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QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO (QVT) E A SAÚDE DO

POLICIAL MILITAR

Aldo José Bezerra de Oliveira1

Resumo

A segurança  pública  tem se  tornado  cada  vez  mais  objeto  de
discussões na sociedade. Atualmente, a cobrança por resultados
tem sido mais acalorada, ainda mais com o advento e proliferação
das redes sociais. Na ponta da lança encontra-se o policial militar,
o qual, por seu serviço ostensivo, encontra-se exposto as mais
diversas  pressões  advindas  dos  comandantes,  da  família,  da
mídia  e  dos  mais  variados  segmentos  sociais.  Neste  contexto
surge  e  urge  a  preocupação  com  a  Qualidade  de  Vida  no
Trabalho (QVT) desse profissional o qual tem reflexos imediatos
na  sua produtividade  e  principalmente  na  sua saúde mental  e
física. Estresse, fadiga, explosões emocionais, depressão, vícios,
enfim, diversos problemas de saúde são afetados por uma falta
de  política  de  QVT.  A própria  Organização  Mundial  de  Saúde
(OMS) discute este tema há décadas. Sendo assim, este trabalho
se propõe a debater e conhecer sobre a Qualidade de Vida no
Trabalho e a saúde do policial militar, por meio de uma pesquisa
sobre  seus  conceitos  e  na  indicação  de  um  mecanismo  de
aferição adequado, assim como na proposição de um instrumento
de  execução  de  uma  política  perene  de  QVT  nas  unidades
militares.

Palavras-chave: Gestão Pública. Qualidade de Vida no Trabalho.
Saúde do policial. 

________________
 ¹ Major PMPE. Gestor - Assistência Militar PCR. Graduado em Segurança
Pública – SDSPE (APMP). Graduado Bacharel em Administração – UFPE.
Graduado Bacharel em Direito - UFPE. Especialista em Gestão Pública -
IFPE.  Especialista  em  Gestão  de  Pessoas  –  Faculdade  de
Teologia.bezerra.aldo@gmail.com.
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Abstract

Public security has become the focus of discussions by society
over and over. Currently, the demand for results has been greater,
especially regarding the advent and spreading of social media. On
top of that lies the policeman, which, by his ostentation service, is
exposed to plenty of  pressure from his superiors,  family,  media
and other several social entities. In this context, the concern about
labor life quality (LLQ) of this professional rises and it’s urgent. It
has  immediate  reflects  on  his  productivity  and  mainly  on  his
mental and physical health. Stress, fatigue, emotional breakdown,
depression, addictions, therefore, a myriad of health problems are
affected  by  a  shortage  of  LLQ  policies.  The  World  Health
Organization (WHO) itself  has discussed this  subject  for  years.
Thus, this work focuses on debating and going further on Labor
Life  Quality  and  the  police  officer’s  health  by  searching  for  its
concepts,  and by the indication of an appropriate measurement
mechanism, as well as the proposition of an execution instrument
for a LLQ permanent policy in the military units.

Key  words:  about  labor  life  quality  (LLQ),  policemen’s  health,
public management
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1 INTRODUÇÃO

O tema segurança pública tem se tornado cada vez mais relevante nos

debates sociais. Destarte, considerando que a velocidade das informações nos dias

mais  hodiernos  reverbera  nos  gestores  deste  setor  profissional,  os  quais,

submetidos a intensa fiscalização de seus atos administrativos, necessitam cada vez

mais demonstrar bons e profícuos resultados. 

Neste diapasão, na ponta da lança se encontra o policial militar, o qual

é a foz de todas as cobranças sociais acerca deste tema, e, consequentemente, é o

trabalhador mais exigido em cumprir  metas por seus gestores superiores.  Sendo

assim, percebe-se cristalinamente que a saúde mental e física deste profissional é

exigida à exaustão. Estresse, violência laboral  e doméstica,  doenças vasculares,

depressão,  dentre  outros  sintomas  das  exigências  a  que  são  submetidos,  são

reflexos facilmente percebidos neste profissional.

Sendo assim, o  ser humano policial  militar  precisa ter uma especial

atenção no seu ambiente  laboral.  Um dos aspectos  mais  delicados e que afeta

profundamente na atividade do profissional em todas as áreas, e não seria diferente

ao policial militar, se trata dos cuidados com a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT).

A segurança pública está cada vez mais familiarizada com os termos

Crimes Violentos Letais  Intencionais (CVLI)  e os  Crimes Violentos ao Patrimônio

(CVP),  os quais são índices de criminalidade que estão no principal  foco destes

profissionais,  entretanto,  faz-se  necessário  que  os  gestores  e  comandantes

recordem-se  que  as  pessoas  que  labutam neste  combate  à  criminalidade  diária

precisam ter  uma QVT adequada para que alcance um serviço eficiente,  com o

mínimo de prejuízo à saúde mental e física.

Rememore-se  que  a  Polícia  Militar  tem  a  ordem  constitucional  de

“Polícia Ostensiva e preservação da Ordem Pública” (BRASIL, 1988). Sendo assim,

devido a esta ostensividade, este profissional se encontra exposto a todas as críticas
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sociais no desempenho de suas atividades, ainda mais aceleradas com o advento

da proliferação das redes sociais.

Entrementes,  os  gestores  superiores  da  segurança  pública  exigem

metas cada vez mais ambiciosas na redução da criminalidade, o que é totalmente

compreensível,  pois  a  meta  ideal  sempre  será  a  utópica  ausência  total  de

criminalidade e uma sociedade em perfeita ordem social. Contudo, estas cobranças

afetam diretamente na saúde mental e física dos policiais militares, requerendo uma

atenção especial nos cuidados na QVT destes profissionais. Menezes (2008, p. 06),

em  seu  trabalho  de  pesquisa  de  campo  em  uma  empresa  de  alimentos  em

Fortaleza-CE  corrobora  ao  afirmar  que  um  bom  programa  de  QVT pode  gerar

excelentes  resultados  de  produtividade,  e  principalmente  de  saúde  aos

trabalhadores, quando concluiu que: 

O resultado da aplicação do programa de qualidade de vida no trabalho

refletiu  em  melhoria  da  saúde  mental,  física  e  psicológica  dos

funcionários,  repercutindo  positiva  e  instantaneamente  na  qualidade  do

seu trabalho profissional na empresa objeto do estudo de caso. (grifo nosso)

Portanto, nesta linha de raciocínio, conclui-se que, obrigatoriamente, se

faz mister  executar  e  manter  um bom trabalho de gestão de pessoal  na Polícia

Militar, o qual vise proporcionar um bom ambiente de trabalho, que, eventualmente,

reflita em serviços de segurança pública mais eficaz. O emprego de uma política de

Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), em caráter permanente aos policiais militares,

seria essencial na nossa cultura organizacional. 

Destarte,  devidamente  justificado  pela  importância  do  tema  ora

apresentado,  este  artigo  se  propõe  a  conhecer  esta  ferramenta  de  gestão  de

pessoas, inclusive lançando mão de um recente trabalho de campo apresentado no

CAO/18, com o desiderato de incutir  nos gestores da área de segurança pública

uma cultura de boas práticas administrativas, as quais implantem e mantenham um 
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trabalho perene de QVT nos mais  diversos setores  laborais  da  PMPE,  desde o

destacamento  policial  mais  humilde,  até  os  altos  comandos.  Trata-se  de  uma

pesquisa descritiva acerca do tema, como instrumento de fácil conhecimento geral.

2 QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO (QVT): DOS CONCEITOS GERAIS À

SAÚDE E MOTIVAÇÃO DO TRABALHADOR

É de conhecimento geral que o gestor em segurança pública lida com

um bem intangível:  A sensação de segurança.  Satisfazer  essa  sensação a  toda

sociedade é uma tarefa hercúlea, e passa, necessariamente, por um bom trabalho

promovido pelo policial militar nas suas atividades de rua. Conforme já perlustrado, a

Qualidade de Vida no Trabalho deste profissional é uma condição essencial para

que  desenvolva  um  trabalho  eficiente  na  atividade  fim.  Tal  assertiva  pode  ser

comprovada ao se aprofundar na literatura acerca do tema. 

2.1 A Qualidade de Vida no Trabalho (QVT): Conceitos gerais 

A QVT é um termo relativamente novo na literatura da administração

científica,  credita-se sua aparição em meados dos anos sessenta ou setenta do

século passado. Ferreira (2011, p 19) rememora acerca dessa gênesis:

 
A Qualidade  de  Vida  no  Trabalho  (QVT),  ou  seja,  aquela  inerente  ao

contexto das organizações formais, pois aqui já está implícita a noção de

emprego  e  trabalho  assalariado,  é  tema  de  crescente  interesse  entre

acadêmicos e profissionais desde a década de 70 do século passado.

Trata-se de um tema caro aos gestores mais modernos que buscam

excelência nos resultados, onde, devido a sua subjetividade de causa e efeito, haja

vista se tratar de uma ferramenta que lida com o ser humano, muitos debates são

enveredados  antes  de  se  executar  um  trabalho  prático  e  continuado  nas

organizações. Percebe-se que cada vez mais o tema é recorrente entre os gestores
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eficazes. Chiavenatto (1999, p. 09) define assim a QVT:

Qualidade  de  vida  no  trabalho  (QVT)  é  um conceito  que  se  refere  aos

aspectos da experiência do trabalho, como estilo de gerência, liberdade e

autonomia para tomar decisões, ambiente de trabalho agradável, segurança

no  emprego,  horas  adequadas  de  trabalho  e  tarefas  significativas.  Um

programa de QVT procura estruturar o trabalho e o ambiente de trabalho no

sentido de satisfazer a maioria das necessidades individuais do empregado

e tornar a organização um local desejável e atraente

Percebe-se cristalinamente que a QVT se trata de uma percepção por

parte do trabalhador sobre as condições do ambiente de trabalho, onde cabe ao

gestor  de  excelência  ter  a  sensibilidade  suficiente  de  detectar  estes  níveis  de

satisfação  ou  insatisfação  nos  colaboradores  e  lançar  mão  de  instrumentos

gerenciais para maximizar as boas práticas e reduzir as insatisfações. A tendência

natural, ao longo do tempo seria propiciar ao trabalhador um ambiente favorável de

tal maneira que a execução do serviço final seja de uma maior eficiência e eficácia,

potencializando a produtividade e a saúde mental/física do profissional.

