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RESUMO

Esta pesquisa teve como escopo diagnosticar o serviço de defesa técnico-jurídica
gratuita prestada aos policiais militares da Bahia no âmbito da Procuradoria Geral do
Estado da Bahia. Com a diversificação das modalidades de crimes e o avanço
crescente da violência os militares estaduais são chamados a desenvolver serviços
cada vez mais complexos levando em consideração a atuação de grupos
organizados e armados. Tal atuação representa um risco diário à vida, à integridade
física e psicológica dos agentes em questão, sendo as responsabilidades apuradas
na esfera administrativa, penal e civil na forma do art. 50 da Lei Estadual 7.990 de
27 de dezembro de 2001, Estatuto dos Policiais Militares da Bahia. Trata-se de
metodologia na qual se adotou abordagem qualitativa com técnicas de entrevistas
semiestruturadas, análise bibliográfica e documental. Como resultados, ressalta-se
que essa realidade estimula uma profunda reflexão com relação ao acesso dos
servidores estaduais em questão aos serviços jurídicos disponíveis na esfera da
Procuradoria Geral do Estado da Bahia por força da Lei Complementar 34, de 06 de
fevereiro de 2009, em seu artigo 2°, inciso XXIV. A pesquisa revelou, ainda, que
algumas categorias de servidores públicos têm seus direitos e garantias
fundamentais relegados ou minorados em que pese à existência de princípios
constitucionais, tais como, igualdade, acesso à justiça e dignidade da pessoa
humana.
Palavras-chave: Serviço de Defesa Técnico-Jurídica, Policiais Militares do Estado,
Procuradoria Geral do Estado da Bahia, Estatuto dos Policiais Militares.

ABSTRACT

The purpose of this research was to diagnose the free technical-legal defense
service provided to the military police of Bahia within the scope of the Attorney
General of the State of Bahia. With the diversification of crime patterns and the
increasing progress of violence, the state military is called upon to develop ever more
complex services, taking into account the activities of organized and armed groups.
Such action represents a daily risk to the life, physical and psychological integrity of
the agents in question, being the responsibilities cleared in the administrative,
criminal and civil sphere in the form of art. 50 of State Law 7,990 of December 27,
2001, Statute of the Military Police of Bahia. It is a methodology in which a qualitative
approach was adopted with techniques of semi-structured interviews, bibliographical
and documentary analysis. As a result, it should be noted that this reality encourages
a deep reflection regarding the access of the state employees in question to the legal
services available in the sphere of the Attorney General of the State of Bahia by
virtue of Complementary Law 34, dated February 6, 2009, in Its Article 2, subsection
XXIV. The survey also revealed that some categories of public servants have their
fundamental rights and guarantees relegated or reduced in spite of the existence of
constitutional principles, such as equality, access to justice and dignity of the human
person.
Keywords: Technical-Legal Defense Service. Military Police of the State. Attorney
General of the State of Bahia. Statute of the Military Police.
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1 INTRODUÇÃO

A questão da segurança pública no Brasil tem exigido do Estado diversos
esforços no sentido de propor politicas capazes de limitar os efeitos da
criminalidade. A problemática ganhou enorme destaque e está presente em debates
que envolvem especialistas e a comunidade de uma forma ampla.
Em geral temas como o aumento das taxas de criminalidade, da sensação de
insegurança, a degradação do espaço publico, a violência policial, são mesclados
aos precedentes históricos de uma segurança pública marcada pelo processo
perverso de criminalização da pobreza e da miséria, dessocialização do trabalho
assalariado, mercantilização das relações humanas e a ascensão de um Estado
penal.
Este avanço crescente da violência e a heterogeneidade das modalidades
delitivas dificultam o trabalho dos órgãos de segurança legalmente constituídos, em
especial, as policiais militares dos estados, responsáveis pelo policiamento
ostensivo fardado, na forma do art. 144, § 5º, da C.F de 1988. A atuação de grupos
armados e especializados torna ainda mais complexo a missão dos servidores em
questão, sendo o profissional exposto a um estresse elevado e um risco no que
tange a sua integridade física.
Toda essa realidade somada à rigidez dos regulamentos militares traz a baila
uma profunda discussão em relação à defesa técnico-jurídica dos servidores
públicos policiais, pois, é sabido que os mesmos são regidos por estatuto próprio e
o substrato de suas ações diárias apuradas na forma da Lei Estadual 7.990 de 27 de
dezembro de 2001, que ensina:
Art. 50 - O policial militar responde civil, penal e administrativamente
pelo exercício irregular de suas atribuições (BAHIA. Lei 7.990/2001).

Nesse diapasão, o presente estudo propôs como pergunta de partida o
questionamento sobre quais as dificuldades encontradas para a prestação do
serviço de defesa técnico-jurídica de policiais militares no âmbito da Procuradoria
Geral do Estado (PGE)?
Vale ressaltar que a matéria defesa técnico-jurídica de servidores públicos
não é algo novo em nosso ordenamento pátrio e seus precedentes históricos podem
ser verificados no Decreto Lei nº 5.335, de 22 de março de 1943, que instituía a
assistência judiciária aos servidores da União. Na atualidade em âmbito Federal a
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matéria está prevista na Lei Federal nº 9.028/95, que dispõe sobre o exercício das
atribuições institucionais da Advocacia-Geral da União (AGU), em caráter
emergencial e provisório, e dá outras providências.
Já em âmbito Estadual (Bahia), a Procuradoria Geral por força da Lei
Complementar 34, de 06 de fevereiro de 2009, art. 2, inciso XXIV, seria a legitimada
para a realização da defesa do servidor público em ação de natureza penal.
A escolha desta temática foi feita devido à relevância no âmbito pessoal,
acadêmico e profissional. No campo pessoal, por verificar e viver a difícil missão de
agente de segurança pública. No campo acadêmico, em função do desenvolvimento
e adequação a realidade dos conhecimentos teórico-práticos adquiridos, no decorrer
do curso. No campo profissional, a melhoria das condições de trabalho do policial
militar do Estado da Bahia, tendo em vista a previsão legal do serviço de defesa
jurídica dos servidores público.
A metodologia utilizada caracterizou-se como pesquisa de abordagem
qualitativa com técnicas de entrevistas semiestruturadas (conhecida como
semidireta ou semiaberta), análise bibliográfica e documental.
Os estudiosos que escolhem a abordagem qualitativa são contrários à defesa
de um modelo único de pesquisa para todas as ciências, já que estas possuem suas
peculiaridades, o que sugere uma metodologia adequada. Assim, os pesquisadores
qualitativos recusam o modelo positivista aplicado ao estudo da vida social, uma vez
que o pesquisador não pode fazer julgamentos nem permitir que seus preconceitos
e crenças contaminem a pesquisa (GOLDENBERG, 1997, p. 34).
Autores como Triviños e Manzini ao longo do tempo vêm tentando construir
um conceito acerca das entrevistas semiestruturadas.
Para Triviños (1987, p. 146) a entrevista semiestruturada tem como
característica questionamentos básicos que são apoiados em teorias e hipóteses
que se relacionam ao tema da pesquisa. Os questionamentos dariam frutos a novas
hipóteses surgidas a partir das respostas dos informantes. O foco principal seria
colocado pelo investigador-entrevistador. Complementa o autor, afirmando que a
entrevista semiestruturada “[...] favorece não só a descrição dos fenômenos sociais,
mas também sua explicação e a compreensão de sua totalidade [...]” além de
manter a presença consciente e atuante do pesquisador no processo de coleta de
informações (TRIVIÑOS, 1987, p. 152).
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Para Manzini (1990/1991, p. 154), a entrevista semiestruturada está
focalizada em um assunto sobre o qual se confecciona um roteiro com perguntas
principais, complementadas por outras questões inerentes às circunstâncias
momentâneas à entrevista. Para o referido autor, esse tipo de entrevista pode fazer
emergir informações de forma mais livre e as respostas não estão condicionadas a
uma padronização de alternativas.
Dessa forma, para se atingir os objetivos específicos foram feitas,
inicialmente, revisão teórica com assuntos relacionados, cujas informações
necessárias foram coletadas através de consulta a publicações em livros,
jurisprudências, jornais, meios eletrônicos e questionários específicos.
Com relação à estrutura e, sob o aspecto teórico e prático, este trabalho de
conclusão de curso foi subdivido em capítulos contemplando a temática da
segurança pública no Brasil contemporâneo, o acesso à justiça e a questão da
assistência jurídica gratuita, defesa jurídica dos agentes públicos pelo Estado.
Nesta perspectiva, foram analisados, em um momento inicial, aspectos
atinentes à segurança pública no Brasil e as dificuldades encontradas pelas policiais
militares estaduais durante o desempenho de

suas atividades rotineiras.

Posteriormente, através do estudo de precedentes constitucionais foi tratada a
questão da assistência jurídica gratuita, destacando-se os princípios da dignidade da
pessoa humana, igualdade e acesso à justiça.
Por fim, houve o desenvolvimento da problemática da defesa jurídica dos
agentes públicos, indicativo dos órgãos envolvidos e estatísticas que esclarecem
aspectos importantes atinentes ao tema.

13
2 A SEGURANÇA PÚBLICA NO BRASIL CONTEMPORÂNEO

O Estado Democrático de Direito e os direitos individuais e coletivos previstos
nos ordenamentos jurídicos brasileiro precisam ser garantidos por um sistema de
leis e instituições que as resguardem. Dos órgãos de segurança pública e seus
agentes espera-se a adoção de um sistema capaz de realizar ações voltadas à
defesa do Estado e da sociedade.
No Brasil, a questão da Segurança Pública tem despertado o interesse de
diversos estudiosos, como Leandro Piquet Carneiro – Professor do Instituto de
Relações Internacionais da Universidade de São Paulo e Claudio Beato Filho –
Sociólogo, Professor e Coordenador do Centro de Estudos em Criminalidade e
Segurança Pública da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Dentre os
diversos assuntos aventados, podem-se destacar os ligados ao processo perverso
de “criminalização da pobreza e da miséria”, dessocialização do trabalho assalariado
e “mercantilização das relações humanas” e a ascensão de um “Estado penal”, com
resquícios históricos de um período ditatorial.
Mesmo depois de processos de redemocratização, as sociedades latinoamericanas mantiveram-se marcadas pelo autoritarismo e produziram leituras sobre
segurança que geraram: práticas de luta contra o inimigo interno, descontrole da
atividade policial e aparição de forças paramilitares especializadas em extermínio.
No caso do Brasil, em especial, estas marcas se somaram a uma tradição autoritária
mais antiga construída a partir da escravização de negros entre os séculos XVI e
XIX (DUARTE, 2002; FLAUZINA, 2006).
Essa marca original da criminologia no Brasil – positivista e racista –
complexifica o debate sobre segurança no país, posto que se articula a uma forte
ideia de defesa da “unidade interna” assentada nas representações de “nós” – os
nacionais – versus “eles” – os inimigos internos, não imersos na alma nacional.
(CHAUÍ, 2000)
Todo esse contexto e a incapacidade dos gestores entenderem a sua
influência no processo de formulação de políticas na área de segurança tem como
consequência o surgimento de medidas desconexas e inábeis para o enfrentamento
adequado da criminalidade, sendo o servidor público policial militar chamado a gerir
tensões provenientes de relações sociais desiquilibradas e conturbadas.
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Dentro de um eixo mais prático e levando-se em consideração a preocupação
maior dos órgãos de Segurança Pública atualmente, as discussões travadas em
relação à temática criminalidade rotineiramente estão ligadas a figura do tipo penal
homicídio, crime que suscita medo na população e cristaliza a sensação de
insegurança presente na sociedade brasileira, conforme elucidado pelo Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA):
Pesquisa do IPEA revelou que é grande a preocupação com o
homicídio: tanto o dado relativo ao país (62,4%) quanto o dado que
se refere às regiões mostram que a maioria das pessoas
entrevistadas afirmou ter “muito medo de ser vítima de assassinato”,
tendo a região nordeste concentrado o maior número de respostas
nesse sentido (72,9%). É inegável a contribuição da mídia nesse
processo, ao amplificar as notícias e reverberar o pânico. Não se
trata, contudo, de uma intuição totalmente infundada (IPEA/Sistema
de Indicadores de Percepção Social, 2012).

