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Abstract

The main function of this article is to analyze the effectiveness of the
jurisdictional  performance  of  the  Military  Justice  in  the  State  of
Pernambuco, through meeting or not meeting the growing demand
and the possibilities of solving or minimizing the problem. Identifying
the structure of the single justice stick, the number of processes that
are going through it, its capacity to respond to demand and whether
or  not  the  structure  has  influenced  the  productivity  of  the  State
Military Justice Court. Data collection was carried out with the Military
Justice of the State regarding the number of  cases that enter the
Military Justice and those that were sentenced in the same period.
The number of State Military personal from that Corporation was also
collected from the military Police of the State of Pernambuco. The
structure of other Military Courts such as São Paulo, Rio de Janeiro
and  Minas  Gerais  was  demonstreited  and  the  hypothesis  of  the
implementation  of  a  Military  Court  of  Justice  in  the  State  of
Pernambuco was raised.

Keywords: Jurisdictional Capacity. State Military Court of Justice. 
State Military Justice.

7



1 INTRODUÇÃO

A Justiça Militar Estadual teve sua organização autorizada através de

Lei  Federal.  Da  lei  nº  192  de  17  de  Janeiro  de  1936.  Mas  só  se  tornou  parte

integrante do Poder Judiciário na Constituição de 1946 (CARVALHO, 2010).

Em Pernambuco,  esse  Órgão  é  representado  pela  Vara  da  Justiça

Militar Estadual, presidida por um Juiz de Direito e composta, além deste, por juízes

militares, oficiais oriundos das corporações militares estaduais nos termos da Lei

Complementar nº 100, de 21 de novembro de 2007, que é o Código de Organização

Judiciária  do Estado de Pernambuco,  que define como sede da justiça militar  a

Capital e a abrangência da jurisdição em todo o Estado de Pernambuco. Exercida

em 1º grau pelo Juiz de Direito investido na função de Juiz Auditor Militar (que no Art.

174 da própria Lei transforma o cargo isolado de auditor de Justiça Militar do Estado

no cargo de Carreira  de  Juiz  de  Direito  de  3ª  Entrância)  e  pelos  Conselhos de

Justiça. E em segundo grau pelo Tribunal de Justiça. 

Apesar  de  sua  estrutura  ser  do  século  passado,  a  JME de

Pernambuco mantém inalterada sua composição, inclusive do quadro de pessoal,

embora a CF/88 expressamente imponha a  criação  de Tribunal de Justiça  Militar

Estadual,  em  seu  Art.  125  §  3º,  para  os  estados  cujo  quantitativo  de  militares

estaduais ultrapassem a marca de 20.000 (vinte mil), que é o caso de Pernambuco,

que conta com o efetivo abaixo descrito:
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Tabela 1: militares estaduais oriundos da Polícia Militar

SITUAÇÃO QUANTIDADE

Policiais Militares Ativos 17.068 

Policiais Militares Inativos Reformados 2.593

Policiais Militares Inativos Reserva 
Remunerada

12.038 

TOTAL DE PPMM 31.699

Fonte: SEI nº 3900000063.003574/2020-47 informações até 24 NOV 2020

Tabela 2: militares estaduais oriundos do Corpo de Bombeiros Militar

SITUAÇÃO QUANTIDADE

Bombeiros Militares Ativos 2.562 

Bombeiros Militares Inativos Reformados 138

Bombeiros Militares Inativos RR 783 

TOTAL DE BM 3.483

Fonte: SEI nº 3900000063.003643/2020-12 informações até 07 DEZ 2020

Não obstante o descumprimento da previsão constitucional, a demanda

de processos sob responsabilidade da Vara da Justiça Militar estadual aumentou

expressivamente,  especialmente  após  sucessivas  alterações  legislativas  que

promoveram um aumento  exponencial  da  carga  jurisdicional  do  Órgão.  Dessas,

destacamos a Emenda Constitucional nº 45, que, além de dar competência criminal,

deu também competência cível à Vara, e a Lei 13.491, de 13 de outubro de 2017,

que alargou bastante  o  rol  de  crimes  que passaram a ser  considerados  crimes

militares devido à mudança no texto do Código Penal Militar, e, portanto, a serem

julgados pela Justiça Militar Estadual.

Outros  estados  da  Federação  já  enfrentaram  a  problemática  e  já

possuem a estrutura de Tribunal Militar Estadual como órgão da Justiça Militar: São

Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.
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Propomos  assim  um  percurso  metodológico  analisando  como  o

constituinte  previu  a  estrutura  de  uma  justiça  militar,  analisamos  como  está

estruturada hoje a Justiça Militar no Estado de Pernambuco, passamos a expor a

composição em outros estados que têm uma Justiça Militar estruturada, que é o

caso de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. E por fim faremos a análise

dos registros de processos recebidos e julgados de acordo com as informações

fornecidas quando, e então, apresentamos soluções para o quadro encontrado.

2 DESENVOLVIMENTO 

2.1 PREVISÃO ESTRUTURAL DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL

De acordo com o Art. 92, VI, da Constituição Federal, os Tribunais e

Juízes Militares são Órgãos do Poder Judiciário, representando-se na esfera federal

pelo Superior Tribunal Militar, pelos Tribunais e Juízes Militares instituídos por lei. Já

no âmbito estadual, essa Justiça é composta das Varas (antigas auditorias) e dos

Tribunais de Justiça Militar Estadual, que subordinam-se aos Tribunais de Justiça de

seus respectivos estados.

A Constituição Federal em seu Art. 125 dá autonomia aos Estados para

organizar sua Justiça desde que observe os princípios dispostos nesta Carta Magna,

in verbis: “Art. 125 Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios

estabelecidos nesta Constituição.”

Em Primeira Instância, a Justiça Militar Estadual é composta por um

Juiz de Direito da Vara da Justiça Militar, por um Juiz substituto e pelos Conselhos

de  Justiça,  podendo  ter  mais  de  uma  vara  ou  auditoria  dependendo  de  suas

respectivas leis de organização judiciária e se tem ou não um Tribunal de Justiça

Militar Estadual.
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No âmbito  da  Justiça  Militar  Estadual,  o  Conselho de Justiça é um

Órgão  colegiado  constitucional de primeira  instância da Justiça Militar e tem como

presidente um Juiz de Direito e mais 04 Juízes Militares (temporários). (ROTH, 2018)

O Juiz da Justiça Militar, em Pernambuco, é um Juiz de Direito que

ingressou  na  carreira  através  de  concurso  público  na  Justiça  estadual  e  foi

designado  para  assumir  a  Vara  da  Justiça  Militar  e,  além  de  atuar  junto  aos

Conselhos como presidente, após a EC 45 de 2004, tem diversas outras atribuições

previstas no art. 30 da Lei 8457/92 como relatar os processos e redigir as sentenças.

A composição  dos  Conselhos  é  definida  pela  Lei  8.457,  de  04  de

setembro de 1992, Lei que organiza a Justiça Militar da União. Exceto nos Estados

que têm regulamentado a matéria em suas próprias leis de organização judiciária.

Como bem explica Célio Lobão, os Conselhos de Justiça são divididos

em duas categorias: Conselho Permanente e Conselho Especial, seguindo o Modelo

da Justiça Militar Federal. O Conselho Permanente de Justiça é competente para

julgar Praças e o Conselho Especial de Justiça para processar e julgar Oficiais até o

Posto de Coronel (LOBÃO, 2009).

O  Conselho  Permanente  é composto  pelo  Juiz  de  Direito  do  Juízo

Militar, um oficial superior e três oficiais até o posto de capitão. Como prevê o Art. 19

da Lei 8.457/92, para a composição do Conselho, trimestralmente será remetido ao

Juiz de direito da Vara da Justiça Militar  lista  dos Oficiais  em serviço ativo com

respectivo posto, antiguidade e local que servem. Excetuando-se os militares nas

condições descritas  no  §  3º  do  Art.  19  da Lei  8457/92,  que diz  que  não  estão

inclusos nesta lista  os Oficiais  de Gabinetes de Ministros de Estado;  os Oficiais

agregados e os comandantes, diretores ou chefes, professores, instrutores e alunos

de escolas,  institutos,  academias,  centros e cursos de formação,  especialização,

aperfeiçoamento, Estado-Maior, altos estudos...

Em posse da lista dos Oficiais disponíveis, o Juiz realizará sorteio entre

os  dias  5  e  10  do  último  mês  do  trimestre  anterior  onde  estarão  presentes  o
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Procurador e o Diretor de Secretaria. Está previsto também na legislação o sorteio

de  suplentes  em  caso  de  faltas  e  impedimentos  legais  dos  componentes  do

Conselho.

O Conselho Especial  de Justiça é composto pelo Juiz de Direito do

Juízo Militar e 04 (quatro) oficiais de posto superior ou mais antigos que o acusado.

A escolha dos Juízes Militares do Conselho Especial também é realizada através de

sorteio,  e,  de acordo com a Lei  8.457/92, será realizado pelo Juiz de Direito da

Justiça  Militar  em  audiência  pública  na  presença  do  Procurador,  do  Diretor  da

Secretaria e do acusado, quando preso. Ele é constituído para cada processo e se

dissolve  com a  conclusão  dos  trabalhos  podendo  ser  convocado  novamente  se

houver  nulidade  do  processo,  da  sentença  ou  se  forem  determinadas  novas

diligências por instância superior.

2.2  ALTERAÇÕES  NA  RESPONSABILIDADE  PROCESSUAL  DA  JUSTIÇA

MILITAR ESTADUAL

2.2.1 Emenda constitucional Nº 45

Desde sua criação,  a  legislação brasileira  passou a  dotar  a  Justiça

Militar  Estadual  de  uma  crescente  responsabilidade.  Marco  importante  desse

incremento  de  responsabilidade  foi  a  Emenda  Constitucional  nº  45,  de  30  de

dezembro de 2004, que alterou o § 4º do Art. 125 da Constituição, que passou a ter

a  redação  seguinte  acrescentando  a  competência  para  julgar  as  ações  judiciais

contra atos disciplinares:

Art. 125

§ 4º Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os Militares dos

Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra
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atos  disciplinares  militares,  ressalvada  a  competência  do  Júri  quando  a

vítima for civil,  cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do

posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. 

Ao  fazer  isso,  o  constituinte  premiou  a  Justiça  Militar  com duas

competências concorrentes: uma cível e outra criminal. Se observarmos que todo

desvio de conduta que afronte valores éticos e legais invariavelmente dará origem a

um processo  administrativo  disciplinar  militar, em obediência ao Art. 2º do Decreto

Estadual  nº  3639/75,  podemos facilmente perlustrar  que a alteração da Emenda

Constitucional nº 45 dobrou a capacidade jurisdicional da Justiça Militar Estadual.

