
função, é o principal propulsor da atividade operacional de uma fração. O seu grau
de iniciativa, dedicação e empenho, influenciam, de forma decisiva, no desempenho
e comportamento dos militares sob seu comando. O desempenho policial exige dos
responsáveis diretos pela

eficácia e efetividade das ações e

operações

desenvolvidas o correto emprego dos recursos humanos e materiais, à disposição
da corporação. Inicialmente, deve haver uma preocupação por parte do coordenador
de policiamento com relação ao local adequado para instrução extensiva que os
militares integrantes do turno de serviço.

A tropa, ao entrar de serviço, deve receber uma instrução digna por parte deste
coordenador. Ministrará a instrução de forma prática/objetiva e jamais se limitará à
simples leitura do Diário de Informação de Segurança Pública (DISP) – material de
informativo produzido pelo setor de inteligência e que objetiva atualizar o militar
lançado acerca dos últimos acontecimentos em seu campo de atuação. O
coordenador do policiamento deve motivar a sua instrução com exemplos reais,
alertando sobre as principais ocorrências ocorridas nos turnos anteriores, o “modus
operandi” dos infratores, mandados de prisão a serem cumpridos, dentre outras
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informações pertinentes, orientando-os quanto a melhor conduta a ser adotada para
cada caso.

No exercício das atividades de coordenação e controle, deve o coordenador do
policiamento da unidade estar preparado para acompanhar e orientar toda e
qualquer ocorrência policial. Nesse sentido, deve primar essencialmente por ajustar
previamente a utilização dos instrumentos colocados à sua disposição, verificar as
condições físicas e psicológicas dos militares a serem empenhados; coordenar de
forma continuada as diversas intervenções na suas áreas, subáreas e setor de
atuação, harmonizando os esforços, evitando superposições, dirimindo as dúvidas,
esclarecendo e orientando, sempre que necessário.

Deve, ainda manter mecanismos de controle da distribuição espacial das viaturas e
dos recursos humanos empenhados, verificando as condições de segurança do
policial-militar, notadamente em incursões e abordagens a veículos e pessoas
suspeitas, ajustando, periodicamente, o controle da tropa empenhada com o
CICOP/COPOM/SOU/SOF.

Cabe-lhe a importante tarefa de supervisão a todos os postos, se possível, e de se
fazer presente nas ocorrências mais complexas, mantendo-se informado sobre o
andamento e o desenrolar dos principais fatos, ocorridos nos turnos anteriores ou
em curso.

O comparecimento aos locais de ocorrências complexas, por parte do coordenador
do turno, dá aos militares empenhados a sensação de segurança e apoio, além de
aumentar a credibilidade e a confiança naquele que a conduz. O coordenador do
policiamento deve ser capaz de desenvolver o emprego da tática e técnica policial,
alinhado a análise do fenômeno criminal, conforme maior incidência de crimes,
alcançando-se melhores resultados operacionais, interferir de maneira oportuna,
objetiva e coerente na solução de ocorrências, como forma de apoio e orientação ao
militar empenhado no turno de serviço; e acompanhar os empenhos de iniciativa,
além de envidar todos os esforços no sentido de melhorar a qualidade de serviços
prestados, procurando agilizar a

capacidade de

resposta da Corporação.
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É responsável pela manutenção da disciplina nos locais de ações e operações
policiais, e na disciplina de rede de rádio. A sua capacidade de interagir com os
outros comandos de frações especializadas, quando do encaminhamento de
ocorrências ou operações, que envolvam mais de uma unidade e de reunir, conferir
e examinar toda a documentação relativa a seu período de serviço, principalmente
os Boletins de Ocorrência, Boletins de Ocorrências Simplificados e as correções
necessárias são a essência da atividade de controle e de coordenação esperada
pelo militar no desempenho dessa atividade.

4.6.3 A ação de Controle
Ao complexo de atividades relacionadas com o acompanhamento dos atos e fatos
da administração, organizado para assegurar sucesso na realização de seus fins,
designa-se ação de controle.

O controle constitui um dos princípios fundamentais da administração, de tal forma
que sua inexistência ou suas deficiências que têm reflexos diretos e negativos com a
mesma intensidade nas demais funções (organização, planejamento e comando),
culminando invariavelmente na frustração parcial ou total dos seus objetivos. Os
resultados medíocres ou desastrosos na administração pública ou privada têm
sempre como determinantes as falhas no controle, de igual forma como o sucesso
se refere fundamentalmente na sua eficiência.

Aquele que sabe tirar proveito do controle pode ser visto como bom administrador,
pois através dele obtém informações sobre o plano organizacional, quanto à sua
dinâmica e eficácia; sobre a execução dos projetos e atividades precípuas, se está
conforme ou não com o planejamento; sobre o comportamento dos agentes e
promotores da execução de projetos e das atividades, e do seu grau de adesão às
políticas da administração; sobre o comportamento da ação executiva e do nível de
consecução das metas estabelecidas; e sobre os resultados obtidos, em contraponto
com as metas planejadas.

Internamente, segundo Bayley (2006), pode-se dizer que existem dois tipos de
controle que afinal são intrínsecos e inseparáveis: “o controle dos procedimentos da
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força policial e o controle do comportamento de seus membros individualmente.
Todo controle gera responsabilização.”
Aplica-se na PMMG o conceito de controle trazido pela Diretriz 3.02.2/09-CG que é o
acompanhamento das atividades da Corporação, por todos os que exercem
comando, chefia ou direção, de forma a assegurar o recebimento, a compreensão e
o cumprimento das decisões do escalão superior, pelo órgão considerado,
possibilitando, ainda, identificar e corrigir desvios.

As formas de controle apresentados em norma interna da PMMG se dão pela via do
controle direto (imediato) que é realizado por meio do acompanhamento
concomitante com a execução das atividades e por meio do controle indireto
(mediato), que se dá através da análise de relatórios, mapas, rotinas dos sistemas
informatizados, planos e ordens e outros documentos produzidos. Considera, ainda,
que a administração pública por dever se pautar pelos princípios da economicidade,
celeridade e da eficiência, o controle indireto tenha de ser exercido cada vez mais
através dos sistemas informatizados disponíveis.

Quando se trata da atividade policial internamente, segundo Bayley (2006), existem
características explícitas de controle interno e que são especialmente importantes:
“a medida do poder disciplinar detido pela instituição: a proximidade da supervisão; a
natureza dos processos disciplinares; a vitalidade da responsabilidade do colegiado
e a socialização com correção de atitudes, retidão.”

A capacidade da instituição policial de se autocontrolar depende, segundo o autor,
da medida em que lhe é permitido fazê-lo. Percebe-se importante que a própria
instituição seja capaz, dentro dos limites da lei, de indicar, demitir, transferir e
promover a disciplina de seus integrantes. Esse entendimento encontra amparo nas
rotinas de supervisão e controle da PMMG.

Controles externos, embora com toda boa-fé na maioria das vezes, não são bem
aceitos nem mesmos pelos policiais honestos, os quais se vêm agredidos na sua
auto estima ante a cobrança de um órgão estranho à sua atividade. Tal qual narrado
pelo autor, percebe-se no público interno da PMMG uma resistência à ação de órgão
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externo nas atividades da Instituição, a saber, Ouvidoria da Polícia, Ministério
Público e Entidades Civis voltadas à proteção dos direitos humanos.
Quanto a aplicação, ou melhor, convivência do tipo de controle, Bayley (2006)
entende que os processos internos são melhores, enumerados para tanto, três
razões:

a) primeiro, a regulação interna pode ser mais completa do que a externa. A
polícia pode esconder qualquer coisa que quiser da inspeção externa,
certamente o suficiente para que essa supervisão pareça insatisfatória;
b) segundo, a regulação interna pode ser mais completa e intensiva. Pode
concentrar-se toda gama de atividades policiais, não apenas nas
aberrações mais dramáticas e visíveis.;
c) terceiro, a regulação interna pode ser mais variada, sutil e diferenciada do
que a externa. Pode utilizar tanto mecanismos formais quanto informais
que são onipresentes nas vidas profissionais dos policiais.

O controle externo é usualmente utilizado ou deixa pressuposto que as instituições
policiais não conseguiram cumprir suas responsabilidades pelo seu controle interno
frágil, ineficiente ou inexistente. Quando é possível acreditar que a polícia pode ser
capaz de manter a sua própria casa em ordem, a supervisão externa pode arrefecer.
Três princípios são apresentados pelo autor como determinantes na busca de um
mecanismo de meio termo entre as necessidades de controle da polícia e os desejos
da comunidade:

a) primeiro, devido ao fato de que apenas os policiais são capazes de saber,
de fato, o que os outros policiais estão fazendo a forma de controle mais
eficaz é a interna, especialmente aquela que emana de seus pares;
b) segundo, uma confiança extremada no controle externo pode ser
contraproducente, enfraquecendo regulação ativa e responsável que os
oficiais de polícia exercem uns sobre os outros;
c) terceiro, o que acontece é que o valor principal dos mecanismos de
controle

externos

pode

não

ser

instrumental.
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Ou seja, a supervisão externa não é tão importante por seus efeitos diretos e
específicos quanto pela tranqüilidade que se dá à população de que alguém está
olhando por eles e, no caso da ausência dos valores policiais, há uma segunda linha
de defesa ( p. 195).

Para a PMMG, controle é o acompanhamento das atividades da Corporação por
todos os que exercem comando, chefia ou direção, de forma a assegurar o
recebimento, a compreensão e o cumprimento das decisões do escalão superior,
pelo órgão considerado, possibilitando, ainda, identificar e corrigir desvios.

Ainda na visão institucional, uma organização que queira produzir com qualidade
necessita de um sistema de controle interno permanente e organizado que deve
levar em conta os seguintes aspectos:

a) Corretivo: destinado a investigar corrigir e, se necessário, punir erros e
omissões;
b) Preventivo: para dissuadir e evitar erros e omissões;
c) Construtivo: por meio do qual, ao determinar a causa dos erros, o órgão
responsável pode providenciar instrumentos e disposições para erradicálas.