Na Bahia, segundo levantamento da Secretaria de Segurança Pública (SSP),
somente no período de 01 de janeiro a 31 de março 2016, 1.587 (um mil quinhentos
e oitenta e sete) pessoas foram vítimas de homicídio doloso no Estado. Dentre os
municípios se destacam na prática delituosa: Salvador – 356 (trezentos e cinquenta
e seis); Feira de Santana 113 (cento e treze); Camaçari 48 (quarenta e oito); e,
Vitória da Conquista 46 (quarenta e seis), crimes violentos letais intencionais CVLI(s), conforme Tabela 1.
Tabela 1 – PRINCIPAIS DELITOS POR MUNICÍPIO / ESTADO
Período: 01/01/2016 à 31/03/2016
DELITOS
N° de casos
Homicídio doloso
1.587
Lesão corporal seguida de morte
35
Roubo com resultado morte – Latrocínio
48
Tentativa de homicídio
699
Estupro
576
Roubo a ônibus (Urbano e em Rodovias)
772
Roubo a veículo
3.575
Furto a veículo
1.367
Uso / porte de substancia entorpecente
1.098
Fonte: SSP-BA * Dados coletados em 11/05/2016 às 16h20min.

A análise dos dados referentes aos anos de 2014 e 2015, demostram de
forma mais ampla a problemática da violência enfrentada pelo Estado. No período
de 01/01/2014 à 31/12/2014, foi verificado o assustador numero de 5.663 (cinco mil
seiscentos e sessenta e três) homicídios dolosos em todo Estado, destacando-se os
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municípios de Salvador com 1.321 (um mil trezentos e vinte e um); Feira de Santana
348 (trezentos e quarenta e oito); Camaçari 238 (duzentos e trinta e oito) e Lauro de
Freitas 152 (cento e cinquenta e dois), crimes letais intencionais - CVLI(s), conforme
Tabelas 2 e 3.
Tabela 2 – PRINCIPAIS DELITOS POR MUNICÍPIO / ESTADO
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014
DELITOS
N° de casos
Homicídio doloso
5.663
Lesão corporal seguida de morte
125
Roubo com resultado morte – Latrocínio
199
Tentativa de homicídio
3.673
Estupro
2.857
Roubo a ônibus (Urbano e em Rodovias)
2.628
Roubo a veículo
14.579
Furto a veículo
5.474
Uso / porte de substância entorpecente
5.189
Fonte: SSP-BA * Dados coletados em 09/10/2015 às 09h30min.

Já em 2015, no mesmo período informado acima, foi verificado um aumento
significativo no numero de homicídios dolosos no Estado, que passou a alarmante
marca de 5.588 (cinco mil quinhentos e oitenta e oito) CVLI (s). Alguns municípios
aparecem novamente como lideres desta estatística nefasta e nociva aos habitantes,
são eles: Salvador 1.290 (um mil duzentos e noventa); Feira de Santana 279
(duzentos e setenta e nove); Camaçari 204 (duzentos e quatro) e Simões Filho com
115 (cento e quinze) homicídios dolosos contra a vida.
Tabela 3 – PRINCIPAIS DELITOS POR MUNICÍPIO / ESTADO
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015
DELITOS
N° de casos
Homicídio doloso
5.588
Lesão corporal seguida de morte
124
Roubo com resultado morte – Latrocínio
207
Tentativa de homicídio
3.183
Estupro
2.549
Roubo a ônibus (Urbano e em Rodovias)
3.205
Roubo a veículo
14.430
Furto a veículo
5.530
Uso / porte de substância entorpecente
5.049
Fonte: SSP-BA * Dados coletados em 12/04/2016 às 10h30min.

Apesar do cuidado especial com o delito homicídio é preciso apontar a
diversificação de modalidades de crimes e o avanço crescente da violência no
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Brasil, onde as polícias militares dos Estados são chamadas a desenvolver serviços
de natureza complexa levando em consideração a atuação de grupos organizados e
armados. Tal ação representa um acentuado risco à vida, a integridade física e
psicológica dos agentes em questão. Segundo a abordagem de Goldstein (2003):
Nossa falha em entendermos suficientemente a ambiguidade da
função policial e de outras pressões conflitantes e insuportáveis
lançadas sobre a polícia reduziu substancialmente o potencial de
eficácia das propostas mais comuns feitas para aprimorar as
operações policiais. Além disso, a contínua necessidade de
comprometimento que essas pressões acabaram criando tornou os
policiais extremamente vulneráveis a críticas, obrigando-os a
procurar abrigo na subcultura. (GOLDSTEIN, 2003, p. 26)

Inegavelmente, a Constituição Cidadã de 1988, marcou a institucionalização
de um novo modelo de segurança pública alicerçado nos dogmas dos direitos
humanos e nos princípios constitucionais. Entretanto, os agentes de segurança
pública, responsáveis diretos da fiscalização e aplicação das normas pátrias
continuam desassistidos e convivendo com o cerceamento de direitos básicos
inerentes a qualquer cidadão, como é o caso da defesa técnico-jurídica
proporcionada por um profissional habilitado.
O que se espera é a superação de uma lógica de sistema punitivo voltado
única e exclusivamente para a dimensão interpessoal da violência, além de um olhar
diferenciado para a matéria prevenção. Nesta esteira, programas como Pacto Pela
Vida, criado pela Lei Estadual 12.357 de 26/09/2001, poderão cumprir a meta de
promoção da paz social e valorização do servidor público policial militar de maneira
pactuada com toda a sociedade civil organizada, articulada e integrada com o Poder
Judiciário, a Assembleia Legislativa, o Ministério Público, a Defensoria Pública, os
municípios e a União.
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2.1 O SERVIDOR PÚBLICO POLICIAL MILITAR

A Polícia Militar da Bahia é um órgão da Administração Direta do Estado, cuja
competência encontra previsão normativa na Constituição Federal de 1988 em seu
art. 144, § 5º e também na Constituição Estadual da Bahia art. 148, incisos de I a V.
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem
pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos
seguintes órgãos:
§ 5º. Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação
da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das
atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de
defesa civil. (BRASIL/ CF, 1988)

A supramencionada corporação compete à execução, com exclusividade, do
policiamento ostensivo fardado com vistas à preservação da ordem pública. Sua
ação é tipicamente preventiva, ou seja, atua no sentido de evitar que ocorra o delito,
podendo eventualmente ser repressiva a depender do caso concreto.
Para tanto, sua ostensividade caracteriza-se por ações de fiscalização, coleta
de dados, e emprego inteligente do seu efetivo, onde o policial é de imediato
identificado, seja pela farda que ostenta, equipamentos de proteção individuais ou
até a viatura que conduz.
Os servidores públicos policiais militares são considerados uma categoria
especial, seja pela atividade que desempenham ou apenas pelos regramentos
peculiares ao mister da profissão. Os militares, em epígrafe, são regidos por estatuto
próprio (Lei Estadual 7.990 de 27 de dezembro de 2001) e respondem civil, penal e
administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições, na forma do art. 50
da supramencionada lei, inclusive com penas restritivas de liberdade, a exemplo da
detenção (administrativa).
Levando-se em consideração a obrigação de responder nas três esferas
acima descritas, fica claro a exposição desses agentes, diferentemente dos outros
servidores do Estado, a penalidades que vão de uma simples advertência até uma
detenção, decorrente, por exemplo, de reiteradas faltas imotivadas ao serviço ou
outras transgressões administrativas que podem cercear a liberdade do policial
militar. Reitere-se ainda que o uso de instrumentos de trabalho letais, associados a
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uma crescente insegurança social, a rapidez com a qual deve o Policial realizar o
enfrentamento, dentre outras situações ainda podem contribuir para erros.
É preciso esclarecer também, que o Estado responde objetivamente pelos
danos causados a terceiros na forma do art.37, § 6º, da CF de 1988, que ensina:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito
de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
(BRASIL/CF, 1988)

Desta forma, a responsabilidade objetiva do Estado busca a repartição
igualitária do ônus das atividades estatais, levando em consideração que o bônus,
em tese, é aproveitado pelo cidadão de forma ampla. O professor Celso Antônio
Bandeira de Mello ensina:
Na hipótese de danos ligados a situação criada pelo Poder
Público – mesmo que não seja o Estado o próprio autor do ato
danoso -, entendemos que o fundamento da responsabilidade
estatal é garantir uma equânime repartição dos ônus
provenientes de atos ou efeitos lesivos, evitando que alguns
suportem prejuízos ocorridos por ocasião ou por causa de
atividade desempenhadas no interesse de todos. De
conseguinte, seu fundamento é o princípio da igualdade, noção
básica do Estado de Direito (MELLO, 2002, p.849).
Consequentemente, vale esclarecer que todas as atuações policiais, como
atos administrativos, estão sujeitas a trazer ônus para o Estado, não só àquelas com
força indevida ou abuso de poder, pela própria característica das ações necessárias
ao combate da violência urbana. Sujeitar apenas o policial que responda pelas
ações as quais fora chamado a realizar como inerente ao seu serviço é impor-lhe
ônus acentuado.
Importante ainda salientar que os policiais militares são representantes legais
do Estado e atuam em seu respectivo nome, desta forma, ações desarrazoadas,
com abuso de autoridade e fora dos ditames legais e processuais brasileiros ou
mesmo em consonância com o estrito cumprimento do dever, podem ensejar
responsabilidade ao Estado e, por conseguinte, abalo aos cofres públicos, cabendo
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ao acionado primário apenas a possibilidade de ação de regresso contra o seu
servidor.
Feitas as considerações em questão, é notório as peculiaridades legislativas
que os policiais militares do Estado da Bahia estão adstritos, bem como, a noção de
que a defesa jurídica gratuita do servidor pelo Estado pode representar um cuidado
com a gestão eficiente da coisa pública. Ademais, os dados colhidos por um órgão
oficial do Estado como é o caso da PGE, poderão ensejar a formulação de políticas
que visem à prevenção de fatos delituosos e reeducação dos agentes policias.
Sobre a importância da coleta de dados referentes à questão judiciária dos
policiais militares do Estado da Bahia, após a análise dos anexos B, C e G
(Questionário da corregedoria e do TJBA e PGE), é possível refletir sobre a
inexistência de um controle rígido quanto ao número de milicianos processados em
razão da função que exercem. Importante ressaltar que nenhum dos três órgãos
pesquisados foi capaz de apontar o número exato de policiais respondendo
judicialmente no período de 2009 a 2016.
A partir das constatações acima elencadas é preciso ressaltar a necessidade
de um controle interno e externo das praticas policiais militares, sendo as
corregedorias aparelhadas não somente para aplicar punições, mas orientar e
fiscalizar o efetivo empregado, sobretudo, nas atividades fins da corporação.