 

2.2  A Qualidade  de  Vida  no  Trabalho  (QVT):  Saúde e  motivação do

profissional 

Um líder de excelência chega a uma conclusão lógica e inexorável:

Uma má gestão na qualidade de vida no trabalho afeta diretamente na saúde do

profissional, afinal, quem tem o desejo de trabalhar em um ambiente hostil e sem

perspectivas profissionais? 

Branco (2015, p.11) reforça essa assertiva a medida que assevera: 

A gestão de programas de promoção da saúde e qualidade de vida e

segurança no trabalho com a utilização de práticas baseadas em evidências
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torna-se cada vez necessária no país. Reflexo da exigência da melhoria da

performance individual e dos resultados corporativos atualmente impactados

pelo envelhecimento da população, pelo aumento de doenças crônicas e

crescente urbanização (e suas repercussões), a busca pela construção de

culturas  de  saúde  e  qualidade  de  vida  que  resultem  na  melhoria  da

condição de saúde se faz evidente. (grifo nosso) 

Portanto,  o  gestor  que  se  preocupa  com  este  tema  está  se

preocupando diretamente com a saúde do profissional em segurança pública. Vilarta

e Gutierrez (2008, p. 71) rememoram a definição de qualidade de vida definida pela

OMS como  sendo  “A percepção  do  indivíduo  sobre  a  sua  posição  na  vida,  no

contexto da cultura e dos sistemas de valores nos quais ele vive, e em relação a

seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”, reforçando ainda mais que

temas subjetivos também repercutem na administração da QVT. 

Torna-se  evidente  que  se  trata  de  uma  percepção  subjetiva  do

profissional,  todavia  provocada  pelo  ambiente  interno  (motivação)  e  externo

(estímulos  gerenciais).  Maximiano  (2000,  p.  357)  definia  que  esses  estímulos

gerenciais externos seriam essenciais para a motivação interna do profissional, em

face de que este tem suas aspirações e expectativas, as quais afetam em sua saúde

física  e  mental,  consequentemente  em  sua  produtividade.  Cabe  ao  gestor  de

excelência reconhecer a existência deste aspecto e propiciar, o máximo possível, um

ambiente salutar de trabalho. 

Eis que surge a dúvida: Quais instrumentos podem ser utilizados para

aferir a QVT em um ambiente laboral dos profissionais em segurança pública e como

o comandante deve reagir as informações obtidas?
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3  ANALISANDO  A  QVT  NO  AMBIENTE  DE  UM  BATALHÃO  DA  PMPE  –

EXEMPLO PRÁTICO

Em  recente  Trabalho  Científico  de  conclusão  do  Curso  de

Aperfeiçoamento  dos  Oficiais  (CAO)  da  PMPE  em  2018,  foi  apresentada  uma

pesquisa de campo realizada como universo de pesquisa uma Companhia de Polícia

Militar  (CPM)  do  16º  BPM,  lançando  mão  de  instrumentos  de  gestão  bastante

pertinentes na análise da QVT dos profissionais lotados naquela subárea militar. No

resumo do TCC, Oliveira (2018, p. 05) assim descreve a importância do trabalho de

campo realizado:

Haja  vista  que  nos  tempos  hodiernos,  cada  vez  mais,  a  demanda  por

segurança  pública  vem  sendo  uma  das  principais  problemáticas  aos

governantes, os quais acabam por exigir, na mesma proporção, metas de

eficiências  aos  servidores  que  atuam  nesta  área,  onde,  dentre  outros

servidores sobre o qual recaem estas metas encontra-se o policial militar.

Cabe ao comandante desenvolver estímulos ao ser humano policial militar

para  que  este  alcance  motivação  e,  consequentemente,  trabalhem com

maior eficiência nas suas atividades. Um importante instrumento de gestão

neste sentido seria a QVT.

Portanto, desenvolver estímulos externos é a cerne de trabalho de um

comandante  preocupado  com  a  QVT  em  seu  ambiente  de  trabalho,  visando  a

motivação do profissional na execução de seu trabalho, e consequentemente, um

resultado final mais eficiente. 

Existem  diversos  mecanismos  de  análise  da  QVT  que  já  foram

estruturados por estudiosos e apresentados na literatura da administração científica.

Merecem maiores destaques os trabalhos de Walton, Hackman e Oldham, Nadler e

Lawler,  dentre outros.  O trabalho apresentado no 16º Batalhão traçou como meta

obter uma adaptação dos métodos consagrados na doutrina de gestão de QVT à
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 realidade da caserna estadual.

Preliminarmente, haja vista o tema de QVT estar diretamente ligada ao

tema da motivação, o trabalho científico supracitado pesquisou acerca da teoria da

hierarquia das necessidades de Maslow. Chiavenatto (2008, p. 232) resumiria essa

teoria como o conhecimento de que as necessidades humanas estão arranjadas em

uma pirâmide de importância e de influência do comportamento humano. 

Sendo assim, existiria uma hierarquia de necessidades inerentes ao

ser humano, e só após estas serem saciadas o trabalhador estaria confortável o

suficiente para desenvolver sua própria motivação e consequentemente executar um

serviço  mais  eficaz.  Essa  hierarquia  de  necessidades  humanas  estaria  assim

definida e sequenciada por importância: 1) Fisiológicas; 2) Segurança; 3) Sociais; 4)

Estima e; 5) Auto-realização;

Conhecida a teoria de Maslow, em ato contínuo,  o trabalho efetuou

extensa pesquisa de modelos de aferição de QVT já consagrados na administração

científica.  Cita-se que, para Gonçalves, Gutierrez e Vilarta (2005, p.  97)  Richard

Walton seria uma  referência quase que obrigatória no tema, portanto, o TCC em

comento  tomou  como  referência  o  Modelo  de  Walton,  o  qual  estabelecia

interessantes e práticos mecanismos na percepção da QVT. 

A pesquisa caminhou, então, no sentido de relacionar as duas teorias

dos consagrados autores (Abraham Maslow e Richard Walton),  com o intuito  de

conceber um modelo pertinente ao âmbito militar. 

Na sequência  foi  desenvolvido  um questionário  padrão  para  coletar

dados junto aos profissionais militares da subárea militar pesquisada, o qual pode,

inclusive,  ser  utilizado  em  outras  unidades  militares  que  queiram  trabalhar  sua

gestão de comando sobre este tema (QVT).

O questionário proposto por Oliveira (2018) tem uma primeira parte de

qualificação estatística, onde, sem identificação do entrevistado, coletam-se dados

quantitativamente, traçando o perfil geral dos pesquisados (idade, gênero, tempo de 
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serviço, etc), com a finalidade de serem submetidos a interpretações mais apuradas

e específicas dos dados. 

A segunda  parte  do  questionário  indaga-se  o  grau  de  satisfação  e

insatisfação dos profissionais em cada dimensão estabelecida na teoria de Walton

(carga  de  trabalho,  salubridade  laboral,  equipamentos  utilizados  no  serviço,

liberdade  de  expressão,  normas/rotinas,  relacionamentos,  crescimento  pessoal,

valorização do trabalho, etc), possibilitando ao comandante identificar os principais

aspectos que afetam na QVT dos seus subordinados, e estabelecer alternativas de

melhorias  (estímulos  externos)  na  sua  gestão,  as  quais  neutralizem  estas

insatisfações e potencialize as satisfações identificadas. 
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Figura 1: Questionário proposto por Oliveira (2018), Parte inicial

Fonte: Oliveira (2018)
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Figura 2: Questionário proposto por Oliveira (2018), Parte final

Fonte: Oliveira (2018)

Após a análise dos dados coletados com o questionário aplicado, o

instrumento de gestão final proposto no trabalho científico em comento trata-se de

algo típico e familiar ao ambiente militar: Um plano de ação (ou plano de comando),

composto por propostas de metas gerenciais que venham a melhorar a QVT dos 
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profissionais de segurança pública no âmbito militar a curto, médio e longo prazo, o

qual seria fruto direto das informações obtidas com o próprio universo pesquisado. 

4 CONCLUSÃO

Este artigo se propõe a desafiar os comandantes militares nos diversos

níveis (Batalhão, companhias, pelotões e destacamentos) a inverterem o seu objeto

de gestão. Atualmente a diminuição dos índices de criminalidade é o foco destes

comandantes, onde o ser humano policial militar é o meio para atingir este objetivo.

A nova proposta seria colocar o policial militar como foco de atenção e, por meio de

uma razoável Qualidade de Vida no Trabalho, conseguir atingir bons resultados nos

índices de criminalidade,  bem como,  simultaneamente,  garantir  a  médio  e longo

prazo uma melhor saúde mental e física aos policiais militares.

Relevante saber que o policial militar é quem de fato está na ponta da

lança no atingimento das metas das unidades militares. Uma QVT satisfatória inibirá

diversas intempéries  à  saúde como o  estresse,  depressão,  fadiga,  pressão alta,

diabetes,  dentre  outros.  Com os cuidados  com a satisfação  e  saúde do  policial

militar, o serviço da atividade fim deverá alcançar uma maior eficiência, portanto,

atingir melhores resultados.

Mecanismos  para  conhecer  este  grau  de  satisfação/insatisfação

existem. Por meio de informações obtidas com os próprios atores, através de um

questionário adequado ao ambiente da caserna, um gestor de excelência poderá

promover  atos  administrativos  que  visem  neutralizar  ambientes  danosos  ao

trabalhador nos seus afazeres laborais. 

Conclui-se este artigo com a indicação do método na coleta de dados

existente  no  questionário  produzido  pelo  Trabalho  de  Conclusão  de  Curso  de

Oliveira (2018), ou seja, na busca de informações acerca da QVT junto aos próprios 

18

                                                              DOUTRINAL 
                           Revista Doutrinária da Polícia Militar de Pernambuco 
  Artigo publicado no Vol. 09 – Nº 02 – Edição de Jul a Dez 2020 – ISSN 2318-3152    
            Versão on-line disponível em: http://www.pm.pe.gov.br/edicao-atual-2



D

policiais  militares,  bem  como  se  indica  como  instrumento  de  planejamento,

organização e execução do programa de QVT a sua inserção no plano de comando

da unidade militar. 

