
Relatório 
 

Conforme solicitado pela Drª Sheila Cardoso, Subsecretaria de Ensino e 

Valorização Profissional procurei fazer um levantamento sobre os fatos 

constantes no Ofício nº 2138/2015 – SERIS/SURL, encaminhado pela Comissão 

de Direitos Humanos da Câmara Legislativa ao Governador solicitando uma 

audiência para tratar das situações dos policiais e bombeiros militares 

licenciados das fileiras das respectivas corporações ex offício “a bem da 

disciplina”: 

 Incialmente fui pessoalmente a CLDF, no gabinete do Deputado Ricardo 

Vale, que encaminhou o Ofício nº 061/2015/CDDHCEDP/CLDF, datado de 11 

de agosto de 2015, encaminhado ao Governador do DF, buscar informações 

sobre o tema. Lá chegando fui encaminhado para a Comissão de Direitos 

Humanos onde tinham poucas informações sobre o tema, mas indicaram o Dr. 

Ricardo, representante do grupo que pleiteia o retorno as fileiras da Corporação. 

Em contato com o Dr. Ricardo e alguns membros da Comissão de ex-policiais 

foram levantadas as seguintes informações: 

 

I – Atualmente são centenas de ex-policiais nesta condição, mas 

cadastrados temos um total de 168 (Cento e Sessenta e oito) ex-

policiais.  

II-  Em muitos casos, os referidos militares tiveram seus direitos 

violados, segundo os relatos, pelo fato de não terem sido 

assegurado a eles a ampla defesa e o contraditório, em outros 

casos, há indícios de abuso de poder e assédio moral por parte de 

superiores, que após “prisões ilegais”, ou “desproporcionais”, sem 

o devido processo legal, somente pela vontade do comandante, 

alguns policiais eram compelidos a “pedir baixa”, ou seja, 

desligamento da corporação. Muitos são os relatos, muitas são os 

indícios. 

III – Temos que ressaltar que muitos dos atos neste período são 

norteados por uma legislação antiga, dentre elas a Lei nº 7.289, de 

18 de dezembro de 1984 (Estatuto da PMDF), Decreto nº 4.346, de 

26 de Agosto de 2002 (Regulamento Disciplinar do Exército) e o 

anterior a este, Lei nº 6.577, de 1º de Dezembro de 1977 (Conselho 

de Disciplina). 

III – O pedido das vítimas é no  sentido da análise dos documentos 

apresentados e caso necessário fornecerem novos documentos e 

provas pertinentes para que sejam comprovados que os atos 

praticados foram abusivos, de maneira que limpem a honra de cada 

um deles, pois não há nenhuma prova documental que conste 

condenação dos militares e tão pouco uma sindicância ou processo 

administrativo que levasse ao licenciamento dos mesmos, somente 

consta que foram licenciados por não terem estabilidade conforme 

o RDPMDF. 



Da Avaliação 

 

Levando-se em consideração que na maioria dos casos de abuso de poder que 

nos foi apresentados existe uma “criminalização” do militar antes de seu 

desligamento, por meio de prisões administrativas, conceitualmente iremos 

utilizar artigos do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos e da 

Declaração das Nações Unidas sobre os Princípios Fundamentais de Justiça 

Relativos às Vítimas da Criminalidade e do Abuso do Poder (Declaração das 

Vítimas), mesmo ciente de que a Declaração não é um tratado e, 

consequentemente, não cria obrigações legais aos Estados. 

Somente uns poucos dispositivos de tratados criam obrigações legais aos 

Estados partes com respeito aos tratamentos das vítimas do crime e do abuso 

de poder. Focaremos neles. Um ponto do PIDCP que merece atenção é o direito 

exequível das vítimas de captura ou detenção ilegal à indenização (PIDCP, 

artigo 9,5), outro ponto é que as vítimas de pena cumprida em virtude de erro 

judicial devem ser indenizadas em conformidade com a lei (PIDCP, artigo 

14.6) e se formos analisar alguns tratamentos dados na caserna no período em 

que os policiais reivindicam seus direitos “as vítimas de tortura possuem o 

direito exequível à indenização justa e adequada (convenção contra a 

tortura, artigo 14.1). 