2.2 ATO ADMINISTRATIVO DA POLICIA MILITAR

O poder de policia é uma atividade da administração pública que encontra
disciplina no art. 78 da Lei N° 5.172 de 25 de outubro de 1966. Nesta conceituação
legal se estabelece os atributos, características e limites que conferem fundamento
de validade a esse poder.
Sobre o desempenho do poder de polícia pela Administração Pública, aliando
aspectos antagônicos como a autoridade que precisa estabelecer e a liberdade
individual do cidadão, preceitua Maria Sylvia Zanello Di Pietro (2017, pg 149):
O tema relativo ao poder de polícia é um daqueles em que se colocam
em confronto esses dois aspectos: de um lado, o cidadão quer exercer
plenamente os seus direitos; de outro, a Administração tem por
incumbência condicionar o exercício daqueles direitos ao bem estar
coletivo, e ela o faz usando de seu poder de polícia.
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A base do poder de policia é o principio constitucional da predominância do
interesse público sobre o particular. O Estado, visando o bem-estar social, e de
acordo com a lei, limita e condiciona o exercício da liberdade e da propriedade dos
seus administrados, para tanto pratica atos que poderão ser preventivos,
fiscalizadores ou repressivos, exercidos pela Polícia administrativa e pela Policia
Judicial, dependendo se o ilícito é administrativo ou ilícito penal, respectivamente.
A Administração Pública atua em sua função executiva por meio de atos
jurídicos, chamados de atos administrativos, que são praticados pelos seus agentes,
exercendo suas competências funcionais, produzindo efeitos com fins públicos.
Os atos administrativos praticados pela Administração Pública em sua
atuação de poder de polícia, em sentido amplo, podem ser normativos ou atos
administrativos e operações materiais de aplicação da lei ao caso concreto. Nesses
últimos estão inclusos os atos praticados pela polícia militar com a finalidade de
inibir os ilícitos penais.
Além da possibilidade de limitar ou disciplinar o direito em razão do interesse
público, o poder de policia conta com atributos característicos, sendo comuns a
maioria dos atos administrativos, são eles, discricionariedade, autoexecutoriedade e
coercibilidade.
O primeiro citado demostra que a “Administração dispõe de certa liberdade de
atuação, podendo valorar a oportunidade e conveniência da prática do ato e da
graduação das sanções aplicáveis, bem como estabelecer o motivo e o objeto,
respeitados os limites legais” (MEZZOMO, 2014).
Já o segundo, implica dizer que a “Administração Pública possui a
prerrogativa de decidir e executar sua decisão por seus próprios meios, sem
necessidade de intervenção judicial” (MEZZOMO, 2014).
Com relação à coercibilidade, esta se caracteriza “pela imposição coativa das
medidas adotadas pela Administração, que, diante de eventuais resistências dos
administrados, pode se valer, inclusive, da força pública para garantir o seu
cumprimento” (MEZZOMO, 2014).
Desta forma, verifica-se a acentuada responsabilidade e complexidade das
atividades desempenhadas pelos agentes públicos policiais, inclusive para o
cumprimento deste ofício o Estado reveste seus agentes de poderes exclusivos
como já exposto acima.
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Maria Sylvia Zanello Di Pietro (2017, pg 155) também acentua “Os atributos já
apontados, da autoexecutoriedade e coercibilidade (inclusive com o emprego de
meios diretos de coação) só podem ser atribuídos a quem esteja legalmente
investido em cargos públicos, cercados de garantias que protegem o exercício das
funções públicas típicas do Estado.”
Todo ato administrativo possui limitações impostas pela lei, os exercidos pela
polícia, ainda que discricionários, devem ser exercidos dentro dos limites impostos
impedindo que a autoridade se aparte da finalidade pública com desvio de poder,
abuso de autoridade ou mesmo em desproporcionalidade entre os meios e os fins,
sujeitando-o as penalidades previstas civil, penal e administrativamente.
É sabido que o policial militar, em suas atividades ostensivas cotidianas de
combate a violência no Brasil, está sujeito ao uso da força diariamente, e muitas
vezes com a utilização de recursos extremos, necessários para a manutenção de
sua vida e de outrem. Os policiais militares são treinados para estabelecer os atos
administrativos dentro dos limites legalmente permitidos, utilizando os atributos
característicos e com a proporcionalidade devida, no entanto, existem os riscos
inerentes aos meios e recursos utilizados, e um número de variáveis significativas
em cada investida policial, desde as atitudes dos indivíduos até o local onde ocorre,
podendo levar um mesmo tipo de abordagem a um desfecho totalmente diverso de
outro.
Dessa forma, existe a possibilidade de erros e tais erros amplamente
puníveis, administrativamente, de acordo com o Capítulo II que expõe a Violação
das obrigações e dos deveres policiais militares, seção I – Da atribuição de
responsabilidades, a partir do artigo 48 do Estatuto Policial Militar, penal e
civilmente, com as leis vigentes. Mas, justamente por isso o EPM confere também
ao policial militar a prerrogativa das garantias do exercício da função pública.
No âmbito do EPM são elencados os direitos dos policiais militares, e dentre
eles no art. 92, inciso V, alínea o, a previsão da “redução dos riscos inerentes ao
trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança”. Nesse interim cabe a
Administração Pública atuar de forma a diminuir os erros, através de treinamento,
gestão de crises e outros, mas também é salutar que a mesma opere em defesa do
policial militar que, no uso devido de suas atribuições ou na defesa da própria vida,
tenha sido acometido por uma circunstância inesperada que culminou em erros.
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Ocorre que, os resíduos desta atividade não são tratados, e o policial militar
segue a própria sorte, muitas vezes defendido sem a melhor técnica jurídica, e o pior
com os seus próprios recursos limitados, trazendo consequências irreversíveis para
si e para o Estado (Responsabilidade Objetiva).
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3 A IMPORTÂNCIA DO ACESSO A JUSTIÇA E A QUESTÃO DA ASSISTÊNCIA
JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA.

O cenário moderno brasileiro proporcionado pelos avanços constitucionais da
Carta Magna de 1988 elenca o princípio da dignidade da pessoa humana como
sustentáculo dos direitos fundamentais, entre os quais se destacam a igualdade e o
acesso à justiça.
Os autores Mauro Cappelletti e Bryant Garth (1988, p. 8) ensinam que o
princípio do acesso à justiça indica duas finalidades basilares do ordenamento
jurídico: “o sistema jurídico deve ser igualmente acessível a todos” e “deve produzir
resultados que sejam individual e socialmente justos”. E complementam (1988, p.
12) ao aduzir que “o acesso à justiça pode, portanto, ser encarado como o requisito
fundamental de um sistema jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir, e
não apenas proclamar os direitos de todos”.
Nesse contexto, pode-se notar que a assistência jurídica integral e gratuita
aos hipossuficientes deve ser encarada como uma vertente dos princípios da
dignidade humana, da igualdade e do acesso à justiça, inserida na Constituição da
República Federativa do Brasil, 1988, especificamente, no art. 5º, LXXIV, que
ensina:
Art.5º- Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
LXXIV- o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos
que comprovarem insuficiência de recursos. (BRASIL/CF, 1988).

A norma descrita acima estabelece um comando e impõe ao Estado o dever
de prestar assistência jurídica, de forma integral e gratuita, aos que demonstrem a
insuficiência de recursos. Importante ressalvar que a expressão “recursos” não se
limita ao aspecto econômico, devendo ser identificada no caso concreto, ou seja, a
lei leva em consideração àquele que, por circunstância permanente ou eventual, não
dispõe de recursos suficientes para manter, sem prejuízo próprio ou da família, a
prestação jurisdicional do Estado, inclusive os honorários advocatícios, à custa e as
despesas processuais.
Feita essas considerações, verifica-se que a Carta Magna de 1988, abraçou o
modelo da assistência jurídica gratuita e integral, acrescida da probabilidade de
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concessão de gratuidade judiciária pelo juiz competente. Logo, é garantido ao
hipossuficiente o direito de ser assistido em demanda judicial por um profissional
habilitado e conhecedor das ciências jurídicas, obter consultoria por meio da
Defensoria Pública, além de não pagar custas e despesas se assim o juiz da causa
entender.
A Defensoria Pública é uma instituição especializada em prestar assistência
jurídica integral e gratuita a cidadãos em estado de vulnerabilidade social, possuindo
status normativo de órgão essencial à função jurisdicional do Estado e de
instrumento do regime democrático, na forma do Art. 134 da CF/1988:
Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e
instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação
jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os
graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de
forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV
do art. 5º desta Constituição Federal. (BRASIL/CF, 1988)

Em que pese o valor ímpar da Defensoria Pública no cumprimento do
desiderato democrático do Estado na defesa dos hipossuficientes, o mesmo
tratamento jurídico não é observado quando o amparo é destinado à classe dos
servidores públicos policiais militares do Estado.
Durante o julgamento da Ação Direta nº 3.022-1 (Rio Grande do Sul) pelo
Supremo

Tribunal

Federal

(STF),

no

qual

tinha

por

objeto

apurar

a

inconstitucionalidade da atribuição a Defensoria Pública Estadual da defesa dos
Servidores Públicos Estadual, processados civil ou criminalmente em razão de ato
praticado no exercício de suas funções, assim posicionou-se a maior Corte do
judiciário brasileiro:
Vistos, relatado e discutido estes autos, acordam os Ministros do
Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, na conformidade da
ata do julgamento e das notas taquigráficas por unanimidade de
votos, em julgar improcedente, em parte, a ação direta em relação ao
art. 45 da Constituição Estadual do Rio Grande do Sul. e, também
por unanimidade, em julgar inconstitucional a alínea a do Anexo 11
da Lei Complementar 10.194, de 30 de maio de 1994, do Estado do
Rio Grande do Sul, e ainda em restringir o efeito dessa decisão para
a partir de 31 de dezembro do corrente ano, nos termos; do voto do
Relator, vencidos parcialmente os Ministros Eros Grau e Marco
Aurélio, que não davam esse efeito. Brasília, 02 de agosto de 2004.
Nelson Jobim - Presidente Joaquim Barbosa – Relator. (BRASIL,
STF, 2004).
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A ação em questão foi proposta pelo Procurador-Geral da República a pedido
da Procuradoria-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul, em que se argui à
inconstitucionalidade do art. 45 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. O
dispositivo atacado tem a seguinte redação:
Art. 45. O servidor público processado civil ou criminalmente em
razão de ato praticado no exercício regular de suas funções terá
direito à assistência judiciária do Estado. (RGS/Constituição
Estadual, 1989)

