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SINDICÂNCIA NA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO RIO GRANDE DO NORTE: 

(DES)CONFORMIDADE COM AS MUDANÇAS TRAZIDAS PELA LEI Nº 

13.245/2016* 

 

Francisco Daniel de Freitas**
1
 

Marília Ferreira da Silva Freitas*** 

 

RESUMO 

 

O processo administrativo disciplinar militar deve se alinhar aos princípios insculpidos pelo 

Estado Democrático e Constitucional de Direito. Nesta esteira, o dilema a ser investigado na 

presente pesquisa parte da alteração promovida pela Lei 13.245/2016, que ampliou o rol de 

prerrogativas do advogado perante os procedimentos de investigação. A problemática exsurge 

ao analisar a Portaria nº 182/2012 – GCG, que formalizou a sindicância na PMRN, quanto ao 

seu alinhamento aos termos desta inovação. Com o estudo, busca-se compreender, em geral, a 

(des)necessidade de alinhar a Portaria às mudanças. Especificamente, a pesquisa se propõe a 

identificar em que pontos a Portaria não se alinha com a Lei Federal; se ela,  

ante a sua (des)conformidade, afeta princípios constitucionais, como devido processo legal, 

contraditório e ampla defesa; a necessidade, possibilidade e viabilidade de adequá-la às 

alterações promovidas pela sobredita lei; e, ao fim, propor nova redação do texto da Portaria, 

adequado à Lei 13.245/2016, acaso se conclua por isto. Para tanto, utilizar-se-á de estudo 

qualitativo, eminentemente bibliográfico, respaldado em estudos disponíveis em livros, 

monografias e artigos científicos, consulta à legislação interna e extracaserna, bem como, para 

ilustrar, em levantamento de dados específicos circunscritos a um recorte espacial e temporal. 

O relevo do estudo se assenta na necessidade dos gestores da PMRN atuarem em 

conformidade com o sistema constitucional vigente, objetivando a construção de um padrão 

de conduta legal que colmate esta lacuna vivenciada cotidianamente pelos encarregados de 

procedimentos na instituição, pautando suas decisões pela necessária segurança jurídica. 

 

Palavras-chave: PMRN; Processo Administrativo Disciplinar Militar; Lei n.º 13.245/2016. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em um cenário de instabilidades sociais, econômicas e políticas, as instituições públicas 

ou privadas devem, cada vez mais, buscar maneiras para enfrentar o contexto perene de 

transições.  

                                            
* Artigo apresentado para a conclusão do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais da Polícia Militar do Estado do 

Rio Grande do Norte – CAO/PMRN - 2017. 

**Aluno CAO. Cap. PM lotado no 8º BPM. Graduado em Direito pela Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte - UERN. Especialista em Gestão de Pessoas pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – 

UERN. Especialista em Direito Público pela Rede de Ensino Luís Flávio Gomes – LFG. 

***Graduada em Direito pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. Mestre em Direito pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. Especialista em Gestão Pública pelo Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN. Advogada. Ex-professora do curso de 

graduação em Direito da UERN e da pós-graduação em Direito da Faculdade Estácio de Sá.  
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Na Administração Pública brasileira, essas mudanças, caracterizadas pelo não 

alinhamento com as experiências já implementadas pelas organizações públicas estrangeiras, 

são aplicadas de forma pontual e de maneira incipiente, tendo em vista que há no território 

nacional uma relutância a elas e aos novos métodos, criando, com isso, um ambiente de 

dificuldades para a execução das ações e das melhorias propostas, entre outros, dos quadros 

de pessoal. 

Nas Polícias Militares, essa resistência também é verificada, ainda mais porque o 

modelo de gestão administrativa é baseado em paradigmas antigos, estruturas rígidas e numa 

legislação castrense com forte influência conservadora e tradicionalista, resultando num 

conteúdo, em alguns casos, não alinhado com os novos ares que caracterizam o contexto 

sócio-político-jurídico, essencialmente com o advento da Constituição Federal de 1988, que 

inaugurou uma série de mudanças no panorama do serviço público brasileiro. 