É uma atividade que todo comandante, em qualquer nível deve exercitar.
As formas de controle adotadas pela instituição são os controles diretos e o controle
indireto, desenvolvendo o controle direto através do acompanhamento concomitante
com a execução das atividades.Já o controle indireto é realizado através da análise
de relatórios, mapas, estatísticas de incidência criminal, rotinas dos sistemas
informatizados, planos e ordens e outros documentos produzidos pela Unidade.

4.7 O Desvio de Conduta na PMMG

Se para a sociedade são os policiais - para o estudo, policial-militares considerados
seus guardiões, ou vigias, conforme entende Silva (2010) não podem, em nenhum
momento, deixar que a inconsequência de determinados atos mesmo que praticados
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por poucos, macule o trabalho de muitos que se dedicam à causa da segurança
pública”.

De maneira mais sintética, Silva (2010) conceitua:
O desvio de conduta, voltando-se para a atividade de segurança pública como
qualquer transgressão do comportamento formalmente esperado do policial, o que
inclui desde a qualidade do serviço prestado à população até a prática de crime
comum, passando pelo abuso de força ou de autoridade e por faltas disciplinares
previstas pelo regulamento interno das corporações (p. 56).

A Nota Instrutiva nº 20, de 1993, do Comando Geral da PMMG, já narrava ser
inadmissível que, mesmo de folga, em seus momentos de lazer, o PM viesse a
cometer desatinos, comprometendo o bom nome e as tradições da Instituição,
porque em qualquer instante, a qualquer hora do dia ou da noite, eram vistos como
agentes protetores. O comportamento esperado era o ético, ilibado, com irrestrito
acatamento às leis, às normas e às convenções sociais.

Pela natureza de sua profissão, seriam sempre os mais vistos, os mais vigiados e os
mais cobrados. Por isso, mesmo estando de folga e em trajes civis, o PM jamais
poderia acreditar que a sua "conduta inconveniente" não traria reflexos para a
Corporação e para a sociedade e que, portanto, deveria oferecer por atitudes, atos e
comportamento, a sensação de segurança, de tranquilidade, de equilíbrio a todos,
sem exceção, e em qualquer situação.

A mesma norma (Nota Instrutiva 20/93-CG) alertava os militares em funções de
comando e chefia acerca do necessário envolvimento desses na orientação,
fiscalização e controle dos subordinados e trazia como objetivos da expedição da
Instrução:

a) Resguardar os princípios éticos que sustentam e norteiam os passos da
instituição, estabelecidos em leis e regulamentos;
b) Zelar pelo bom nome da Polícia Militar e de seus integrantes;
c) Aumentar o grau de credibilidade e confiança da sociedade da instituição;
d) Buscar a harmonia e a segurança da Corporação com a comunidade;
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e) Concitar

os Comandantes, em todos os níveis, a participarem do

processo de conscientização da tropa, nos aspectos inerentes a
comportamentos aéticos anti-sociais e contrários às normas penais, tanto
em serviço, como nos momentos de folga e de lazer;
f) Exercitar a fiscalização e o controle, através de medidas disciplinares e
oportunas, eficientes e exemplares;
g) Buscar no relacionamento humano com cada integrante da Instituição, a
interação completa entre o homem, a caserna e a sociedade;
h) Prevenir, evitar, reduzir e eliminar as ações de militares como agentes nas
ocorrências, quando de folga ou mesmo em serviço;
i) Evitar o desgaste da corporação, junto à própria Instituição e,
principalmente, junto à opinião pública.

Em 1995, por meio da Nota de Instrução n.1.002 de 1995, do Comando Geral da
PMMG encontraram-se o termo desvio de conduta, já no item relativo à finalidade
daquela norma, conforme se vê:

[...] a. Demonstrar que os desvios de conduta denigrem a imagem da Corporação
perante a sociedade de forma ampla, não se limitando às consequências negativas
somente para o indivíduo.
b. Demonstrar que o controle interno configura atividade imprescindível para a
prevalência da qualidade sobre a quantidade.
c. Trazer a lume as diversas situações em que se configuram os desvios de conduta
por parte de militares, no desempenho da função ou fora dela, no convívio social.
d. Destacar a importância do exercício do controle da conduta profissional e
funcional, pessoal a social, de cada militar, por parte de seu comandante direto e
assessores.[...]

Dos objetivos constantes no seu corpo destaca-se o papel atribuído aos
comandantes em todos os níveis como agentes inibidores dos desvios da conduta, e
não apenas transmissores de informações e cumpridores da norma disciplinar, mas,
sobretudo, detentores do papel de controladores, orientadores e condutores de
homens.

Procurava, também, elevar o grau de disciplina e respeito às normas legais por parte
da tropa e aumentar a participação dos oficiais, de maneira geral, no controle da
tropa. Essa norma reconhecia que os desvios de conduta correriam em duas
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situações distintas, vividas pelo militar – durante o desempenho da função ou de
folga, mas ambas com consequências igualmente perniciosas à Corporação.

A diversidade dos atos contrários à disciplina e até mesmo à norma legal, aliada às
suas consequências, requeriam atitudes concatenadas com os princípios de
hierarquia e disciplina estabelecidos pela PMMG, por parte de todos.

Outra virtude encontrada no corpo da instrução 1002/95-CG é a capacidade de
reconhecer que teriam os desvios de conduta limites até o ponto em que as ações
danosas do militar deixariam de ser meros desvios para configurar crimes.

Poucas normas internas foram publicadas enfocando os desvios de conduta. A
Instrução n. 001, de 4 de janeiro de 2001, do Comando Geral, definiu e classificou
os desvios de conduta, endossando o conteúdo anteriormente tratado na Nota
Instrutiva no 1002/95. Tal classificação foi criada para facilitar eventuais estudos e
acompanhamentos alusivos ao assunto. A Instrução n. 001/2001 definiu o desvio de
conduta como o afastamento de um comportamento “médio” ou "ideal", que
expressa uma harmonia com as exigências do funcionamento do sistema social.
Classificou-o, ainda, em três níveis:

a) Alto impacto - são aqueles (desvios) que extrapolam a esfera da
Corporação, causando grande clamor público, sendo considerados de
natureza gravíssima, atingindo as raias dos crimes contra a administração
pública, os costumes, a fé pública, a honra e o patrimônio, dos crimes
militares contra a administração militar e de poucas contravenções
penais.

b) Médio impacto - são aqueles (desvios) que, apesar de não causar grande
repúdio ao público externo, são de natureza grave, podendo ser os crimes
contra a pessoa, crimes militares contra a autoridade ou disciplina militar e
algumas contravenções penais.
c) Baixo impacto – são aqueles (desvios) de naturezas médias e algumas
graves, podendo, também, serem os crimes contra a pessoa; crimes
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militares contra o serviço militar e o dever militar e determinadas
contravenções penais.

No caso de cometimento de desvios de condutas do alto e médio impacto, quando
devidamente apurados, a Instrução recomenda que os Comandantes não
desclassifiquem a transgressão e/ou apliquem a pena mínima e acrescenta que
procedimento análogo deve ser adotado no caso de reincidência de cometimento de
desvios de baixo impacto, que demonstram falta de compromisso com a Polícia
Militar e desrespeito ao seu Regulamento Disciplinar (o RDPM foi revogado em
razão da aprovação do CEDM em 2002 – Lei Estadual 14 310).

Outros dois documentos normativos trataram particularmente do exercício da
segunda atividade remunerada por integrantes da Polícia Militar.

O Memorando n. 2.134, de 14 de agosto de 2001, relata uma série de ocorrências
policiais envolvendo servidores no exercício da segunda atividade remunerada, com
enfoque específico para a "segurança privada". Após citar toda a legislação que
impede o militar da ativa de trabalhar em atividades paralelas remuneradas,
recomenda aos Comandantes, Diretores e Chefes, em todos os níveis, observarem
os dispositivos legais pertinentes ao assunto, tomando medidas administrativas
contra aqueles que continuarem infringindo o ordenamento jurídico-institucional.

O Memorando n. 90.356, de 5 de fevereiro de 2002, da mesma forma que o
Memorando n. 2.134/2001, faz alusão às diversas ocorrências atinentes ao exercício
de uma segunda atividade remunerada por policiais militares, citando vedações
legais acerca desses procedimentos. É mais direto que o primeiro na medida em
que estabelece recomendações específicas de controle visando à erradicação do
exercício da segunda atividade remunerada. Recomenda que os Comandantes em
suas respectivas áreas de atuação organizem equipes itinerantes de fiscalização,
com a missão precípua de constatar a prática do exercício de uma segunda
atividade remunerada, sobretudo aquelas ligadas a segurança privada.

Para que os militares flagrados no exercício da atividade de segurança privada,
recomenda a aplicação de sansão disciplinar, transferência por interesse da
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disciplina da Região Policial Militar em que está servindo, para outra região, além de
comunicação do fato aos órgãos regionais do Ministério do Trabalho, da Receita
Federal, Estadual e Municipal e do Instituto Nacional de Seguridade Social,
competentes para punir o contratante do serviço do policial militar, por eventuais
crimes contra a ordem tributária, administrativa e previdência social.

Para os oficiais praticantes de uma outra atividade remunerada, o Memorando, além
das situações descritas, ainda recomenda a prisão em flagrante, por cometimento
em tese de crime previsto no artigo 204 do código Penal Militar exercício de
comércio por oficial.

O memorando finaliza enfatizando que todos os casos deverão ser relatados à
Seção de Inteligência do Estado Maior da Polícia Militar (2a Seção) para o devido
controle.