Este  método  de  gestão  tem  como  cerne  maximizar  os  pontos

observados como satisfatórios e, principalmente, neutralizar os pontos considerados

como insatisfatórios obtidos no questionário.

A Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) é um aspecto relevante na

saúde do trabalhador, tanto que a Organização Mundial de Saúde (OMS) trata sobre

o  tema  em  diversas  discussões,  portanto,  as  organizações  militares  e  seus

comandantes  devem,  cada  vez  mais,  obter  conhecimentos  sobre  este  assunto.

Policiais  militares  saudáveis  e  satisfeitos  no  ambiente  de  trabalho  tendem  a

promover bons serviços à sociedade. Isto é fato.
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LEGÍTIMA DEFESA NO PROCESSO DISCIPLINAR: LIMITAÇÃO

DO PODER ESTATAL PELO EXERCÍCIO DO DIREITO À

AMPLA DEFESA DO ACUSADO

Olympio Fraga Bisnetto¹

Resumo

O presente artigo, fruto de atividade acadêmica do doutorado em
Direito,  busca analisar  a possibilidade de aplicação da legítima
defesa no processo administrativo disciplinar como forma de efeti-
vação de direitos humanos dos agentes públicos, em particular,
dos que laboram na área de segurança. O fundamento de aplica-
ção desse instituto reside no princípio da unidade do ordenamento
jurídico, que concebe que as divisões propostas são de ordem
meramente didática, sendo possível a intersecção de institutos de
direito penal e processual penal ao processo disciplinar. Essa pos-
sibilidade de intersecção entre institutos do Direito permite  que
haja o diálogo entre variados “ramos” jurídicos, enaltecendo a na-
tureza harmônica e sistêmica do ordenamento e proporcionando o
efetivo usufruto de direitos humanos.

Palavras-chave: Direitos humanos. Legítima defesa. Unidade do
ordenamento.
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de Buenos Aires (UBA). Mestre em Direito das Relações Internacionais pela
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cional e bacharel em Direito pela ASCES-UNITA. (habilitado na OAB/ PE - exa-
me 2008.3). Coordenador da especialização em Direito Penal da Escola Supe-
rior da Advocacia (ESA) e da OAB/PE. Lecionou na graduação e especializa-
ção lato sensu em Direito na UniFacol (Faculdade Osman Lins) e na Faculdade
Maurício de Nassau – UNINASSAU. Lecionou também nas faculdades UniFa-
vip Wyden e FABEJA (Faculdade de Belo Jardim). Palestrante em faculdades
(e outras instituições) sobre temas na área jurídica e de Segurança Pública. E-
mail: olympiofragaf@gmail.com
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 Abstract

his article, fruit of academic activity of the doctorate in Law, look
for to analyze the possibility of applying the self-defense in discipli-
nary administrative proceedings as a way of effectuation of human
rights of public agentes, particularly those who work in the security
area. The foundation of application of that institute lies on the prin-
ciple of the unity of the legal system that conceives that the propo-
sed divisions are a merely didactic order, being possible the inter-
section of institutes of criminal law and criminal procedure to the
disciplinary  process. This  possibility  of  intersection  between law
institutes  allows for  a  s  dialogue between different  legal  “bran-
ches”, extolling the harmonic nature and systemic of the ordering
and providing the effective usufruct of the human rights.

Key words: ordering unit, self-defense, human rights.
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1 INTRODUÇÃO

Este artigo objetiva analisar a legítima defesa como excludente de ilici-

tude do fato típico e sua aplicabilidade, em determinados casos, ao processo admi-

nistrativo disciplinar, atuando assim como fator de limitação do jus puniendi (poder

de punir) estatal, permitindo a efetivação do direito fundamental (e humano) à ampla

defesa - à luz da Constituição Federal e da Convenção Americana sobre Direitos Hu-

manos- de agentes públicos, em especial os da área de segurança pública.

A comunicabilidade entre institutos de Direito Penal e Processual Penal

ao processo administrativo disciplinar é juridicamente possível em decorrência do

princípio da unidade do ordenamento jurídico, que concebe o Direito como ciência

UNA em que suas “ramificações” se inter-relacionam, possibilitando um caráter de

interdisciplinaridade, na qual as normas estão dispostas de maneira escalonada e hi-

erarquizada, porém mantendo seu caráter de unidade e coerência do sistema nor-

mativo, conforme os ensinamentos de Hans Kelsen e Norberto Bobbio.

Desse modo, o Direito se apresenta como uma realidade em si, com-

pondo um todo indissociável no ordenamento, voltando-se à busca da pacificação

social e da resolução dos conflitos, apresentando-se fracionado em ramos apenas

com o intuito didático e para facilitar a sua aplicação.
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2 INTERSECÇÃO ENTRE O DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL E O PRO-

CESSO DISCIPLINAR: UNIDADE DO ORDENAMENTO JURÍDICO

Nesse cenário de coerência e unidade do Direito, impende-nos ter em

mente que os seus múltiplos segmentos possuem estreita ligação entre si, constitu-

indo verdadeiros elos unidos de forma harmônica e integrados com o todo, ou mais

precisamente: os diversos ramos do Direito não são plenamente dissociados ou es-

tanques,  mas  se  encontram conectados,  possuindo  pontos  de  intersecção  entre

seus institutos, permitindo sua visão global, conforme preconiza o princípio da unida-

de do ordenamento jurídico, propiciando que as diversas “especialidades” jurídicas

dialoguem entre si, a exemplo do processo penal e do processo administrativo disci-

plinar, que desempenham cada um seu papel de aplicação do poder estatal, haven-

do a sincronia e interação da esfera processual penal à administrativa disciplinar.

Acerca dessa interação, preleciona o jurista argentino Ignacio Tedesco:

“(...) el enjuiciamiento penal no es únicamente um ordenamiento legal, sino que tam-

bién son mecanismos de interacción social en los cuales los distintos actores repre-

sentan un papel con el fin de hallar una verdad a un conflicto determinado”2

Para o filósofo e jurista italiano Norberto Bobbio: “Por unidade é possí-

vel entender como sendo um conjunto de normas entre as quais existe uma ordem.

Essa ordem deve ser entendida como o relacionamento da norma com outras nor-

mas e dela com todo o sistema”3

2 TEDESCO,  Ignacio  F. El  ritual  judicial  penal.  Hacia  una  teoria  sociojurídica  del
enjuiciamento penal: El proceso penal como ritual judicial: espacio, palabras y público. 

3  BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. trad. Maria Celeste C. J. Santos; apres. Tercio Sampaio
Ferraz Júnior. 10. ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1999, p. 71.

24

                                                              DOUTRINAL 
                           Revista Doutrinária da Polícia Militar de Pernambuco 
  Artigo publicado no Vol. 09 – Nº 02 – Edição de Jul a Dez 2020 – ISSN 2318-3152    
            Versão on-line disponível em: http://www.pm.pe.gov.br/edicao-atual-2



D

No mesmo sentido, comenta Nicolitt:  “(...)  as divisões (...)  são mera-

mente didáticas e busca uma maior praticidade, mas que em nada influenciam na

análise do ordenamento como um todo (...) O direito (...) é uno e indecomponível,

sendo a divisão (...) meramente acadêmica” 4 (Grifo nosso).

Dessa forma, inauguramos nossa abordagem, demonstrando que o Di-

reito constitui uma realidade em si como Ciência Jurídica una, compondo um todo in-

dissociável no ordenamento, voltado à busca da pacificação social e da resolução

dos conflitos, apresentando-se fracionado em ramos apenas com intuito didático.

2.1 DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO

DISCIPLINAR: LINHAS DE CONGRUÊNCIA ENTRE ALGUNS INSTITUTOS

O processo penal e o processo administrativo, malgrado suas peculiari-

dades quanto à tutela dos respectivos bens jurídicos, têm institutos afins com linhas

de congruência e comunicação, cuja aplicabilidade daquele ao processo disciplinar

se apresenta como uma realidade prática e juridicamente possível.

Assim,  buscaremos demonstrar  a  afinidade  em alguns  institutos  do

processo penal ao processo disciplinar, mormente, quanto à efetivação de um pro-

cesso justo e garantista, alinhado aos ditames constitucionais, aos tratados interna-

cionais sobre direitos humanos e, consequentemente, ao Estado Democrático de Di-

reito.

Sobre essa afinidade entre os institutos, preleciona Dezan: “Os princí-

pios e institutos de direito penal, (...), são plenamente aplicáveis ao direito adminis-

trativo disciplinar, mormente quando direitos e garantias fundamentais constitucio-

4 NICOLITT, André Luiz. Manual de Processo Penal. 6. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2016, p 2.
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nalmente qualificados são objetos de relação jurídica”5 (Grifo nosso).

Superada a análise acerca dos pontos de convergência entre o proces-

so penal e o processo administrativo disciplinar, compreendemos que há nítida pos-

sibilidade de que determinadas leis e princípios sejam buscados naquele e trazidos

a este, notadamente quando se tratar da tutela de direitos e garantias consagrados

na Constituição em que vários são os institutos afins entre ambos.

Entrementes, buscando delinear o objeto de estudo neste artigo, trata-

remos da legítima defesa de maneira objetiva e pontual, analisando de forma mais

específica a sua aplicação no processo disciplinar como meio idôneo do exercício do

direito fundamental à ampla defesa do acusado. 

3 LEGÍTIMA DEFESA NO PROCESSO DISCIPLINAR COMO FATOR DE LIMITA-

ÇÃO DO PODER ESTATAL 

O Estado, ao monopolizar a solução dos conflitos sociais, é dotado de

poderes que se sobrepõem aos meros interesses particulares, sendo possível que

extrapole sua esfera de poder e invada direitos fundamentais, a exemplo dos agen-

tes de segurança que figurem como acusados no polo passivo de um processo disci-

plinar.

Oportuno destacar que, em matéria de direitos fundamentais e huma-

nos, a doutrina e a jurisprudência são praticamente uníssonas em acatar que seja

proporcionado o maior alcance possível com o escopo de facilitar a plena efetivação

desses direitos, como expressão da dignidade humana, independente de caracte-

rísticas pessoais ou funcionais de seus destinatários.

