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Na primeira noite, eles se aproximam e colhem 
uma flor de nosso jardim. E não dizemos nada. 
Na segunda noite, já não se escondem, pisam as 
flores, matam nosso cão. E não dizemos nada. 
Até que um dia, o mais frágil deles, entra sozinho 
em nossa casa, rouba-nos a lua, e, conhecendo 
nosso medo, arranca-nos a voz da garganta. E 
porque não dissemos nada, já não podemos 
dizer nada.2 

                                                           
 

	



 
 
 
 

 

Introdução	

 

             Em sociedade democrática, exige-se que o policial militar tenha uma 

formação profissional equilibrada, para saber desempenhar o papel de interlocutor 

social, e agir, tanto preventivamente quanto ostensivamente, com o intuito de 

preservar a ordem pública, nos estritos ditames da Constituição vigente.3 

              Nessa linha de argumentação, o policial militar deve ser capaz de organizar-

se mentalmente, formulando um raciocínio lógico e racional sobre o fato concreto. 

Ou seja, deve decidir com fundamentação legal que proporcione legitimidade à sua 

ação, pois, sempre atua na sensível faixa da limitação das liberdades individuais, sob 

a ótica weberiana do monopólio legítimo da violência.           

             Necessariamente, deve conhecer a história e competência de sua instituição, 

a gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais, força auxiliar do Exército Nacional e 

motivo de orgulho para nossa história, da qual é parte integrante, para compreender 

os meandros éticos da autoridade policial. 

             O policial militar deve honrar sua farda, ao agir em nome do aparelho estatal 

e nos confins de suas atribuições, capacitando-se a tomar decisões que se 

reconheçam adequadas e alicerçadas nos princípios constitucionais da legalidade e da 

moralidade administrativa. E, caso se exceda, deve arcar com as conseqüências de 

seus atos, tanto no âmbito administrativo do processo disciplinar quanto no judicial, 

que lhe é peculiar.  

              Daí, a exigência republicana de que o policial militar seja rigorosamente 

recrutado, qualificado e bem remunerado, para o exercício de sua função 

constitucional de agente público, encarregado da segurança pública em sociedade 

inclusiva e democrática. 

            

 

 

 

 

 

 

                                                           
 



 
 
 
 

 

1. As	prerrogativas	para	atuação	do	advogado	em	
sistema	republicano	de	garantias	constitucionais	

 
           No paradigma constitucional Estado democrático de direito, que pressupõe a 

vinculação do legislador e dos atos estatais à Constituição, o Poder Público deve 

criar mecanismos institucionais no intuito de assegurar a possível igualdade, 

mediante arcabouço eficaz de garantias constitucionais, entre os seus cidadãos, em 

um sistema capitalista periférico. 

             Neste sistema de garantias, o processo constitucional brasileiro exige, pois, 

procedimentos democráticos, que o legitimem, principalmente na fase de produção 

do direito.  

             Nessa linha de reflexão, no exercício de sua cidadania ativa, o jurisdicionado 

deve ter a efetiva possibilidade de obter um provimento jurisdicional célere e justo. 

               H. Arendt preconiza o direito de ter direitos que só pode ser exercido em 

espaço democrático, construído pela cidadania.4 

              O exercício da advocacia, alicerçado em prerrogativas, apresenta-se como o 

exercício da cidadania, com três compromissos fundamentais:  

a) o da dignidade humana;  

b) o da salvaguarda do contraditório, da ampla defesa e do devido processo 

legal;  

c) e o da  independência  e coragem do advogado em relação aos eventuais 

detentores do poder. 

           A luta pela dignidade da pessoa humana deve acompanhar qualquer sujeito 

social e faz da Advocacia, não uma simples profissão, mas uma missão 

constitucional. 

          O princípio constitucional da dignidade humana impõe a ruptura de todas as 

formas de opressão, impregnadas no entulho legislativo autoritário, através das lutas 

processuais ou do status processualis, que democratizam o Judiciário, conforme 

Häberle.5 

            Como corolário da democratização do processo, em busca da utopia 

denominada justiça, a noção constitucional de igualdade de condições entre as partes 

no processo impõe o princípio da igualdade de armas ou paridade de tratamento. 