2.2.2 Lei 13.491/17

Em 13 de outubro  de 2017,  foi  editada a  Lei  Federal  nº  13.491.  A

referida lei fez alterações no Art. 9º do Código Penal Militar e atraiu para o crime

militar  condutas que até então não eram tratadas como crimes militares, quando

incluiu como crime militar os crimes previstos na Legislação penal quando praticados

de acordo com as disposições do Art. 9º do referido Código militar.

Com o advento da Lei Federal nº 13.491, o Código Penal Militar em

seu Art. 9º, inc. II, que tinha a seguinte escrita: “os crimes previstos neste Código,

embora  também  o  sejam  com  igual  definição  na  lei  penal  comum,  quando

praticados:”, passou a ser redigido da seguinte maneira: “os crimes previstos neste

Código e os previstos na legislação penal comum, quando praticados:”, abrindo um

leque de possibilidades que não eram previstas anteriormente.
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2.3 ESTRUTURA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL PERNAMBUCANA

Atualmente  a Justiça  Militar  pernambucana é formada pela Vara da

Justiça Militar Estadual, presidida por um juiz de direito. Exercia a função o Exmo.

Sr. Dr. Luiz Cavalcanti Filho, o qual recentemente foi aposentado, passando o cargo

a ser exercido cumulativamente pela Exma. Srª. Drª Ana Cristina de Freitas Mota.

Já o secretariado da Vara da Justiça Militar pernambucana é composto

por militares estaduais, como previsto no Art. 12 do Decreto nº 34.479, de 29 de

Dezembro de 2009:

Art. 12 O efetivo do Núcleo de Apoio cartorário à Justiça Militar, nos termos

do Decreto nº 28.639, de 24 de novembro de 2005 é composto de:

I – 01 Oficial de Administração (QOAPM), subalterno ou intermediário, do

quadro de Oficiais Policiais Militares (QOPM);

II – 10 (dez) praças da Qualificação Policial Militar Geral (QPMG).

Também junto  a  Vara  da  Justiça  Militar  Estadual,  foi  designado  Dr.

Quintino Geraldo Diniz de Melo integrante da Promotoria para atuar especificamente

nos processos ali instruídos.

Por  inexistir  Tribunal  especializado,  a  segunda  instância  é  exercida

pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, sendo os recursos distribuídos para um

Desembargador  do  Tribunal,  concorrendo  com  os  demais  recursos  de  outras

matérias. 

2.3.1 Efetividade da jurisdicionalidade da Vara da Justiça Militar Estadual

Em  resposta  a  solicitação  realizada  mediante  SEI

3900000063.002894/2020–80,  a  Justiça  Militar  Estadual  respondeu,  através  do

Ofício  nº  328/2020 – SDS – NACJM, em 20 de outubro de 2020,  informando o
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quantitativo de processos ali tramitados. Para permitir uma análise mais didática, os

dados  foram  distribuídos  no  gráfico  abaixo  demonstrando  a  quantidade  de

processos originados na Justiça Militar e os Nela sentenciados. Vejamos: 

Gráfíco 1 – Quantidade de processos originados e sentenciados na JME/PE

Fonte: Vara da Justiça Militar do TJPE.

Os números também podem ser analisados a partir do quadro abaixo:

Tabela 3 – Quantitativo de processos na JME/PE

Ano 2016 2017 2018 2019 2020

Processos que entraram na JME/PE 195 209 255 381 191

Processos Sentenciados na JME/PE 110 78 112 171 63

Fonte: Vara da Justiça Militar do TJPE.

A  análise  dos  dados  acima  coletados  demonstra  um  inequívoco

aumento da quantidade de processos que deu entrada na Justiça Militar Estadual.

Se isolarmos os dados a partir de 2017, quando entrou em vigor a Lei

13.491/17, observamos que a demanda na Justiça Militar teve aumento de 7,17%

em relação ao ano anterior. Já em 2018, o incremento desse crescimento foi  de

22%, em 2019 de 33%.
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2.4 ESTRUTURA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL EM OUTROS ESTADOS

Três  são  os  Estados  que  possuem  Justiça  Militar  estruturada:  São

Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

Em São Paulo, a Justiça Militar Estadual foi estruturada a partir da Lei

nº 5.048, de 22 de dezembro de 1958. Funciona em primeiro grau com Juízes de

Direito e Conselhos de Justiça, sendo 07 magistrados e 03 Conselhos Permanentes

de  Justiça,  cada  um  composto  por  04  (quatro)  oficiais  da  Polícia  Militar.  Os

Conselhos Especiais de Justiça, sua quantidade varia, pois são formados para cada

julgamento que o réu é Oficial. Sua composição também é formada por 04 (quatro)

oficiais da Polícia Militar.

Em segundo grau é composto por 07 (sete) Juízes, sendo 04 (quatro)

oriundos  de  carreira  militar,  02  (dois)  nomeados  seguindo  as  regras  do  quinto

constitucional (um do Ministério Público e outro da Ordem dos Advogados do Brasil)

e um Magistrado promovido da primeira instância.

Já em Minas Gerais, a Lei Complementar nº 59, de 18 de janeiro de

2001, com as alterações da Lei Complementar nº 85/2005 e da Lei complementar

105/2008 trazem a organização de divisão judiciária do Estado de Minas Gerais e a

Justiça Militar já trazia em sua composição um Tribunal de Justiça Militar através do

Decreto-Lei 1630, de 15 de janeiro de 1946.

A Justiça Militar Estadual de Minas Gerais também traz, na composição

da primeira instância, Juízes de Direito do Juízo Militar e Conselhos de Justiça e,

como Órgão de segundo grau, traz o Tribunal de Justiça Militar Estadual.

O  Tribunal  de  Justiça  de  Minas  Gerais  tem sua  sede  na  Capital  e

jurisdição em todo território do Estado. É Composto por 07 (sete) Juízes: 04 (quatro)

militares (três juízes oficiais de mais alto posto da Justiça Militar e um Juiz oficial da

ativa de mais alto posto do CBM); 03 (três) Juízes civis (um Juiz representante dos

Juízes de Direito do Juízo Militar e dois representantes escolhidos através do quinto
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constitucional,  ou seja,  um membro do Ministério  Público e um representante da

Ordem de Advogados do Brasil).  São  Cargos de  Direção do TJMMG: Presidente,

Vice-Presidente e o Corregedor da Justiça Militar. São órgãos do TJMMG: Tribunal

Pleno;  Presidência;  Vice-Presidência;  Corregedoria  e  Câmaras.  (Conhecendo  a

Justiça Militar de Minas Gerais, 2013)

Por fim, a Justiça Militar do Rio Grande do Sul, que tem registrado a

sua existência antes mesmo da Justiça comum, tendo chegado a bordo da nau

Portuguesa que integrava a expedição militar de Silva Paes em 1737. 

Em 1857 teve regulamentado o Conselho de Disciplina como órgão

revisor. Em 1876 a Junta Superior foi extinta, tornando-se o Presidente da província

a  instância  revisora.  Em  1893,  o  Governador  baixou  regulamento  disciplinar  e

processual que instituiu o Conselho de Julgadores na primeira instância, reservando

o grau recursal para o Presidente do Estado. Com o Decreto nº 2.347-A, de 28 de

maio de 1918, foram estabelecidos os Conselhos de Disciplina, a serem organizados

de forma extraordinária,  um Conselho Militar permanente para o primeiro grau e,

como instância revisora, o Conselho de Apelação.

Após  uma  evolução  gradual,  em  31  de  dezembro  de  1970,  a

Assembleia Legislativa aprovou a Lei 6.156, que manteve as duas Auditorias, os três

Conselhos e a Corte de Apelação com 05 membros. Em 1979 foi  Instalada a 3ª

Auditoria  e  em 1º  de fevereiro  de 1980,  o  Código de Organização Judiciária  do

Estado  fixou  a  composição  do  Tribunal  Militar  em 07  (sete)  Juízes,  04  (quatro)

militares e 03 (três) civis. Em 1982 foi instalada a 4ª Auditoria com sede em Porto

Alegre. (BRUM, 2008/2009).
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2 RESULTADO E DISCUSSÃO

Diante da análise dos dados e do quantitativo crescente dos processos

que tramitam na Justiça Militar deste Estado, levando em consideração que a  sua

estrutura atual não consegue dar seguimento a metade da demanda que tramita

anualmente naquela Vara, e das estruturas existentes em outros Estados, que já

possuem uma estrutura mais ampla, mais completa, como é o caso dos Estados de

São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul,  podemos verificar a possibilidade

jurídica prevista  na Constituição,  em seu art.  125 §3º,  de implementação de um

Tribunal  de  Justiça  Militar  no  Estado  de  Pernambuco.  Pelo  preenchimento  dos

requisitos necessários para tal, que é ter no Estado o efetivo de militares estaduais

em quantitativo mínimo de 20.000 (vinte mil), esse pré-requisito  já é  atendido pelo

Estado de Pernambuco, que possui 31.699 (trinta e um mil seiscentos e noventa e

nove)  militares  estaduais  advindos  apenas  da  Polícia  Militar,  sem contar  com o

efetivo do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, o que elevaria esse número

ainda mais.

Salta  aos  olhos  a  necessidade  de  ampliação  da  Justiça  Militar  do

Estado  de  Pernambuco.  A  criação  de  um  Tribunal  de  Justiça  Militar  seria  a

alternativa lógica e amparada pela legislação brasileira. 

O  Conselho  Nacional  de  Justiça  em  relatório  final  realizado  sobre

diagnóstico da Justiça Militar Federal e Estadual, concluído em novembro de 2014,

defende a permanência dos Tribunais Militares Estaduais existentes e ainda que tal

tipo de estrutura seja implementada pelas unidades federativas que preencham os

requisitos legais, como se pode verificar em resposta de um dos questionamentos

posto no relatório, de acordo com o transcrito abaixo:
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3.  No  caso  da  Justiça  Militar  Estadual,  os  Tribunais  de  Justiça  Militar

Estadual devem continuar existindo ou o segundo grau pode ser exercido

pelo Tribunal de Justiça? Como seria a transição no caso de extinção?

Resposta: Sim, os Tribunais de Justiça Militar Estaduais devem continuar

existindo.

Fundamentos:  Os atuais  Tribunais  de Justiça Militar  dos Estados devem

continuar existindo, assim como deve ser mantida a previsão Constitucional 

do § 3º do artigo 125, que autoriza a criação de outros Tribunais de Justiça

Militar  nos  estados,  com efetivo  militar  superior  a  20  mil  integrantes.  A

especialização  da  matéria  impõe  a  existência  de  um  Tribunal  com

composição mista de civis e militares, que jamais haveria em uma Câmara

especializada no Tribunal de Justiça.