5 DEZAN,  Sandro  Lúcio.  O  princípio  da  atipicidade  do  ilícito  disciplinar.  Efeitos  jurídicos
produzidos pelos princípios da culpabilidade e da imputação subjetiva. Jus Navigandi, Teresina,
ano 10, n. 556, 14 jan. 2005. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/6154/o-principio-da-atipicidade-
do-ilicito-disciplinar Acesso em: 02 Set. 2019, p 5.
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Como exemplo dessa máxima efetividade de direitos em um cenário

cosmopolita, socorremo-nos ao direito internacional, no qual verificamos que o mo-

derno constitucionalismo envereda por esse diálogo entre os Estados soberanos no

que diz respeito aos direitos fundamentais e humanos, dentro do contexto do cha-

mado “transconstitucionalismo supranacional” como sinônimo de globalização de di-

reitos.

A respeito desse tema, transcrevo trecho de livro de minha autoria.

(...) ao se tratar do tema (...) transconstitucionalismo, no sentido de que a

tendência do próprio direito constitucional moderno é de que as fronteiras

estatais não sirvam de óbice para a observância do direito supranacional,

principalmente no que concerne aos direitos universais, como exemplo, os

direitos humanos.6

Portanto, a tendência é sempre dar a maior ampliação no que concerne

à tutela desses direitos, inclusive no plano internacional, conforme demonstrado no

conceito de transconstitucionalismo, em que se verifica, como mecanismo de contro-

le que detém o acusado, o direito fundamental à defesa, previsto no ordenamento ju-

rídico, fato que embasa nossa proposta de reconhecimento da excludente de ilicitu-

de no processo disciplinar como meio de expansão e efetivação do direito à ampla

defesa. 

6 BISNETTO,  Olympio  Fraga.  A  Limitação  do  Habeas  Corpus  aos  Militares  pela
Constituição Federal de 1988: Os Direitos Humanos dos Militares Brasileiros na Ótica
do Pacto de São José da Costa Rica. 1 ed. Caruaru: WDimeron, 2019, p 90.
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3.1 LEGÍTIMA DEFESA: CARACTERÍSTICAS GERAIS

A legítima defesa agrega-se à própria condição de pessoa humana,

sendo utilizado desde o nascimento e durante todo o transcorrer da vida, mostrando-

se como um comportamento natural do ser humano quando exposto a uma situação

de injusta agressão. Para Galdino Siqueira7: “Tão visceralmente ligada à pessoa se

manifesta a defesa, isto é, a faculdade de repelir pela força o ataque no momento

que se produz (...)”.

Conceituando-a, podemos compreender a legítima defesa como o me-

canismo de solução de conflitos, mediante a autotutela legitimada pelo Estado, em

que o indivíduo repele uma agressão injusta da qual ele próprio ou terceiros estejam

sendo vítimas (ou prestes a serem), utilizando-se dos recursos que tenha disponível,

de forma moderada, e nos escorreitos limites necessários para cessar a agressão.

O penalista argentino Zaffaroni8 explica o emprego da legítima defesa:

“(...) y en la legítima defensa sólo se trata de averiguar cómo se manifesta. El requi-

sito de racionalidad significa que se excluyen de la legítima defensa los casos de le-

siones inusitada o aberrantemente desproporcionadas”.

7 SIQUEIRA. Galdino.  Tratado de direito penal. Parte geral. Rio de Janeiro: José Konfino,
1947. T. l, p 314.

8 ZAFFARONI, Eugenio Raul; ALAGIA Alejandro; SLOKAR, Alejandro.  Manual de Derecho
Penal. Parte General. 2. ed. Buenos Aires: Ediar, 2017, p. 477.
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A legítima defesa possui natureza jurídica de causa de exclusão da ilici-

tude, retirando o caráter criminoso do fato típico cometido pelo agente e, para a sua

alegação, concentra alguns requisitos de ordem objetiva que a referendam9, sendo

eles previstos no art. 25 do código penal10 brasileiro, que foi modificado pela Lei nº

13.964 de 24 de dezembro de 2019 – denominada “pacote anticrime” – acrescentan-

do o parágrafo único ao caput do art. 2511

9 Uso moderado dos meios: É a utilização dos meios (à disposição do agente no momento
da defesa), estritamente necessários, para a contenção da agressão. Aqui não se utiliza um
critério matemático previamente definido, mas deve o magistrado analisar a situação de per si
no caso concreto. Leva-se em conta também o princípio da proporcionalidade na análise dos
bens jurídicos em conflito, entendendo-se como sendo os que estiverem postos ao alcance do
agente. Injusta agressão: Constitui também requisito da legítima defesa, que decorre de um
ato ilícito, contrário ao direito, mas não se exigindo que seja uma infração penal. É necessário
apenas  que  o  agredido  não  esteja  obrigado  a  suportar  essa  agressão.  Atualidade  ou
iminência  da  agressão:  Ao  contrário  do  estado  de  necessidade,  que  só  admite  a  sua
alegação em perigo atual,  a legítima defesa é  reconhecida quando houver uma agressão
que esteja acontecendo  (atual) ou prestes a ocorrer (iminente).  Direito próprio ou de
terceiros: Não apenas a defesa própria pode ser alegada para essa excludente, mas também
a de outrem.

10 “Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários,
repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem” (Grifo nosso).

11 “Observados  os  requisitos  previstos  no  caput deste  artigo,  considera-se  também  em
legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a
vítima mantida refém durante a prática de crimes”.
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Em breve análise da alteração, observamos que esse parágrafo não

trouxe grandes inovações à legítima defesa (pelo menos quanto ao conteúdo), pois

do ponto de vista prático já era possível que qualquer pessoa atuasse em defesa de

outrem, desde que preenchidos os requisitos do caput, sendo prescindível a ênfase

dada à norma em comento tendo, inclusive, sido alvo de críticas por parte da doutri-

na penalista, a exemplo de Rogério Sanches, conforme transcrevemos: “A alteração

não parece trazer reflexos práticos, servindo, quando muito como instrumento para

melhor compreensão do instituto da legítima defesa no dia a dia dos agentes polici-

ais e de segurança pública”12.

Controvérsias à parte, embora não tenha havido substancial mudança

com a introdução do parágrafo único, pelo que nos parece, há de se reconhecer que

o legislador procurou conferir maior destaque (ao menos simbolicamente) no reco-

nhecimento da legítima defesa aos agentes de segurança pública na situação em

que a vítima se encontra como refém, ocasião em que exemplificamos um caso

prático emblemático de um sequestro ocorrido no Rio de Janeiro, quando o seques-

trador de um ônibus na Ponte Rio-Niterói foi baleado e morto por um atirador de elite

do Batalhão de Operações Especiais (Bope) no dia 28 de agosto de 201913.

12 CUNHA,  Rogério  Sanches.  Pacote  anticrime:  Lei  13.964/2019  –  Comentários  às
alterações no CP, CPP e LEP. Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 18.

13 O sequestrador de um ônibus na Ponte Rio-Niterói foi baleado e morto (...). O homem, identificado
como Willian Augusto da Silva, de 20 anos, desceu do coletivo e jogou um casaco para os policiais.
Quando ia subir a escada para reembarcar, foi baleado. Seis tiros foram disparados; não foi informado
quantos  acertaram  Willian.  Fonte:  G1globo.com.  Disponível  em:  https://g1.globo.com/rj/rio-de-
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3.2  A  LEGÍTIMA  DEFESA  NO  PROCESSO  ADMINISTRATIVO  DISCIPLINAR

COMO MEIO DE EFETIVAÇÃO DO DIREITO À AMPLA DEFESA

Segundo expusemos nos tópicos precedentes, é possível o reconheci-

mento de institutos de Direito Penal e Processual Penal no processo administrativo

disciplinar em decorrência do princípio da unidade do ordenamento jurídico, e, nesse

cenário, o acolhimento da legítima defesa no processo disciplinar serve como forma

de se efetivar o direito constitucional à ampla defesa14, permitindo que a parte figu-

rante no polo passivo – o agente de segurança pública acusado – possa se utilizar

desse instrumento, demonstrando a exclusão da ilicitude do fato típico e consequen-

temente ampliando seu direito de defesa.

Também funciona o processo na esfera administrativa disciplinar como

verdadeiro instrumento de efetivação de direitos fundamentais e humanos, enalte-

cendo seu papel garantista, não se restringindo a simples mecanismo de aplicação

do direito material, nem se limitando a ser mera forma de expressão do jus puniendi

estatal.

janeiro/noticia/2019/08/20/tiros-sao-ouvidos-em-sequestro-a-onibus-na-ponte-rio-niteroi.ghtml
Acesso em: 20 Jul 2020.

14 Dispõe a Constituição Federal brasileira em seu art. 5º,  LV – “aos litigantes, em processo
judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.
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Nesse diapasão, transcrevo excerto doutrinário de outro livro de minha

autoria.

(...)  não apenas na seara penal a função garantista de direitos deve ser

exercida pelo processo, mas também há de ser verificada no processo ad-

ministrativo disciplinar em que igualmente devem ser assegurados os direi-

tos constitucionais ao indivíduo que figure nessa relação processual.  Nesse

contexto, cabe ao administrador velar pela salvaguar da dos direitos dos ad-

ministrados, compreendendo que o processo administrativo disciplinar não

se trata de um mero “instrumento punitivo” da Administração Pública, mas

consubstancia-se em um meio de efetivação de direitos e garantias constitu-

cionais e de reconhecimento do papel do administrado como sujeito de direi-

tos15.

Portanto, evidencia-se a primazia do processo disciplinar quanto à efe-

tivação de direitos do acusado, possibilitando o real exercício da tutela jurídica pre-

vista na Constituição e nas normas infraconstitucionais, permitindo que sejam usu-

fruídos esses direitos no plano concreto.

De forma prática, podemos trazer abaixo um exemplo que embasaria e

demonstraria a importância do reconhecimento da legítima defesa no processo ad-

ministrativo disciplinar. 

Imaginemos um agente de segurança pública sendo vítima de crime de

roubo e abordado por dois marginais armados. No instante em que os bandidos des-

cobrem que a vítima é um policial (ao observarem sua carteira funcional), resolvem

atirar nele para matar, mas, por sorte, o disparo não chega a atingir o policial. 