                                                           
 
 
 



 
 
 
 

 

           O princípio da igualdade de armas pretende corrigir a inferioridade processual 

de uma das partes, relativamente à outra, porquanto a desigual situação econômica, 

financeira e social entre ambas pode conduzir à vitória aquela que não tem razão. 

           Os órgãos jurisdicionais de um Estado democrático devem ser imparciais, 

independentes e submeter-se, além do princípio de paridade das armas, aos princípios 

constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, 

LIV). 

           O princípio constitucional do contraditório fundamenta-se na expressão 

audiatur et altera pars (ouça-se a parte contrária), garantidora da ciência bilateral 

dos atos e dos termos processuais.  

           Ou seja, alcança-se a garantia da bilateralidade de audiência, dialeticamente, 

por intermédio do fornecimento aos litigantes das informações de todos os atos 

processuais praticados por seu ex-adverso e pelo juiz, bem com da oportunidade que 

lhes deve ser dada para contraditá-los, em  defesa de seus interesses. 

           O princípio constitucional da ampla defesa lastreia-se no direito de alegar 

fatos relevantes juridicamente e a possibilidade de comprová-los por quaisquer 

provas licitamente produzidas. 

          Constituem-se em derivações da cláusula due process of law:  

          a) a acessibilidade econômica e técnica à Justiça;  

          b) a garantia do juiz natural (art. 5º, XXXVII, CR);  

           c) o tratamento paritário das partes no processo – princípio da isonomia (art. 

5º, I, CR);  

           d) plenitude de defesa, com todos os meios a esta inerentes, especialmente o 

direito de ser informado; 

           e) a bilateralidade da audiência (contraditoriedade);  

            f) o direito à prova legitimamente obtida ou produzida;  

      g) publicidade, desde o aforamento da ação da parte, ou da acusação, até que 

seja prolatada a sentença, necessariamente motivada. 

            

            Finalmente, o advogado, em face de suas prerrogativas constitucionais, deve 

ter a necessária independência em face dos poderes constituídos e dos poderosos, 

como atributo inerente a seu papel em sociedade democrática. 

           Ao juiz, neste diálogo processual, cabe submeter-se ao discurso da adequação, 

ou seja, lidar com valores tornados deontologicamente observáveis na relação 



 
 
 
 

 

processual. Mas a dimensão do devido, inerente aos direitos, não lhe elimina as 

tensões internas decorrentes da própria vivência democrática.6  

 

	2		O	PROCESSO	ADMINISTRATIVO	MILITAR		
   

 

               Em sociedade conflituosa e tensa, como a brasileira, não se pode admitir ou 

apoiar ações violentas da polícia contra criminosos, por mais degenerados que 

possam ser, visto que tais manifestações estimulam a ação de assassinos sem 

parâmetros.7  

            Quem defende a tese fascista de que “bandido bom é bandido morto" poderá 

um dia também ser vítima da sanha sem escrúpulos desses policiais. 

              Em termos do devido processo legal, tais policiais, caso venham a ser 

processados, têm, constitucionalmente, o direito de ampla defesa, especificamente, 

do contraditório, no julgamento de suas transgressões como agentes públicos, 

encarregados da repressão.  

           Em síntese, três são os pilares das instituições militares das Minas Gerais: 

a disciplina, a hierarquia e a ética. As pessoas, que fazem opção pela vida 

militar devem arcar com as conseqüências de seus atos, caso não consigam se 

adaptar e submeter a tais pilares. 

             Dentro destes parâmetros, evidencia-se o processo administrativo militar que 

visa aferir a conduta de agente público estatal, na condição de militar, acusado, em 

tese, da prática de uma transgressão disciplinar, previamente estabelecida no 

regulamento disciplinar pertinente.  

               Tal regulamento deve ser aprovado através de uma lei que tenha observado 

o devido processo legislativo, como elemento de garantia dos princípios da 

legalidade e da reserva legal, em consonância com o art. 5 º, LXI, da Constituição da 

República.8 

             A Constituição vigente determina, pois, que a transgressão e o crime 

propriamente militar estejam definidos ou tipificados em lei, para ensejarem a 

decretação da medida restritiva da liberdade individual, sanção, a ser aplicada, 

decorrente do descumprimento de norma legal. 