A  celeridade  do  julgamento,  sobretudo  nos  processos  de  competência

originária (perda de graduação, perda do posto e da patente e processo de

justificação), é imprescindível para manutenção da hierarquia e da disciplina

militar, pilares fundamentais das instituições militares.

A quantidade de processos em tramitação na Justiça Comum compromete a

agilidade do julgamento e, por sua vez, a pronta resposta é indispensável

para a higidez das instituições militares.

A celeridade não é importante por si só; com efeito, ela possibilita que os

militares  estaduais  possam ser  julgados rapidamente,  propiciando  que a

sociedade, o Estado, seus pares, e o próprio réu dirimam qualquer dúvida

quanto à conduta e à integridade do militar estadual, que tem como missão

proteger os cidadãos. Inclusive, uma resposta estatal rápida é fundamental

junto aos militares,  pois tem imediato efeito preventivo quanto aos maus

exemplos. 

Os  Tribunais  Militares  dos  Estados  contribuem  decisivamente  para  a

depuração nas instituições militares estaduais.

Então, certamente, nesta oportunidade na qual se discutem as perspectivas

das Justiças Militares, a solução que se apresenta seria a preservação, o

aprimoramento e a ampliação de sua competência. (Conselho Nacional de

Justiça, 2014) 
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É possível inferir do supracitado texto, como também em outras partes

do  relatório  do  Conselho  Nacional  de  Justiça,  que  o  Tribunal  de  Justiça  Militar

Estadual é a opção mais adequada para a Estrutura da Justiça Militar Estadual, pois

segue  a  tendência  da  especialização  para  julgar  as  matérias  dentro  de  seus

contextos e suas especificidades, o que se coaduna com o que foi levantado nesta

pesquisa seguindo para o mesmo sentido que é a criação de um Tribunal de Justiça

Militar em Pernambuco.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse  trabalho  foi  pautado  nos  registros  de  Policiais  Militares  que

enfrentam  processos  junto  à  Justiça  Militar  e  cujos  desdobramentos  têm

repercussão na progressão da carreira. Através de consulta e análise de publicações

dos  “quadros  de  acesso”  (documentos  formais  de  divulgação  dos  policiais  que

estarão aptos à promoção de ascensão profissional), percebe-se que muitos nomes

de policiais são destacados na condição de “impedidos”, por estarem respondendo a

processos judiciais com origens diversas.

Vislumbrando que os processos de crimes militares são julgados no

Tribunal de Justiça Estadual através de uma vara específica para este fim, apesar de

existir previsão legal na Constituição para que os Estados com efetivo de militares

estaduais superior a 20.000 (vinte mil) integrantes (caso do Estado de Pernambuco)

tenham um Tribunal de Justiça Militar  como parte da estrutura do seu Judiciário,

nota-se  que,  apesar  da  crescente  demanda  de  crimes  junto  à Justiça  Militar

Estadual,  Ela não ampliou sua estrutura desde sua criação,  o que sugere que não

corresponde a necessidade atual.

Levando em consideração o objetivo dessa pesquisa, que foi verificar a

efetividade da atuação da Justiça Militar no Estado de Pernambuco e a capacidade

de atendimento da demanda crescente de processos, como também possibilidades
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para  enfrentar  a  situação,  e,  de  maneira  específica,  mostrar  que a  estrutura  da

Justiça Militar no Estado de Pernambuco e o quantitativo de processos que por ela

tramitam,  e  ainda se  a  estrutura  da única  Vara  da Justiça  Militar  do  Estado de

Pernambuco ( que não se alterou desde o seu início ) atende a demanda estadual

mantendo um serviço adequado ao seu fim, podemos verificar que alcançamos o

objetivo demonstrando que a estrutura atual precisa ser modificada e não consegue

atender a demanda atual, que chega a ser o dobro de sua capacidade para julgar os

processos. 

Nesse trabalho, chegou-se, como hipótese para solucionar a situação,

à criação de um Tribunal Militar Estadual para Pernambuco, a qual é uma alternativa

amplamente amparada pela legislação brasileira e tem bons resultados em outros

Estados da Federação.

Este trabalho foi  fundamentado através de pesquisa bibliográfica em

livros, artigos encontrados na internet e documentos a respeito do assunto, além da

coleta de dados junto à Justiça Militar  do Estado de Pernambuco e à Seção de

Pessoal  da  Polícia  Militar  de  Pernambuco,  que  foram  analisados  de  maneira

quantitativa.

É importante ressaltar também que houve uma série de limitações para

concluir a pesquisa. A problemática inicial  foi  o tempo para pesquisa e coleta de

dados, que foi exíguo. Outra problemática foi estar a Justiça Militar sem atendimento

ao público e com redução de sua capacidade normal de funcionamento durante todo

o período de elaboração, devido ao advento da Pandemia do Corona Vírus (COVID-

19).

Apesar de toda problemática, é um trabalho que pode servir de base

para os que queiram se aprofundar no assunto ao verificarem a importância do tema

e também a  necessidade de  uma solução para  o  problema levantado,  além de

outros problemas que envolvem a temática estudada.
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docentes, prevenindo e orientando sobre a questão dos sintomas
osteomusculares  relacionados  ao  trabalho  nessa  categoria  e
levantando uma discussão de possíveis políticas públicas, medidas
de  precaução  e  tratamento,  os  quais  visem  amenizar
consideravelmente a referida problemática. 

Palavras-chaves:  Condições  de  trabalho.  Docentes.  Sintomas
osteomusculares
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Abstract

Musculoskeletal complaints have been one of the major challenges
in current times, generating a large impact on quality of life. The job
of the educator is an activity that causes stress, with consequences
on the physical and mental health, with impacts on job performance.
The overall objective was to examine the sociodemographic profile,
working conditions and the prevalence of musculoskeletal symptoms
among elementary school teachers at the College of Military Police of
Pernambuco. The approach of this study was teachers of both sexes
aged between 20 to 50 years, voluntarily, using a questionnaire with
30 questions apply self-developed by the author and spontaneous
demand. This study consisted of 75% of teachers were female and
25%  male.  The  age  range  was  40-49  years  (45%)  and  with  a
workload  of  more  than  40  hours  per  week  (30%).  Through  the
questionnaire can be seen that 85% of teachers reported that they
have or have had work-related musculoskeletal  pain.  Can also be
observed  with  respect  to  job  satisfaction,  that  professionals  are
somewhat  satisfied  or  dissatisfied  with  their  profession,  50% and
10% respectively, and 50% had already thought of abandoning his
work as an educator. Thus, the results obtained from this research
are  particularly  relevant  for  teachers  themselves,  preventing  and
guidance on the issue of work-related musculoskeletal symptoms in
this  category  and  raising  a  discussion  of  possible  policies,
precautions and treatment, which aim to alleviate said substantially
problematic.

Keyword:  Musculoskeletal symptoms. Teachers. Working conditions.
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1 INTRODUÇÃO

O trabalho é essencial à vida das pessoas, porém quando realizado de

forma inadequada pode se transformar em uma causa prejudicial à saúde humana.

Na atualidade, o trabalho é a causa principal de movimentos repetitivos e posturas

incorretas, e isso vem afetando, de forma considerável, a saúde do trabalhador, que

podem  conduzir  também  a  doenças  nas  articulações,  problemas  na  coluna,

distúrbios nos tecidos moles, entre outros fatores que podem ser secundários as

alterações  osteomusculares,  desencadeando  dores,  incapacidade  funcional  e

sofrimento físico (CARVALHO; ALEXANDRE, 2006; SANTOS et al., 2006).

As queixas musculoesqueléticas têm sido um dos grandes desafios nos

tempos atuais, o que gera um grande impacto na qualidade de vida das pessoas. É

um problema de saúde que expande e se evidencia, sobretudo em trabalhadores de

tarefas  com  grau  considerável  de  repetição  de  movimentos  (CARVALHO;

ALEXANDRE, 2006; MERGENER; KEHRIG; TRAEBERT, 2008; CARDOSO et al., 2009).

      A escola é um local  onde ocorrem muitas mudanças tecnológicas e

econômicas resultantes da globalização, possibilitando, como grande vantagem, o

desenvolvimento  constante  de  pessoas.  Nada  obstante,  a  falta  de  recursos

materiais,  das  condições  inapropriadas  de  trabalho  e  a  grande  quantidade  de

exigências  levaram  ao  esgotamento  físico  e  psíquico  dos  professores  e  a  uma

queda gradativa na qualidade de vida desses profissionais (ROCHA; FERNANDES,

2008; BRANCO et al., 2011).

O magistério é um dos mais antigos ofícios. O educador, antes visto

como  uma  personalidade  de  prestígio,  atualmente  é  um  trabalhador  que  se

empenha pela valorização e reconhecimento dos seus serviços prestados. Muitos

desses profissionais, além de já terem executado seu ofício dentro da carga horária,

levam suas atividades para casa, o que pode causar efeitos lesivos  à saúde visto

que pode isto interferir  em seu lazer e bem estar.  Tamanho excesso de trabalho
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auxilia nas manifestações de sintomas osteomusculares, pois a escola é um local

que  envolve  diversas  atividades,  as  quais  potencializam  o  aparecimento  de

problemas de saúde (CARVALHO; ALEXANDRE, 2006; BRANCO et al., 2011).

     O  ambiente  escolar,  na  maioria  das  vezes,  não  oferece  condições

ergonômicas adequadas, a fim de garantir condições melhores de trabalho para que

sejam evitadas alterações osteomusculares no professor. E é daí que podem surgir

as  Lesões  por  Esforços  Repetitivos  (LER)  ou  Distúrbios  Osteomusculares

Relacionados ao Trabalho (DORT), expressões estas utilizadas para estabelecer o

conceito da síndrome a qual não é fruto exclusivo de movimentos repetitivos, mas

pode ocorrer pela permanência de segmentos do corpo em determinadas posições,

por tempo prolongado (AUGUSTO et al., 2008; BRANCO et al., 2011).

           A  contínua  exposição  a  situações  estressantes  derivadas das

atividades laborais pode auxiliar na instalação de diversas patologias no homem.

Muitos dos movimentos no trabalho exigem força exagerada com as mãos, posturas

desapropriadas,  repetitividade de um mesmo padrão de movimento,  compressão

mecânica das estruturas dos membros superiores e regiões anexas, apresentando

sinais e sintomas de inflamações dos músculos, tendões, fáscias e nervos (CARMO

et al., 2011).