A ação vai de encontro ainda a alínea “a” do Anexo II da Lei Complementar
gaúcha 10.194, de 30 de maio de 1994, que insere como atribuições do cargo de
defensor público estadual:
(...) assistir, judicialmente, aos servidores estaduais processados por
ato praticado em razão do exercício de suas atribuições funcionais
(...). (DP/RS, 1994)

O procurador-geral da República sustenta violação do caput do art. 134 c/c o
disposto no art. 5°, LXXIV, da Constituição Federal, visto que esses dispositivos
restringem as atribuições da Defensoria Pública à assistência jurídica integral aos
que comprovarem insuficiência de recursos.
Em contraponto ao arguido acima, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio
Grande do Sul após relatório dos detalhes sobre a tramitação do projeto de lei
complementar também atacado na presente ação, sucintamente afirmou que "é
público e notório que os servidores estaduais passam por amplas dificuldades
salariais" e que o objetivo da lei estadual é oferecer garantia de ampla defesa.
Conforme o anexo H (Questionário da Defensoria Pública) verifica-se que a
Defensoria Pública da Bahia, tem um entendimento similar a Assembleia Legislativa
do Estado do Rio Grande do Sul, ao asseverar que passamos por um quadro social
de desemprego, defasagem salarial, diminuição do poder de compra, estagnação
econômica e a instituição faz-se mais presente do que nunca, enquanto ente de
assistência e orientação jurídica, tanto junto às classes totalmente desprovidas de
qualquer recurso, como também, ascendentemente, junto à classe media
empobrecida. Instruiu que o termo necessitado deve ser visto de forma ampla, o que
autorizaria a conclusão da ampla legitimidade da Defensoria Pública, inclusive,
quanto ao patrocínio de causas em favor dos servidores públicos.
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No deslinde da presente ação de modo enfático o Procurador-Geral da
República na ocasião, afastando o princípio da presunção da inocência inerente a
qualquer cidadão processado, ainda acrescentou:
(...)ao continuarem em vigor as normas impugnadas, significaria que,
na maioria das vezes, o Estado seria responsável pelo patrocínio de
servidores faltosos ou corruptos, o que desbordaria dos deslindes da
vocação constitucional da Defensoria Pública.

A professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro, ensina que “a presunção de
legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse
atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram
emitidos com observância da lei” (DI PIETRO, 2010, p. 197-198). Afastando tal
atributo, a atividade administrativa seria muito incerta. A mencionada autora
acrescenta ainda que “enquanto não decretada à invalidade do ato pela própria
Administração ou pelo Judiciário, ele produzirá efeitos da mesma forma que o ato
válido” (DI PIETRO, 2010, p. 198).
O julgamento antecipado dos atos praticados pelo agente público policial
realizado pelo Procurador-Geral da República, preconizando-os como servidores
faltosos ou corruptos, refuta a Constituição Federal quanto aos Princípios da nãoculpabilidade, contraditório e ampla defesa, além do dispositivo que prevê a
assistência jurídica integral aos que comprovarem insuficiência de recursos pela
defensoria pública.
É evidente que, como qualquer carreira, existem servidores desonestos e no
âmbito das policias estes devem ser identificados e penalizado no rigor da lei, no
entanto, como anteriormente apontado, várias são as circunstâncias que podem
culminar em deslindes inesperados na atividade policial, nas quais o Estado e o seu
agente serão responsabilizados.
Tal realidade estimula uma profunda reflexão quanto à necessidade de uma
proteção jurídica mínima proporcionada pelo Estado aos servidores públicos de um
modo geral e não apenas aqueles que se enquadram na proteção proporcionada
pela defensoria pública estadual (que comprovam a insuficiência de recursos).
Na Policia Militar esse quadro é mais gritante, em virtude dos baixos salários
e da complexidade das ações oriundas da maioria das atividades policiais (ações
penais com possibilidade de cerceamento da liberdade dos servidores). É preciso
anotar como complicador os valores dos honorários praticados pelos operadores do
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direito, onde, boa parte dos policiais são defendidos por advogados iniciantes que
nem sempre promovem a melhor defesa técnica.
Após a análise do anexo B (Questionário da Corregedoria) verifica-se em
relação ao patrocínio da defesa dos agentes policiais nos processos criminais em
razão da função, que existe apenas uma defensora pública que atende os militares
hipossuficientes no caso de crimes comuns junto à Auditoria Militar do Estado da
Bahia.
A polícia militar da Bahia atua com um efetivo aproximado de 30.000 (Trinta
mil) homens e mulheres, sendo que segundo o anexo H (Questionário Defensoria
Pública), desde o ano de 2009, na Auditoria Militar, aproximadamente 8.000 (oito
mil) policiais militares foram atendidos, número este de pequena expressividade
para a categoria analisada, sobretudo, quando comparado ao universo de servidores
do Estado.
Vislumbrando a falta de assistência do Estado ao Policial Militar no que tange
a defesa dos atos praticados pelo agente policial, recente Termo de Cooperação
Técnica (19/12/2017) foi celebrado entre a Secretaria de Segurança Pública do
Estado da Bahia e a Defensoria Pública possibilitando o patrocínio por aquela
Defensoria aos policiais militares, importante para a tropa que passa a se sentir
menos órfã no que tange as garantias ao exercício da função pública.
A assinatura do Convênio entre a Policia Militar e a Defensoria Pública tratase de um ato importante no sentido de viabilizar uma defesa técnica para seus
agentes policiais em atividade, no entanto, o número reduzido de defensores
públicos no Estado da Bahia pode impactar na abrangência e alcance de tal diretriz.
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4. A DEFESA JURÍDICA DOS AGENTES PÚBLICOS PELO ESTADO

A temática da defesa jurídica dos servidores públicos não constitui
normatização recente em nosso ordenamento pátrio. O contato primário da
“legislação nacional com o instituto do patrocínio público de defesa em favor de
agente estatal encontrou reserva legal no Decreto Lei nº 5.335, de 22 de março de
1943, que instituía a assistência judiciária aos servidores da União” (ALMEIDA,
2014, p. 37).
Na legislação atual, localizamos os precedentes do serviço em questão na Lei
nº Federal 9.028/95, que dispõe sobre o exercício das atribuições institucionais da
Advocacia-Geral da União, em caráter emergencial e provisório, e dá outras
providências, vejamos o disposto no artigo 22 da supramencionada lei:
Art. 22. A Advocacia-Geral da União e os seus órgãos vinculados,
nas respectivas áreas de atuação, ficam autorizados a representar
judicialmente os titulares e os membros dos Poderes da República,
das Instituições Federais referidas no Título IV, Capítulo IV, da
Constituição, bem como os titulares dos Ministérios e demais órgãos
da Presidência da República, de autarquias e fundações públicas
federais, e de cargos de natureza especial, de direção e
assessoramento superiores e daqueles efetivos, inclusive
promovendo ação penal privada ou representando perante o
Ministério Público, quando vítimas de crime, quanto a atos praticados
no exercício de suas atribuições constitucionais, legais ou
regulamentares, no interesse público, especialmente da União, suas
respectivas autarquias e fundações, ou das Instituições
mencionadas, podendo, ainda, quanto aos mesmos atos, impetrar
habeas corpus e mandado de segurança em defesa dos agentes
públicos de que trata este artigo. (BRASIL. Lei 9.028, 1995).

A Advocacia-Geral da União pode ser encarada como uma instituição

que

diretamente ou por meio de órgão vinculado, representa a União, suas autarquias e
fundações públicas, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, ainda, os trabalhos
de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.
A Advocacia-Geral da União (AGU) e a Procuradoria-Geral Federal (PGF) são
legitimamente autorizadas a representar judicial e extrajudicialmente os integrantes
dos Poderes da República quando demandados em juízo em razão de atos
praticados no interesse público e exercício de suas atribuições. A ideia central é que
o agente público tenha maior segurança para a prática regular de seus atos
funcionais, pois na eventual hipótese de ser demandado pessoalmente, poderá
contar com a assistência da AGU.
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Inicialmente o conceito do patrocínio da defesa dos agentes públicos no
exercício de suas funções constitucionais pode parecer equivocado, sobretudo pela
possibilidade do Estado figurar em ambos os polos da relação jurídica, procedendo
com a jurisdição e a defesa de supostos transgressores da lei.
O anexo H (Questionário a Defensoria Pública) introduz questionamentos
interessantes quando a proposta da Procuradoria Geral do Estado de S. Paulo de
realizar a defesa dos seus agentes policiais militares, conforme o projeto de Lei
Complementar nº 25, de 2016. Na ocasião a Defensoria Pública da Bahia não
vislumbrou relevância do projeto em questão, eis que enseja confusão no exercício
das atribuições. Como um procurador- que defende o Estado, enquanto pessoa
jurídica, poderá exercer, contra o próprio Estado a defesa de seu servidor? Que
garantias serão asseguradas ao patrocinado?
Entretanto, uma simples observação da Portaria AGU nº 408/2009 (que
disciplina os procedimentos relativos à representação judicial dos agentes públicos
de que trata o art. 22 da Lei Federal nº 9.028/95) nos permite entender que o
benefício em questão atende a requisitos específicos e pré-definidos:
Art. 6º - Não cabe à representação judicial do agente público quando
se observar:
I - não terem sido os atos praticados no estrito exercício das
atribuições constitucionais, legais ou regulamentares;
II - não ter havido a prévia análise do órgão de consultoria e
assessoramento jurídico competente, nas hipóteses em que a
legislação assim o exige;
III - ter sido o ato impugnado praticado em dissonância com a
orientação, se existente, do órgão de consultoria e assessoramento
jurídico competente, que tenha apontado expressamente a
inconstitucionalidade ou ilegalidade do ato, salvo se possuir outro
fundamento jurídico razoável e legítimo;
IV - incompatibilidade com o interesse público no caso concreto;
V - conduta com abuso ou desvio de poder, ilegalidade, improbidade
ou imoralidade administrativa, especialmente se comprovados e
reconhecidos administrativamente por órgão de auditoria ou
correição;
VI - que a autoria, materialidade ou responsabilidade do requerente
tenha feito coisa julgada na esfera cível ou penal;
VII - ter sido levado a juízo por requerimento da União, autarquia ou
fundação pública federal, inclusive por força de intervenção de
terceiros ou litisconsórcio necessário;
VIII - que se trata de pedido de representação, como parte autora,
em ações de indenizações por danos materiais ou morais, em
proveito próprio do requerente;
IX - não ter o requerimento atendido os requisitos mínimos exigidos
pelo art. 4º; ou
X - o patrocínio concomitante por advogado privado.
(BRASIL. Portaria 408, 2009).
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Neste interim, cabe ressaltar que condutas perpetradas com abuso ou desvio
de poder não se enquadram no exercício das atribuições legais, regulamentares ou
constitucionais, afastando, assim, a possibilidade de defesa

judicial

pela

AGU.