15 BISNETTO, Olympio Fraga. Nulidades no Processo Administrativo disciplinar – comum
e militar. 1. ed. Jundiaí: pacoeditorial, 2017, p. 50.
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Numa reação instintiva, moderada e com os meios de que dispunha, o

policial consegue sacar sua arma e revidar a agressão sofrida, atingindo fatalmente

um dos bandidos e ferindo o outro. 

No caso exposto, o agente provavelmente seria absolvido em sede de

um processo criminal pela legítima defesa própria, mas, por outro turno, sendo um

agente público, regido por regras do Direito Administrativo, certamente seria subme-

tido a um processo disciplinar para apurar sua conduta no aspecto funcional. 

Pensemos na hipótese de porventura a autoridade administrativa não

acatar o argumento de legítima defesa (por eventual falta de normatização positiva-

da) e concluir pela aplicação de sanção ao agente na esfera administrativa.

Possivelmente o agente,  embora absolvido na instância penal,  seria

penalizado administrativamente e, em último estágio, seria excluído do serviço públi-

co, pela condenação no processo disciplinar, tendo em vista que nesse caso não ha-

veria a obrigatória absolvição administrativa em decorrência da absolvição penal.

Sem sombra de dúvidas, estaríamos diante de uma crassa injustiça.

Entrementes, se no mesmo exemplo citado houvesse de forma cristali-

na a possibilidade de ser categoricamente reconhecida a legítima defesa no proces-

so disciplinar (mesmo que por entendimento doutrinário e jurisprudencial), muito pro-

vavelmente e sem deixar margens para questionamentos, o agente de segurança

poderia ser absolvido e livre de sanção administrativa. 

Teríamos nesse caso, de forma evidente, a legítima defesa como me-

canismo de efetivação de direitos fundamentais (direito à ampla defesa), permitindo

uma perfeita sincronia entre institutos de Direito Penal (e constitucional) e o direito

administrativo disciplinar.

Tomando por base esse exemplo demonstrado, poder-se-ia aplicar o

mesmo raciocínio em várias outras situações, nas quais estaria claramente demons-

trado que o reconhecimento categórico da legítima defesa no processo administrati-

vo disciplinar serviria como fator de aplicação e efetivação de direitos fundamentais

e, consequentemente de mecanismo de limitação do poder de punir do Estado.

33

                                                              DOUTRINAL 
                           Revista Doutrinária da Polícia Militar de Pernambuco 
  Artigo publicado no Vol. 09 – Nº 02 – Edição de Jul a Dez 2020 – ISSN 2318-3152    
            Versão on-line disponível em: http://www.pm.pe.gov.br/edicao-atual-2



D

3.3 EVENTUAL CONFLITO PRINCIPIOLÓGICO ENTRE O PODER PUNITIVO ES-

TATAL NO PROCESSO DISCIPLINAR E O DIREITO À DEFESA DO ACUSADO

Retomando o exemplo do tópico precedente, suscitamos a discussão

no sentido de que, ao se observar a relação entre o acatamento da legítima defesa

no processo disciplinar, como exercício do direito à ampla defesa, estaríamos utili -

zando um fator de limitação ao poder punitivo estatal, havendo, consequentemente,

um conflito normativo.

Esclarecendo melhor essa assertiva, podemos afirmar que teríamos,

de um lado, o jus puniendi, que interessa à sociedade de forma coletiva e, do outro,

de forma individual, o direito à ampla defesa do acusado no processo disciplinar, ex-

pressado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, em que seriam observadas

e balizadas as normas postas em confronto e avaliada a valoração dos bens jurídi-

cos em conflito, pelo julgador, no caso concreto.

Para a solução desse conflito normativo, o Direito se utiliza do critério

de ponderação de valores, em que são verificadas, no caso concreto, as normas que

estão em colisão, cada uma em seu respectivo nível de análise, buscando dar pri-

mazia àquela que se sobressaia de acordo com a valoração dada pelo julgador no

conflito e em seu respectivo nível.

O jurista e filósofo austríaco Hans Kelsen concebia o ordenamento ju-

rídico como um sistema normativo disposto de forma escalonada e hierarquizada em

que as normas estariam em diferentes camadas e níveis, mas que deveriam dialogar

coerentemente entre si.

Em sua célebre obra - Teoria pura do direito – Kelsen abordou de for-

ma introdutória a antinomia aparente, conforme trecho transcrito:  “Como ciência ju-

rídica procura conhecer o direito como um todo de sentido, deve descrevê-lo em

proposições isentas de contradição lógica, partindo do pressuposto de que os confli-
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tos normativos podem e devem ser resolvidos pela via interpretativa”16.

Para Kelsen, eventual conflito normativo decorreria de uma antinomia

aparente entre as normas, mas que não iria se contrapor à noção de sistema jurídi-

co, visto que, por ser aparente, não afrontaria o princípio da unidade do ordenamen-

to nem a ideia de coerência entre os elementos normativos desse sistema, sendo

que o método de solução utilizado no conflito dependeria do caso concreto, mediano

critério de interpretação, mantendo a coerência do ordenamento. Esse raciocínio foi

seguido posteriormente por Norberto Bobbio.

3.3.1 SOLUÇÃO DE CONFLITO NORMATIVO PELA RELATIVIZAÇÃO DE DIREI-

TOS E PELA COERÊNCIA: “NÃO EXISTEM DIREITOS ABSOLUTOS”

No Direito brasileiro, esse tema relativo à solução de conflito entre nor-

mas jurídicas possui  notável  aplicação nos mais  variados casos,  sendo utilizado

também o critério de “ponderação”, ou análise dos valores em relação aos princípios

(como espécie de normas) conflitantes, situando-se essa valoração – como forma de

solução do conflito – no campo da relativização ou limitação de direitos fundamen-

tais, sendo esse tema agasalhado pela Suprema Corte brasileira, segundo a decisão

do Ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal17.

16 KELSEN,  Hans.  Teoria Pura do Direito.Tradução:  João  Baptista  Machado.  São Paulo:  Martins
Fontes, 1997. p. 29.

17 Os   direitos  e  garantias  individuais  não  têm  caráter  absoluto.  Não  há,  no  sistema
constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se revistam de caráter absoluto, mesmo
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Consoante se pode observar, é pacífica a anuência da Corte Suprema

para a utilização do método de ponderação de valores mediante critérios de verifica-

ção dos níveis na resolução dos conflitos em análise, cujo balizamento dos valores

das normas que se encontram em antinomia será aferido pelo julgador.

Oportuno destacarmos que a solução do conflito entre normas – em

seus respectivos níveis de análise – deve estar também em sintonia com as regras

de coerência, harmonizando-se ao ordenamento jurídico de forma sistêmica e bus-

cando se adequar às demais áreas cognitivas, com o escopo de demonstrar que a

coerência é "algo mais" do que a mera ausência de contradições. 

O penalista argentino Pablo Alonso discorre sobre a coerência do Direi-

to:

(...) Las tesis sobre la coherencia del derecho Suelen presentarse como de-

rivativas de las tesis generales coherentistas que se sostienen em otras

áreas cognitivas, como por ejemplo, las discusiones entre las distintas teoria

s de la verdade o de creencias justificadas. Estas tesis generales Suelen

afirmar que la coherencia es “algo más” que la mera ausencia de contradic-

ciones; uma idea o uma teoria es coherente (...)  Muchos autores conside-

ran que la mayor o menor coherencia de conjunto de proposiciónes puede

determinarse por la mayor o menor satisfacción de algún conjunto de propri-

edades18.

porque  razões  de  relevante  interesse  público  ou  exigências  derivadas  do  princípio  de
convivência das liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção, por parte dos
órgãos estatais, de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que
respeitados os termos estabelecidos pela  própria Constituição.  Supremo Tribunal Federal.
Mandado de Segurança 23.452, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 16-9-1999, Plenário,
DJ de 12-5-2000. Disponível em:  https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/738746/mandado-
de-seguranca-ms-23452-rj Acesso em: 17 Set 2019.
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Referido doutrinador compreende que as eventuais antinomias decor-

rentes do conflito normativo podem ser solucionadas por critérios avaliativos utiliza-

dos pelo magistrado em que dessa forma, ele pode empregar os níveis de resolução

desse conflito, nos casos concretos, a partir da complexidade das normas coliden-

tes.

Importante referenciar que a ideia de coerência no sistema jurídico já

estava presente em Norberto Bobbio em sua celébre obra - “Teoria do ordenamento

jurídico” - em que ele traz como pilares a unidade, a coerência e a completude.

Franciele Cardoso dispôs em artigo: “a teoria do ordenamento jurídico

de Norberto Bobbio baseia-se nos pilares da unidade, coerência e completude. A co-

erência é um traço que, complementado por outros, caracteriza o sistema. O orde-

namento jurídico pode ser considerado um sistema jurídico”19.

Retomando à solução do conflito pela relativização de direitos, verifica-

se que o argumento utilizado na decisão do Supremo Tribunal Federal (e amplamen-

te aceito pela doutrina) se baseia na ideia de que os direitos fundamentais (e huma-

nos) não se revestem de um caráter absoluto – em que um se sobrepõe totalmente

ao outro -, mas, pelo contrário, se relativizam quando estão em colisão, podendo um

ceder perante o outro. 

18 ALONSO, Juan Pablo.  Interpretación de las normas y derecho penal.  1. ed. Buenos
Aires: Colección Tesis doctorales, 2016, p. 195-196.

19CARDOSO,  Franciele  Silva.  O  Direito  como  sistema:  dever  de  coerência  e  as
antinomias segundo Norberto Bobbio. Disponível em www.revistas.usp.br› rfdusp › article ›
view Acesso em: 20 Jul 2020.
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Sobre a limitação de direitos fundamentais, transcrevo trecho de capí-

tulo de livro de minha autoria, publicado em Coletânea jurídica nacional.