     O  trabalho  do  educador  é  uma  atividade  que  causa  estresse,  com

repercussões  sobre  a  saúde  física  e  mental,  com  impactos  no  funcionamento

profissional, e o local do ofício é provavelmente o ambiente no qual o esgotamento

mental e físico manifestam-se com maior frequência. Isso pode induzir a um declínio

na qualidade de vida, exemplos são os fatores ergonômicos como a má iluminação,

ruídos excessivos e excesso de alunos por sala de aula (CARDOSO et al., 2009;

SILVA; DAMÁSIO; MELO, 2009).

Dessa  forma,  o  presente  estudo  teve  como  objetivo  analisar  as

condições  de  trabalho  e  a  incidência  do  desconforto  musculoesquelético  em

professores do ensino fundamental do Colégio da Polícia Militar  de Pernambuco,
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destacando aspectos sociais, dados ocupacionais, nível de satisfação profissional,

dados sobre a saúde, incluindo também questões sobre doenças diagnosticadas e a

qualidade de vida dos profissionais de ensino.

2 MATERIAL E MÉTODOS

2.1 CAMPO DA PESQUISA

Trata-se  de  um estudo  observacional  descritivo  do  tipo  transversal,

quantitativo por levantamento de dados. O estudo foi realizado no Colégio da Polícia

Militar de Pernambuco (CPM), situado na Rua Henrique Dias, 609, Derby, Recife-PE.

O CPM é uma unidade de ensino da Polícia Militar de Pernambuco, que tem como

finalidade  proporcionar  educação  básica  aos  dependentes  legais  dos  militares

estaduais  e  dos  funcionários  públicos  civis  da  Polícia  Militar  e  do  Corpo  de

Bombeiros  Militar  e  atende  a  cerca  de  1.000  alunos.  A abordagem foi  com  20

professores do ensino fundamental, de ambos os sexos, com faixa etária entre 20 a

50 anos, de forma voluntária e com demanda espontânea, tendo sido realizado no

mês de setembro de 2014.

2.2 SUJEITO

Os sujeitos do estudo foram os professores do ensino fundamental do

Colégio  da  Polícia  Militar.  Como  critério  de  inclusão,  consideraram-se  todos  os

professores  efetivos,  ativos  no  período  da  coleta  de  dados  e  que  estavam

trabalhando  em salas  de  aula,  diretamente  com os  alunos.  Foram excluídos  da

pesquisa os professores em algum tipo de afastamento ou licença no período da

coleta dos dados, os que realizavam atividades administrativas e aqueles que não

concordaram em participar do estudo.
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2.3 COLETA DE DADOS

A coleta dos dados foi realizada pelo autor da pesquisa. Para realizar o

estudo, foi solicitado autorização junto ao Diretor do Colégio da Polícia Militar de

Pernambuco por intermédio da Divisão de Ensino. 

Foram entregues os questionários aos professores nos intervalos das

aulas,  explicando  os  objetivos  do  estudo  e  concedendo-lhes  um  prazo  de  uma

semana para o preenchimento.

A  participação  na  pesquisa  foi  voluntária,  de  forma  que  o  não

preenchimento  do  questionário  significou  a  não  concordância  em  participar  da

pesquisa.

2.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

O  instrumento  utilizado  para  a  coleta  de  dados  foi  um  questionário

autoaplicável  elaborado  pelo  autor  e  respondido  pelo  professor  (APÊNDICE).  O

mesmo  constitui-se  de  30  questões  envolvendo  aspectos  sociais,  dados

ocupacionais,  nível  de  satisfação  profissional,  dados  sobre  a  saúde,  incluindo

questões  sobre  doenças  diagnosticadas  e  a  prevalência  de  sintomas

osteomusculares.

Para avaliar os sintomas musculoesqueléticos, foi utilizada a parte geral do

Questionário  Nórdico.  Esse instrumento foi  adaptado culturalmente para a língua

portuguesa  por  Barros  e  Alexandre  (2003),  apresentando  uma  confiabilidade

variando de 0,88 a 1 segundo o coeficiente Karpa. Compreende também questões

quanto à presença de sintomas osteomusculares nos últimos 12 meses e 30 dias,

bem como se houve procura por algum profissional da área de saúde.
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2.5 ASPECTOS ÉTICOS

Os participantes foram informados sobre o estudo por meio do projeto

de pesquisa contendo o título, problema, justificativa, objetivos gerais e específicos,

que foi entregue anexado ao questionário.

Em nenhuma situação o professor foi identificado, garantido, assim, a

confidencialidade das informações.

Os dados foram tabulados, objetivando coletar informações capazes de

traduzir o resultado do estudo.

Ao final do estudo, foi feita estatística descritiva por meio do Microsoft

Excel® 2010, e os resultados foram demonstrados em forma de tabela e gráficos

para um melhor entendimento dos achados.

3 RESULTADOS

A  Tabela  1  mostra  as  distribuições  de  diversas  variáveis

sociodemográficas,  em que a maioria  dos professores pesquisados são do sexo

feminino 75%, com 45% na faixa etária dos 40 aos 49 anos, seguidos de 35% entre

30 a 39 anos e somente 15% a partir dos 50 anos.
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Tabela 1 - Perfil Sociodemográfico dos Docentes

Variável N % Variável N %

Sexo Estado civil

Masculino 5 25% Casado(a) 13 65%

Feminino 15 75% Solteiro(a) 5 25%

Divorciado(a) 1 5%

Faixa etária (anos) Viúvo(a) 1 5%

20 - 29 1 5%

30 - 39 7 35% Tempo de Docência (anos)

40 - 49 9 45% ≤ 5 4 20%

≥ 50 3 15% de 6 a10 3 15%

de 11 a 15 6 30%

Escolaridade de 16 a 20 4 20%

Ensino Médio - 0% de 21 a 25 1 5%

Ensino Superior 6 30% de 26 a 30 1 5%

Pós-Graduação 14 70% ≥ 30 1 5%

      N= número de professores; %= percentual com relação aos participantes

A Tabela 2 descreve as variáveis relacionadas ao perfil profissional dos

professores do ensino fundamental, em que 30% relataram ministrar aulas em uma

turma,  30% relataram ministrar  aulas  em uma  ou  três  turmas  e  40% relataram

ministrar aulas em mais de três turmas, como também 30% têm uma carga horária

de até 20 horas semanais, acompanhado dos mesmos 30% com os que ministram

mais de 40 horas semanais. Observou-se também na pesquisa que 70% afirmaram

não  lecionar  em  outra  escola,  sendo  que  dos  professores  pesquisados  80%
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responderam que exercem outra atividade remunerada para fins de complemento

salarial.

Tabela 2 - Perfil Profissional dos Professores do Ensino Fundamental

Variável N % Variável N %

Qtd. Turmas Carga horária semanal

uma 6 30% até 20 6 30%

duas - 0% 21 - 30 5 25%

três 6 30% 31 - 40 3 15%

acima de três 8 40% acima de 40 6 30%

Leciona em outra

escola

Exerce outra atividade

remunerada

Sim 6 30% Sim 16 80%

Não 14 70% Não 4 20%

       N= número de professores; %= percentual com relação aos participantes

Entre  os  professores  pesquisados  no  presente  estudo,  75%

responderam que realizam movimentos repetitivos durante o turno de trabalho e

85% relataram se sentir prejudicados por barulhos ou ruídos internos ou externos do

seu ambiente de trabalho. Apesar de que a maioria dos docentes reclamaram da sua

atividade laboral  repetitiva,  65% informaram não ficar em posição incômoda, tais

como: agachado ou ajoelhado,  como também 65% afirmaram não carregar peso

durante sua atividade profissional. Quanto à luminosidade do ambiente de trabalho,

40% responderam ter uma boa iluminação na sala de aula, conforme descrito na

Tabela 3.
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Tabela 3 - Condições de trabalho dos professores

Variável N % Variável N %

Movimentos repetitivos Carregar peso

Sim 15 75% Sim 7 35%

Não 5 25% Não 13 65%

Posições incômodas

Sim 7 35% Iluminação na sala de aula

Não 13 65% Muito boa 1 5%

Barulhos ou ruídos  Boa 8 40%

Sim 17 85% Regular 6 30%

Não 3 15% Ruim 5 25%

Com relação a problemas de saúde dos docentes, foi verificado, por

meio  de  análise  dos  resultados  obtidos  pelo  questionário,  no  qual  o  professor

pesquisado  respondeu  marcando  uma  ou  mais  opções,  que  55% afirmaram ter

problemas  digestivos,  seguidos  de  50%  com  queixas  de  sonolência  e  30%

apresentam queda dos cabelos, demonstrado no Gráfico 1.

Foi observado também um número considerado de queixas de zumbido

no ouvido, devido ao barulho excessivo e a fraqueza muscular, com 20% cada. Com

relação a outros sinais e sintomas patológicos, ouve queixa de tontura, falta de ar e

dor no peito, 25%, 10% e 5% respectivamente.

Apesar das condições adversas e existentes na vida profissional dos

docentes,  15%  afirmaram  que  nunca  tiveram  problema  de  saúde  como

consequência da sua atividade laboral.
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Grafico 1 – Quanto a problemas de saúde

Com  relação  a prevalência  da  sintomatologia  osteomuscular  dos

professores do ensino fundamental do Colégio da Polícia Militar de Pernambuco, foi

verificado, por meio de análise dos resultados do estudo, que 85% dos docentes se

queixam de dor em alguma parte do corpo, seja muscular ou articular, tendo como

maior incidência a dor lombar com 55% dos casos, seguido de dor nos ombros e nas

pernas com 45% cada, conforme demonstrado no Gráfico 2. Vale salientar ainda que

os  participantes  da  pesquisa  tiveram a  opção  de  marcar  um ou  mais  sintomas

osteomusculares.

Se observarmos a coluna vertebral como um todo (cervical, torácica e

lombar), surge um número alarmante com cerca de 80% dos casos.
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Grafico 2 – Quanto à prevalência de sintomas osteomusculares relacionados ao

trabalho

Com relação à própria saúde, 50% afirmaram ter uma boa percepção,

seguidos  de  muito  boa,  regular  e  excelente  percepção,  com  25%,  20%  e  5%

respectivamente. 

Outro resultado preocupante foi observado em 70% dos docentes que

participaram da pesquisa, que afirmaram que têm ou que já tiveram algum problema

psicossomático, tais como: cansaço mental,  nervosismo, esquecimento, insônia e

azia, todos relacionados à saúde mental.

Dos  professores  do  ensino  fundamental  que  responderam  ao

questionário,  60% responderam que não procuraram e nem se consultaram com

nenhum profissional da área de saúde nos últimos 12 meses. 