Aqui reforçamos, a luz da Declaração das Vítimas, o conceito de vítimas de 

crime como sendo:  

As pessoas que, individual ou coletivamente, 

tenham sofrido danos, nomeadamente a sua 

integridade física ou mental, ou sofrimento de 

ordem emocional, ou perda material, ou grave 

atentado a seus direitos fundamentais, como 

consequência de atos ou omissões que violem as 

leis penais em vigor em um Estado Membro, 

incluindo as que proíbem o abuso de poder. (Art. 

1º) 

 

Uma definição de vítimas do abuso do poder é dada no artigo 18 da Declaração 

da Vítimas:  

As pessoas que, individual ou coletivamente, 

tenham sofrido danos, nomeadamente a sua 

integridade física ou mental, ou sofrimento de 

ordem emocional, ou perda material, ou grave 

atentado a seus direitos fundamentais, como 

consequência de atos ou omissões que, não 

constituindo ainda uma violação da legislação 

penal nacional, representam violações das 

normas internacionalmente reconhecidas em 

matéria de direitos humanos. 

 



Para melhor compreendermos a situação a Declaração das vítimas também 

estabelece disposições relativas ao “acesso à justiça e ao tratamento, 

restituição, indenização e assistência equitativos”, afirmando os seguintes 

direitos a serem exercidos pelas vítimas da criminalidade e abuso de poder: 

 

1) De serem tratadas com compaixão e respeito por sua 

dignidade. Tem direito ao acesso às instâncias 

judiciárias e a uma rápida reparação (artigo 4º); 

2) De beneficiarem-se da criação de procedimentos de 

reparação, oficiais ou oficiosos, que sejam, 

equitativos, de baixo custo e acessíveis (artigo 5º); 

3) De serem informados das funções das instâncias que 

conduzem os procedimentos, ao âmbito, das datas e 

do progresso dos processos e da decisão de suas 

causas, especialmente quando se tratar de crimes 

graves e quando tenham pedido essas informações 

(artigo 6º); 

4) De apresentarem suas opiniões e que estas sejam 

examinadas nas fases adequadas do processo 

quando seus interesses pessoais estejam em jogo 

(artigo 6º b); 

5) De receberem assistência adequada ao longo de todo 

o processo (artigo 6º c); 

6) Á proteção de sua integridade e às medidas que 

garantam sua segurança e a de sua família, 

preservando-as de intimidação e represálias (artigos 

6º d); 

7) De que se evitem demoras desnecessárias na 

resolução das causas e na execução das decisões 

que lhes concedam indenizações (artigo 6º e); 

8) De beneficiarem-se de mecanismos extrajudiciário de 

resolução de disputas, incluindo a mediação, a 

arbitragem e as práticas de direito costumeiro ou as 

práticas autóctones de justiça, que devem ser 

utilizados, quando adequados, para facilitar a 

conciliação e obter a reparação em favor das vítimas.  

 

É notório que muitas vítimas que a nós foram apresentadas necessitam 

de apoio psicológico, o que encontra amparo no artigo 14 da Declaração das 

vítimas que diz: 

As vítimas devem receber a assistência material, 

médica, psicológica e social de que necessitem. 

 

Os encarregados da aplicação da lei agem publicamente sob a autoridade 

direta do Estado que lhes confere poderes especiais. As práticas e decisões 



tomadas pelos encarregados da aplicação da lei devem consequentemente ser 

vistas e aceitas como práticas e decisões do Estado pelas quais este é o 

responsável e tem contas a prestar. As práticas de aplicação da lei devem ser 

baseadas no respeito e obediência as leis do Estado. Contudo, a evidência de 

alguns relatos revela o que deve ser considerado como indícios de um abuso de 

poderes legais ou de autoridades. Quando as práticas de aplicação da lei violam 

os direitos, e liberdades dos cidadãos individualmente, o fundamento real para 

os estabelecimentos e a aceitação da autoridade do Estado é questionável. 

Sempre que tais práticas persistam sem consequências (judiciais) para os 

responsáveis, não é meramente a credibilidade do Estado com respeito às 

obrigações internacionais em direitos humanos que está em risco, mas também 

o próprio conceito e qualidade dos direitos e liberdades individuais.  