(...)  ao considerarmos o fundamento da limitabilidade de direitos, devere-

mos avaliar no caso concreto se estamos realmente diante de uma conduta

discriminatória ou preconceituosa ou se apenas estamos diante de uma di-

vergência de ideias e opiniões. Noutro sentido, caso nos deparemos com

uma eventual colisão entre direitos humanos ou fundamentais, a solução

desse conflito se dará através de uma análise de ponderação dos valores

colidentes, buscando-se o devido sopesamento entre os direitos que estão 

em conflito para se buscar a solução in casu20.

A doutrina acima apontada aborda a temática discutida em que busquei

trazer, em capítulo dessa coletânea, uma discussão acerca da solução do conflito

normativo, tendo como um dos argumentos possíveis - a característica da limitação

dos direitos fundamentais (na aferição do critério de ponderação de valores), sendo

ponto pacífico na doutrina e jurisprudência brasileira – inclusive pelo Supremo Tribu-

nal Federal. 

20 BISNETTO, Olympio Fraga. A incorreta interpretação de que qualquer conduta é um ato de
discriminação  ou  preconceito:  o  limite  entre  o  respeito  e  a  banalização  do  direito  às
diferenças. In SILVA,  K.C;  SANTOS,  F.C. “Estudos  em  Direito  Contemporâneo  e  os
Desafios da Pós-modernidade”. Jundiaí: Pacoeditorial, 2017. cap. 06. p. 99-116.
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4 CONCLUSÃO

O presente artigo abordou a importância da legítima defesa e sua apli-

cabilidade no processo administrativo disciplinar, servindo como instrumento de limi-

te ao jus puniendi estatal e mecanismo de efetivação do direito fundamental à defe-

sa do acusado, em particular, aos agentes de segurança pública.

Foram  observadas  as  características  peculiares  da  legítima  defesa

como instituto de Direito Penal, sendo feitos breves comentários sobre a mudança

em decorrência da Lei 13964/2019 com a introdução do parágrafo único ao art. 25

do código penal.

Destarte, foi analisado o princípio da unidade do ordenamento jurídico

e a coerência entre as normas do sistema escalonado e hierarquizado, em que se

denota juridicamente possível a comunicabilidade entre institutos de Direito Penal e

Processual Penal com o processo administrativo disciplinar, tornando efetiva a tutela

de direitos fundamentais e humanos no processo punitivo e para tanto foi trazido à

tona, entre outros, os argumentos defendidos por Hans Kelsen e Norberto Bobbio

em suas obras Teoria pura do Direito e Teoria do ordenamento jurídico.

Por findo, verificou-se a possibilidade de eventual conflito entre o poder

de punir do Estado e o direito de defesa do agente de segurança pública em decor-

rência do reconhecimento no processo disciplinar da excludente de ilicitude da legíti -

ma defesa, a qual pertence, em sua essência, ao direito penal.

Nesse contexto, foi proposto como solução do conflito o critério de pon-

deração, tendo como fundamento a característica da limitabilidade (ou relativização)

de direitos fundamentais e humanos, que é adotada pelo Supremo Tribunal Federal.
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A UNIÃO DOS EVANGÉLICOS MILITARES E DAS FORÇAS DE

SEGURANÇA DE PERNAMBUCO E A PMPE

Sérgio André de Almeida¹

Resumo

Ao analisar a existência da União dos Evangélicos Militares e das
Forças  de  Segurança  de  Pernambuco  atuando  ordeiramente
dentro  da  Polícia  Militar  de  Pernambuco,  verificou-se  a
necessidade de estabelecer quais as principais atividades dessa
associação,  como  se  desenvolveu,  qual  seu  histórico  de
liderança, bem como a laicidade aduz a quais ações de interesse
público vêm sendo desenvolvidas no âmbito da corporação. Este
artigo  baseado  em  pesquisa  bibliográfica  tem  o  intuito  de
esclarecer os pormenores da associação que consta com 27 anos
de existência junto aos servidores militares e funcionários civis da
PMPE.

Palavras-chave:  Associação.  Espiritualidade.  Histórico.
Religiosidade.

¹ Major QOPM Sérgio André de Almeida. Chefe da SACE/DIRESP. MBA em
Gestão Governamental pela Faculdade de Tecnologia de Curitiba (2011).
Pós-graduado em Ciências da Religião pelo Seminário Teológico Batista
do Norte do Brasil (2019).
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THE UNION OF THE MILITARY EVANGELICAL AND

PERNAMBUCO FORCES OF SECURITY AND THE PMPE

Summary: 

When we verify the existence of the Union of Military Evangelicals
and  the  Security  Forces  of  Pernambuco  acting  in  an  orderly
manner within the Military Police of Pernambuco, we verified the
need to establish the main activities of this association, how it was
developed,  its  history  and  leadership,  as  well  as  secularity
indicates  which  actions  of  public  interest  have been developed
within  the  scope  of  the  corporation.  This  article  based  on
bibliographical research clarifies the details of the association that
has  been  in  existence  for  27  years  with  the  military  and  civil
servants of the PMPE.

Key words: Association. Historic. Religiosity. Spirituality
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1 INTRODUÇÃO

Há vinte e sete anos atrás nasceu na Polícia Militar de Pernambuco

uma União de Militares visando a propagação da palavra de Deus no meio militar e

ações que aumentem o moral da tropa, levando palestras de prevenção à depressão

e  ao  suicídio,  dentre  tantas  outras  que  beneficiam  o  público  interno,  envolvida

portanto  com o interesse  público,  conforme preceitua  a  Constituição  Federal  de

1988.

Este  artigo  busca  trazer  à  memória  um  histórico  detalhado  do

surgimento e desenvolvimento da União dos Evangélicos Militares e das Forças de

Segurança de Pernambuco (UNEV-PE) e os benefícios que a espiritualidade dos

integrantes da associação trouxe para a Polícia Militar de Pernambuco.

É  mister  saber  que  a  UNEV-PE  surgiu  mediante  trabalhos  de

evangelização realizados em alguns quartéis da Polícia Militar, como no Regimento

de Polícia Montada e sobretudo no quartel da Rádio Patrulha, nos idos da década de

80, onde mesmo sendo proibido à época, quando o então Cap PM Inaldo Cizino da

Silva, juntamente com o Sgt PM João Batista de Souza e outros irmãos, mesmo que

de forma não autorizada oficialmente, principiaram um trabalho corajoso e pioneiro

no  xadrez  do  Batalhão  de  Rádio  Patrulha  que  trouxe  bons  frutos,  como  a

aproximação do então Cap PM Francisco Tércio de Vasconcelos Cordeiro.

Como  que  por  uma  intervenção  divina,  a  República  Federativa  do

Brasil passou a ter uma nova Constituição – a Constituição Federal de 1988, que

dentre muitas conquistas instituiu o Estado Laico e houve uma mudança clara no

tema em seu artigo 19, caput e inciso I o seguinte:
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“Art.  19.  É  vedado  à  União,  aos  Estados,  ao  Distrito  Federal  e  aos

Municípios:  I  –  estabelecer  cultos  religiosos  ou  igrejas,  subvencioná-los,

embaraçar-lhes  o  funcionamento  ou  manter  com  eles  ou  seus

representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma

da lei, a colaboração de interesse público;”

  Tal  conceito significou a todas as religiões e crenças,  atingindo aos

evangélicos,  o  direito  de  livre  expressão  de  fé  também  no  meio  militar  e,  por

conseguinte, facilitou a efetivação de cultos por parte de igrejas evangélicas entre os

policiais militares do Estado de Pernambuco.

Essa feliz iniciativa passou timidamente a ser conhecida dos militares

em  outros  quartéis.  No  Quartel  do  Comando  Geral  os  trabalhos  evangélicos

tomaram  maior  fôlego  a  partir  de  1989,  com  a  realização  do  1º  Encontro  dos

Evangélicos, alentados pelos bons ventos da Constituição de 1988, que trouxe no

bojo do Art. 5º, Inc VI, a tão sonhada liberdade religiosa: “é inviolável a liberdade de

consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e

garantida,  na  forma  da  lei,  a  proteção  aos  locais  de  culto  e  a  suas  liturgias”,

reforçado no Inc. VIII pelo direito à assistência religiosa nos quartéis: “é assegurada,

nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares

de internação coletiva”.
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2  DESENVOLVIMENTO

 O presente artigo, baseado em pesquisa bibliográfica, busca detalhar

ações realizadas pela UNEV-PE dentro da Polícia Militar de Pernambuco e relatar,

respeitando o conceito de Estado Laico, a continuidade dos trabalhos desenvolvidos

pelos evangélicos, com aquiescência do Comando Geral da Corporação. 

A espiritualidade e religiosidade, tão presentes em nossa Corporação,

vem sendo estudadas há muito tempo, inclusive sobre esse assunto diz o artigo de

Sonia Regina Zerbetto (2016, p. 2 e 7):

“A religiosidade pode oferecer diretrizes para o comportamento do homem,

visando  reduzir  tendências  autodestrutivas,  evitar  adoção  de

comportamentos nocivos e promover estratégias de enfrentamento diante

das adversidades da vida. Tanto a religiosidade como espiritualidade são

consideradas  componentes  da  vida  do  homem,  pois  influenciam  as

interações  sociais,  culturais  e  a  dimensão  psicológica,  as  quais  são

demonstradas  pelos  valores,  crenças,  comportamentos  e  emoções.  A

religiosidade  e  espiritualidade  podem  afetar  a  saúde,  reduzindo

comportamentos  considerados  não  salutares,  tais  como  o  consumo  de

substâncias psicoativas. 

Alguns  estudos  reconhecem que  a  religião  tem papel  de  mediadora  no

propósito dos fiéis em adotarem hábitos e estilos de vida saudáveis, como

também  na  produção  de  valores  que  eles  devem  seguir.  A religião  se

constitui em um recurso eficaz no processo de evitar comportamento não

normativo socialmente e promover comportamento socialmente normativo.

Tal  fato  justifica-se  pela  capacidade  da  pessoa  se  autocontrolar  e

autorregular  no  âmbito  emocional,  cognitivo  (por  meio  das  crenças)  e

comportamental para obter sucesso em muitos domínios da vida.” 
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Em  um  desses  muitos  estudos  citados  foi  que  Martha  Caroline

Henning- Geronasso (2015, p. 4) escreveu: “O conhecimento e a valorização das

crenças dos  clientes colaboram com a aderência  dos mesmos à psicoterapia e

promovem melhores resultados” (grifo nosso).