Algumas orientações por meio de nota de instrução, especialmente a n. 1.002/95,
são dadas aos diversos comandantes e demais militares encarregados do controle e
acompanhamento das atividades dos militares no sentido de observarem
determinadas manifestações que podem indicar seu envolvimento em casos de
desvios de Conduta. Orienta observar:

a) Atitudes e comportamentos estranhos: muito retraídos ou, ao contrário,
muito descontraídos, que possam denotar a intenção ou ato de mascarar
facetas não condizentes com a condição de militar;
b) Posse ou propriedade de bens que, pelos seus valores inviabilizem a
aquisição dos mesmos pelos militares, como por exemplo: carros de luxo
ou importados, da boas casas, de motocicletas caras, enfim, qualquer tipo
de ostentação patrimonial não condizentes com a renda oficial do mesmo;
c) Amizades com pessoas de moral duvidosa ou que sobre elas já recaiam
qualquer tipo de suspeita;
d) Militares surpreendidos com sintomas de haver ingerido bebidas
alcoólicas, durante o serviço – normalmente o militar que chega a essa
situação,

já

está

sendo

vítima

do

alcoolismo;
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e) Exercício de comércios diversos no interior dos quartéis. De roupas, de
veículos, de produtos importados de origem duvidosa e principalmente de
armas e munições;
f) Mudanças bruscas de comportamento no dia a dia sem motivos aparentes,
denotando instabilidade emocional – nessa situação o militar pode, a
qualquer instante, cometer os mais diversos desvios de conduta,
chegando até mesmo, ao extremo de atentar contra a própria vida ou de
terceiros.
g) Situação financeira precária, que esteja influenciando seu comportamento
social,

profissional e

pessoal –

o

desespero, em

pessoas de

personalidade fraca, pode ensejar o cometimento de crimes, tais como:
roubo, formação de quadrilhas, extorsões, furtos;
h) Relacionamentos e amizades com usuários de drogas, em decorrência de
afinidade ou em razão da vizinhança, podem influenciar o militar,
principalmente os mais jovens ou recém-formados, que pela própria
natureza humana, são altamente susceptíveis a novas experiências;
i) A exaltação da prática de violência, em nome do orgulho, do amor-próprio
e até mesmo da própria Corporação, pode revelar militar truculento,
praticante de abuso de autoridade, de violência arbitrária e outros tipos de
comportamentos não condizentes com a missão Constitucional da Policia
Militar.

Outro

aspecto preponderante no

cometimento de

desvios de

conduta,

principalmente os ligados a violência arbitrária, abuso de autoridade e atritos com
integrantes da Policia Civil, é o fato de o militar ver seu trabalho sofrer solução de
continuidade, por parte da Policia Judiciária, ou não ver seu resultado final. Tais
situações causam desmotivação e revolta e, as consequências, normalmente se
refletem em algum tipo do desvio de conduta;

A tolerância habitual aos pequenos deslizes e transgressões disciplinares,
estabelecendo a "barganha silenciosa" entre superior e subordinado, até mesmo na
rotina diuturna do trabalho, em detrimento dos princípios da hierarquia e disciplina,
podem ensejar total descontrole da tropa, tornando impotente a ação de Comando.
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A impunidade do público interno, patrocinada por apadrinhamentos, ocasiona o
cometimento de desvios de conduta, rotineiramente, por alguns, e incentiva a prática
esporádica por outros. É importante que subordinado e superior reflitam que "a
desgraça do protegido é o protetor" pois, fatalmente o erro irá aflorar e, entāo,
implicarão os dois, com mais e maiores agravantes.

Quanto à Corregedoria de Polícia Militar, determina o Memorando n. 90.356/2002,
que institua equipes de supervisão na Região Metropolitana de Belo Horizonte
(RMBH) para fins do exercício de controle interno. O documento, ao abordar a
questão do controle, menciona que ele deverá ser exercido tanto pela seção de
inteligência quanto pela Corregedoria da Polícia Militar (CPM).

Nesse caminho tratará a seção seguinte sobre a Corregedoria da polícia militar e o
desempenho da atividade determinada em razão de sua atribuição de controle
interno

dos

desvios

de

conduta.
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5 METODOLOGIA
O presente trabalho trata-se de uma pesquisa descritiva, que para Cervo e Bervian
(2002) busca observar, registrar, analisar e correlacionar fatos ou fenômenos sem a
sua manipulação ou interferência, constituindo-se uma pesquisa onde os dados
precisam ser buscados e registrados de forma ordenada para o seu estudo
propriamente dito.
A pesquisa descritiva caracteriza-se como estudos que procuram determinar status,
opiniões ou projeções futuras nas respostas obtidas. A sua valorização está
baseada na premissa de que os problemas podem ser resolvidos e as práticas
podem ser melhoradas através de descrição e análise de observações objetivas e
diretas.
A pesquisa descritiva pode aproximar-se da exploratória quando se preocupa com a
atuação prática e assume diversas formas, trabalha sobre dados ou fatos colhidos
da própria realidade, servindo mais para proporcionar uma visão aprimorada do
problema conforme Gil (2010).
Neste sentido o estudo de caso foi a modalidade utilizada e segundo Cervo e
Bervian (2002), trata-se de pesquisa sobre um grupo que seja representativo do seu
universo.
Para Pádua (2006) o estudo de caso é um meio para se coletar dados, preservando
o caráter único do “objeto” a ser pesquisado. Deve-se ter sempre em vista que a
totalidade de qualquer objeto de estudo, quer físico, biológico ou social, é uma
construção intelectual, uma vez que não dispomos de meios concretos para definir
precisamente estes limites. O estudo de caso não pode ser considerado um recurso
metodológico que realiza a análise do objeto da pesquisa em toda sua unicidade,
mas é uma tentativa de abranger as características mais importantes do tema que
se está pesquisando.
O estudo de caso é o tipo de pesquisa no qual um fenômeno ou situação individual é
estudado em profundidade para obter uma compreensão ampliada sobre outros
casos similares. O estudo de caso descritivo procura apresentar um quadro
detalhado deum fenômeno para facilitar a sua compreensão, pois não há a tentativa
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de testar ou construir modelos teóricos. Constituem uma base de dados para
pesquisas comparativas futuras e construção de teorias.
Quanto ao enfoque a ser dado na pesquisa, segundo Martins (2006) para as
pesquisas do tipo estudo de caso a adoção de diversas técnicas de coleta de dados
é necessária bem como avaliações qualitativas. Deste modo pode-se perceber que
os estudos comportam tanto avaliação quantitativa quanto avaliação qualitativa.
Para o trabalho foi realizado uma pesquisa quantitativa através da coleta de dados
secundários sobre a quantidade de punições aplicadas aos militares estaduais da
PMMG relativas à alguns tipos de desvios de condutas específicos e posterior
análise qualitativa baseada nas informações obtidas através de questionários e
entrevistas estruturadas.
Os

dados foram

lançados em

formulário-modelo, construído

a

partir

da

fundamentação teórica e de dados colhidos junto aos militares do Centro Integrado
de Comunicações da PMMG.
O método dedutivo, segundo Cervo e Bervian (2002) é a argumentação que torna
explícitas verdades particulares contidas em verdades universais, consiste em
construir estruturas lógicas, por meio do relacionamento entre os fatos que
aconteceram e oque poderá se inferir ou acontecer.
Os princípios do método dedutivo foram utilizados para verificar se a partir das
teorias das penas, é possível implementar uma estratégia de gestão de pessoas,
dentro da Polícia Militar de Minas Gerais, capaz de previnir de forma eficaz, a prática
de desvios de conduta na instituição.
Para Lakatos & Marconi (1997) no método dedutivo a necessidade de explicação
não reside nas premissas, mas, ao contrário, na relação entre as premissas e a
conclusão. O raciocínio que parte do geral para chegar ao particular.
Como técnicas utilizou-se a documentação indireta e direta intensiva, delimitando o
objeto de estudo ao Centro Integrado de Comunicações Operacionais (CICOP), da
Polícia

Militar

de

Minas

Gerais.
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5.1 Documentação Indireta
Pesquisa bibliográfica e pesquisa documental: entende-se por pesquisa bibliográfica
aquela realizada a partir de material já elaborado, reunidos nesta pesquisa através
de livros, artigos de revistas especializadas e artigos científicos publicados, sobre o
tema proposto, para a elaboração do embasamento teórico. A pesquisa documental
foi realizada através dos documentos internos da instituição pesquisada e
informações coletadas em unidades da instituição, responsáveis pela justiça e
discilina , que foram visitadas, com vista a complementar a pesquisa bibliográfica.

5.2 Documentação Direta Intensiva
Para Martins (2006) a observação direta, no estudo de caso, do comportamento dos
fenômenos e dos fatos é uma fonte inspiradora de ideias. Para se fazer ciência, não
basta deixar que os fatos falem por si mesmo. É preciso saber observá-los,
interpretá-los e só assim possibilitará a descoberta e formulação do problema a ser
pesquisado. Afirma ainda, que o senso comum pode trazer ideias para serem
pesquisadas cientificamente.

A observação é uma técnica onde se aplica atentamente os sentidos físicos a um
objeto, para dele extrair um conhecimento claro e preciso. Para a pesquisa foi
utilizada a observação assistemática, ou seja, espontânea, informal, simples, livre ou
ocasional, sem o emprego de qualquer técnica ou documento previamente
elaborado (CERVO; BERVIAN 2002).

Para este estudo foram utilizados instrumentos de pesquisa estruturados como
questionários, formulários e entrevistas. Foram aplicados 240 questionários e 4
entrevistas não estruturadas, além de observação direta e coleta de informações em
documentos sobre o sistema de punições na instituição, por estas disponibilizados.

Buscou-se com esta estratégia observar e compreender o sistema de punições na
PMMG, relacionados à sua sistematização. Buscou-se identificar, ainda, a
abrangência das informações necessárias para a formulação do custo benefício da
metodologia aplicada. Nesse sentido foi possível verificar se são divulgadas as
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sanções aplicadas, a periodicidade de coleta de dados, como são coletados e
agrupados de acordo com cada unidade e seus critérios de aplicação.

5.3 Delimitação do Universo
No estudo de caso não há um tratamento estatístico do objeto de estudo, porém
como afirma Gil (2010) o primeiro passo é a delimitação da unidade que constitui
ocaso em estudo. Para o autor esta não é uma tarefa fácil, pois exige do
pesquisador a determinação da quantidade de informações sobre o objeto.