De acordo com leis internacionais, a responsabilidade pela prevenção e 

detecção do crime tem sido atribuída às organizações de aplicação da lei. Isso 

deve ser entendido de forma a incluir a responsabilidade por investigar crimes 

cometidos por funcionários públicos, portanto, também pelos encarregados da 

aplicação da lei. A indicação dessa responsabilidade pode ser encontrada nos 

códigos penais nacionais, que, frequentemente, contém disposições acerca de 

transgressões puníveis cometidas por uma pessoa agindo oficialmente. A 

penalidade que pode ser imposta a tais ofensas leva em consideração o fato de 

que o perpetrador agiu oficialmente e as sérias consequências que isso pode 

acarretar. É notório os traumas causados aqueles que hoje lutam pelo retorno 

as corporações.  

Há muito se luta nas corporações policiais por direitos humanos na 

Corporações. Em muitos países, comissões especiais foram estabelecidas para 

assegurar que as leis e regulamentos concernentes à proteção dos direitos 

humanos sejam efetivamente aplicadas. A maioria das comissões funciona 

independentemente de outros órgãos do governo, embora seja comum, que 

delas se exija fazer relatório ao parlamento regularmente. É bom ressaltar que 

as comissões de direitos humanos preocupam-se principalmente com a proteção 

dos cidadãos contra a discriminação e com a proteção dos direitos civis e outros 

direitos humanos. As funções precisas e os poderes de uma comissão em 

particular serão definidos no ato legislativo ou no decreto que a estabelece. 

Essas leis também tratarão de definir a jurisdição da comissão, especificando o 

âmbito da conduta discriminatória ou da violação sobre o qual é autorizada a 

investigar. Algumas comissões preocupam-se com violações alegadas de 

quaisquer dos direitos reconhecidos na constituição. Outras são capazes 

de considerar casos de discriminação de uma ampla gama de áreas, incluindo 

raça, cor, religião, sexo, nacionalidade ou origem étnica, deficiência, condição 

social, orientação sexual, convicções políticas e descendência.  

Uma das mais importantes funções investigadas por uma comissão 

de direitos humanos é receber e investigar denúncias de indivíduos, e se 

for o caso de grupos, alegando abuso de direitos humanos cometidos na 

violação de legislação em vigor, no caso em tela, seja por falta de ampla 

defesa e contraditório, seja por abuso de poder ou assédio moral. Tais 

denúncias podem bem incluir as que são feitas contra organizações de aplicação 

da lei ou seus funcionários. A fim de conduzir suas tarefas adequadamente, a 

comissão normalmente terá a autoridade para obter provas relacionadas à 



matéria sob investigação. Mesmo se usado só raramente, esse poder é 

importante para precaver-se contra a possibilidade de frustração pela falta 

de cooperação por parte da pessoa ou do órgão contra o qual há uma 

denúncia.  Embora existam diferenças consideráveis nos procedimentos e 

resolução das denúncias, muitas contam com a conciliação e/ou arbitragem. Se 

o processo de conciliação fracassa na resolução da contenda, a comissão pode 

ser capaz de recorrer à arbitragem pela qual emitirá, após uma audiência, uma 

decisão. Ressalta-se que a habilidade de uma comissão para iniciar inquéritos 

por conta própria é uma medida importante de sua força e provável eficácia. 

Tendo em vista o fato de que violações de direitos humanos são atos ou 

omissões que constituem violação, de modo idêntico, do direito penal que vigora 

dentro do território do Estado ou de normas internacionalmente reconhecidas 

relativas aos direitos humanos, os Estados estão sujeitos ao compromisso de 

exercer controle judicial sobre tais atos e omissões, bem como proteger as 

vítimas destes. Onde uma violação de direitos humanos é também uma violação 

do direito penal, as implicações para o controle judicial estão prescritas na 

legislação nacional. Contudo, o direito é, em propósito e âmbito, normalmente 

concernente mais ao perpetrador que às vítimas do crime. Aspectos de 

compensação e reparação para vítimas frequentemente tornam-se objeto de 

processos civis subsequentes.  