Importante salientar que não cabe a representação judicial pela AGU nos casos em
que o agente público busca uma indenização por danos morais, pois, o beneficio se
reverterá exclusivamente a seu favor.
Reforçando o entendimento acima proposto, é preciso esclarecer que a AGU
não pode agir de ofício, devendo o referido órgão ser provocado. Ademais, não está
obrigada a atender ao pedido do servidor, cabendo a análise pormenorizada do caso
concreto, na forma dos artigos 2º e 7º da Portaria nº 408/2009, senão vejamos:
Art. 2º A representação de agentes públicos somente ocorrerá por
solicitação do interessado e desde que o ato pelo qual esteja sendo
demandado em juízo tenha sido praticado no exercício de suas
atribuições constitucionais, legais ou regulamentares, na defesa do
interesse público, especialmente da União, suas respectivas
autarquias e fundações, ou das Instituições mencionadas no art. 22
da Lei nº 9.028, de 1995.
Parágrafo único. O pedido de representação judicial pode ser
formulado antes ou durante o transcurso do inquérito ou do processo
judicial.
Art. 7º Da decisão sobre o pedido de representação judicial, será
dada ciência imediata ao requerente.
§ 1º Acolhido o pedido de representação judicial, cabe ao chefe da
respectiva unidade designar um advogado ou procurador para
representar judicialmente o requerente.
§ 2º Do indeferimento do pedido de representação judicial cabe
recurso à autoridade imediatamente superior.
§ 3º O recurso será dirigido à autoridade que indeferiu o pedido, a
qual, se não a reconsiderar em vinte e quatro horas, o encaminhará à
autoridade superior. (BRASIL. Portaria 408, 2009).

No que se refere à esfera Estadual, mediante autorização expressa do poder
constituinte originário, temos a possibilidade de elaboração das Constituições
Estaduais em consonância com as cláusulas previamente definidas na Carta Magna,
sendo a temática da consultoria, assessoramento jurídico do Estado da Bahia
tratada no artigo 140 da Constituição do Estado da Bahia:
Art. 140 – A representação judicial e extrajudicial, a consultoria e o
assessoramento jurídico do Estado competem à Procuradoria Geral
do Estado, órgão diretamente subordinado ao Governador (BAHIA.
CE, 1989).
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A Procuradoria Geral do Estado foi criada pela Lei Estadual n° 2.320, de 04
de abril de 1966, que também instituiu a carreira de Procurador do Estado. O
referido órgão passou por uma grande reformulação em 2009, com a promulgação
da Lei Complementar 34, de 03 de fevereiro de 2009, que dispõe sobre a Lei
Orgânica da Procuradoria Geral do Estado da Bahia, texto normativo contendo
profunda alteração e importante modernização da estrutura administrativa da
PGE/BA, trazendo a redefinição de competências e de rotinas administrativas,
redução do número de Órgãos Especializados, concentração de competências por
atividades, dentre outras.
A Lei Complementar nº 34, de 06 de fevereiro de 2009, em seu artigo 2°,
inciso XXIV, instrui que repousa sobre a Procuradoria Geral do Estado a
responsabilidade de defender o agente público em ação, inclusive de natureza
penal.
Art. 2º. A Procuradoria Geral do Estado, órgão diretamente
subordinado ao Governador, tem por finalidade a representação
judicial e extrajudicial, a consultoria e o assessoramento jurídico do
Estado, competindo-lhe:
XXIV. Defender agente em ação, inclusive de natureza penal,
proposta por ato praticado em razão do cargo ou função, exceto
quando configurar ilícito funcional. (BAHIA. LC 34, 2009).

Em relação ao Anexo C (Questionário da PGE) depreende-se que a defesa
institucional de agente público demanda a ocorrência de dois requisitos cumulativos:
a) Que o ato questionado tenha sido praticado pelo agente público em razão
do cargo ou função que ocupa: se o ato foi praticado no exercício de cargo
ou função pública para o qual a pessoa acionada foi designada, é possível
concluir que o ato questionado é um ato administrativo.
b) Que o ato impugnado não configure ilícito funcional: o ato praticado não
poderá caracterizar a prática de desvio de conduta funcional pelo agente
público, comportamento ilícito que se verifica quando há a violação de um
dever, proibição ou regra prevista em lei ou norma regulamentar.
Ainda de acordo com o referido anexo, a PGE-BA entende que o fundamento
para a atuação do órgão na defesa institucional de agente público está justamente
na necessidade de defesa da legalidade do ato administrativo praticado por pessoa
que integra seus quadros. Ateste-se que todo e qualquer ato praticado por Policial
Militar em seu cumprimento do dever são atos administrativos, presentes os

32
atributos que o caracterizam como tal, discricionariedade, autoexecutoriedade e
coercibilidade.
Em que pese à previsão normativa acima o anexo B (Questionário da
Corregedoria) demostra que na prática o patrocínio da defesa dos militares
estaduais não ocorre.
Muito importante destacar que Polícia Militar da Bahia em seu plano de metas
para o período de 2015 a 2018, trouxe como diretrizes a serem alcançadas: a)
Proteção incondicional à vida, respeito ao cidadão e ao policial militar; b)
Fortalecimento da filosofia moral e valorização dos policiais militares; c)
Reaparelhamento e modernização do modelo de gestão do serviço de policiamento
ostensivo; d) Fortalecimento da Corregedoria e controle interno; e) Reconstrução da
arquitetura organizacional e da imagem institucional.
As diretrizes foram divididas por projetos e por área de atuação, destacandose as relacionadas à proteção à vida respeito ao cidadão e ao policial militar, sendo
subdividido em políticas de baixa letalidade, fortalecimento da atenção ao cidadão
na prestação do serviço de Policiamento Ostensivo Comunitário, proteção ao policial
no exercício da sua função e fora dela. Os planos da instituição contemplam a
ampliação do número de creches nas unidades da PM, proporcionar ao PM uma
moradia digna e segura, fortalecer ações e projetos existentes como o ‘Maria Filipa’,
PROERD, Coral e Grupo Teatral PM, além de aumentar a oferta de vagas para filhos
de policiais militares nos Colégios da Polícia Militar (CPM), e a garantia da
segurança jurídica na defesa dos direitos do policial militar em situações de serviço
ou de folga.
O convênio entre a Secretaria de Segurança Pública e a Defensoria Pública
do Estado da Bahia, por certo, evidência que o Estado tem vislumbrado a necessária
defesa dos seus agentes públicos policiais militares. Entretanto, talvez ainda reste
incipiente por verificar-se a quantidade de defensores públicos no Estado e tratar-se
de uma tropa de cerca de 30.000 (trinta mil) agentes.
Para o melhor esclarecimento da problemática da defesa técnico-jurídica no
âmbito da PGE, no ano de 2014, o CAP PM Ronni Anderson dos Santos Almeida,
durante a elaboração da obra “Os reflexos no mandato policial em decorrência da
inobservância da representação dos policias militares baianos pelo Estado nos
processos penais decorrentes do exercício do múnus publico”, coletou dados em 44
(quarenta e quatro) unidades policias da Bahia (Capital e RMS) englobando mais de
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5.500 (cinco mil e quinhentos) policias militares integrantes do quadro de praças da
Polícia Militar da Bahia, nas graduações de Soldado 1ª Classe, Cabo e 1º Sargento
através de questionários.
Dentre as diversas circunstâncias relacionadas com a aplicação do
questionário, tem-se como justificativa para a escolha do grupo de policiais, o fato de
estes profissionais desempenharem a atividade fim da corporação, com maior
probabilidade de se envolverem em ocorrências mais complexas do que as praças
empregadas na atividade meio ou até mesmo os integrantes do quadro de oficiais,
que,

embora desempenhem

também funções operacionais,

se

encontram

numericamente inferiores nas Organizações Policiais Militares (OPM) em estudo
(ALMEIDA, 2014).
Pelo questionário aplicado observa-se que a maioria absoluta dos policiais
militares interrogados utilizam-se de recursos próprios para estabelecerem suas
defesas, seja através de associações ou mesmo advogado particular, independente
do motivo pelo qual estão sendo acusados.
Aliás, é essa outra questão, ultrapassado o fato de que todos os atos
praticados pelo agente policial militar são atos administrativos, portanto passíveis de
defesa pela PGE, esta se firma no propósito de atender apenas aos atos que não
incorrerem em ilícitos funcionais e que sejam próprios de servidores públicos,
perfeitamente legítimo, desde que não incorra em pré-julgamento dos atos
administrativos praticados.
Ora, o agente policial militar está sujeito no seu trabalho cotidiano a prática de
ações que podem culminar em riscos a sua vida e a de outrem, não só decorrentes
de erros ou abusos e desvios de poder, mas devido as características cada vez mais
violentas da sociedade brasileira e a necessidade de uso de armas e equipamentos
que façam frente ao que dispõe a marginalidade no Brasil.
O servidor policial militar, relegado a sua própria sorte, tem que se defender à
custa do seu próprio labor ou da ajuda de seus familiares, haja vista os valores que
cobram os profissionais do direito para estabelecerem sua defesa, impactando
sobremaneira a sua renda e da sua família, evidenciado no questionário.
Há também a falta de publicidade sobre os recursos que o Estado oferece aos
seus servidores, seja através da defensoria (com os seus pré-requisitos de renda)
ou da PGE, garantidos pelo Estatuto do Policial Militar e pelas prerrogativas do
cargo que também resguardam o servidor no cumprimento do seu dever.

34
Outro ponto que não se pode olvidar é como o fato de estarem respondendo a
demandas judiciais afeta no cumprimento posterior do dever dos policiais militares
questionados. A apatia que é relatada e que modifica a sua atuação, retraindo-o de
se envolver em conflitos que possam fazê-los sujeitos de novas repercussões
judiciais, as quais cada um deverá sustentar com os próprios recursos.
Essa apatia sugere que as atuações de maior complexidade sejam evitadas,
ocorrências policiais não sejam atendidas com o rigor necessário, penalizando toda
a sociedade que não tem as suas demandas resolvidas dentro daquilo que se
espera.
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5. ANÁLISE DE DADOS

Realizadas essas considerações, passamos a análise dos dados disponíveis:

5.1 QUANTO À ORIGEM DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA
Gráfico 1 - Distribuição quanto à opção de constituição de defesa
pelos policiais militares baianos, lotados nas UOp da capital e
RMS, quando acionados judicialmente por atos decorrentes da
atividade pública.
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Fonte: ALMEIDA (2014).

A partir dos números acima, verificamos que as associações dominam as
ações de promoção de defesa dos policias militares (49,20%), sendo que o ente
responsável pelo serviço (PGE) aparece com números ínfimos em relação à
importância de sua atuação (2,94%). A Defensoria Pública apontada como possível
parceira surge com apenas 1,87%, ao passo que as contratações de profissionais
particulares que impactam de sobremaneira os já escassos e defasados salários dos
policiais militares (vide anexo I, tabela de honorários da OAB) representam 38,24%.
Por fim, revelando a escassez de profissionais dispostos a atuar na defesa jurídica
da classe policial temos os advogados ah doc com apenas 0,53%.
Em relação à temática, conforme o anexo B (Questionário da Corregedoria)
foi possível verificar que a Corregedoria da Policia Militar da Bahia entende que seria
demasiadamente relevante à defesa dos agentes policiais militares em processos
alusivos aos atos praticados no exercício da função policial militar, exceto quando se
configurar ilícito funcional, em virtude da dificuldade do serviço e da extrema
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exposição a situações que ensejam processos no âmbito cível, penal e penal militar,
uma vez que garantiria uma maior segurança jurídica para a atuação do agente.