Nesta pesquisa todo efetivo do Centro Integrado de Comunicações Operacionais foi
submetido ao questionário, consistindo uma amostra intencional. O CICOP foi o
objeto de estudo escolhido tendo em vista a sua tropa que já possui uma prévia
vivência operacional e administrativa, bem como, na sua maioria um tempo superior
à quinze anos de serviços prestados.

Regras devem ser observadas para que o resultado obtido seja significativo sendo
recomendado:

a) Buscar casos típicos. Trata-se de explorar objetos que, em função da
informação prévia, pareçam ser a melhor expressão do tipo ideal da
categoria;
b) Selecionar casos extremos. A vantagem da utilização de casos extremos
está na possibilidade de se fornecer uma ideia dos limites dentro dos
quais

as

variáveis

podem

oscilar.
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6 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS
Neste capítulo serão apresentados os dados colhidos durante a pesquisa.
Primeiramente serão apresentadas as informações obtidas junto à Diretoria de
Recursos Humanos da PMMG acerca do Efetivo da Polícia Militar de Minas Gerais,
bem como o número e o tipo de punições aplicadas na instituição, por postos e
graduações. Posteriormente, o resultado dos questionários aplicados aos militares
do Centro Integrado de Comunicações Operacionais da PMMG e, por último, as
entrevistas realizadas junto aos oficiais responsáveis pela gestão de sanções na
instituição.

6.1 Efetivo da Polícia Militar de Minas Gerais por Postos e Graduações
A Polícia Militar de Minas Gerais, segundo Lourdes (2013), possui em seus quadros
funcionais um total de 45.503 militares no serviço ativo, sendo esse efetivo
composto por praças e oficiais. Os oficiais são divididos em três níveis, oficiais
superiores (Coronéis, Tenentes Coronéis e os majores), oficiais intermediários
(Capitães) e os oficiais subalternos (Segundos e Primeiros Tenentes). As praças são
divididas em praças (Sub Tenentes, Sargentos, Cabos e Soldados) e praças
especiais, (alunos dos cursos de oficiais e aspirantes a oficial).

A Figura 1 traz um quadro evolutivo do efetivo da no período compreendido entre
2003 e 2011 PMMG.
Figura 1 – Evolução do efetivo da PMMG

Fonte: Lourdes (2013)
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6.2 Punições Aplicadas na PMMG no período compreendido de 2013 a 2014
Os dados a seguir se constituem daqueles obtidos a partir da pesquisa realizada
junto à Diretoria de Recursos Humanos da Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG e
se referem ao quantitativo de punições aplicadas pela PMMG nos anos de 2013 a
2014, nas Unidades de Direção Intermediária, também denominadas Unidades
Administrativas ou de atividade meio. Dentre essas Unidades se encontram as
Diretorias de Apoio Logístico (DAL), Apoio Operacional, (DAOP), Meio Ambiente e
Transito (DMAT), Inteligência (DINT), Saúde (DS), Tecnologia e Sistemas (DTS),
Recursos

Humanos

(DRH),

Assistência

Social

(DEEAS),

Comunicação

Organizacional (DCO), Ajudância Geral (AJ-G), Corregedoria da Polícia Militar
(CPM), Assistência Institucional (ASS INT) e Academia de Polícia Militar (APM).
Gráfico 1 – Sanções de natureza grave, aplicadas nas Unidades
Administrativas da PMMG nos anos de 2013 e 2014.

Fonte: Diretoria de Recursos Humanos da PMMG

Percebe-se um maior número de punições de natureza grave na Academia de
Polícia Militar. Apreendeu-se durante a entrevista com o Oficial 02, que

este

resultado se deve ao efetivo numérico de militares daquela unidade, bem maior que
as demais unidades, bem como a condição dos seus integrantes, recém admitidos
nas fileiras da instituição, de forma que, a maioria do militares que lá servem é
oriunda do meio civil e, por se encontrar em caráter de adaptação, cometem mais
desvios de conduta do que os militares já formados e adaptados à vida castrense.
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As transgressões representadas no gráfico 1, são as transgressões disciplinares de
natureza grave, previstas na Lei 14.310/2002, Código de Ética e Disciplina dos
Militares de Minas Gerais, em seu artigo 13:
Art. 13 – São transgressões disciplinares de natureza grave:
I – praticar ato atentatório à dignidade da pessoa ou que ofenda os princípios
da cidadania e dos direitos humanos, devidamente comprovado em procedimento
apuratório;
II – concorrer para o desprestígio da respectiva IME, por meio da prática de
crime doloso devidamente comprovado em procedimento apuratório, que, por
sua natureza, amplitude e repercussão, afete gravemente a credibilidade e a
imagem dos militares;
III – faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo
que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe;
IV – exercer coação ou assediar pessoas com as quais mantenha relações
funcionais;
V – ofender ou dispensar tratamento desrespeitoso, vexatório ou humilhante a
qualquer pessoa;
VI – apresentar-se com sinais de embriaguez alcoólica ou sob efeito de outra
substância entorpecente, estando em serviço, fardado, ou em situação que cause
escândalo ou que ponha em perigo a segurança própria ou alheia;
VII – praticar ato violento, em situação que não caracterize infração penal;
VIII – divulgar ou contribuir para a divulgação de assunto de caráter sigiloso de que
tenha conhecimento em razão do cargo ou função;
IX – utilizar-se de recursos humanos ou logísticos do Estado ou sob sua
responsabilidade para satisfazer a interesses pessoais ou de terceiros;
X – exercer, em caráter privado, quando no serviço ativo, diretamente ou por
interposta pessoa, atividade ou serviço cuja fiscalização caiba à Polícia Militar ou
ao Corpo de Bombeiros Militar ou que se desenvolva em local sujeito à sua
atuação;
XI – maltratar ou permitir que se maltrate o preso ou a pessoa apreendida sob
sua custódia ou deixar de tomar providências para garantir sua integridade física;
XII – referir-se de modo depreciativo a outro militar, a autoridade e a ato da
administração pública;
XIII – autorizar, promover ou tomar parte em manifestação ilícita contra ato de
superior hierárquico ou contrária à disciplina militar;
XIV – agir de maneira parcial ou injusta quando da apreciação e avaliação de atos,
no exercício de sua competência, causando prejuízo ou restringindo direito de
qualquer pessoa;
XV – dormir em serviço;
XVI – retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;
XVII – negar publicidade a ato oficial;
XVIII – induzir ou instigar alguém a prestar declaração falsa em procedimento penal,
civil ou administrativo ou ameaçá-lo para que o faça;
XIX – fazer uso do posto ou da graduação para obter ou permitir que terceiros
obtenham vantagem pecuniária indevida;
XX – faltar ao serviço (Lei 14.310/2002, 2002).
Segundo o que foi relatado na entrevista do Oficial 02, as transgressões mais graves são
mais cometidas pelos militares que estão recém-admitidos na instituição e possuem
problemas de adaptação ao sistema e as regras preconizadas pela instituição.
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Gráfico 2 – Sanções de natureza leve, aplicadas nas Unidades
Administrativas da PMMG nos anos de 2013 e 2014.

Fonte: Diretoria de Recursos Humanos da PMMG

Nota-se no gráfico 2, a repetição de uma maior incidência de desvios de conduta,
mesmo de natureza leve, na Academia de Polícia Militar, onde, segundo a entrevista
do Oficial 02, o fenômeno se repete, pelas mesmas razões, ou seja, uma tropa de
efetivo numericamente superior as demais Unidades, na sua maioria, oriunda do
meio civil, não estando ainda adaptada às regras castrenses. Percebe-se também
uma redução de quase cinquenta por cento do ano de 2014 em relação ao ano de
2013, esta redução se deu em virtude da diminuição do número de alunos
matriculados nos cursos naquele ano.

As transgressões de natureza leve, segundo o Oficial 02, são as mais incidentes nos
alunos dos cursos de formação e tem uma relação direta com as normas específicas
de aquartelamento e regras relativas ao serviço militar em específico.
As transgressões representadas no gráfico 1, são as transgressões disciplinares de
natureza leve, previstas na

Lei 14.310/2002, Código de Ética e Disciplina dos

Militares de Minas Gerais, em seu artigo 15:
Art. 15 – São transgressões disciplinares de natureza leve:
I – chegar injustificadamente atrasado para qualquer ato de serviço de que deva
participar;
II – deixar de observar norma específica de apresentação pessoal definida em
regulamentação própria;
III – deixar de observar princípios de boa educação e correção de atitudes;
IV – entrar ou tentar entrar em repartição ou acessar ou tentar acessar qualquer
sistema informatizado, de dados ou de proteção, para o qual não esteja autorizado;
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V – retardar injustificadamente o cumprimento de ordem ou o exercício de
atribuição;
VI – fumar em local onde esta prática seja legalmente vedada;
VII – permutar serviço sem permissão da autoridade competente (Lei
14.310/2002, 2002).
Gráfico 3 - Sanções disciplinares substituídas pelo art. 10 do CEDM, nas
Unidades Administrativas da PMMG nos anos de 2013 e 2014.

Fonte: Diretoria de Recursos Humanos da PMMG

O gráfico 3 se refere às punições que foram substituídas por aconselhamento verbal.
Este benefício está previsto no artigo 10 do Código de Ética dos Militares Estaduais.
Estas punições são de natureza leve e, segundo a entrevista do Oficial 02, a
conduta primária do militar lhe dá, após a análise de um conselho de ética, a
possibilidade de ser aconselhado verbalmente, sem que a punição lhe cause
prejuízos em sua ficha, com a perda de pontos ou cumprimento de jornadas de
trabalho extras.

A Lei 14.310 (2002), Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais
assim tipifica o artigo 10

“Sempre que possível, a autoridade competente

para

aplicar a sanção disciplinar verificará a conveniência e a oportunidade de
substituí-la por aconselhamento ou advertência verbal pessoal, ouvido o CEDMU.”
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Gráfico 4 – Sanções disciplinares aplicadas aos oficiais, nas Unidades
Administrativas da PMMG nos anos de 2013 e 2014.