Da  mesma  forma  escreveu  Amanda  Márcia  dos  Santos  Reinaldo

(2016, p.2): “Pesquisas apontam que o envolvimento religioso está relacionado a

melhores resultados na recuperação de doença física e mental, na manutenção da

saúde mental, física e da longevidade” (grifo nosso).

Sendo assim, o reconhecimento dos trabalhos da UNEV-PE por parte

da Polícia Militar de Pernambuco e os bons resultados alcançados são importantes

para o interesse público, para a Corporação e para os integrantes da PMPE, pois

reduzem a ansiedade e combatem a depressão.

         Quanto  aos  trabalhos  da  UNEV-PE,  no  início  eram realizados  atos

denominados  de  Encontros  dos  Evangélicos,  que  eram  cultos  periodicamente

organizados e realizados de preferência numa sexta-feira, ora no Teatro do Derby,

ora  em  igrejas  previamente  contatadas,  como  a  Igreja  Presbiteriana,  na  época

situada  próximo  ao  Hospital  Santa  Joana  no  Derby,  a  Igreja  Presbiteriana

Fundamental, no Cais José Mariano, a Igreja do Evangelho Pleno, Igreja Assembleia

de  Deus,  dentre  outras,  havendo  assim  um  maior  entrosamento  entre  policiais

militares e sociedade.

À frente desses trabalhos no Quartel do Comando Geral destacavam-

se os então Majores da PM  Francisco Tércio de Vasconcelos Cordeiro,  Samuel

Gonçalves de Andrade, Capitães PM Inaldo Cizino da Silva e Marcos Antônio Lins,

sargentos PM Jairo Rodrigues de Freitas, Daniel Joaquim dos Santos, João Batista

de Souza, Ênio Nunes de Barros,  Sd PM Osmar Patrício Tavares e Funcionária Civil

Edja da Conceição Gaião, dentre outros.
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Em 12 de janeiro  de  1993,  com orientação do Tenente do Exército

Clóvis  Albuquerque de Oliveira,  que representava a União dos Militares Cristãos

Evangélicos do Brasil - UMCEB, mediante votação em Assembleia dos irmãos que

perfaziam a evangelização nos quartéis foi aprovada a proposta de criação de uma

união, que foi originalmente chamada de União dos Evangélicos da Polícia Militar de

Pernambuco e foi supervisionada por uma comissão organizadora.

Em 01 de dezembro de 1993 foi autorizado pelo Exmº Cel PM - José

Romero Rodrigues Leite, Comandante Geral, o funcionamento da UNEV-PE, sob a

Coordenação do então Maj PM Francisco Tércio de Vasconcelos Cordeiro e a vice

coordenação do então Cap PM Inaldo Cizino da Silva, ficando autorizadas reuniões

no Teatro do Derby todas as quartas-feiras, no horário das  13:00 às 14:00 horas, e

nas  últimas  sextas-feiras  de  cada  mês,  no  horário  das  19:00  às  21:00  horas,

conforme  foi  publicado  no   Boletim  Geral  nº  220,  da  mesma  data,  conforme

descrição abaixo.

“...Considerando finalmente o caráter e a finalidade das reuniões que visam

a propagação da palavra de Deus, bem como a recuperação social e moral

por aconselhamento, de PM e funcionários civis atingidos por perturbações

adversas de âmbito pessoal e familiar. RESOLVO:

1- Autorizar o funcionamento na PMPE da UNEV, sob a coordenação,

conforme  eleição,  do  Maj  PM,  Francisco  Tércio  de  V.  Cordeiro  e  vice

coordenação do Cap PM, Inaldo Cizino da Silva;

2- Permitir o funcionamento das reuniões da referida União, no Teatro

do Derby,  todas  as  quartas feiras no horário  de 13:00  às 14:00h  e nas

últimas sextas feiras de cada mês, no horário das 19:00 às 21h30h.”

Naquela ocasião ficou delineado o objetivo da UNEV-PE: a propagação

da palavra  de Deus,  bem como a  recuperação social,  por  aconselhamento,  dos

policiais militares e funcionários civis atingidos por perturbações adversas de âmbito 

pessoal e familiar, ou seja, todas as ações são de interesse público.

48

                                                              DOUTRINAL 
                           Revista Doutrinária da Polícia Militar de Pernambuco 
  Artigo publicado no Vol. 09 – Nº 02 – Edição de Jul a Dez 2020 – ISSN 2318-3152    
            Versão on-line disponível em: http://www.pm.pe.gov.br/edicao-atual-2



D

A UNEV-PE  organicamente  ficou  vinculada  à  UMCEB  (União  dos

Militares  Cristãos  Evangélicos  do  Brasil),  e  à  UMENE  (União  dos  Militares

Evangélicos do Nordeste) e já no ano de 1994 enviou representação aos Estados

Unidos da América,  o  então Pastor  e Maj.  PM Francisco Tércio  de Vasconcelos

Cordeiro, para participar do Congresso Mundial dos Militares Evangélicos, ou seja, a

Association Of Military Cristian Folowship em Miami Beach, Estado da Flórida -EUA.

No ano de 1995, no Comando do Exmº Cel PM Jorge Luiz de Moura, a

UNEV-PE apresentou inúmeras realizações e atividades, dentre as quais é possível

citar  que  em maio  daquele  ano  foi  realizada  a  1ª  pesquisa  de  adeptos  PM às

diversas religiões, pelo CRESEP (Centro de Recrutamento e Seleção de Pessoal da

PMPE),  e,  conforme  arquivos  próprios  da  União,  foi  apresentando  o  seguinte

resultado:

Católicos........................................71%

Evangélicos....................................15%

Outras religiões..............................14%

Essa  estatística  foi  refeita  de  forma  mais  precisa  pela  nossa

Corporação  no  ano  de  2020,  analisando  apenas  o  efetivo  ativo  da  PMPE  e

demonstrando como os policiais militares se autodenominam, restando um total de

73,72% de cristãos, dentre eles 22,80% de evangélicos, como se vê abaixo: 
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RELIGIÃO DENOMINAÇÃO QUANTIDADE PERCENTUAL

CRISTIANISMO
(13.049 – 73,72%)

ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA 111 0,63%

EVANGÉLICO 4.035 22,80%

CATÓLICO 8.062 45,54%

CRISTÃO 841 4,75%

BUDISMO BUDISTA 6 0,03%

ESPIRITISMO
(381 – 2,15%)

ESPÍRITA 360 2,03%

CANDOMBLÉ 11 0,06%

UMBANDA 10 0,06%

JUDAÍSMO JUDAICO 8 0,05%

ISLAMISMO ISLÂMICO 8 0,05%

OUTROS
(4250 – 24,00%)

AGNÓSTICO 1.022 5,77%

ATEU 156 0,88%

TRADIÇÕES EXOTÉRICAS 7 0,04%

INDEFINIDO 3.065 17,31%

TOTAL 17.702 100%

Fonte: Diretoria de Gestão de Pessoas da PMPE

Fonte: Diretoria de Gestão de Pessoas da PMPE
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Também em maio de 1995 foi designado o primeiro Capelão Assistente

Evangélico da PMPE, Pr. Vital Pereira Gomes, com a finalidade de dar assistência

religiosa evangélica aos policiais  militares e servidores civis,  mediante visita  aos

quartéis, Centro de Reeducação e ao Centro Médico Hospitalar da PMPE.

Em agosto daquele ano foi enviada representação à cidade de Sete

Lagoas em Minas Gerais, para participar do VIII  Congresso Nacional da UMCEB

(União dos Militares Cristãos Evangélicos do Brasil) e no dia 30 de agosto de 1995

lançou  o  Boletim  Geral  da  UNEV-PE em sua  primeira  edição,  numa  linguagem

tipicamente  militar,  destinado  à  divulgação  da  Palavra  de  Deus  e  de  todos  os

eventos  evangelísticos  da UNEV-PE e  da Capelania  Evangélica.  Idealizado pelo

então Major José Edson Gonçalves de Oliveira, jornal este que foi distribuído em

todas as unidades da PMPE e mais de 150 cidades de Pernambuco (Companhias e

pelotões destacados), sendo distribuído inclusive na Polícia Militar de Minas Gerais,

por membros da UNEV-PE

Em 25 de dezembro de 1995, por sugestão da UNEV-PE, foi realizado

o primeiro e grande Culto de Natal,  em frente ao Quartel  do Comando Geral no

Derby,  congregando  mais  de  5.000  fiéis,  contando  com  o  apoio  de  igrejas  e

sociedade, sendo divulgado pela imprensa pernambucana.

  No ano de 1996 foi feita uma eleição, tendo sido eleito o Maj PM Inaldo

Cizino  da  Silva,  gestão  que  durou  até  1998  quando  foi  reeleito  o  Ten  Cel  PM

Francisco Tércio de Vasconcelos Cordeiro que foi substituído em 2000 pelo Maj PM

José Edson Gonçalves de Oliveira. Já no ano de 2002 foi eleito o 2º Sgt PM Jairo

Rodrigues  de  Freitas,  substituído  em  2004  pelo  1º  Ten  PM  Luiz  Ramos  de

Vasconcelos Neto, que, por sua vez foi substituído pelo Cap PM Alexandre Costa

Mafra no ano de 2007, quando passou a funcionar como uma associação civil, sem

fins lucrativos, pois passou a contar com estatuto e CNPJ próprios.
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No ano de 2009 foi reeleito para a presidência da UNEV-PE o TC PM

Inaldo Cizino da Silva, que foi substituído no ano de 2013 quando foi eleito o Cel PM

Eduardo José Pereira da Silva e em Setembro de 2013 a associação levou uma

representação de 130 (cento e trinta) irmãos, entre militares, familiares e amigos ao

XVI Congresso Nacional dos Militares Evangélicos do Brasil realizado pela UMCEB

em Fortaleza, Estado do Ceará.