É fato que o tempo transcorrido de algumas denúncias podem influenciar 

em alguns aspectos legais, mas é bom se observar que para as normas 

internacionalmente reconhecidas de direitos humanos que não estão ainda 

incorporadas à legislação nacional, o que pode ser o caso da legislação militar, 

ainda pouco adequadas ao Estado Democrático de Direito, as cortes e tribunais 

do Estado estão, no entanto, sob a obrigação de tomar aquelas normas em 

consideração, na medida em que elas formam parte do direito internacional 

costumeiro, ou integrem algum tratado do qual nosso Estado faça parte.  

Um dos pontos mais complexas dos abusos de direitos, em especial nas 

Corporações militares, são os mecanismos de denúncia. Aqueles que deveriam 

proteger direitos, em muitos casos são os primeiros a usurpá-los. Reforçaremos 

aqui o fato de que os “encarregados da aplicação da lei devem respeitar e 

proteger a dignidade humana, manter e apoiar os direitos humanos de todas as 

pessoas, sem distinção de qualquer natureza. Nos casos apresentados na 

Audiência Pública para tratar o tema “anistia de policiais militares no DF” é 

preciso ter sempre em vista os quatro princípios fundamentais que devem guiar 

a prática adequada da aplicação da lei: legalidade, necessidade, 

proporcionalidade e ética. Entendemos que todas as práticas de aplicação da lei 

deverão estar fundamentadas no direito positivo, embora, ao mesmo tempo, o 

recurso às mesmas seja ditado pelas circunstâncias determinadas e a gravidade 

das medidas tomadas não deva ser excessiva em relação àquela situação 

específica, ou seja, a transgressão disciplinar. Observa-se em muitos casos 

apresentados que nem sempre o princípio da legalidade e, sobretudo, os de 

necessidade e proporcionalidade foram observados. Ha indícios de violação de 

direitos, na maioria das vezes há repetições de alguns “modus operandi” dos 

operadores responsáveis pela aplicação que merecem atenção e até mesmo 

uma revisão de seus atos. 



O PIDCP (Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos), artigo 2º, 

impõe a obrigação aos Estados partes de “assegurar que toda pessoa, cujos 

direitos ou liberdades reconhecidas no presente Pacto são violados, possa 

dispor de um recurso efetivo, mesmo que a violação tenha sido cometida por 

pessoas que agiam no exercício de funções públicas. 

O requerimento vem demonstrar que a Administração tem capacidade 

própria na invalidação de seus atos, apresentando maior amplitude do que a 

concedida ao Poder Judiciário, pois que o desfazimento dos atos abrange 

considerações de mérito e de ilegalidade. 

A possibilidade de anulação dos atos pela própria Administração tem 

merecido prestígio pelas Cortes de Justiça de todo o país, inclusive pelo Pretório 

Excelso, que chegou a circunscrever a matéria na Súmula 473. 

“Súmula 473 - A administração pode anular 

seus próprios atos, quando eivados de vícios 

que os tornam ilegais, porque deles não se 

originam direitos; ou revogá-los, por motivo de 

conveniência ou oportunidade, respeitados os 

direitos adquiridos e ressalvada, em todos os 

casos a apreciação judicial. 

A partir do ensinamento de Seabra Fagundes (Revogação, RF 107/218, 

Anulamento do Ato Administrativo, RDA 2/487), a jurisprudência consolidada 

na referida súmula 473 da Suprema Corte firmou o entendimento de que a 

Administração pode anular os seus próprios atos quando eivados de vícios 

que os tornem ilegais. 

Existe o entendimento que o ato de licenciamento de Praça, sem 

estabilidade é discricionário e legítimo, não caracterizando punição. Mas, ainda 

que não seja punitivo, esse pode ser ilegal, passível, assim, de anulação. 

Punição sumária, sem permissão do exercício do direito de defesa, é a mais 

arrematada forma de arbítrio, com ela não se coaduna o disposto no art. 5º, LIV 

e LV, da Carta Superior, que assegura aos acusados a garantia do contraditório 

e amplitude da defesa. 