Observou-se  através  da  pesquisa  que,  com  relação  a  diagnóstico

médico,  os mais frequentes foram: varizes (55%),  gastrite  (25%), sinusite  (25%),

lombalgia (25%), hipertensão arterial (20%), asma (10%), calos nas cordas vocais

(5%); quanto à anemia todos responderam que nunca tiveram.
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No  tocante  ao  ambiente  de  trabalho,  100%  responderam  que  têm

autonomia  para  tomada  de  decisão,  como  também  todos  afirmaram  que  existe

preocupação  com  o  bem-estar  dos  professores  por  parte  da  coordenação

pedagógica.

Foi analisada também a questão motivacional dos docentes, em que

70%  responderam  se  sentir  valorizado  por  parte  da  direção  e/ou  colegas  do

trabalho,  mas,  no  tocante  a  satisfação  profissional,  50%  responderam  que  se

sentem pouco satisfeitos, seguidos de muito satisfeitos e insatisfeitos, 40% e 10%,

respectivamente. 

Contudo,  50%  dos  docentes  que  participaram  da  pesquisa

responderam que pensam ou já pensaram em abandonar a profissão de professor,

um resultado  preocupante  e  que  serve  de  alerta  para  que  surjam políticas  que

motivem mais estes profissionais de ensino.

4 DISCUSSÃO

O  presente  estudo  foi  composto  por  75%  dos  docentes  do  sexo

feminino. Resultado semelhante ao encontrado nas pesquisas realizadas por Suda

et  al  (2011),  Fernandes;  Rocha;  Fagundes  (2011)  e  Ribeiro  et  al  (2011),  que

encontraram respectivamente em seus estudos 60%, 81,7% e 92% de mulheres.

Com  relação  específica  a  predominância  do  sexo  feminino

desempenhando  a  profissão  de  docente  no  ensino  básico,  o  registro  pode  ser

esclarecido  pelo  processo  histórico  de  inserção  das  mulheres  no  mercado  de

trabalho,  em grande  parte  ingressou no  setor  docente,  pois  era  considerada  no

período uma atividade própria para mulheres por compreender o cuidado com os

outros. Foram designadas, então, para o cargo de educadoras, sendo considerada

esta atividade como uma extensão do trabalho doméstico, atribuindo às professoras
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o  papel  maternal  e  educativo  (DELCOR  et  al.,  2004;  FERNANDES;  ROCHA;

FAGUNDES, 2011).

No  que  tange  ao  nível  de  escolaridade  dos  professores,  30%

responderam  que  possuem  o  curso  superior  completo  e  70%  possuem

especialização  na  área  de  ensino.  Este  fato  se  deve  ao  surgimento  da  Lei  de

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei 9.394/96, no seu Art. 62, que

passou a exigir escolaridade superior a todos os professores para o ensino básico

(ensino fundamental e ensino médio) (CASTRO, 1998).

Com relação à idade, a de maior prevalência no presente estudo foi de

45% dos professores estarem na faixa etária dos 40 a 49 anos, um pouco acima dos

achados de Gasparine; Barreto; Assunção (2005) que foi de 34,5 anos e Reis et al

(2005) de 34,2 anos, ambos constataram que a maioria dos professores está em

uma  faixa  etária  abaixo  dos  35  anos,  demonstrando  o  fato  de  se  tratar

majoritariamente de docentes jovens.

Em relação ao tempo de trabalho como docente no presente estudo, foi

constado  que  30%  tinham  de  11  a  15  anos  como  educador,  relativamente

semelhante quando comparado com os estudos de Melo; Caixeta; Caixeta (2010) e

Cardoso  et  al  (2011)  no  qual o  tempo  médio  foi  de  16,35  e  14  anos,

respectivamente. Isso pode se dá pelo fato desses artigos abrangerem pessoas com

a maior experiência profissional, e um maior número de profissionais, e com nível

superior  já  concluído,  lecionando  para  pessoas  de  ensino  fundamental  (MELO;

CAIXETA; CAIXETA, 2010). 

Com  relação  à carga  horária  de  trabalho  semanal  encontrada  na

pesquisa,  30% responderam que fazem até 20 horas/semanais e os outros 30%

fazem acima de 40 horas/semanais, resultado pouco semelhante aos achados de

Araújo et al (2005) que 53,6% dos docentes do seu estudo possuíam uma carga

horária  de  40  horas/semanais;  já  em  Reis  et  al  (2005),  a  carga  horária  média

encontrada  em todas  as  escolas  foi  38,8  horas  por  semana;  e  em Delcor  et  al
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(2004), em estudos das escolas da rede particular de Vitória da Conquista-BA, a

carga horária semanal em sala de aula foi de 17 horas.

Quanto mais elevada a carga horária do profissional, trabalhando em

mais de um turno, os docentes podem vir apresentar uma elevada incidência de

dores musculoesqueléticas, principalmente nos membros superiores e nas costas

(CARDOSO et al., 2011). 

O presente estudo possibilitou identificar que a maioria dos docentes

apresentou  em  média  algum  comprometimento  da  saúde  de  forma  subjetiva,  e

procurou  ampliar  os  conhecimentos  sobre  as  queixas  musculoesqueléticas  em

professores do ensino fundamental do colégio da Polícia Militar de Pernambuco.

A pouca deslocação em sala de aula pode propiciar a realização da

força  muscular  estática  que,  embora  possa  não  ser  tão  excessiva,  porém  se

prolongada,  pode  gerar  fadiga  e  dor.  A  alta  predominância  de  queixas

osteomusculares  encontradas  pode  se  dá  por  diversos  fatores  do  dia  a  dia  do

trabalho desses profissionais.  Pode ser  destacada  pelo  fato  de  trabalhar  muitas

horas  com  o  membro  superior  elevado  associado  à  rotação  do  tronco  com  o

pescoço levemente inclinado possibilitando que a musculatura cervical, escapular e

tóraco-lombar  desenvolvam  sintomas  dolorosos  (BRANCO;  GIUSTI;  JANSEN,

2012).

A prevalência de dores musculoesqueléticas pode ser constatada na

presente pesquisa, diferenciou dos resultados obtidos em Suda et al (2011) no qual

surgiu como sendo os quatro locais com maior acometimento, os quais foram: dor no

pescoço (70%), lombar (64%), ombro (um ou ambos) com 50% e região dorsal com

42%; bem como os estudos de Branco; Giusti; Jansen, (2012) foi averiguado que a

prevalência  em  12  meses  de  sintomas  osteomusculares  foi  no  ombro  (61,6%),

torácica (60,2%), cervical (56,7%) e lombar (54,7%) foram os quatro locais de maior

incidência  de  dores;  já  nos  estudos  de  Mango  et  al  (2012)  teve  um  resultado

semelhante ao presente estudo, em que de uma amostra de 126 indivíduos, destes,
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mais da metade (51,5%) relataram dor  na região lombar nos últimos 12 meses,

sendo essa a região do corpo mais afetada, seguida por região dos ombros 49,2%

dos professores. A região do pescoço foi afetada em 47,6% dos participantes, os

punhos, mãos e dedos em 42%, tornozelos e pés em 41,2%, os joelhos em 33,3%,

quadris e coxas em 23,8, e os cotovelos em 11,9%.

Tais resultados podem ser comparados com os quais foram coletados

neste  estudo,  em que a  maioria  dos  professores  que  participaram da  pesquisa

apresentou  dor  e  desconforto  considerados  intensos  nas  regiões  lombar,  dos

ombros, nas pernas e nos joelhos. Se formos comparar por membros, superiores,

inferiores e coluna como um todo, temos o seguinte resultado: membros inferiores:

pernas (45%), joelhos (40%), tornozelos/ pés (35%); membros superiores: ombro

(45%), cotovelo (15%), punho/mão (25%); e coluna axial:  cervical (20%), torácica

(5%) e lombar (55%), podendo ter prevalência de um ou mais sintomas de dor, o que

indica um alto risco para desenvolvimento de Doença Osteoarticular Relacionado ao

Trabalho (DORT). 

No estudo desenvolvido por  Delcor  et  al  (2004),  dentre os esforços

físicos  realizados  no  trabalho  do  docente,  destacou-se  o  tempo  que  o  mesmo

permanecia  em  pé.  Não  somente  a  atividade  ortostática  pode  contribuir  para

ocorrência de dores musculoesqueléticas. Outras situações, como carregar material

para  escola  ou  sala  de  aula,  instalação  de  equipamentos/recursos  didáticos,

deslocamentos dentro da escola e fora dela podem se associar  à  ocorrência de

doenças osteomusculares.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os professores que participaram da presente pesquisa obtiveram uma

elevada  prevalência  de  sintomas  osteomusculares,  especialmente  nas  seguintes

regiões:  coluna  lombar,  ombros,  pernas,  joelhos  e  tornozelos/pés,  que foram os

cinco  seguimentos  de  maior  incidência  de  dor,  possibilitando  eventualmente

distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho.

A lousa é o material mais utilizado durante a execução do ofício, seu

uso excessivo e a postura adotada podem ser fatores fatigantes para a estrutura

musculoesquelética contribuindo para o aparecimento de sintomas em determinadas

regiões do corpo, surgindo as Lesões por Esforço Repetitivo (LER), muito comum

nessa atividade laboral.

Manter uma posição inadequada e incômoda do corpo e precisar de

esforço  físico  para  desenvolver  o  trabalho,  poderia  estar  associado  às  queixas

relacionadas à postura corporal.

O  compromisso  desses  profissionais  e  a  pressão  exigida  pelos

responsáveis das instituições levam a um estresse físico e psíquico, que afetam com

certa  influência  a  qualidade  de  vida  e  o  sistema  musculoesquelético  desses

indivíduos.

Destarte,  os  resultados  obtidos  com  a  presente  pesquisa  são

relevantes, sobretudo para os próprios docentes, prevenindo e orientando sobre a

questão dos distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho nessa categoria e

levantando uma discussão de possíveis políticas públicas, medidas de precaução e

tratamentos os quais visem amenizar consideravelmente a referida problemática.
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Abstract

The prescription in the disciplinary administrative proceeding within
the scope of the Pernambuco Military Police is not expressly found
in  the  State  Military  Code  of  Discipline,  as  a  result  of  which  a
misinterpretation  by  the  administrative  authority  may  violate
constitutional  rights  and  guarantees  and  consequently  generate
legal  insecurity  to  state  military  officers  regarding  the  disciplinary
administrative bond. The Public Administration has a duty to observe
the principles of reasonableness and proportionality in the context of
disciplinary  administrative  proceedings  as  a  limitation  of  the  jus
puniendi,  thus,  this  power  /  duty  will  never  be  able  to  mitigate
fundamental rights of public security agents.