Essa nova ordem constitucional impõe que os diversos setores da Administração 

Pública se amoldem ao modelo inaugurado, impondo também às forças militares uma 

mudança nos mecanismos de investigação das infrações disciplinares, sendo que a instrução 

deste processo administrativo deve se alinhar aos princípios insculpidos pelo Estado 

Democrático e Constitucional de Direito, garantindo-se, assim, uma atuação estatal isenta de 

interesses casuísticos, protegendo o interesse público e a lisura dos processos administrativos 

disciplinares militares, não sendo, portanto, tolerável apurações à revelia ou em 

desconformidade com as garantias constitucionais. 

Atenta a este contexto, a Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte vem 

promovendo relevantes mudanças no seu arcabouço normativo atinente à apuração de 

infrações disciplinares, visto que diariamente são instaurados processos administrativos que 

podem resultar em punições dos acusados, membros do corpo de pessoal desta corporação.  

Nessa caminhada, o dilema a ser investigado circunscreve-se às consequências da 

alteração legislativa promovida pela Lei n.º 13.245/2016, que alterou o Estatuto dos 

Advogados do Brasil, Lei n.º 8.906/1994, ampliando o rol de prerrogativas do advogado no 

exercício de suas atividades profissionais. Isto porque a partir da ampliação proposta, os 

advogados têm uma atuação mais ativa nas investigações de qualquer natureza, sob pena de 

nulidade absoluta dos atos praticados e, consequentemente, de todos os elementos 

investigatórios e probatórios dele decorrentes. 

A problemática exsurge, pois, quando se busca analisar se a Portaria nº 182/2012 – 

GCG, que formalizou a Sindicância na Polícia Militar do Rio Grande do Norte, está alinhada 
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às inovações trazidas pela Lei n.º 13.245/2016, do mesmo modo se a alteração promoverá 

mudanças no âmbito da sindicância militar da PMRN. 

O objetivo geral da pesquisa é, pois, compreender a (des)necessidade de alinhar a 

Portaria nº 182/2012-GCG, de 02 de Agosto de 2012, às mudanças trazidas pela Lei Federal 

nº 13.245/2016, que ampliou o rol de prerrogativas do advogado no âmbito dos processos 

administrativos. 

Como desdobramento do objetivo geral, têm-se como objetivos específicos (a) 

identificar em que pontos a Portaria n.º 182/2012-GCG não se alinha com a Lei Federal nº 

13.245/2016, apontando as possíveis incompatibilidades daquela face às mudanças trazidas 

por esta; (b) verificar se a referida Portaria, ante a sua (des)conformidade com a Lei n.º 

13.245/2016, afeta princípios constitucionais como o devido processo legal, o contraditório e 

a ampla defesa; (c) investigar a necessidade, possibilidade e viabilidade de adequar a norma 

militar às alterações promovidas pela sobredita Lei n.º 13.245/2016; (d) propor nova redação 

do texto da Portaria, neste particular, para adequá-la à Lei Federal n.º 13.245/2016, acaso se 

conclua por isto. 

Nesta toada, a pesquisa mostra-se relevante sob o viés teórico e pragmático. Em termos 

teóricos, pela possibilidade/necessidade de ampliação dos estudos sobre a temática da atuação 

dos advogados em processos administrativos disciplinares na PMRN, pautando a atuação da 

corporação pela observância da norma constitucional e infraconstitucional aplicável à espécie, 

em especial no que tange ao recorte proposto por este estudo (Portaria nº 182/2012), levando-

se em conta a sua importância na normatização dos processos administrativos internos da 

corporação militar, como também da atividade administrativa, que não pode descurar dos 

preceitos constitucionais.  