O mestre Hely Lopes Meirelles, diz que à competência de anular atos 

ilegais é ampla para a Administração, pode ser exercida de ofício, pelo 

mesmo agente que o praticou, ou por autoridade superior que tomou 

conhecimento da ilegalidade, por meio de recurso ou avocação (in direito 

administrativo brasileiro, 17ª ed. Malheiros Editores, 1990, p. 191). 

A ampla defesa e o contraditório pressupõem o respeito ao princípio do 

devido processo legal, no qual se encontra inserido o princípio da inocência, 

princípios estes que o processo administrativo deve observar, já que a 

Constituição o igualou ao processo judicial. 

O referido princípio insere-se perfeitamente no âmbito administrativo militar. 

Neste diapasão, importante trazer à lição de Paulo Tadeu Rodrigues Rosa, a 

seguir transcrita: 

Na dúvida, quando da realização de um 

julgamento administrativo onde o conjunto 

probatório é deficiente, não se aplica o 



princípio in dubio pro administração, mas o 

princípio in dubio pro reo, previsto na 

Constituição Federal e na Convenção 

Americana de Direitos Humanos, que foi 

subscrita pelo Brasil. 

 

A ausência de provas seguras ou de elementos que possam demonstrar 

que os acusados tenham violados os dispostos no regulamento disciplinar leva 

à sua absolvição com fundamento no princípio da inocência, afastando-se o 

entendimento segundo o qual no direito administrativo militar vige o princípio in 

dubio pro administração, que foi revogado a partir de 5 de outubro de 1988. 

A autoridade administrativa militar (federal ou estadual) deve atuar com 

imparcialidade nos processos sujeitos aos seus julgamentos, e quando esta 

verificar que o conjunto probatório estampado é deficiente deve entender pela 

absolvição do militar. A precariedade do conjunto probatório deve levar à 

absolvição do acusado para se evitar que este passe por humilhações e 

constrangimentos de difícil reparação, que poderão deixar suas marcas mesmo 

quando superados, podendo refletir nos serviços prestados pelo militar à 

população, que é consumidor final do produto de segurança pública. Dessa 

forma, importante esclarecer que a Constituição Federal garante a todos os 

acusados, seja em processo criminal, seja em processo administrativo, o direito 

de serem considerados inocentes, até que uma decisão irrecorrível lhe diga 

culpado, portanto, perfeitamente, aplicável o princípio da presunção de inocência 

no processo administrativo disciplinar. 

 

DO ENCAMINHAMENTO: 

 

É fato que durante a Ditadura militar no Brasil ocorreram várias 

arbitrariedades, dentre elas torturas, mortes, exilamentos. Para investigar tudo 

isso criaram uma “Comissão da verdade”. E quantas arbitrariedades ocorreram 

em plena democracia? Nestes casos, a quem recorrer? Várias arbitrariedades 

ocorrem até os dias de hoje em alguns ambientes castrenses, mas existe um 

período da história, nas corporações policiais, que o assédio moral e o abuso de 

autoridade se intensificou.  

Hoje no DF em vários estados existe uma luta por direitos humanos e 

“humanos direitos” dentro das corporações policiais. Choca ouvir os relatos de 

“ex-policiais” e de “policiais antigos” que vivenciaram fase tão obscura, a lógica 

era sempre a mesma ao ver os documentos probatórios apresentados, o famoso 

“trinta e rua”. Não havia um processo legal, o “Regulamento que eu quero”, o 

famoso RQQ, no meio militar, imperava.  

Os direitos e garantias individuais, materializados pelos princípios 

constitucionais aqui abordados, devem ser seguidos e observados por todos, 

inclusive pelas autoridades. Sendo assim, sugiro ouvi-los no sentido de 

compreender melhor a situação e quiçá até ver mecanismos, caso existam, para 

a anulação dos atos punitivos de licenciamentos aqui referidos. Uma outra 

sugestão é uma “Comissão da Verdade” no legislativo para apurar todos os 



excessos nos processos administrativos nos últimos trinta anos nas 

corporações, em especial, no que tange ao processo legal que necessita de 

ampla defesa e contraditório.  

 

 

 

 

Aderivaldo Cardoso 

Assessor Especial. 

 

 