Fonte: Diretoria de Recursos Humanos da PMMG

Percebe-se no gráfico 4, um grande número de punições de oficiais na Academia de
Polícia Militar, ao se comparar com as demais Unidades Administrativas da PMMG.
Segundo entrevista com o Oficial 02, tal fato se dá em razão do rigor da hierarquia e
disciplina na Academia de Polícia Militar que, por ser uma Unidade escola, mantém
o mesmo nível de exigência para todos os militares, em curso ou não, inclusive os
oficiais.
Gráfico 5 – Sanções disciplinares aplicadas aos Sub Tenentes e Sargentos,
nas Unidades Administrativas da PMMG nos anos de 2013 e 2014.

Fonte: Diretoria de Recursos Humanos da PMMG

Percebe-se no gráfico 5, a repetição de um grande número de punições na
Academia de Polícia Militar, também na esfera dos Sub Tenentes e Sargentos, em
comparação as demais Unidades da PMMG. Segundo entrevista com o Oficial 02, a
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razão é a mesma e se aplica a todos os postos e graduações, o rigor da hierarquia e
disciplina na rotina da Academia de Polícia Militar.
Gráfico 6 – Sanções disciplinares aplicadas aos Cabos e Soldados, nas
Unidades Administrativas da PMMG nos anos de 2013 e 2014.

Fonte: Diretoria de Recursos Humanos da PMMG

Verifica-se no gráfico 6, e a Academia de Polícia Militar, liderando o número de
punições, em relação aos Cabos e Soldados, ao se comparar com as demais
Unidades Administrativas da PMMG. Segundo entrevista com o Oficial 02, a razão
se aplica a todos os postos e graduações, sendo tal fato explicado pelo rigor daquela
unidade de ensino. O aumento no número de transgressões no ano de 2014 se deu
pela existência do curso de formação de soldado em andamento naquele ano.
Gráfico 7 – Sanções disciplinares ativadas por ciclos no ano de 2014, nas
Unidades Administrativas

Fonte: Diretoria de Recursos Humanos da PMMG
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Gráfico 8 – Sanções disciplinares ativadas por ciclos no ano de 2014, nas demais
Unidades Administrativas.

Fonte: Diretoria de Recursos Humanos da PMMG

Nos gráficos 7 e 8 observa-se um maior número de punições, independente das
unidades, no ciclo dos Cabos e Soldados, exceção feita à Diretoria Especializada
em Assistência Social e de Meio Ambiente e Trânsito, onde as punições aplicadas
aos oficiais supera, numericamente, aos demais postos e graduações.
Gráfico 9 – Sanções disciplinares ativadas referentes aos artigos 13, 14 e 15
do CEDM no período de 2006 a 2014.

Fonte: Diretoria de Recursos Humanos da PMMG
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Percebe-se no gráfico 9, um alto índice de transgressões disciplinares cometidas
pelos Policiais Militares no período compreendido entre 2006 e 2014. Destaca-se
uma maior incidência de transgressões disciplinares de natureza média, que são
aquelas previstas no artigo 14 do Código de Ética dos Militares. Os Artigos 13 e 15
que correspondem às transgressões de natureza leve e grave, respectivamente, se
mantêm, numericamente com as mesmas incidências.

A Lei 14.310/2002 (2002), Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais
assim tipifica o artigo 14:
Art. 14 - São transgressões disciplinares de natureza média:
I – executar atividades particulares durante o serviço;
II – demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato
que revele desempenho insuficiente, desconhecimento da missão, afastamento
injustificado do
local
ou procedimento
contrário
às
normas
legais,
regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais;
III – deixar de cumprir ordem legal ou atribuir a outrem, fora dos casos previstos
em lei, o desempenho de atividade que lhe competir;
IV – assumir compromisso em nome da IME ou representá-la indevidamente;
V – usar indevidamente prerrogativa inerente a integrante das IMEs;
VI – descumprir norma técnica de utilização e manuseio de armamento ou
equipamento;
VII – faltar com a verdade, na condição de testemunha, ou omitir fato do qual
tenha conhecimento, assegurado o exercício constitucional da ampla defesa;
VIII – deixar de providenciar medida contra irregularidade de que venha a tomar
conhecimento ou esquivar-se de tomar providências a respeito de ocorrência
no âmbito de suas atribuições;
IX – utilizar-se do anonimato ou envolver indevidamente o nome de outrem para
esquivar-se de responsabilidade;
X – danificar ou inutilizar, por uso indevido, negligência, imprudência ou imperícia,
bem da administração pública de que tenha posse ou seja detentor;
XI – deixar de observar preceito legal referente a tratamento, sinais de
respeito e honras militares, definidos em normas especificas;
XII – contribuir para a desarmonia entre os integrantes das respectivas IMEs, por
meio da divulgação de notícia, comentário ou comunicação infundados;
XIII – manter indevidamente em seu poder bem de terceiro ou da Fazenda Pública;
XIV – maltratar ou não ter o devido cuidado com os bens semoventes das IMEs;
XV – deixar de observar prazos regulamentares;
XVI – comparecer fardado a manifestação ou reunião de caráter político-partidário,
exceto a serviço;
XVII – recusar-se a identificar-se quando justificadamente solicitado;
XVIII – não portar etiqueta de identificação quando em serviço, salvo se
previamente autorizado, em operações policiais específicas;
XIX – participar, o militar da ativa, de firma comercial ou de empresa industrial de
qualquer natureza, ou nelas exercer função ou emprego remunerado.
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Gráfico 10 – Sanções disciplinares ativadas por ciclo no período de 2006 2014.

Fonte: Diretoria de Recursos Humanos da PMMG

O gráfico 10 traz o grande número de transgressões disciplinares cometidas pelos
Policiais Militares no período de 2006 à 2014, percebe-se o ciclo de Cabos e
Soldados como sendo o que mais comete transgressões.
Tabela 1 - Transgressões Disciplinares cometidas na PMMG no período de 2003 a
2011.

Fonte: Diretoria de Recursos Humanos PMMG

Nota-se que em todos os anos a maioria das transgressões cometidas na Instituição
refere-se ao somatório das naturezas média e leve, o que leva a crer que os
problemas disciplinares na PMMG são, em sua maioria, de menor gravidade. Mesmo
assim, para apuração das transgressões foi necessária a instauração de uma
quantidade enorme de processos e procedimentos disciplinares, conforme se
apresenta na TAB. 2, movimentando-se a Administração Militar, com gasto de
tempo, recursos humanos e logísticos até a efetiva conclusão do processo.
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Ressalta-se que a até a edição do Manual de Procedimentos Administrativos
(MAPPA), em 2012, os processos de comunicação disciplinar, de queixa disciplinar
e de recompensa, não eram lançados no SIRH, não havendo dados estatísticos
disponíveis na DRH sobre tais processos. O sistema informatizado está passando
por atualização, a fim de contemplar as mudanças ocasionadas pelo Manual.

Apesar disso, extrai-se que o número de processos disciplinares instaurados na
PMMG tem aumentado (Tab. 2), provocando uma considerável demanda
administrativa nas Unidades e, com isso, ocasionado acúmulo de serviços, de
processos e perda na celeridade para a solução de processos. Nos últimos três
anos, foram mais de dez mil processos disciplinares por ano, instaurados em toda a
PMMG, o que dá uma média de 28 processos por dia, isso sem contar os processos
de comunicação disciplinar, queixa disciplinar e de recompensa.

Esse número de processos na Corporação, nos últimos anos, aliado ao uso
indiscriminado do recurso disciplinar, tem provocado um congestionamento do
sistema disciplinar da PMMG, ocasionando demora na aplicação da punição, a
prescrição e a consequente sensação de impunidade.
Tabela 2 – Processos disciplinares, instaurados por tipo, na PMMG

Fonte: Diretoria de Recursos Humanos PMMG

Em decorrência dos desvios (transgressões) e dos respectivos processos
disciplinares procedimentos instaurados, foram aplicadas as sanções disciplinares
correspondentes, conforme cada caso, variando desde a advertência até a
demissão.
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Do ano de 2003 a 2009 houve um aumento considerável de sanções disciplinares
aplicadas em toda a PMMG (TAB.3), havendo uma queda em 2010 e 2011. É
provável que tal queda se justifique pela não ativação das sanções disciplinares que
ainda estão em grau de recurso. Mesmo assim, os dados demonstram um número
alto de punições. Nos anos de 2007, 2008 e 2009, registrou-se uma média de mais
de 5 mil sanções/ano aplicadas em toda a PMMG, o que implica, em média, mais de
14 sanções por dia.
Tabela 3 – Sanções Disciplinares aplicadas na Polícia Militar de Minas Gerais por tipo no
período de 2003 a 2011.

Fonte: Diretoria de Recursos Humanos da PMMG

Na TAB. 3 constam os dados relativos a aplicação do art. 10, do CEDM, que
conforme visto no Capítulo 4 da pesquisa, é um substitutivo à sanção que é aplicado
a critério da autoridade militar competente. Apesar de não ser uma sanção
disciplinar, a medida prevista no art. 10, do CEDM, ocorre somente após toda a
tramitação do processo disciplinar competente, sendo inclusive obrigatório o parecer
favorável do CEDMU.

Nos anos de 2008 a 2011, a aplicação do art. 10, se sobressaiu em relação às
punições disciplinares. Houve o aconselhamento verbal ao infrator e este, por sua
vez, não teve nenhuma contrapartida em prol da melhoria da disciplina, o que pode
contribuir para aumentar a sensação de impunidade.

Pelos dados levantados, percebe-se a complexidade que é o sistema disciplinar da
PMMG. Não se tem, ainda, um custo médio de cada processo/procedimento
disciplinar na Instituição, mas seu valor é dispendioso. Na Administração Pública em
geral, o custo de um processo disciplinar é altíssimo, a complexidade é enorme, com
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formalidades que tanto exigem conhecimento especializado quanto demandam
tempo e recursos, afirma Alves (2008):
“Para aplicação de mera pena de advertência, é preciso desencadear um aparato
processante, com gasto para o erário e enorme desgaste para as pessoas. E, ao fim,
para tudo resultar na satisfação da burocracia. A finalidade – melhorar o servidor e o
serviço – raramente é alcançada” ( p.26).