Já  em  meados  de  2014,  em  Assembleia  Geral  Extraordinária,  os

associados decidiram abrir os trabalhos da UNEV-PE para os integrantes das Forças

Armadas e dos órgãos de segurança, passando desde já a ser conhecida como

União  dos  Evangélicos  Militares  e  das  Forças  de  Segurança  de  Pernambuco  –

UNEV-PE e, entre os dias 30 de Outubro e 01 de Novembro de 2015 os integrantes

da UNEV-PE realizaram o XVII Congresso da UMCEB no Acampamento Maanaim,

Município  de  Vitória  de  Santo  Antão,  com  um  congraçamento  ímpar  onde

participaram militares e familiares de 25  Estados de nosso país.

No  ano  de  2016,  buscando  padronizar  os  trabalhos  da  UNEV-PE

dentro da Corporação e com a visão de voluntariedade foi que o então Comandante

Geral da Polícia Militar de Pernambuco, Cel QOPM Carlos Alberto D’albuquerque

Maranhão Filho, em 30 de dezembro de 2016, editou uma norma interna (Portaria

Normativa  do  Comando Geral nº  226),  conforme Suplemento  Normativo  nº  040,

versando sobre autorização para realização de cultos em quartéis:

“Art. 1º Autorizar a realização de cultos e reuniões de cunho religioso nas

Organizações Militares Estaduais - OME da Polícia Militar de Pernambuco,

de participação voluntária, inclusive de convidados, nos horários que não

comprometam o serviço ou a atividade administrativa da Unidade.”

No ano de 2018, mediante eleição por parte dos associados da UNEV-

PE, foi eleito para a gestão 2019 a 2022 o Maj PM Sérgio André de Almeida, que até

então era o 1º secretário da associação, visando dar continuidade aos trabalhos da 
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União, que já possui 27 anos de existência.

Já no ano de 2020 foi feita por parte da UNEV-PE uma pesquisa por

amostragem entre policiais militares da ativa e da reserva, bem como funcionários

civis da corporação (público alvo da UNEV-PE), em um total de 468 entrevistados,

que informaram o seguinte:

1. Público:  a) Policiais Militares (463 pessoas/ 98,9%)    

               b) Funcionários Civis  (5 pessoas – 1,1%)

2. Situação:  a) Ativo (400 pessoas/ 85,5%)

b) Reformado/Aposentado (68 pessoas/ 14,5%)

3. Quanto à religiosidade: a) Importante (435 pessoas, 92,9%)

                                      b) Pouca Importância (19 pessoas, 4,1%)

      c) Sem Importância  (14 pessoas, 3%)

      4. Quanto à UNEV-PE:  a) Muito importante para a PMPE (351 pessoas, 75%)

                                            b) Pouco importante para a PMPE (48 pessoas, 10,3%)

                                            c) Sem importância para a PMPE (69 pessoas, 14,7%)

Como se vê, o público entrevistado informa ser a religiosidade muito

importante para a Polícia Militar de Pernambuco (92,9%), bem como consideram a

UNEV-PE muito importante para nossa corporação (75%) reforçando o que Martha

Caroline  Henning-  Geronasso  (2015,  p.  4)  expressou  quanto  à  valorização  das

crenças de nosso público interno.
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Durante  esses  27  anos  de  UNEV-PE foram criados  vários  Núcleos

Evangélicos em diversos Batalhões e Companhias Independentes da Polícia Militar

de Pernambuco: no sertão, no agreste e na Zona da Mata; assim como a UNEV-PE,

até 2020, conta com 8 (oito) presidentes, conforme descrito abaixo.

3.1 Histórico dos Mandatos de Líderes da UNEV-PE

12.01.1993 – COMISSÃO ORGANIZADORA PROVISÓRIA

PRESIDENTE: CAP PM – FRANCISCO TÉRCIO DE VASCONCELOS CORDEIRO

VICE-PRESIDENTE: CAP PM – INALDO CIZINO DA SILVA

14.03.1993 – EQUIPE COORDENADORA

COORDENADOR: CAP PM – FRANCISCO TÉRCIO DE VASCONCELOS CORDEIRO

VICE-COORDENADOR: CAP PM – INALDO CIZINO DA SILVA

21.09.1996 – POSSE DA DIRETORIA EXECTIVA

PRESIDENTE: MAJ PM - INALDO CIZINO DA SILVA

VICE-PRESIDENTE: MAJ PM – JOSÉ EDSON GONÇALVES DE OLIVEIRA

28.08.1998 – POSSE

PRESIDENTE: TC PM - FRANCISCO TÉRCIO DE VASCONCELOS CORDEIRO

VICE-PRESIDENTE: 2º SGT PM – NATANAEL SEVERINO TEIXEIRA

18.08.2000 – POSSE

PRESIDENTE: MAJ PM - JOSÉ EDSON GONÇALVES DE OLIVEIRA

VICE-PRESIENTE: 1º SGT PM – JOÃO BATISTA DE SOUZA
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24.08.2002 – POSSE

PRESIDENTE: 2º SGT PM – JAIRO RODRIGUES DE FREITAS

VICE-PRESIDENTE: CAP RRPM – JOÃO GOMES DA SILVA

17.11.2004 – POSSE

PRESIDENTE: 1º TEN PM – LUIZ RAMOS DE VASCONCELOS NETO

VICE-PRESIDENTE: SD PM – ADILSON ANDRADE DOS SANTOS

01.01.2007  - POSSE

PRESIDENTE: CAP PM – ALEXANDRE COSTA MAFRA

VICE-PRESIDENTE: SD PM – SÉRGIO SALOMÃO DA SILVA

01.01.2009  - POSSE

PRESIDENTE: TC PM - INALDO CIZINO DA SILVA

VICE-PRESIDENTE: CAP PM - ALAN LUIZ DE SANTANA

01.01.2013  - POSSE
PRESIDENTE: CEL PM - EDUARDO JOSÉ PEREIRA DA SILVA
VICE-PRESIDENTE: SGT PM -  HOLMES LELEU DA SILVA

01.01.2019 – POSSE
PRESIDENTE: MAJ PM – SÉRGIO ANDRÉ DE ALMEIDA
VICE-PRESIDENTE: SGT PM -  HOLMES LELEU DA SILVA

 É nesse mesmo sentimento que a União dos Militares Evangélicos e

das Forças de Segurança de Pernambuco – UNEV-PE vem interagindo com nossa

corporação,  dentro  dos  limites  estabelecidos pela  Constituição Federal  de  1988,

aumentando  a  espiritualidade,  levando  palestras  sobre  estresse,  prevenção  a

depressão  e  ao  suicídio,  controle  financeiro,  e  realizando  cultos  em  diversas

unidades da Polícia Militar de Pernambuco, interagindo com a sociedade e ajudando

a elevar o moral  da tropa, uma parceria muito mais que bem-vinda, como disse

Martha Caroline Henning-Geronasso (2015, p. 4) a “...valorização das crenças...” é

importante para nossa corporação.
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Tal  pensamento  é  reforçado  quando  Amanda  Márcia  dos  Santos

Reinaldo  (2016,  p.4)  descreve  que  “O  fato  de  frequentar  um  espaço  religioso

também foi visto pelos entrevistados como fator protetor para o desencadeamento

da  crise”  (grifo  nosso),  quando  fala  de  meios  para  tratar  um transtorno  mental

comum (TMC), deixando claro que os líderes religiosos são um fator positivo pois

“indicam que um serviço de apoio em saúde seja procurado o mais rápido possível

e, em alguns casos, correntes de oração, ...” fixando assim o papel da UNEV-PE

também nesses momentos em meio à nossa Corporação.

     E,  como  diz  o  tema da  associação  registrado  no  texto  bíblico  de

Efésios 3. 14: “Por esta causa me ponho de joelhos, diante do Pai”.
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DE HABEAS CORPUS

59

                                                               DOUTRINAL
                             Revista Doutrinária da Polícia Militar de Pernambuco
               Versão on-line disponível em: http://www.pm.pe.gov.br/edicao-atual-2



60

                                                               DOUTRINAL
                             Revista Doutrinária da Polícia Militar de Pernambuco
               Versão on-line disponível em: http://www.pm.pe.gov.br/edicao-atual-2



Orientação aos Futuros Autores de Artigos Científicos 
 

A Revista Doutrinária da Polícia Militar de Pernambuco foi criada pela

Portaria  do  Comando  Geral  nº  633,  de  04  de  agosto  de  1999,  publicada  no

Suplemento Normativo (SUNOR) nº 20, em 10 de agosto de 1999, com o propósito

de estabelecer na Corporação um meio para a difusão e divulgação de informação

técnico-científica visando à homogeneização do conhecimento, dos procedimentos e

ao aperfeiçoamento técnico-profissional do Militar estadual.                        

As disposições para a confecção da Revista estão contidas na Portaria

Normativa do Comando Geral nº 199, de 10 de setembro de 2015, publicada no

SUNOR nº 034, em16 de setembro de 2015, como também na Portaria Normativa

do Comando Geral nº 245, de 02 de junho de 2017, publicada no SUNOR nº 027,

em 05 de junho de 2017. O acesso a essas normas é disponibilizado no site da

Polícia  Militar:  http://  pm.pe.gov.br,  na  opção  Publicações  >  Suplementos  >

Normativo.                         

As  edições  da  Revista  obedecem  a  um  calendário  semestral  da

Corporação, no qual é previsto as etapas e os prazos para a construção da Revista,

cabendo à 8ª Seção do Estado Maior Geral da PMPE a iniciativa pela produção dos

futuros artigos da Revista e o acompanhamento de todo o processo de confecção,

interagindo com os autores e o Conselho Editorial. Os interessados em contribuir

com a elaboração dos artigos poderão entrar em contato com essa Seção por meio

do  telefone  3181-1227  e  os  artigos  deverão  ser  enviados  pelo  e-mail:

revista.doutrinal@pm.pe.gov.br, ou entregues pessoalmente em mídia. Os arquivos

também deverão ser produzidos em software do Sistema BR Office/Open Office.

Recomenda-se aos autores dos artigos que prezem pelo devido zelo

na construção de suas obras, em observância às regras de formatação da ABNT e à

Lei  nº  9.610,  de  19  de  fevereiro  de  1998  (Lei  de  Direitos  Autorais),  evitando

posteriores  julgamentos,  como  também  outras  implicações,  que  possam

desprestigiar  os  seus  trabalhos  e/ou  denigrir  a  imagem  da  Polícia  Militar  de

Pernambuco.
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