5.2 QUANTO AO CONHECIMENTO DA ATUAÇÃO DA PGE PELOS POLICIAIS
MILITARES
Gráfico 2 – Apresentação do grau de conhecimento dos policiais
militares, lotados nas UOp de Salvador e RMS, referente à
competência da PGE em defendê-los nos processos criminais
decorrentes do múnus público.
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Fonte: ALMEIDA (2014).

O desconhecimento quanto à atuação da PGE como responsável pela
promoção da defesa jurídica dos servidores públicos se acentua quando avaliamos
os números acima descritos, visto que, apenas 3,21% informaram saber que o órgão
procede com este atendimento. O gráfico 2 revela que 96,79% dos policiais militares
abrangidos na pesquisa desconhecem que o referido órgão esteja promovendo a
defesa de policiais militares. Reforçando os números acima expostos, o anexo C
(Questionário PGE) consta que a PGE desconhece a existência de qualquer cartilha
elaborada pelo órgão com o proposito de difundir o patrocínio de defesa do Estado
aos seus servidores.

37
5.3 QUANTO À PARTICIPAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES NA DEFESA DOS
POLICIAIS MILITARES
Gráfico 3 – Distribuição quanto a escolha do principal fator
emocional para a vinculação às associações de policiais, de
acordo com os praças da PMBA lotados nas UOp de Salvador
e RMS.
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Fonte: ALMEIDA (2014)

Após a análise do Gráfico 3, fica robustecida a ideia de que os motivos que
levam os policiais a se vincularem as associações são exatamente problemas
relacionados à sua atividade laboral (60,32%). As questões de natureza pessoal
(20,82%) aparecem logo em seguida, contudo em percentual muito inferior, assim
como as relacionadas à representação política (4,28%) e outros (7,42%). Ainda
encontramos aqueles que dizem que nunca se associariam (5,08%), talvez pelo
impacto significativo no orçamento ou por não confiar na capacidade técnica dos
profissionais envolvidos.
Conforme a analise do anexo F (Questionário da ASPRA) as associações
policiais militares surgem da necessidade da categoria lutar por seus interesses,
inclusive o serviço jurídico é o mais utilizado, sendo contratados escritórios
especializados, e estes oferecem as suas cartelas de colaboradores. Verificou-se
também, que os advogados atuam com maior incidência em procedimentos
administrativos (PAD e PDS) e processos envolvendo crimes militares.

38
5.4 QUANTO À INCIDÊNCIA DOS GASTOS NA CONSTITUIÇÃO DE DEFESA
PARTICULAR
Gráfico 4 – Representação da percepção das praças da
PMBA lotados nas UOp da Capital e RMS quanto ao impacto
no orçamento familiar provocado pelo custeio de causídico nos
processos penais.
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Fonte: ALMEIDA (2014).

Com relação ao custo do serviço de defesa jurídica e seu impacto no
orçamento familiar dos agentes de segurança, ficou demostrado que 83,96% dos
entrevistados são afetados gravemente em sua renda, 7,75% informaram que a
renda era afetada levemente; enquanto 2,14% acusaram não afetar a sua renda;
6,15% dos policiais não souberam. Desta forma, se faz necessário confrontar os
anexos I e J (respectivamente, Tabela de honorários da OAB e Tabela de
remuneração da Polícia Militar da Bahia), onde se verifica que os valores cobrados
pelos operadores do direito são análogos ou superiores aos salários mensais dos
profissionais de segurança do quadro de praças da PMBA.
Apesar da constatação de que a maioria dos policiais militares entrevistados é
afetada gravemente em sua renda, o anexo C (Questionário da PGE) mostra que o
ato administrativo praticado sem prévia orientação jurídica da PGE (a exemplo dos
atos praticados no exercício rotineiro da atividade policial), para averiguar o
cabimento de defesa institucional que é solicitada pelo agente público, deve passar
por um juízo prévio de admissibilidade, seja através de apuração preliminar (exame
de documentos), seja através de sindicância (procedimento meramente investigativo
para averiguar a ocorrência de irregularidades no âmbito da administração).
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5.5 QUANTO ÀS FIGURAS TÍPICAS QUE OFERECEM DANO POSTERIOR
Gráfico 5: Apresentação dos tipos penais de possível denunciação
decorrentes de atos policiais de acordo com pesquisa elaborada entre as
praças da PMBA das UOp da capital e RMS.
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Fonte: ALMEIDA (2014).

Outro ponto central do trabalho desenvolvido pelo sobredito oficial
intermediário esta relacionado com as ocorrências atendidas pelos policiais militares
da Bahia e sua repercussão processual. Como já discutido os agentes em questão,
respondem em três esferas separadamente (civil, penal e administrativa) sendo que
em regra, a decisão em uma delas não vincula as demais. Ao Estado caberá a ação
de regresso contra o servidor que causou o dano a terceiro, respondendo
objetivamente pela lesão, como já relatado anteriormente.
Nesta esteira, 66,04% dos estudados disseram possuir receio de serem
acusados por homicídio; sendo que 10,43% dos policiais apontaram o abuso de
autoridade; ficando as lesões corporais 6,15 % das opiniões; a possibilidade de
serem acusados por prevaricação registrou 4,81% do total; enquanto que a invasão
de domicílio representa o entendimento de 8,53% dos pesquisados; permanecendo
outras figuras típicas não identificadas com 4,01%, das sugestões. Os dados acima
inclusive, podem sugerir uma possível resistência ou apatia dos policiais militares no
atendimento de ocorrências de natureza complexa como é o caso das trocas de tiros
que ensejam auto de resistência.
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5.6 QUANTO À TENDÊNCIA DE APLICAÇÃO SELETIVA DA LEI
Gráfico 6 – Comparativo do posicionamento dos policiais
militares quanto à interferência na iniciativa para atender
determinadas ocorrências policiais após terem constituído
defesa particular nos processos criminais.
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Conforme gráfico 6, a grande maioria dos pesquisados (77,81%) entendem
que a sua iniciativa para atender determinadas ocorrências seria afetada pela
inclusão como réu em processos penais movidos em razão do exercício da função
policial, números que reafirmam a possibilidade de apatia dos policiais militares
frente a episódios de maior complexidade. Afirmam que não sofreria alteração na
sua inciativa 9,63%, e 12,57% dos policiais não souberam informar.
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6. CONSIDERACÕES FINAIS/RECOMENDAÇÕES
Após minuciosa análise do conteúdo trabalhado e dos objetivos traçados fica
fácil notar a relevância e pertinência do tema defesa técnico-jurídica dos policiais
militares da Bahia, sobretudo, por atingir uma classe tão importante para o
cumprimento dos objetivos programáticos do Estado e, por conseguinte a sociedade.
Foi demostrado a complexidade das atividades desenvolvidas pelas policias
militares levando em consideração os precedentes de uma Segurança Pública
marcada por um processo perverso de “criminalização da pobreza e da miséria”,
dessocialização do trabalho assalariado e “mercantilização das relações humanas”,
onde as estatísticas crescentes relacionadas aos crimes violentos letais intencionais
(CVLIS) só ressaltam a inexistência de politicas capazes de conter o avanço
desenfreado da criminalidade.
Utilizando os dispositivos legais constantes na Carta Magna de 1988,
verificou-se a importância dos princípios da dignidade da pessoa humana, igualdade
e acesso à justiça, para o resguardo de direitos fundamentais dos cidadãos
considerados hipossuficientes, inclusive, fora ressaltado o papel da Defensoria
Pública na defesa integral e gratuita na forma do Art. 134 da CF 1988. Na ocasião
através do estudo pormenorizado da Ação Direta nº 3.022-1, proposta em âmbito do
STF, foi possível examinar o tratamento diferenciado despendido aos servidores
públicos que pretendiam atrelar as suas respectivas defesas técnico-jurídicas a
Defensoria Pública Estadual.
Em um terceiro momento, através de um processo de regressão histórico
ficou claro que a temática da defesa dos servidores públicos pelo Estado não
constituiu matéria recente, sendo os primeiros recortes verificados no Decreto Lei nº
5.335, de 22 de março de 1943, que instituía a assistência judiciária aos servidores
da União. Após a análise da CE do Estado da Bahia (Artigo 140), identificou-se a
PGE como responsável pela promoção da defesa dos servidores públicos no
exercício da função.
Aliado a temática acima foi divulgado os dados esclarecedores da pesquisa
do CAP PM Ronni Anderson dos Santos Almeida, em sua obra, “Os reflexos no
mandato policial em decorrência da inobservância da representação dos policiais
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militares baianos pelo estado nos processos penais decorrentes do exercício do
múnus publico”, onde se verificou os seguintes dados:
De acordo com o Gráfico 1, 49,20% dos policiais militares são representados
pelas associações policiais militares, enquanto a PGE legitimada para a promoção
do serviço apareceu com apenas 2, 94%. A Defensoria Pública aparece apenas com
1,87%, número muito inferior à contratação de advogados particulares 38,24%.
Corroborando com o entendimento de que a PGE pouco atua na defesa dos agentes
de segurança, o Gráfico 2, revela que 96,79% dos policias militares abrangidos na
pesquisa desconhecem que o referido órgão esteja promovendo

a defesa de

policiais militares.
Outro aspecto importante medido e comprovado através dos dados
apresentados gira em torno da possibilidade de apatia dos policiais militares para
atuar

em

determinadas

ocorrências

de

natureza

complexa,

levando

em

consideração a ausência da atuação estatal no sentido de lhes conceder assistência
jurídica quando acionados judicialmente pelo exercício do poder de polícia.
Conforme Gráfico 6, a grande maioria dos pesquisados (77,81%) entendem
que a sua iniciativa para atender determinadas ocorrências seria afetada pela
inclusão como réu em processos penais movidos em razão do exercício da função
policial. A apatia dos militares estaduais para atuar de forma incisiva e eficaz no
combate a violência urbana traz prejuízos incontáveis a sociedade que já se vê
acuada com a insegurança.
No que tange aos motivos que levam os policiais militares a buscarem uma
assistência jurídica e, por conseguinte, permanecer filiado a uma associação militar,
o Gráfico 3 evidencia que 60,32% estão relacionadas à sua atividade laboral. As
questões de natureza pessoal (20,82%) aparecem logo em seguida, contudo em
percentual muito inferior, assim como as relacionadas à representação política
(4,28%) e outros (7,42%), ainda encontramos aqueles que dizem que nunca se
associariam (5,08%).
Em relação ao impacto na remuneração do servidor, o Gráfico 4 mostra que
83,96% dos entrevistados são afetados gravemente em sua renda, 7,75%
informaram que a renda era afetada levemente; enquanto que 2,14% acusaram não
afetar a sua renda; 6,15% dos policiais não souberam. Quando relacionamos os
valores da Tabela de honorários da OAB e Tabela de remuneração da Polícia Militar
da Bahia o impacto fica mais evidente, pois os valores cobrados pelos operadores