Em pesquisa realizada no ano de 1997, na Administração Pública federal, Alves
(2008) constatou que o custo básico de uma sindicância simples era de R$ 6,3 mil,
em média, sem necessidade de perícias e diligências complexas. Já um processo
disciplinar, também simples, segundo o autor, onerava ao erário um valor
aproximado de R$ 25 mil.
Conforme ainda afirma Alves (2008), tais gastos “não representam o custo mais
expressivo, pois, o maior peso para o contribuinte é representado por duas
realidades: a ineficácia da medida e a alta probabilidade de anulação”.
6.3 Análise dos questionários aplicados aos Militares do Centro Integrado de
Comunicação Operacional (CICOP)
Propôs-se a aplicação de 240 questionários, número que corresponde à todo efetivo
Operacional do Centro Integrado de Comunicações Operacionais. Sendo a escolha
da amostra intencional e por corresponder a todo o efetivo a pesquisa foi censitária.
A apresentação da análise dos dados segue basicamente a ordem das questões
que foram propostas.

Pergunta 01: Quantos anos de serviço prestado à Polícia Militar você possui?
Essa pergunta teve por objetivo conhecer o perfil dos militares entrevistados em
relação ao tempo de serviço prestado à Polícia Militar de Minas Gerais. A
importância desta pergunta consiste em estabelecer um perfil da experiência
temporal de caserna dos militares entrevistados, e o nível de conhecimento dos
mesmos em relação aos sistemas de punição na instituição, face ao tempo de
serviços

prestados.
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Percebe-se que ao se analisar o questionário aplicado aos militares 204 e quatro
militares, ou seja, 85% dos militares entrevistados possuem mais de 15 anos
prestados à Polícia Militar de Minas Gerais, seguidos de 7,5% dos entrevistados
com 10 à 15 anos de serviços prestados e 7,5% de 5 à 10 anos de serviços
prestados. Nenhum entrevistado possui em tempo menor de 5 anos de serviços
prestados à instituição. Por tanto, pode-se considerar o efetivo entrevistado com
uma considerável experiência no serviço Policial Militar, conforme ilustra o Gráfico
11.
Gráfico 11 – Tempo de serviço prestádo à PMMG pelos militares entrevistados.

Fonte: Dados da pesquisa, 2015.

Pergunta 02: Você sabe qual é o documento utilizado para publicar punição
disciplinar?

Essa pergunta teve por objetivo avaliar o nível de conhecimento dos entrevistados
em relação aos mecanismos institucionais, utilizados para a publicação das
informações afetas às punições disciplinares na Polícia Militar de Minas Gerais.
Confirmando a hipótese desta pesquisa 192 entrevistados não sabiam qual era o
documento utilizado pela Polícia Militar de Minas Gerais para a publicação das
punições disciplinares.

Dos 240 entrevistados, 32 tinham dúvidas quanto ao instrumento de publicação e
apenas 18 militares souberam responder qual é o documento utilizado pela
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instituição para
compreende-se

a publicação das punições disciplinares. Diante do exposto
que,

80%

dos

entrevistados

desconhecem

o

instrumento

institucional de publicação de punições efetivadas, além de 13% que tem dúvidas
em relação a qual instrumento seria, conforme se descreve no gráfico 12.
Gráfico 12 – Nível de conhecimento dos militares quanto ao documento
utilizado para publicação de punição disciplinar.

Fonte: Dados da pesquisa, 2015.

Pergunta 04: Com qual frequência você lê o BGPM?
O Boletim Geral da Polícia Militar – BGPM é um documento de uso interno onde as
portarias de inquérito são publicadas, bem como o resultado de alguns recursos
impetrados com fins disciplinares. O objetivo desta pergunta foi verificar a frequência
com a qual os militares entrevistados acessam a este Boletim que, apesar de não
trazer a publicação das punições, traz questões disciplinares e, ao contrário do
Boletim Interno Reservado, onde são publicadas as punições, esse boletim é de
acesso a todos os militares.

O Gráfico 13 mostra que, dos 240 entrevistados, 90 acessam ao BGPM menos que
uma vez por mês, o que corresponde à 37,5%. Um número de 54 militares, ou seja,
22.5%, nunca acessam a este Boletim, 7,5% ou 18 militares acessam uma vez por
mês, 17,5% ou 42 militares acessam uma vez a cada duas semanas e apenas 15%
ou

36

militares

acessam

ao

boletim

uma

vez

por

semana
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Gráfico 13 – Frequência com a qual os militares leem o Boletim Geral da
Instituição.

Fonte: Dados da pesquisa, 2015.

Pergunta 05: Na sua opinião quantos militares são demitidos em média por ano?
Essa pergunta teve por objetivo verificar o nível de conhecimento dos entrevistados
em relação ao número de militares demitidos da instituição e razão de cometimentos
de crimes ou de transgressões disciplinares que o tornaram incompatíveis com o
exercício da atividade policial militar.

Segundos dados da Diretoria de Recursos Humanos da Polícia Militar uma média de
80 militares são demitidos todos os anos da instituição. Ao se analisar as respostas
dos entrevistados percebe-se um total desconhecimento dos mesmos em relação à
esses números de demissões. Conforme de verifica no gráfico 14, apenas 30
militares, ou seja, 12.5% dos entrevistados acertaram nos números correspondentes
às demissões na instituição, contra 87,5% que não souberam responder o número
de

militares

demitidos

anualmente.
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Gráfico 14 – Nível de conhecimento dos entrevistados acerca do número de
militares demitidos anualmente.

Fonte: Dados da pesquisa, 2015.

Pergunta 06: Você tem acesso ao Boletim Interno Reservado de sua unidade?
Essa pergunta, consiste na pergunta chave desta pesquisa, pois é no Boletim
Interno Reservado (BIR) que as punições disciplinares são publicadas e apenas os
militares que possuem uma senha especial conseguem ter acesso ao conteúdo
deste boletim. Corroborando de forma decisiva à hipótese desta pesquisa, verificouse que 100% ou seja, todos os entrevistados não possuem acesso ao BIR, de forma
a não tomarem conhecimento de qualquer punição aplicada na sua unidade que sá
na instituição.

Pergunta 07: Você já foi punido disciplinarmente?
Essa pergunta teve por objetivo verificar quantos, dos militares entrevistados já
haviam sido punidos disciplinarmente, corroborando, desta forma com a pesquisa no
sentido de que se pune muito na instituição, não obstante, a não divulgação das
punições. As informações contidas no gráfico 15 retrata uma realidade institucional
onde 132 entrevistados, ou seja, 55% dos militares já sofreram pelo menos uma
punição

disciplinar.
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Gráfico 15 – Quantidade de militares entrevistados que já foram punidos
disciplinarmente.

Fonte: Dados da pesquisa, 2015.

6.4 Análises das entrevistas
As entrevistas foram apresentadas individualmente, na íntegra, sendo analisados e
comparados com os demais dados apurados na pesquisa, naquilo que lhe foram
pertinentes, como forma de se obter comparações, similaridades ou divergências.

6.4.1 Entrevista com o Capitão da Diretoria de Recursos Humanos, cuja identidade
será preservada e para fins desta pesquisa será denominado Oficial 01.

O oficial 01 alega que segundo o parágrafo segundo do artigo 25 do Código de Ética
dos Militares as punições aplicadas na Polícia Militar, não são divulgadas em razão
de preservar a privacidade do militar punido, além de não o expor perante seus
subordinados, o que causaria um prejuízo à sua capacidade de comandar, pois sua
moral estaria maculada em face da punição sofrida.

O oficial admite que tal procedimento traz um prejuízo ao aspecto preventivo da
sanção, pois a divulgação da mesma funcionaria como fator de desestímulo a outros
militares que queiram se desviar. Diz que a Polícia Militar tenta prevenir a prática de
desvios de condutas através de publicações na rede virtual denominada de
“INTRANET PM”, mas admite que nem todos os militares acessam esse meio de
comunicação. O oficial entrevistado ainda esclarece que a instituição pune com
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rigor, mas que as punições são publicadas em Boletins reservados cujo acesso é
restrito aos militares que trabalham com a publicação.

6.4.1.1 Análise da entrevista
A entrevista confirma a ausência de uma política de prevenção por parte da PMMG,
no momento em que a instituição, através de suas legislações internas, proíbe a
divulgação das punições aplicadas aos militares de conduta desviante. Dessa forma
a instituição, ao deixar de divulgar as punições aplicadas aos militares
transgressores, cria em outros militares a sensação da impunidade, estimulando
aqueles que planejam se delinquirem fazê-lo.

A legislação que proíbe a divulgação das sanções em âmbito da instituição é o
Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais, em seu artigo 25:
[...] § 2° – As sanções disciplinares de militares serão publicadas em boletim
reservado, e o transgressor notificado pessoalmente, sendo
vedada a sua
divulgação ostensiva [...] (Lei 14.310/2002, 2002) (Grifo nosso).

Essa legislação contraria a teoria preventiva da pena que têm por objetivo a
prevenção de novos delitos, ou seja, busca obstruir a realização de novas condutas
criminosas, conforme nos confirma, Carnelutti (2004), quando nos

relata que a

finalidade do direito penal é a prevenção de novos delitos, evitando a proliferação de
condutas criminosas:
“Para tanto serve, em primeiro lugar, o castigo que, provocando o sofrimento de
quem cometeu o delito, cria um contra-estimulo ao cometimento de outros; por
isso punitur ne peccetur, isto é, a fim de tentar dissuadir o condenado a pôr-se em
condições de ter de ser punido novamente. Sob este aspecto, o Direito Penal opera
sobre a necessidade, constituindo um vinculum quo necessitate adstringimur
alicuius... rei faciendae vel non faciendade; a obrigação penal, da qual se ocupa a
ciência do Direito Penal material, é a expressão da finalidade preventiva do Direito
Penal” (p.73).