                                                           
 
 
 



 
 
 
 

 

          Nesse sentido, a Lei estadual mineira, de n.14.130/2002, instituiu o Código de 

Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), com o intuito de definir, 

especificar e classificar as transgressões disciplinares e estabelecer normas relativas a 

sanções disciplinares, conceitos, recursos, recompensas, bem como regulamentar o 

Processo Administrativo Disciplinar (art.64) e o funcionamento do Conselho de Ética 

e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU). 

          Este Código aplica-se aos militares da ativa; aos militares da reserva 

remunerada, nos primeiros cinco anos da passagem para a inatividade e nos casos 

expressamente mencionados neste Código. 

       Frise-se, conforme definição de seu art. 3º, no decorrer de sua carreira, pode o 

militar encontrar-se na ativa, reserva ou na situação de reformado.9 

        A Comissão Administrativa Disciplinar é composta por três militares que 

devem possuir maior grau hierárquico ou serem mais antigos que o acusado. Em 

atendimento ao princípio do julgamento do acusado por seus pares, no processo 

administrativo, onde o acusado seja um militar integrante do quadro de praças, a 

Comissão também poderá ser composta por praças, excetuando-se o presidente que 

deverá ser um oficial pertencente à Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros Militar. 

            As modificações estabelecidas pelo novo Código de Ética e Disciplina da 

Polícia Militar de Minas Gerais podem ser consideradas paradigmas para as demais 

forças auxiliares brasileiras no tocante a um julgamento justo ao agente público, 

incumbido da repressão. 

          Pelo Manual de Processos e Procedimentos Administrativos da Polícia Militar 

de Minas Gerais, em seus artigos 1º, §§ 3º e 4º, o processo administrativo disciplinar 

caracteriza-se como uma categoria especial do gênero processo. Ou seja, consiste no 

meio de apuração e punição de faltas graves dos servidores públicos militares, no 

exercício de suas funções.  

           O processo disciplinar demonstra-se como pressuposto necessário para a 

imposição da pena de demissão ao agente público estável, conforme o inciso II, § 1º, 

do art. 41, da Constituição da República. 

          O processo administrativo deve pautar-se em cinco vetores, em termos de 

transparência, da verdade e da lisura nas apurações:  

a)    A legalidade objetiva implica que o processo administrativo seja 

instaurado com base e para preservação da lei, sob pena de invalidade; 

                                                           
 
 



 
 
 
 

 

b)    a oficialidade exige que o controle da tramitação do processo 

administrativo caiba à Administração, sob pena de responsabilidade para o 

administrador público, mesmo que seja provocado por particular.  

c) em busca da verdade material, a Administração pode valer-se de 

quaisquer provas, desde que obtidas licitamente; 

d) o informalismo ou desburocratização dos procedimentos é exceção, pois  a 

dispensa, de forma rígida, para o processo administrativo, deve estar 

prevista, em norma específica;  

e) a garantia republicana de defesa decorre dos princípios constitucionais 

insculpidos na Constituição da República, notadamente: ampla defesa, 

contraditório e o devido processo legal.          

         

           Nesse sentido, as sanções disciplinares devem ser compatíveis à preservação 

da imagem da instituição militar democrática, preservando a hierarquia e disciplina 

da tropa, em face da natureza, amplitude, e a gravidade da transgressão disciplinar 

militar praticada pelo infrator. Caso seja necessário, os regulamentos militares 

autorizam as prisões disciplinares e/ou cautelares, respeitando-se a dignidade 

humana do infrator.    

           Nossa sociedade não admite que aqueles que fizeram um juramento de 

defender as instituições militares, com sacrifício da própria vida, em tributo de 

sangue pela ordem democrática, venham praticar atos espúrios que maculem a 

imagem das instituições republicanas. 

          

Notas	
 

§ 1º - Militar da Ativa é o que, ingressando na carreira policial-militar, faz dela profissão, até ser transferido para 

a reserva, reformado ou excluído. 

§ 2º - Militar da Reserva é o que, tendo prestado serviço na ativa, passa à situação de inatividade. 

§ 3º - Reformado é o militar desobrigado definitivamente do serviço. 
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