Keywords:  Disciplinary  Administrative  Procedure.  Prescription.
Proportionality. Reasonability
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1 INTRODUÇÃO

O presente artigo tem por objetivo proceder à análise da incidência da

prescrição  no  processo  administrativo  disciplinar  na  aplicação  das  punições  em

virtude das transgressões cometidas pelos agentes públicos militares no âmbito da

Polícia Militar de Pernambuco – PMPE.

É certo que, por outro lado, o Estado detém o  jus puniendi, que é o

poder-dever no sentido de sancionar os agentes transgressores com vistas a evitar

prejuízos para a Administração Pública. E essas sanções devem obrigatoriamente

observar a razoabilidade e proporcionalidade como limite constitucional estabelecido

com o fim de desviar-se de exacerbações que maculam o processo administrativo

disciplinar, gerando nulidades que viciam os processos.

A base de conhecimento teve por fundamentação jurídica a pesquisa

na CF/88, normas infraconstitucionais e posicionamentos doutrinários, todavia, ainda

se  realizou  o  exame  detalhado  de  aspectos  da  legislação  específica,  os  quais

regulamentam o assunto no tocante à prescrição administrativa.

2 DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO

Inicialmente,  impende-nos  destacar  que  a  prescrição  é  instituto  de

direito material com reflexos no direito processual e pode ser conceituada como a

perda  da  pretensão  estatal  de  punir  o  transgressor  pelo  decurso  do  tempo  em

virtude do extrapolamento de prazo estabelecido em lei.

Basicamente, a doutrina enumera algumas formas de prescrição como:

prescrição da pretensão punitiva,  prescrição da pretensão executória,  prescrição

intercorrente, prescrição retroativa e prescrição antecipada ou virtual2.

2 A prescrição intercorrente, esta, também chamada de  superveniente, posterior ou subsequente, regula-se
pela pena em concreto, com trânsito em julgado para a acusação (Ministério Púbico ou querelante), no que se
refere à dosimetria da pena, aplicável a partir da sua publicação (causa interruptiva) em diante (até o trânsito em

47



Teceremos  breves  comentários  acerca  da  prescrição  da  pretensão

punitiva e da prescrição da pretensão executória que serão úteis para uma melhor

compreensão do tema.

A prescrição da pretensão punitiva significa a perda da possibilidade de

o  Estado  aplicar  seu  jus  puniendi em decorrência  do  lapso  temporal  não  mais

permitir  que o ente estatal aplique seu poder de império. Há a inércia estatal na

apuração e no processo antes de ocorrer o trânsito em julgado na via judicial. Na via

do PAD, seria pela decisão administrativa irrecorrível.

Conforme assinala Guilherme Nucci acerca da prescrição da pretensão

punitiva: “É a perda do direito de punir do Estado pelo não exercício em determinado

lapso de tempo. Não há mais interesse estatal na repressão do crime, tendo em

julgado para ambas as partes). Tal modalidade está prevista no artigo 110, § 1º, primeira parte do Código Penal.
Também relacionada com a pena “in concreto” aplicada e o prazo prescricional obtido mediante cotejo com a
tabela do artigo 109 do CP. Nestes termos será o prazo entre a sentença e o acórdão final transitado em julgado
referente a recurso interposto que não poderá exceder o lapso prescricional adstrito à pena “in concreto”.  A
prescrição retroativa é um produto de uma construção pretoriana. O Supremo Tribunal Federal, a partir do ano
1961,  editou a Súmula nº.  146:  “A prescrição da ação penal  regula-se pela pena concretizada  na sentença,
quando  não  há  recurso  da  acusação”.  Ressalte-se  que  tal  tipo  prescricional   leva  em consideração  a  pena
aplicada, in concreto, mesmo sendo uma espécie de prescrição da pretensão punitiva, que na regra geral deveria
ser aplicada a pena in abstrato, por fundamento o princípio da pena justa, significando que, ausente o recurso da
acusação ou improvido este, a pena aplicada na sentença era, desde a prática do fato, a necessária e suficiente
para  aquele  caso  concreto.  A  prescrição  retroativa pode  ser  considerada  entre  a  denúncia  e  a  sentença
condenatória (art. 110, §1º do CP). A pronúncia nos crimes contra a vida, também cria um marco interruptivo
para a prescrição retroativa. (...)  cabe verificar que as   características da prescrição retroativa são: a) forma de
prescrição da pretensão punitiva; b) regula-se pela pena em concreto; c) exige trânsito em julgado para acusação
ou improvimento do seu recurso, na parte da dosimetria penal; d) contada da publicação da sentença/acórdão
condenatórios para trás, isto é, em regra, até a data do recebimento da inicial. Prescrição antecipada ou virtual
Esta  espécie  de  prescrição  não  encontra  previsão  legal,  tendo  em  vista  que  trata-se  de   uma  construção
doutrinária  e  jurisprudencial,  tem como fundamentos  a  economia  e  falta  de  interesse  processual.  Ela  seria
verificada ainda em sede de inquérito policial, ou seja, antecipadamente, sendo regulada pela provável pena em
concreto que seria estabelecida pelo magistrado por ocasião da condenação. O Superior Tribunal de Justiça se
posicionou  contrário  a  esta  criação  jurisprudencial  ao  editar  a  Súmula  438:  “é  inadmissível  a  extinção  da
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da
existência ou sorte do processo penal”. CHRIST, Ágata. AZEVEDO, Vivian e ARAÚJO, Ediane Aquino.  As
modalidades de prescrição no Direito Penal Brasileiro frente. as diferentes manifestações processuais e a
punibilidade estatal. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/42848/as-modalidades-de-prescricao-no-direito-
penal-brasileiro-frente-as-diferentes-manifestacoes-processuais-e-a-punibilidade-estatal Acesso  em:  29  Ago
2020. Grifo nosso.
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vista o decurso do tempo e porque o infrator não reincide, readaptando-se à vida

social”3.

Em relação à prescrição da  pretensão executória, existe a perda da

possibilidade de aplicação da pena, em decorrência do extrapolamento do tempo,

sendo regulada pela pena fixada na sentença condenatória ou acórdão. É o que

dispõe a Súmula 604 do STF: “A prescrição pela pena em concreto é somente da

pretensão executória da pena privativa de liberdade”.

Para o penalista Rogério Sanches:

Ocorre  depois  de  transitar  em  julgado  sentença  penal  condenatória,

também  é  baseada  nos  prazos  estabelecidos  no  artigo  109,  mas

aumentada  de  um terço,  se  o  condenado é  reincidente  (...)  Ocorrendo

essa modalidade de prescrição (da pretensão executória),  extingue-se a

pena aplicada, todavia, permanecem os efeitos penais e extrapenais4.

Analisados, de forma sucinta, o conceito e as características gerais da

prescrição da pretensão punitiva e da prescrição da pretensão executória, voltemos

à análise da temática deste artigo no que se refere aos efeitos da prescrição (e da

inobservância  da  razoabilidade  e  proporcionalidade)  no  poder  punitivo  da

Administração Pública.

Consoante verificamos, a prescrição tem como principal característica

inumar as situações jurídicas que não foram exercidas em certo lapso temporal em

que há inércia do Estado (configura-se em alguns casos) como meio de defesa para

o administrado, tendo em vista que o tempo é fator determinante e que rege as

relações jurídicas limitando o poder estatal salvaguardando direitos e garantias dos

particulares.

3  NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 12 ed. São Paulo: RT. 2012, p. 594.
4  CUNHA,  Rogério  Sanches.  Observações  sobre  prescrição.  Disponível  em:

https://rogeriosanches2.jusbrasil.com.br/artigos/121814540/observacoes-sobre-prescricao Acesso  em:  29
Ago 2020.
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           Nesse diapasão:

(...)  a prescrição administrativa concerne à perda, por decurso
do prazo legal, da pretensão da Administração Pública ou do
administrado  (em  face  da  violação  de  direito  subjetivo  e
material de que é titular) de obter a  prestação descumprida a
que faz jus e de exigi-la de quem a descumpriu (...)5. 
(Grifo nosso).

Ademais,  oportuno destacar que os casos de imprescritibilidade são

apenas  e  tão  somente  as  infrações  penais  expressamente  delineadas  na

Constituição da República brasileira em seu art. 5º, XLII e XLIV (racismo e ação de

grupos  armados,  civis  ou  militares,  contra  a  ordem  constitucional  e  o  Estado

Democrático6),  não  sendo  transferíveis  às  infrações  administrativas  no  campo

disciplinar.

Prudente mencionar que a Administração Pública, embora seja regida

pelos  princípios  da  supremacia  e  da  indisponibilidade do interesse público,  está

subsumida também ao princípio da legalidade em que deve seguir os postulados

insertos na Constituição e na legislação infraconstitucional.

Retomando  ao  aspecto  da  prescrição,  referido  entendimento  acima

decorre  da  percepção  de  que  a  perpetuidade  do  conflito  e  da  pretensão  de

instauração de procedimento apuratório não é saudável para o Estado Democrático

de Direito e viola o princípio da segurança jurídica, pois a possibilidade ad infinitum

de aplicação de sanção administrativa, revela-se como característica de um Estado

5 FROTA, Hidemberg Alves  da.  A natureza jurídica do prazo para o exercício do poder disciplinar da
Administração  Pública.  Considerações  sobre  a  prescrição  e  a  decadência  na  Teoria  Geral  do  Direito
Administrativo  e  do  Direito  Civil. Disponível  em:  https://jus.com.br/artigos/20388/a-natureza-juridica-do-
prazo-para-o-exercicio-do-poder-disciplinar-da-administracao-publica/1 Acesso em: 29 Ago 2020.
6 CF/88 - Art. 5º: (...) XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de
reclusão, nos termos da lei; XLIV - constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis
ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (Grifo nosso).
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autoritário,  caminhando  na  contramão  do  paradigma  do  Estado  Democrático  de

Direito.

Destarte,  conclui-se  que  a  prescritibilidade  é  a  regra  geral  no

ordenamento jurídico e a imprescritibilidade é a exceção, consoante mencionamos

os casos constitucionalmente previstos no item precedente.

2.1 DA PRESCRIÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PAD

É  verdade  que  o  legislador  estadual  foi  omisso  no  CDME/PE  em

especificar  a  prescrição  no  tocante  às  transgressões  disciplinares,  perdendo  a

oportunidade  de  tratar  a  matéria  de  forma  transparente,  expurgando  quaisquer

dúvidas acerca do instituto.