Para Souza (2006) a teoria relativa da pena diverge totalmente da teoria absoluta da
pena, destacando sua utilidade preventiva, Souza (2006) afirma que de acordo com
as teorias preventivas da pena, diferentemente da teoria retributiva que visa
basicamente, retribuir o fato criminoso e realizar a justiça, a pena serviria como um
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meio de prevenção da prática do delito, inibindo tanto quanto possível a prática de
novos crimes, sentido preventivo que projeta seus efeitos para o futuro.

Neste contexto, Silva (2002) afirma que, para a teoria relativa à sanção penal tem a
finalidade de prevenir, evitando desta forma, a ocorrência de novas infrações,
segundo o jurista:
“Para a teoria relativa ou preventiva, a sanção penal tem finalidade preventiva, no
sentido de evitar a prática de novas infrações. A prevenção terá então caráter geral,
na qual o fim intimidativo da pena dirige-se a todos os destinatários da lei penal,
objetivando inibir as pessoas da prática criminosa; e caráter especial, visando o
autor do delito, de maneira que, afastado do meio livre, não torne a delinquir e possa
ser corrigido” (p.35).

Complementando tal entendimento, Carvalho Neto (1999) afirma que, além de
prevenir a ocorrência de novos crimes, a teoria relativa tem por escopo a intimidação
das demais pessoas para que estas não cometam crimes, corrigir o criminoso
esporádico e tornar inofensivo o criminoso incorrigível, o autor assevera que:
“Pela teoria relativa, a pena é uma medida prática que visa impedir o delito. Esta
teoria é dividida em duas: a da prevenção geral e a da prevenção especial. Para a
primeira, o principal escopo e efeito da pena é a inibição que esta causa sobre a
generalidade dos cidadãos, intimidando-os. Para a segunda, a pena visa a
intimidação do delinquente ocasional, à reeducação do criminoso habitual corrigível,
ou a tornar inofensivo o que se demonstra incorrigível”(CARVALHO NETO, 1999,
p.15).

Em relação à teoria relativa ou preventiva, Shintati (1999) indica a função preventiva
da mesma, com o desiderato de evitar novas infrações penais, e afirma ainda que,
para esta teoria, a pena também possui o intuito de ressocializar o condenado, para
que este possa retornar recuperado à sociedade:
“A pena tem ainda uma finalidade de prevenção, que constitui a dimensão social da
sanção. Finalidade de prevenção especial: a pena visa à ressocialização do autor da
infração penal, procurando corrigi-lo. Finalidade de prevenção geral: o fim
intimidativo da pena dirige-se a todos os destinatários da norma penal, visando a
impedir que os membros da sociedade pratiquem crimes” (p.184).

6.4.2 Entrevista com o Tenente da Academia de Polícia militar, cuja identidade será
preservada e para fins desta pesquisa será denominado Oficial 02.
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O Oficial 02 alega que a Academia de Polícia Militar é uma Unidade atípica, por ser
uma Unidade Escola, destinada aos cursos de formação e especialização na Polícia
Militar. Na Academia de Polícia Militar são formados os soldados, sargentos e os
oficiais da instituição. Segundo o oficial entrevistado, tal situação explica o alto
número de punições aplicadas naquela Unidade, mesmo em relação aos militares
que lá servem e não se encontram em período de formação. A militar confirma que
as punições são publicadas em boletins reservados de acesso restrito.

6.4.2.1 Análise da entrevista
A entrevista do oficial 02 explica com clareza as razões pelas quais a Academia de
Polícia Militar é a Unidade da PMMG que mais se pune. Perce-se que mesmo
liderando o número de punições aquela unidade também, como toda instituição
deixa de se valer do caráter preventivo da pena, quando não divulga para o seu
efetivo o quanto e o porque se pune, o que segundo, os autores que respaudaram
esta pesquisa, poderia desencorajar os demais militares de desviarem as suas
condutas.

O que corrobora com Lakatos & Markoni (1997), pois segundo os mesmos, para
assegurar o funcionamento da sociedade, vê-se necessário um controle social, por
vezes, através de sanções. São elas que garantirão uma forma de conduta em prol
da

coletividade,

para

que

os

componentes

desviantes

não

cometam

descontroladamente condutas anti-sociais e possam ao mesmo tempo enquadrá-los
nos modelos preestabelecidos dentro de uma ordem social. Através da socialização,
"o indivíduo torna-se membro da sociedade, é por ela controlado" segundo
entendimento de Lakatos & Marconi (1997),

O controle social exercido sobre o indivíduo pode ser interno e externo:
a) o controle interno é exercido pela socialização do indivíduo, que é
obrigado a seguir as normas conforme sua posição em um determinado
grupo.
b) o controle externo, em relação à forma, ocorre quando existe determinada
norma

formal,

bem

organizada.

Isto

se

dá

em

organizações,
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principalmente de caráter militar ou hierarquizada, onde há necessidade
de se estabelecer normas internas de conduta.
Do ponto de vista social, e para que se estabeleça uma convivência harmônica no
grupo, é necessário que se tenha um controle pela força, ou seja, controles formais,
que são as leis escritas que regram toda a sociedade.

6.4.3 Entrevista com o Capitão do Centro Integrado de Comunicações Operacionais
Polícia militar, cuja identidade será preservada e para fins desta pesquisa será
denominado Oficial 03.

O oficial 03 alega que a PMMG é extremamente rigorosa em relação a conduta de
seus militares, punindo com extremo rigor aqueles que se desviam. Segundo o
militar entrevistado, a PMMG hoje conta atualmente com uma patrulha de
corregedoria que acompanha toda e qualquer ocorrência que envolva policiais
militares; que não raras vezes militares são presos e destinados às celas existentes
nos batalhões da instituição; que considera a repressão aos desvios de conduta
importante, mas admite que não existe uma política de prevenção aos mesmos,

Pouco se sabe o quanto e o porquê efetivamente se pune; que punições são
efetivadas através de um boletim reservado, cujo acesso é extremamente reservado;
que concorda que as punições dos superiores não devem ser divulgadas aos
subordinados por razões afetas à perda de legitimidade de comando, mas que não
vê qualquer motivo de não divulgá-las entre os militares de mesma graduação ou de
graduação inferior.

6.4.3.1 Análise da entrevista
A entrevista do oficial 03 confirma que muito se pune na PMMG, mas pouco se
divulga em virtude cumprindo assim o que Falconi (2002), ao lecionar sobre a teoria
relativa da pena, no sentido de que a pena possui a característica de prevenção
geral e especial, e ainda a ressocialização do condenado, atribuindo assim, uma
função

à

pena,

ou

seja,

para

o

autor:
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“Os positivistas raciocinam diferentemente em relação à pena e suas consequências
práticas. Essa Escola positiva as teorias ‘relativas’, e entende que a pena deve ter
finalidade ‘UTILITARIA’. Assim, deve ela não-somente ter por escopo a punição, mas
também recuperar o delinquente para o convívio social. (...). A pena deverá servir
ademais, como “prevenção”. Essa ‘prevenção’ poderá ser ‘gera’, que é aquela que
reflete sobre os demais elementos da sociedade, servindo de ‘intimidação’ para
aqueles que, porventura, pretendam praticar qualquer conduta delituosa“ (p.249).

Na próxima seção será feita a conclusão da pesquisa bem como as considerações
finais e recomendações pertinentes ao trabalho.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES
O objetivo desta dissertação, conforme apresentado no capítulo de introdução, foi
analisar por que as sanções aplicadas pela Polícia Militar de Minas Gerais não são
suficientemente eficazes como instrumento de prevenção a novos desvios de
conduta na instituição; para tanto, buscou-se descrever a finalidade preventiva da
aplicação das sanções na administração pública, através das bases teóricas.

Após a apresentação das bases teóricas que fundamentaram o processo de
pesquisa, definição da metodologia de aplicação da mesma e a efetivação do
trabalho de campo, os dados foram analisados no capítulo 6. O presente capítulo
conclui este trabalho, buscando associar os resultados das análises aos objetivos
específicos, que, em conjunto, buscam o alcance do objetivo geral da pesquisa.

Na sequência das conclusões, serão feitas as considerações gerencias e
mencionadas às limitações da pesquisa, suas contribuições e sugestões para
trabalhos futuros.

7.1 Conclusões
Definiu-se como objetivos específicos para esta pesquisa, a descrição da finalidade
preventiva da aplicação da sanção na administração pública, a identificação do
tratamento que é dado às informações alusivas às sanções aplicadas pela PMMG,
quanto ao princípio da publicidade, verificação do nível de conhecimento da tropa da
PMMG quanto ao número e aos motivos alusivos às sanções aplicadas aos
militares, identificação da existência

na PMMG de mecanismos voltados à

divulgação ou não das sanções aplicadas pela instituição, analise da eficiência,
eficácia e a efetividade das sanções aplicadas na PMMG .

A pesquisa bibliográfica realizada lançou as bases para a estruturação da consulta
aos militares, seja através da pesquisa de campo, através das entrevistas ou
questionários aplicados.
A pesquisa feita junto aos Militares corroborou com uma ampla gama de fatores
abordados pelos autores no capítulo da Teoria das Penas, onde o primeiro objetivo
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específico desta pesquisa foi cumprido. Percebeu-se com a pesquisa que a pena é
uma forma de manter a paz e o equilíbrio social, haja vista que aquelas pessoas que
presumidamente são criminosas, ou tenham uma pré-disposição ao crime, estarão
desencorajados a cometê-lo, dificultando assim a ocorrência de novas condutas
ilegais. Para tanto, buscou-se o respaldo teórico nos renomados juristas e
operadores do direito.

Classicamente, Carnelutti (2004) relata que a finalidade do direito penal é a
prevenção de novos delitos, evitando a proliferação de condutas criminosas se
servindo, em primeiro lugar, do castigo que, provocando o sofrimento de quem
cometeu o delito, cria um contra-estimulo ao cometimento de outros.