43
do direito são análogos ou superiores aos salários mensais dos profissionais de
segurança do quadro de praças da PMBA.
Através da técnica de entrevistas semiestruturadas foi possível colher
informações valiosas de órgãos como a Corregedoria a PMBA, Defensoria Pública
da Bahia, Tribunal de Justiça da Bahia, Procuradoria Geral do Estado da Bahia,
ASPRA, que se encontram devidamente catalogados nos anexos. Entretanto, outros
entes como, AJUPM, AOPM, apesar de contatados previamente e devidamente
instruídos a responder o questionário em anexo, não se posicionaram sobre a
temática proposta.
Diante do exposto, nota-se que a defesa jurídica ora pugnada já está prevista
em lei e se refere à função policial, distinguindo-se da pessoa do militar ou servidor
público do Estado, na forma dos já citados art. 140 da CE da Bahia e Lei
Complementar 34, de 06 de fevereiro de 2009, em seu artigo 2°, inciso XXIV. Como
explicitado no capitulo 2.1, os militares estaduais em questão, são representantes
legais do Estado e atuam em seu respectivo nome, Desta forma, ações
desarrazoadas, com abuso de autoridade e fora dos ditames legais e processuais
brasileiros, podem ensejar responsabilidade e, por conseguinte, abalo aos cofres
públicos.
Em que pese à previsão normativa do serviço em questão, após a análise dos
questionários dos anexos B e G (Questionário TJBA e Corregedoria), é possível
constatar que este na prática não ocorre no âmbito da PGE, inclusive o TJBA, não
tem noticia de iniciativa estatal que possibilite o patrocínio da defesa dos agentes
policiais nos processos criminais.
Ficou evidente também a existência precária de um sustentáculo jurídico
mínimo aos policiais militares baianos, tendo em vista que apenas 1(um) profissional
da Defensoria Publica do Estado atua no patrocínio de demandas junto a Auditoria
Militar, sendo o efetivo da PMBA de aproximadamente 30.000 (trinta mil) servidores.
Infere-se neste aspecto a exposição do Estado que responde objetivamente
pelos danos causados pelos seus agentes no exercício da função, cabendo apenas
ação de natureza regressiva contra o servidor.
Insta destacar como beneficiários diretos da defesa jurídica dos servidores em
questão para a sociedade, a criação de diretrizes e rotinas de prestação de serviço
de segurança alicerçadas nas normas constitucionais de direitos humanos, além de
policiais militares seguros e aptos a atenderem qualquer ocorrência, superando a
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possibilidade de apatia frente a situações de alto risco. Já o Estado, será privilegiado
com a supressão ou minimização dos custos referentes às indenizações pagas, em
função de crimes praticados pelos seus representantes legais, passando uma
sensação de apoio aos policiais militares.
A moderna Gestão Pública caracterizada por um trabalho transversal e em
rede possibilita um arranjo institucional capaz de agrupar instituições com culturas
diferentes, a saber, a PMBA, PGE e Defensoria Pública, para a materialização de tal
serviço e cumprimento do desiderato de amparo do próprio Estado e de seus
agentes.
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ANEXOS
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ANEXO A – Questionário CAP PM Ronni Anderson dos Santos Almeida
01

02

03

04

Quanto tempo, aproximadamente, de efetivo serviço na atividade operacional?
05 anos

15 anos

25 anos

10 anos

25 anos

30 anos

Dos delitos abaixo, em sua opinião, qual deles poderia lhe fazer refletir quanto à forma
com que procederia no atendimento de determinadas ocorrências que podem,
posteriormente, no seu desfecho gerar responsabilidade penal, mesmo estando o PM
agindo no estrito cumprimento do dever legal?
Legítima Defesa - AR

Abuso de Autoridade

Prevaricação

Lesões corporais

Invasão de Domicílio

Outros ___________

Caso fosse denunciado pelas atitudes que adotou na resolução das ocorrências policiais,
como constituiria a sua defesa no respectivo Processo Penal?
Nunca pensou

Defensoria

Contrataria um
Defensor

Associação de Praças

Aguardaria o Juiz
designar um Defensor

Acionaria a
Procuradoria do
Estado

Possui vinculo com alguma associação de praças que lhe disponibilize assessoria
jurídica?
Sim

05

06

07

Não

Qual seria o motivo principal que lhe induziria a se associar a uma dessas instituições?
Apoio jurídico
para questões pessoais

Apoio jurídico
para problemas do serviço

Outros Motivos

Nunca me associaria

Supondo que não seja associado e que não se enquadre nas exigências da Defensoria
Pública, como a contratação de um advogado particular influenciaria o seu orçamento
familiar?
Afetaria gravemente

Afetaria levemente

Não afetaria

Não sabe informar

Sabe informar se o Estado após o arquivamento de processo penal tem ressarcido as
custas processuais aos policias militares envolvidos?
Sim

08

Não

Sabe informar se a Procuradoria do Geral do Estado tem realizado a defesa dos policiais
militares nos processos provenientes das ações realizadas no cumprimento da atividade
policial?
Sim

09

Representação política

Não

Supondo que após ter sido submetido a processo na justiça criminal, onde se fez
necessário contratar um advogado, e que após constatada a inocência no processo, o
Estado desconheça a necessidade de lhe ressarcir os custos processuais; tal situação
alteraria a sua iniciativa para agir em determinadas ocorrências que potencialmente lhe
conduziriam novamente a esta situação?
Afetaria

Não afetaria

Não sabe informar
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ANEXO B – Ofício n° 001/2016 – PROGESP/Correg. PMBA - Envio Questionário
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ANEXO B.1 – Perguntas para a Corregedoria da PMBA

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO PROGESP /RENASP
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM POLÍTICAS E GESTÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA-CEGESP

QUESTIONÁRIO

01. Quantos policiais militares estão respondendo a processos criminais em razão
de atos decorrentes do exercício da função, desde 2009?

02. Esta Casa Correcional tem notícia de alguma iniciativa de origem estatal que
possibilite o patrocínio da defesa dos agentes policiais nos processos criminais
desde que exista o nexo entre o fato e o dever funcional, conforme se verifica em
nível federal através do art.22 da Lei Complementar 9.028/95? Na ausência de tal
instrumento, como se procede a defesa dos policiais militares envolvidos em
situações de conflitos e resíduos processuais de administrativa, cível, penal e penal
militar?

03. No entendimento desta Corregedoria, o Projeto de Lei Complementar número 25
da Assembleia Legislativa de São Paulo que altera a lei orgânica da Procuradoria
Geral do Estado, no que tange à defesa dos agentes públicos em processos
alusivos aos atos praticados no exercício da função, seria relevante para a
manutenção da segurança jurídica do policial militar, naquilo que se refere à sua
atividade policial rotineira e o atendimento de ocorrências complexas e que podem
ensejar penalidades de natureza cível, penal e penal militar?

04. Esta Casa Correcional tem conhecimento do patrocínio, no âmbito da
Procuradoria-Geral do Estado da Bahia, da defesa técnico-jurídica de policiais
militares em razão de sua função? Em caso afirmativo, poderia afirmar quantos
casos se tem registro desde 2009?
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ANEXO B.2 – Ofício n° 319 CAAF/2016 – PMBA - Resposta ao Questionário
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ANEXO C – Ofício n° 002/2016 – PROGESP/ PGE - Envio Questionário
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ANEXO C.1 – Perguntas a PGE

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO PROGESP /RENASP
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM POLÍTICAS E GESTÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA-CEGESP

QUESTIONÁRIO
01. A Ordem dos Advogados do Brasil ingressou junto ao Supremo Tribunal Federal
com uma ADIN em relação ao art. 22, da Lei Nº 9.028/95, sobre o patrocínio da
defesa de agentes públicos em processos movidos em razão do exercício da função,
situação esta que suscitou, também, divisões de entendimento na Procuradoria
Geral do Estado de São Paulo. A respeito da constitucionalidade do inciso XXIV, do
art. 2º, da Lei Complementar Nº 34 (Lei Orgânica da PGE), de 06/02/2009, e do
inciso XXIV, art. 2º do Decreto 11.738, de 30/09/2009 (Regimento da PGE), qual o
entendimento desta procuradoria sobre a temática em âmbito estadual?

02. A Procuradoria Judicial tem patrocinado a defesa de agentes policiais militares
nos processos criminais movidos em razão do exercício da função? Em quantos
processos penais a PGE atuou na defesa de policiais militares, desde 2009? Na
possibilidade de existir o registro, quais seriam em percentuais os tipos penais de
maior incidência?

03. A Advocacia Geral da União e a Procuradoria Geral do Estado do Ceará
elaboraram cartilhas que difundem a atividade, e, por extensão, esclarece os
princípios administrativos avaliados para a concessão do patrocínio da defesa pelo
Estado aos seus servidores. Existe iniciativa similar por esta Procuradoria deste
Estado no sentido de dar publicidade a esta atividade? Em caso afirmativo, quais os
critérios adotados para selecionar os casos a serem acompanhados pela PGE?

04. A atividade policial, pelas suas características singulares e em comparação a
outras categorias públicas, expõe com maior frequência o agente policial a situações
em que os seus atos serão questionados em juízo quanto à sua legalidade.
Considerando o efetivo de 30.000 policiais militares, acredita que a Procuradoria
possui contingente de pessoal capaz de atender a demanda de processos a que
estão submetidos estes policiais? Em caso de insuficiência, seria exequível a
contratação de escritórios de advocacia mediante processo licitatório para proceder
de forma subsidiária, até o suprimento das vagas mediante concurso público para o
ingresso de pessoal?
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ANEXO C.2 – Ofício 2016261268-0 - PGE/2016 - Respostas ao Questionário (p.1)
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ANEXO C.3 – Ofício 2016261268-0 - PGE/2016 - Respostas ao Questionário (p.2)
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ANEXO C.4 – Ofício 2016261268-0 - PGE/2016 - Respostas ao Questionário (p.3)
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ANEXO C.5 – Ofício 2016261268-0 - PGE/2016 - Respostas ao Questionário (p.4)
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ANEXO D – Ofício n° 003/2016 – PROGESP/AOPMBA - Envio Questionário
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ANEXO D.1 – Perguntas AOPM
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO PROGESP /RENASP
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM POLÍTICAS E GESTÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA-CEGESP

QUESTIONÁRIO

01. Seria possível relatar sucintamente do histórico da Associação?

02. Qual o principal motivo para a criação da associação?

03. Quantos policiais militares são associados, entre ativos e reservistas? Se
possível, discrimine os quantitativos por ano de ingresso a contar de 2009.

04. Qual o quantitativo de desistências, discriminado por ano, desde a fundação até
a presente data?

05. Quais os serviços prestados, atualmente, aos associados?

06. Qual o vínculo estabelecido entre a associação e os operadores do Direito que
lhes prestam serviço?

07. Quantos advogados estão a serviço da instituição?

08. Quantos processos penais instaurados em desfavor de policiais militares, em
razão do exercício da função, a associação participou exercendo a defesa, desde
2009? Havendo este registro, quais seriam, em percentuais, os tipos penais de
maior incidência?