Entrementes, a eventual omissão legislativa acerca da prescrição não

elide a obrigatoriedade de observância dos preceitos insculpidos na Constituição da

República em especial à regra geral de prescritibilidade como forma delimitatória do

poder estatal, evitando abusos do Poder Público.

No  campo  do  PAD,  é  importante  sublinhar  que  existe  previsão  do

instituto da prescrição no art. 5º da Lei Complementar 158/2010, que se refere ao

Conselho de Disciplina, que determina que a prescrição ocorre em 06 (seis) anos,

computados da data do fato, segundo transcrevemos:

Art. 5º Prescreverão em 06 (seis) anos, computados da data do

fato, os casos previstos no Decreto nº 3.639, de 19 de agosto

de  1975,  e  alterações,  o  qual  será  interrompido  quando  da

instauração do Conselho de Disciplina. 

Parágrafo  único.  Os  casos  tipificados  no  Código  Penal,  no

Código  Penal  Militar  e  nas  demais  legislações  penais

prescreverão nos prazos neles estabelecidos.
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Também  é  verdade  que  existe  parecer  da  Procuradoria  Geral  do

Estado de Pernambuco – PGE/PE (parecer 0521, de 05 de agosto de 2016) que

também  faz  menção  à  utilização  da  analogia  pelos  diplomas  normativos

anteriormente citados em decorrência da omissão do CDME/PE.

Dispõe o parecer PGE/PE nº 0521/2016:

EMENTA:  DIREITO  MILITAR.  PRESCRIÇÃO  ADMINISTRATIVA  EM

RELAÇÃO  A  ILÍCITOS  COMETIDOS  POR  MILITARES  ESTADUAIS.

AUSÊNCIA  DE  CONTRADIÇÃO  NOS  ENTENDIMENTOS  EXARADOS

POR ESTA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (Pareceres nº 313/2014

e 380/2016).

Caso as  condutas dos milicianos ensejem a instauração de Conselho de

Disciplina, entende-se que a prescrição administrativa aplicável será de 06

(seis) anos, nos moldes previstos no art. 5º, da Lei Complementar Estadual

nº  158/2010  e  no  caput,  do  Decreto  nº  3.639/75,  como  detalhado  no

originário Parecer PGE nº 313/2014. Já, caso as  condutas dos milicianos

restem enquadradas como apenas TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES,

previstas na Lei  Estadual  nº  11.817/2000,  o prazo prescricional  aplicável

será de 05 (cinco) anos, diante do previsto no art. 136 da Lei Estadual nº

6.783/74 c/c Lei Federal nº 6.880/80, como detalhado no Parecer PGE nº

380/2016.  Por  cautela,  nas  situações  em que  a  conduta  praticada  pelo

miliciano  também  se  caracterize  como  crime,  aplicar-se-á  o  prazo

prescricional da lei penal diante da caracterização do concurso formal entre

a infração administrativa e o ilícito penal, como bem destacado em ambos

os opinativos (Pareceres nº 313/2014 e 380/2016).  Opina-se então,  pela

ausência  de  contradições  entre  os  referidos  opinativos  (Pareceres  nº

313/2014 e 380/2016) que acabam por se complementar, com a sugestão

de remessa do presente procedimento de volta à Corregedoria Geral  da

Secretaria  de  Defesa  Social  nos  termos  delineados  na  presente

manifestação. 
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Em  apertada  síntese  acerca  do  que  dispõe  o  Parecer  521/2016

PGE/PE,  há  o  reconhecimento  da  omissão  legislativa  castrense  em  matéria  de

prescrição,  mas  igualmente  ao  nosso  entendimento,  a  PGE  envereda  pela

compreensão da necessidade veemente de que seja aplicada por analogia a regra

da prescrição prevista em outros diplomas, evitando assim a perpetuidade do poder

punitivo  estatal,  alinhando-se  (consoante  também  dissemos  alhures)  ao  que

preconiza  a  Constituição  da  República  no  sentido  de  que  somente  reconhece

imprescritíveis as infrações penais de crimes de racismo e ação de grupos armados,

civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º,

XLII e XLIV).

Em apertada síntese, a PGE basicamente sugere 03 situações:

I  –  Infrações  administrativas  cometidas  por  militares  estaduais  de  MAIOR

GRAVIDADE  quando  ensejarem  a  instauração  de  CONSELHO  DE  DISCIPLINA

prescreverão em 06 anos de forma análoga à Lei Complementar 158/2000 em seu

art. 5º.

II  - Infrações administrativas cometidas por militares estaduais DE MENOR

GRAVIDADE quando apenas se amoldarem aos tipos administrativos disciplinares

previstos na Lei 11.817/2000 (CDME/PE) prescreverão em 05 anos.

III – Condutas cometidas pelos militares estaduais que também se caracterize

como crime, a regra de prescrição será a vigente na lei penal (art. 109 CP).

Conforme se observa, as duas primeiras hipóteses sugeridas pela PGE

são clarividentes,  não necessitando de maiores explicações,  coadunando-se com

nosso posicionamento  acerca da utilização da analogia para suprimir  a  omissão

legislativa quanto à prescrição, devendo ser observado apenas se a conduta ilícita

pode ensejar a instauração de Conselho de Disciplina (prescrição em 06 anos),  ou

se apenas corresponderia a uma transgressão descrita no CDME/PE (prescrição em

05 anos).
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Entrementes,  embora  a  terceira  hipótese  seja  também  plausível  e

necessária, entendo que cabe aqui uma interpretação caso a caso no sentido de se

observar  a  relação  diretamente  existente  entre  a  conduta  praticada  pelo  militar

estadual  que  possa  ser  enquadrada  como  crime  e  tenha  necessária

comunicabilidade nas esferas penal e administrativa. 

Esses fatos indicados podem ser tipificados ao mesmo tempo como

transgressão disciplinar encontrando, concomitantemente, correlação com um ilícito

penal, ou em outras palavras, tenhamos o mesmo bem jurídico tutelado na instância

penal e administrativa.

2.1.1  Posicionamento da PGE/PE sobre prescrição regulada pela  Lei  penal:

necessidade de  aferição do caso e  sua  relação crime versus  transgressão

disciplinar

Importante  atentar  que  uma  conduta  pode  ao  mesmo  tempo  ser

considerada  crime  militar  e  transgressão  disciplinar,  entendendo  a  doutrina  que

deverá  ser  analisado  o  grau  de  violação  do  bem  jurídico  tutelado,  através  da

denominada falta residual.

Essa peculiar situação vislumbro mais especificamente quando houver

a relação entre condutas que tipifiquem bens jurídicos afins, sendo que um na esfera

penal  (militar)  e  outro  na  administrativa  disciplinar,  havendo,  em  verdade,  uma

relação de simbiose na tutela dos bens jurídicos.

Nesse  caso,  havendo  afronta  ao  bem  jurídico  apenas  incidiria  a

responsabilidade  em  uma  das  esferas  do  direito  (penal  ou  administrativa),  pois

teríamos o fato de uma conduta violadora do bem jurídico de menor gravidade (a

transgressão) que estaria naturalmente contida na outra de maior gravidade (crime

militar),  havendo a subsunção entre elas, encaixando-se na regra da consunção,

como meio de solução do conflito aparente de normas.
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Ilustrando essa nossa conclusão e tomando como exemplo a conduta

de abandono de posto ou serviço, há o cometimento de um fato típico, prevendo-o

tanto  como  crime  militar  (art.  195  do  código  penal  militar7)  como  também

transgressão disciplinar (art. 85 do CDME/PE8).

Pela  falta  residual,  observar-se-á  qual  a  lesão  efetivamente

ocasionada. Se o abandono posto ou serviço configurou uma ameaça à unidade

militar ou à segurança pública, bem como relevante lesão à hierarquia e à disciplina,

configurado será o crime militar.

Entrementes, se o abandono do posto ou serviço apenas ocasionou

transtornos de ordem administrativa, mas não tão grave como o exemplo anterior,

tratar-se-á apenas de uma transgressão disciplinar, sendo suficiente a imposição de

reprimenda somente à luz do estatuto administrativo castrense.

Esse exemplo mencionado (abandono de posto ou serviço) pode ser

considerado doutrinariamente como um crime próprio, tendo somente previsão no

código penal militar. Busquemos um outro exemplo de conduta que possua a mesma

tipicidade ou relação direta entre crime e transgressão disciplinar, mas agora sob a

égide da Lei 13.491/20179 em que poderíamos utilizar o exemplo em que um militar

estadual de serviço no quartel deixa de forma acessível a terceiros arma de fogo.

Poderíamos nesse caso ter o crime de omissão de cautela inserto no

art.  13 da Lei nº 10.826/2003 – Estatuto do Desarmamento10 - caso  uma pessoa

7 Art. 195. Abandonar, sem ordem superior, o pôsto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado, ou o
serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo: Pena - detenção, de três meses a um ano. Decreto Lei nº 1.001 de
21 de Outubro de 196.
8  Art. 85: Abandonar o serviço para o qual tenha sido designado: Pena: Prisão de 21 a 30 dias, além da

aplicação das medidas administrativas de perda da remuneração e interrupção de contagem do tempo de
serviço.

9  A Lei 13.491/2017 amplia a competência da Justiça Militar, pois passa a considerar como crimes militares
impróprios não apenas os previstos no código penal comum, mas em toda a legislação penal extravagante
quando cometidos nos casos previstos no art. 9º II do código penal militar (II – os crimes previstos neste
Código e os previstos na legislação penal, quando praticados:).

10  Art. 13. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa
portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua
propriedade: Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa.
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menor de 18 anos ou com deficiência mental (o filho do militar que tivesse ido ao

quartel por exemplo) tivesse acesso a essa arma.

Mas na mesma situação hipotética apontada, se por acaso a mesma

arma deixada de forma acessível pelo militar estadual tivesse sido pega por outra

pessoa  não  necessariamente  menor  de  18  anos  ou  deficiente  mental,  poderia

ocorrer  apenas  a  transgressão  disciplinar  descrita  no  art.  96  do  CDME/PE11,  a

depender  novamente  da  análise  do  caso  concreto  e  a  efetiva  (ou  potencial)

exposição do bem jurídico tutelado.

Em suma, quanto a esse específico posicionamento da PGE/PE sobre

a conduta disciplinar de militar estadual ser regulada pela prescrição penal, entendo

que é bastante coerente o entendimento, mas é de bom alvitre que seja verificada

essa relação comentada nos parágrafos antecedentes no caso concreto.