Neste viés, Silva (2002) afirma que, para a teoria relativa, a sanção penal tem a
finalidade de prevenir, evitando desta forma, a ocorrência de novas infrações,
segundo o jurista, para a teoria relativa ou preventiva, a sanção penal tem finalidade
preventiva, no sentido de evitar a prática de novas infrações. A prevenção terá então
caráter geral, na qual o fim intimidativo da pena dirige-se a todos os destinatários da
lei penal, objetivando inibir as pessoas da prática criminosa; e caráter especial,
visando o autor do delito, de maneira que, afastado do meio livre, não torne a
delinquir e possa ser corrigido.

Complementando tal entendimento, Carvalho Neto (1999) afirma que, além de
prevenir a ocorrência de novos crimes, a teoria relativa tem por escopo intimidar as
demais pessoas para que estas não cometam crimes, corrigir o criminoso
esporádico e tornar inofensivo o criminoso incorrigível.

E ainda, para Noronha (2000), a teoria relativa da pena não dá origem à pena, é
uma necessidade da sociedade, não havendo qualquer ligação com a ideia de
justiça, pois, as teorias relativas procuram um fim utilitário para a punição. O delito
não é causa da pena, mas ocasião para que seja aplicada. Não repousa na ideia de
justiça, mas de necessidade social. Deve ela dirigir-se não só ao que delinquiu, mas
advertir aos delinquentes em potencial que não cometam crime. Consequentemente,
possui

um

fim

que

é

a

prevenção

geral

e

a

particular.
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Nesse diapasão, Bitencourt (2004) afirma que para a teoria relativa da pena, o
objetivo primordial é a prevenção, inibindo novas ocorrências de infrações criminais.

Ao lecionar sobre a teoria relativa da pena, Falconi (2002) afirma que a pena deve
ter finalidade “UTILITARIA”. Assim, deve ela não somente ter por escopo a punição,
mas também recuperar o delinquente para o convívio social. A pena deverá servir
ademais, como “prevenção”, a qual poderá ser “geral”, que é aquela que reflete
sobre os demais elementos da sociedade, servindo de “intimidação” para aqueles
que, porventura, pretendam praticar qualquer conduta delituosa.

O segundo objetivo específico da pesquisa foi identificar o tratamento que é dado às
informações alusivas às sanções aplicadas pela PMMG, quanto ao princípio da
publicidade.

Os resultados da pesquisa sugerem que a Polícia Militar não cumpre o princípio da
publicidade na Administração Pública, contrariando preceitos importantes, pois, para
que o ato administrativo produza efeitos externos, deve ser divulgado em órgão
oficial ou estar disponível para o conhecimento público, sendo um requisito
indispensável para sua eficácia, conhecimento e controle, ressalvados pela própria
norma as hipóteses legais de sigilo. A publicidade se funda na transparência do agir
da Administração Pública, não sendo um elemento do ato, mas um requisito
essencial e um dever de informar ao público suas ações no cumprimento de suas
funções.

Numa investigação que remete ao terceiro objetivo específico desse trabalho, que foi
verificar o nível de conhecimento da tropa da PMMG quanto ao número e aos
motivos alusivos às sanções aplicadas aos militares, percebeu-se através das
entrevistas e dos questionários que as punições aplicadas na PMMG são publicadas
em Boletim Interno de caráter reservado. Esse Boletim Reservado é de acesso
restrito a um número reduzido de militares, sendo que 100% dos militares que
responderam ao questionário não possuíam acesso a ele.

Quanto ao quarto objetivo, que se tratou de identificar a existência na PMMG de
mecanismos voltados à não divulgação das sanções aplicadas pela instituição,
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constatou-se que no Código de Ética e Disciplina dos militares Estaduais existe uma
determinação expressa para que não se divulgue as sanções aplicadas aos
militares. A legislação que proíbe a divulgação das sanções em âmbito da
instituição. Assim reza o Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais, em
seu artigo 25:
[...] § 2° – As sanções disciplinares de militares serão publicadas em boletim
reservado, e o transgressor notificado pessoalmente, sendo
vedada a sua
divulgação ostensiva [...] (Lei 14.310/2002, 2002) (Grifo nosso).

Na busca do quinto e último objetivo específico, ou seja, analisar a eficiência,
eficácia e a efetividade das sanções aplicadas na PMMG, percebeu-se que na
condução de toda atividade administrativa, conforme visto, alguns princípios devem
ser obrigatoriamente observados, sob pena de fulminarem determinado ato,
anulando seus efeitos desejados e, pior, provocando outros indesejados.

Alguns princípios estão expressamente gravados em leis e normas administrativas,
outros, entretanto, embora não o estejam expressamente, fazem parte implícita da
conformação do ato.

A administração pública aspira a uma prática administrativa além de respeitosa à
legalidade, moralidade, também com desempenho eficiente, eficaz e com
efetividade. Daí a necessidade de se discorrer o que para interesse deste trabalho
se entende por esses conceitos.

A eficiência, de forma mais simples e direta, é citada comumente como fazer certo
determinada coisa, entendendo “coisa” no sentido de ação (evento) ou resultado de
uma ação.

A eficiência na verdade diz respeito a agir de forma correta com economia racional
de tempo e recurso buscando balizar as ações nos mais variados processos em que
se almeje resultados específicos. A qualidade da força de trabalho ou racionalização
de recursos é medida pela relação entre quantidades produzidas sobre recursos
empregados, sendo a contrapartida, a quebra da expectativa no que é esperado da
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habilidade, com foco no desempenho e produtividade, que apontam para a
conformidade do produto ou serviço.

A eficácia se traduz pelo alcance de objetivos propostos com determinada ação.
Com esse foco se balizam as ações nos mais variados processos em que se almeje
obter resultados da relação entre metas alcançadas sobre metas pretendidas. Na
falta da eficácia, quebram-se expectativas no que era esperado de uma atitude
correta, e peca-se contra o nível de satisfação esperado na conformidade do
processo. Ser eficaz é atender os requisitos, atingir metas, cumprir cronogramas.

A efetividade é, dos três, o conceito mais difícil de ser entendido, pois somente é
percebida por pesquisas de opinião sobre ações que causam efeitos, impacto ou
transformação de uma realidade que se modificou ou de metas previamente
estabelecidas. Sua ação é capaz de causar impacto, transformação (mudança de
realidade), sustentabilidade. É fazer o que tem de ser feito.

Para alcançar essas expectativas, a administração pública não pode precindir de
mecanismos de coordenação e de controle e, sobretudo, planejamento.

Conclui-se, que a PMMG, não obstante cumprir o princípio retributivo da pena, ao
punir com rigor seus militares, deixa de ser eficiente, segundo o princípio preventivo,
ao deixar de divulgar as sanções aplicadas aos militares que descumprem as
normas. Conclui-se também que, ao deixar de divulgar estas sanções, a instituição
também deixa de observar o princípio constitucional da publicidade. A instituição
também não é eficaz na prevenção de delitos, já que, ao deixar de ser eficiente, não
leva aos seus integrantes às informações referentes às punições disciplinares, de
forma que os mesmos se sintam desencorajados ao cometimento de desvios de
conduta. Por último a instituição não é efetiva, pois, apesar de muito se punir, os
militares continuam cometendo desvios de conduta, transgressões disciplinares e
crimes.
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Quadro 1 – Desenvolvimento e conclusão da pesquisa.
Objetivos Específicos

Descrever a finalidade
preventiva da aplicação da
sanção na administração
pública
Identificar o tratamento
que é dado às
informações alusivas às
sanções aplicadas pela
PMMG, quanto ao
princípio da publicidade.
Verificar o nível de
conhecimento da tropa da
PMMG quanto ao número
e aos motivos alusivos às
sanções aplicadas aos
militares
Identificar a existência na
PMMG de mecanismos
voltados à divulgação ou
não das sanções
aplicadas pela instituição
Analisar a eficiência,
eficácia e a efetividade
das sanções aplicadas na
PMMG

Tipo de
pesquisa

Autores / Fontes

Alcançado
(Capítulo 3)

Bibliográfica

Prado (2005), Carnelutti (2006),
Noronha (2000), Litz (2005),
Bitencourt (2004), Silva (2002),
Carvalho Neto (1999), Falconi
(2002), Garcia (1952), Bruno
(1967), Costa Jr (2000), Mirabete
(2000).

Alcançado
(Capítulo 4)

Documental e
pesquisa de
Campo

Alcançado.
Análise dos
questionários
(Capítulo 6)

Pesquisa de
Campo

Alcançado

Documental e
Pesquisa de
Campo

Resultado

Alcançado

Documental

Minas Gerais (2012)
Questionários e entrevistas.

Questionários

Minas Gerais (2012)
Questionários e entrevistas.

Dados fornecidos pela Diretoria
de Recursos Humanos da PMMG

Fonte: Dados da pesquisa

7.2 Considerações Gerenciais
A pesquisa sinalizou que ao descumprir o princípio preventivo na norma, através da
não divulgação das punições disciplinares, a PMMG não consegue efetivar uma
política de prevenção à pratica de desvios de conduta.

Com base nisso, sugere-se elaborar estratégias que busquem suprir essas
deficiências, de forma que todos os militares possam ter acesso aos Boletins de
caráter reservado. Como sugestão, a divulgação da sanção poderia ocorrer sem que
o militar punido tivesse sua identidade revelada, sendo, para isso, divulgadas,
apena,s as iniciais de seu nome, de forma análoga à divulgação de ocorrências
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onde configuram como envolvidos, menores de idade. Desta forma se cumpriria o
princípio da prevenção sem ferir os princípios da hierarquia e disciplina.

7.3 Contribuições e Limitações
Como contribuição, esta pesquisa trouxe uma visão global e explicativa dos fatores
que influenciam na prática de desvios de conduta dentro de uma instituição policial
militar.

Para proporcionar uma visão prática de todos os fatores envolvidos no processo, foi
necessário elaborar um questionário que fizesse menção de cada um deles. Houve
limitação quanto ao dimensionamento do questionário de pesquisa, para não tornar
a pesquisa de campo inexequível, uma vez que se busca instrumentos, cuja
aplicação

seja

a

mais

prática

possível

e

os

resultados

efetivos.
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