09. Qual o índice de absolvição nestes processos?
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ANEXO E – Ofício n° 004/2016 – PROGESP/AJUPM - Envio Questionário
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ANEXO E.1 – Perguntas AJUPM

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO PROGESP /RENASP
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM POLÍTICAS E GESTÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA-CEGESP

QUESTIONÁRIO

01. Seria possível relatar sucintamente do histórico da Associação?

02. Qual o principal motivo para a criação da Associação?

03. Quantos policiais militares são associados, entre ativos e reservistas? Se
possível, discrimine os quantitativos por ano de ingresso a contar de 2009.

04. Qual o quantitativo de desistências, discriminado por ano, desde a fundação até
a presente data?

05. Quais os serviços prestados, atualmente, aos associados?

06. Qual o vínculo estabelecido entre a associação e os operadores do Direito que
lhes prestam serviço?

07. Quantos advogados estão a serviço da instituição?

08. Quantos processos penais instaurados em desfavor de policiais militares, em
razão do exercício da função, a associação participou exercendo a defesa, desde
2009? Havendo este registro, quais seriam, em percentuais, os tipos penais de
maior incidência?

09. Qual o índice de absolvição nestes processos?
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ANEXO F – Ofício n° 005/2016 – PROGESP/ASPRA - Envio Questionário
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ANEXO F.1 – Perguntas ASPRA

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO PROGESP /RENASP
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM POLÍTICAS E GESTÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA-CEGESP

QUESTIONÁRIO

01. Seria possível relatar sucintamente do histórico da Associação?

02. Qual o principal motivo para a criação da associação?

03. Quantos policiais militares são associados, entre ativos e reservistas? Se
possível, discrimine os quantitativos por ano de ingresso a contar de 2009.

04. Qual o quantitativo de desistências, discriminado por ano, desde a fundação até
a presente data?

05. Quais os serviços prestados, atualmente, aos associados?

06. Qual o vínculo estabelecido entre a associação e os operadores do Direito que
lhes prestam serviço?

07. Quantos advogados estão a serviço da instituição?

08. Quantos processos penais instaurados em desfavor de policiais militares, em
razão do exercício da função, a associação participou exercendo a defesa, desde
2009? Havendo este registro, quais seriam, em percentuais, os tipos penais de
maior incidência?

09. Qual o índice de absolvição nestes processos?
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ANEXO F.2 – Ofício ASPRA/2016 - Respostas ao Questionário (p.1)
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ANEXO F.3 – Ofício ASPRA/2016 - Respostas ao Questionário (p.2)
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ANEXO F.4 – Ofício ASPRA/2016 - Respostas ao Questionário (p.3)
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ANEXO G – Ofício n° 006/2016 – PROGESP/TJBA - Envio Questionário
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ANEXO G.1 – Perguntas TJBA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO PROGESP /RENASP
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM POLÍTICAS E GESTÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA-CEGESP

QUESTIONÁRIO

01. A Ordem dos Advogados do Brasil ingressou junto ao Supremo Tribunal Federal
com uma ADIN em relação ao art. 22, da Lei Nº 9.028/95, sobre o patrocínio da
defesa de agentes públicos em processos movidos em razão do exercício da função,
situação esta que suscitou, também, divisões de entendimento na Procuradoria
Geral do Estado de São Paulo. A respeito da constitucionalidade do inciso XXIV, do
art. 2º, da Lei Complementar Nº 34 (Lei Orgânica da PGE), de 06/02/2009, e do
inciso XXIV, art. 2º do Decreto 11.738, de 30/09/2009 (Regimento da PGE), que
versam sobre este assunto em âmbito estadual, como se posiciona o Tribunal de
Justiça da Bahia?

02. Quantos policiais militares estão respondendo a processos criminais em razão
de atos decorrentes do exercício da função, desde 2009?

03. Este Tribunal tem notícia de alguma iniciativa de origem estatal que possibilite o
patrocínio da defesa dos agentes policiais nos processos criminais desde que exista
o nexo entre o fato e o dever funcional, conforme se verifica em nível federal através
do art.22 da Lei Complementar 9.028/95?

04. No entendimento deste Tribunal, o Projeto de Lei Complementar número 25 da
Assembleia Legislativa de São Paulo que altera a lei orgânica da Procuradoria Geral
do Estado, no que tange à defesa dos agentes públicos em processos alusivos aos
atos praticados no exercício da função seria relevante para a manutenção da
segurança jurídica do policial militar, naquilo que se refere à sua atividade policial
rotineira e o atendimento de ocorrências complexas e que podem ensejar
penalidades de natureza cível, penal e penal militar?
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ANEXO G.2 – Ofício TJBA/2016 - Respostas ao Questionário
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ANEXO H – Ofício n° 007/2016 – PROGESP/DPBA - Envio Questionário
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ANEXO H.1 – Perguntas Defensoria Pública da Bahia
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO PROGESP /RENASP
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM POLÍTICAS E GESTÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA-CEGESP

QUESTIONÁRIO

01. A Procuradoria Geral da República ingressou junto ao Supremo Tribunal Federal
com uma Ação direta de Inconstitucionalidade nº 3.022-1, em relação ao dispositivo
da alínea “a” do Anexo II da Lei Complementar estadual 10.194/ 1994, do estado Rio
Grande do Sul, no qual consta norma estadual que atribui à Defensoria pública a
defesa judicial de servidores públicos processados civil ou criminalmente em razão
do regular exercício do cargo. Sobre este assunto como a Defensoria pública do
estado da Bahia se posiciona?

02. Quantos policiais militares foram assistidos pela Defensoria Publica do Estado
da Bahia em razão de atos decorrentes do exercício da função, desde 2009?

03. Esta Defensoria tem notícia de alguma iniciativa de origem estatal que possibilite
o patrocínio da defesa dos agentes policiais nos processos criminais desde que
exista o nexo entre o fato e o dever funcional, conforme se verifica em nível federal
através do art.22 da Lei Complementar 9.028/95?

04. No entendimento desta Defensoria Pública, o Projeto de Lei Complementar
número 25 da Assembleia Legislativa de São Paulo que altera a lei orgânica da
Procuradoria Geral do Estado, no que tange à defesa dos agentes públicos em
processos alusivos aos atos praticados no exercício da função, seria relevante para
a manutenção da segurança jurídica do policial militar, naquilo que se refere à sua
atividade policial rotineira e o atendimento de ocorrências complexas e que podem
ensejar penalidades de natureza cível, penal e penal militar?
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ANEXO H.2 – Ofício DPBA/2016 - Respostas ao Questionário (p.1)

74
ANEXO H.3 – Ofício DPBA/2016 - Respostas ao Questionário (p.2)
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ANEXO H.4 – Ofício DPBA/2016 - Respostas ao Questionário (p.3)
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ANEXO I – Tabela de Honorários Advocatícios
ATIVIDADE EM MATÉRIA PENAL

VALORES
em R$

URH

1. Fase Administrativa
Diligência em termo circunstanciado de Juizados Especiais Criminais
Diligência em termo circunstanciado de Juizados Especiais Criminais - horário noturno
Atuação em inquérito policial (e outras investigações criminais) desde a instauração de
portaria até a apresentação de relatório fina
Ato judicial
Atos junto a órgãos policiais de dia (das 07 às 19hs)
Atos junto a órgãos policiais à noite (das 19 às 7hs)
Exame de processo penal com parecer verbal
Defesa em procedimento sumário (desde a denúncia até a publicação da sentença)
Defesa em procedimento comum (desde a denúncia até a publicação da sentença)
Defesa em procedimentos especiais (desde a denúncia até a publicação da sentença)
Defesa em procedimentos especiais, com foro privilegiado (desde a denúncia até a
publicação da sentença).
Defesa em procedimento de júri (desde a denúncia até a sentença de pronúncia)
Defesa em procedimento de júri: atuação em plenário e recursos inerentes no Tribunal do
Estado

1.440,00
2.880,00
7.200,00

12
24
60

3.600,00
1.440,00
3.600,00
4.200,00
8.400,00
11.400,00
16.800,00
25.200,00

30
12
30
35
70
95
140
210

25.200,00
25.200,00

210
210

4.200,00
6.360,00
8.400,00
5.640,00
5.640,00
3.600,00
7.200,00

35
53
70
47
47
30
60

11.400,00
16.800,00

95
140

11.400,00
11.400,00
11.400,00

95
95
95

8.400,00
4.200,00
4.200,00
4.200,00
3.600,00
9.840,00
2.160,00
2.160,00

70
35
35
35
30
82
18
18

7.200,00
7.200,00
11.400,00

60
60
95

2. Oferecimento de queixa-crime ou representação
Pela representação
Pelo acompanhamento
Defesa em processo de execução pena
Pedido de relaxamento de flagrante ou concessão de fiança
Pedido Incidental de benefício em processo de execução penal
Acompanhamento de busca e apreensão
Acompanhamento de busca e apreensão em procedimento de crime contra a propriedade
imaterial
Impetração de Ação autônoma de Habeas Corpus preventivo ou liberatório
Impetração de Ação autônoma de Habeas Corpus preventivo ou liberatório, em horário de
plantão.
Impetração de Ação autônoma de Habeas Corpus para trancamento de ação penal
Impetração de Ação autônoma de Mandado de Segurança contra ato jurisdicional penal
Impetração de Ação autônoma de revisão criminal

3. Atuação em segundo grau
Interposição de apelação
Elaboração e apresentação de memoriais
Sustentação oral
Embargos Infringentes
Embargos Declaratórios
Atuação em processo relativo ao Estatuto da Criança e do Adolescente
Cumprimento de precatória
Atuação em audiência por nomeação de juiz

4. Atividades em matéria de Justiça Militar
Atuação em primeira instância
Atuação em segunda instância
Impetração de ação autônoma de Habeas Corpus

Fonte: site da OAB-BA
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ANEXO J – Atividade Policial - Valores de Soldo e Gap (Novembro/2015)
LEI Nº. 13.343 DE 07 DE MAIO DE 2015
VIGÊNCIA A PARTIR DE 1º DE NOVEMBRO DE 2015
VALORES DE SOLDO E GAP (NOVEMBRO/2015)
Posto / Graduação

Soldo

GAP - GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE POLICIAL
Nível
I
II
III
IV
V

789,32

1.260,88

1.503,63

1.795,73

2.200,60

2.621,70

Cabo

797,68

1.455,00

1.704,43

2.006,68

2.417,75

2.852,32

1º Sargento

805,95

1.677,39

1.948,64

2.278,52

2.726,48

3.202,93

Subtenente

814,04

1.950,72

2.234,86

2.576,51

3.038,59

3.531,31

Aspirante a Oficial

874,68

1.955,64

2.239,78

2.581,44

3.043,52

3.536,23

1º Tenente

898,14

3.266,73

3.824,22

4.496,74

5.353,74

6.319,01

Capitão

1.106,77

4.766,48

5.268,79

5.871,56

6.647,00

7.514,34

Major

1.216,13

5.269,51

6.018,26

6.916,13

8.048,74

9.345,35

Tenente Coronel

1.280,99

5.866,02

6.672,60

7.637,42

8.846,11

10.237,03

Coronel

1.361,73

6.500,54

7.392,34

8.460,67

9.797,18

11.337,32

Soldado

Fonte: Dados fornecidos pelo Maj. PM José Fernando Nunes de Oliveira.
Coordenador de Administração da Folha de Pagamento