De outra forma,  é  prudente verificar  se se tratam de condutas com

tipicidades  autônomas  que  possam  gerar  responsabilidades  concomitantes  nas

esferas  penal  e  administrativa  (sem ocasionar  bis  in  idem),  a  exemplo  de  uma

conduta  penal  (homicídio  culposo)  que  incida  responsabilidade  criminal  e

paralelamente  a  responsabilização  disciplinar  distinta,  a  exemplo  de  “deixar  de

cumprir normas regulamentares” – prevista no Estatuto Disciplinar Militar.

Em  situações  como  essas  em  que  a  conduta  possa  ser

responsabilizada  tanto  na  esfera  penal  militar  como  na  administrativa  de  forma

distinta, não haveria o bis in idem e poderia sim o agente ser responsabilizado em

ambas as esferas jurídicas.

Logicamente,  nesse  caso  de  incidência  concomitante  de

responsabilização penal e administrativa, não haveria relação simbiótica de violação

ao mesmo bem jurídico (em que se analisa a maior ou menor gravidade na conduta

do agente) e consequentemente apenas se poderia impor a responsabilidade por

11  Art.  96 – Não ter os devidos cuidados com arma, que estiver sob sua responsabilidade, deixando que
terceiros possam utilizá-la. Pena: Prisão, de 11 a 20 dias.
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crime militar ou simples transgressão disciplinar em que uma afasta a outra, mas

seriam condutas que violam bens jurídicos distintos e que a dupla responsabilização

se daria apenas pela independência das instâncias penal e administrativa.

Noutro giro, reiteremos, se a conduta perpetrada pelo militar possuir

um mesmo núcleo de proteção a um mesmo bem jurídico, mas que a diferença entre

elas  possa  ser  considerada  crime  ou  simples  transgressão  (dependendo  da

valoração da lesão ao bem jurídico ser  de maior  ou de menor intensidade)  não

caberia  aqui  responsabilização  concomitante  na  instância  penal  e  administrativa,

mas somente em uma delas.

Ilustrando  esse  fato  de  a  punição  apenas  poder  ser  imposta  na

instância penal ou disciplinar, se recorrêssemos novamente aos exemplos anteriores

do abandono de posto ou serviço e a conduta omissiva do militar no trato com arma

de fogo, deixando-a acessível a terceiros, verificaríamos que o militar só poderia ser

responsabilizado por uma dessas condutas na esfera penal ou administrativa, mas

jamais nas duas senão restaria caracterizado bis in idem.

Já  no  exemplo  de  um  homicídio  culposo  na  direção  de  veículo

automotor, perfeitamente poderia o militar estadual responder na instância penal e

ao  mesmo  tempo  administrativamente  em  decorrência  (nesta  última)  de  sua

condição de agente público sem que se cogite de bis in idem.

Finalizando esse tópico, entendo que a orientação da PGE/PE para

que a prescrição seja regulada pela previsão da prescrição penal seja nos casos em

que tenhamos a absorção da transgressão pelo crime militar (aplicação do princípio

da consunção) em que o reconhecimento da prática de crime afastaria naturalmente

a transgressão disciplinar, sendo apenas possível responsabilizar o agente na esfera

penal, cuja prescrição se regularia pela lei penal.

Por outro turno, tratando-se de uma conduta considerada crime, mas

que  não  tenha  qualquer  correlação  típica  em  fato  tipificado  como  transgressão

disciplinar, possibilitando que o agente responda penalmente e administrativamente,
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ouso sugerir que sejam analisadas individualmente as regras de prescrição tanto

para o crime (na lei penal), quanto para a transgressão disciplinar.

2.2 DA NECESSIDADE CONCOMITANTE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS

DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE

Etimologicamente,  razoável é algo que  está em conformidade com a

razão ou que demonstra bom senso12 enquanto proporcional é o que se pode referir

à proporção no sentido de uma relação idêntica de intensidade e harmonia13.

Tratam-se  de  conceitos  vagos  e  subjetivos,  mas  que  possuem  um

sentido relacionado à lógica e a algo factível que possa ser concretizado atingindo-

se uma finalidade.

No  aspecto  jurídico,  podem  ser  expressos  pelos  princípios  da

razoabilidade e da proporcionalidade que possuem previsão normativa no art. 2º da

Lei nº 9.784/99, que trata do processo administrativo no âmbito da Administração

Federal direta e indireta.

Referidos  princípios  vedam  a  proibição  do  excesso  ensejando  a

relação de equilíbrio entre os meios jurídicos empregados e o objetivo efetivamente

alcançado pela Administração Pública no sentido de que a atuação do poder público

(independente da regra da preponderância sobre os interesses privados) deve ser

sempre  direcionada  ao  interesse  coletivo  ou  à  finalidade  pública,  sendo  esta,

inclusive, requisito vinculado do ato administrativo.

Nesse sentido, é oportuno transcrever excerto doutrinário de Bisnetto

(2017) que esclarece:

(...) deve o administrador, quando buscar a finalidade pública, ponderar a

real  necessidade  e  a  amplitude  das  ações  utilizadas  na  prática  de

12  Fonte: https://www.dicio.com.br/razoavel/
13  Ibidem https://www.dicio.com.br/proporcional/
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determinado ato, adequando-o aos objetivos a ele almejados e atuando de

forma  equilibrada,  observando  os  meios  ou  formas  que  irá  utilizar  para

atingir  o  fim  desejado.  (...)  O  agente  público,  ao  praticar  atos

administrativos,  deve  se  pautar  em  critérios  razoáveis  e  proporcionais

atuando sempre dos binômios “necessidade versus adequação” e “equilíbrio

entre meios versus fins”14.

No mesmo entendimento:

O  princípio  da  razoabilidade  é  uma  diretriz  de  senso  comum,  ou  mais

exatamente, de bom-senso, aplicada ao Direito. Esse bom-senso jurídico se

faz  necessário  à  medida  que  as  exigências  formais  que  decorrem  do

princípio da legalidade tendem a reforçar mais o texto das normas, a palavra

da  lei,  que  o  seu  espírito.  Enuncia-se  com  este  princípio  que  a

Administração (...) terá de obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista

racional,  em  sintonia  com  o  senso  normal  de  pessoas  equilibradas  e

respeitosas  das  finalidades  que  presidiram  a  outorga  da  competência

exercida.  Vide  princípio  da  proibição  do  excesso.  Vide  princípio  da

proporcionalidade.15. (grifo nosso).

A  título  de  exemplo  prático,  imagine-se  a situação  hipotética,

observando-se que um fato ocorreu no dia 20 de novembro de 2012 (acidente de

trânsito com viatura em serviço militar) e que, após o deslinde da sindicância que

atribuiu responsabilidade administrativa ao miliciano, esta foi finalizada em março de

2013, nesse caso, levando-se em consideração que até a data de 20/08/2020 não

foram  tomadas  por  parte  da  Administração  Pública  medidas  pertinentes  para

responsabilização do agente militar infrator, tem-se inquestionavelmente um prazo

superior a 07 anos.

14  BISNETTO, Olympio Fraga. Nulidades no Processo Administrativo Disciplinar – comum e militar. 1.
Ed. Jundiaí: Pacoeditorial, 2017, pp 71-72.

15  Princípio  da  razoabilidade.  Disponível  em:  https://www.jusbrasil.com.br/topicos/292526/principio-da-
razoabilidade Acesso em: 29 Ago 2020.
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Desse  modo,  considerando  que  a  prescrição  ocorre  em 06  anos  –

consoante a Lei Complementar 158 em seu art. 5º - e balizando essa prescrição com

os  princípios  da  razoabilidade  e  da  proporcionalidade  acima  apontados,

constatamos  que  não  se  afigura  razoável  nem  proporcional  imposição  de

responsabilidade administrativa, pois a finalidade da reprimenda (que será sempre o

interesse público) não mais será alcançada.

Lembremos  que  estamos,  na  presente  análise,  diante  de  eventual

responsabilização  na  esfera  administrativa  a  qual  é  desvinculada  da

responsabilidade  penal  e  cível  em  que  nestas  últimas,  pode  sim  haver

reconhecimento de reprimenda a ser imposta.

Portanto, não obstante a necessidade de se observar a incidência da

prescrição na pretensão punitiva da Administração Pública, imperioso também se

observar o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade como fator de limitação

e balizamento na aplicação da punição.

3 CONCLUSÃO.

O  presente  artigo  objetivou  esclarecer  a  importância  do  instituto  da

prescrição  e  sua  incidência  no  processo  administrativo  disciplinar  no  âmbito  da

PMPE, servindo como instrumento de limite ao  jus puniendi estatal em razão dos

princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante da omissão do legislador estadual no CDME/PE em especificar

a prescrição no tocante às transgressões disciplinares, esse fato exige da autoridade

administrativa a obrigatoriedade de observância dos princípios acima referidos, não

se  esquecendo  de  que a  violação por  parte  da  Administração  desses princípios

constitucionais reflete em toda a corporação, prejudicando a ordem constitucional

democrática vigente.
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Desse modo, eventual tentativa de responsabilização a agente público

pela omissão ocorrida por parte da Administração Pública, tendo decorrido o lapso

temporal  prescricional,  indubitavelmente  poderia  ser  considerado  um  ato

desarrazoado e desproporcional, mostrando-se na contramão da finalidade pública

(finalidade como requisito vinculado do ato administrativo), que na sua inobservância

e quando não atendida torna o ato administrativo anulável.
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Orientação aos Futuros Autores de Artigos da Revista

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 difusão e divulgação de informação

técnico-científica visando à homogeneização do conhecimento e dos procedimentos

e ao aperfeiçoamento técnico-profissional do Militar estadual.

As  disposições  para  a  confecção  desta  Revista  estão  contidas  na

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

publicada no SUNOR nº 034, em 16 de setembro de 2015, bem como 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: https://www.pm.pe.gov.br/suplemento-normativo/.

As  edições  da  Revista  Doutrinária  obedecem  a  um  cronograma

semestral  dessa Corporação,  com  os  respectivos  prazos  e  etapas  para  a  sua

elaboração, cabendo à 8ª Seção do Estado Maior Geral da PMPE a iniciativa pela

publicação dos futuros artigos  científicos, bem como o acompanhamento do seu

desenvolvimento e a sua produção. Os interessados em contribuir com a elaboração

de artigos poderão contactar a referida Seção por meio do telefone 3181-1227. Os

artigos  deverão  ser  enviados  pelo  e-mail:  revista.doutrinal@pm.pe.gov.br,  ou

entregues pessoalmente em mídia. Por questão de estrutura tecnológica, solicita-se

que esses artigos sejam produzidos em software do Sistema LibreOffice.

Por fim, recomenda-se aos autores que prezem pela observância às

regras de formatação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem

como as disposições da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (Lei de Direitos

Autorais), na construção de suas respectivas obras.
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