Em termos práticos, é de se destacar também a relevância da discussão que aqui se 

intenta promover, pois que se debruça sobre a análise de uma realidade específica no âmbito 

da Polícia Militar, ainda não estudada devido à recente mudança promovida pela Lei nº 

13.245/2016, mas que exige seja tomada uma postura padronizada por parte da corporação 

diante dos corriqueiros casos em que atua e, neste sentido, deve se delinear os horizontes da 

atuação dos encarregados dos processos administrativos, em conformidade com essa nova 

realidade, sob  pena de incorrer em flagrante ilegalidade. 

Assenta-se, ainda, a relevância prática da pesquisa na necessidade dos gestores da 

Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte promoverem as adaptações necessárias da 

norma que formaliza a Sindicância Militar, com foco em uma nova realidade que se 

apresenta, acaso se conclua por isto, destacando-se, sobretudo, o novo papel da Administração 
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Militar na construção de uma Polícia Militar técnica e garantidora de direitos, possibilitando, 

com isso, uma melhor qualidade na prestação do serviço público. 

Acerca da abordagem realizada por este trabalho, verifica-se que há uma grande 

limitação de materiais de pesquisa e uma discussão ainda muito incipiente, tendo em vista que 

as mudanças trazidas pela Lei n.º 13.245, objeto de investigação desta pesquisa, é bastante 

recente, datando de 12 de janeiro de 2016, pelo que não há conhecimento do amadurecimento 

da revisão da literatura neste pórtico, sob a ótica que ora se lança, no âmbito da norma 

estadual. 

Desta feita, pouco se tem doutrinariamente acerca da problemática que se visa 

desenvolver durante a pesquisa, sendo certo que as discussões a este respeito estão apenas se 

iniciando e, por conseguinte, os posicionamentos e aspectos que devem ser abordados estão 

em fase primária de construção, motivo pelo qual é parco o arcabouço teórico atinente à 

questão específica da aplicação da referida Lei aos processos administrativos disciplinares 

militares, em especial no âmbito da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, recorte 

do estudo. 

Assim sendo, a revisão literária torna-se um tanto restrita quanto à análise da 

problemática propriamente dita, dada as lacunas na literatura pertinente, em razão dos 

motivos já declinados, baseando-se, pois, a realização desta pesquisa, quanto à 

contextualização do tema, em livros e artigos científicos, e quanto à problemática em si, nos 

poucos materiais divulgados em sítios da internet, bem como na dicção dos dispositivos legais 

atrelados à espécie, elencados nas Referências.  

A pesquisa que se desenvolverá será orientada pelo método teórico de pesquisa, porque, 

do ponto de vista da finalidade, é motivada pela ânsia de investigar o tema e seus 

consectários, com vistas à construção de um posicionamento legal acerca dele.  

No entanto, pode-se ainda vislumbrar a perspectiva de identificá-la como uma pesquisa 

prática, pois que também intenta a solução de problemas concretos vivenciados pela Polícia 

Militar do Estado do Rio Grande do Norte. 

No que tangue ao método e à forma da pesquisa, poderá a pesquisa ser classificada 

como qualitativa, visto que encontra respaldo em estudos teóricos, utilizando-se do 

conhecimento disponível em livros, monografias e artigos científicos, mesmo que incipientes, 

oferecendo primazia à compreensão dos fenômenos que circundam a temática, partindo da 

análise da legislação interna sobre Processos Administrativos na PMRN, em particular a 

Portaria nº 182/2012, e da legislação extra caserna que disciplina a apuração das infrações 

disciplinares modo geral.  
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Deste modo, inicia-se o artigo com breve introdução, onde são delineados os elementos 

estruturais da pesquisa, entre os quais estão a problemática, objetivos e metodologia. No 

capítulo 1, tratar-se-á do arcabouço constitucional que confere embasamento à pesquisa, 

delineando os princípios constitucionais aplicáveis ao processo administrativo disciplinar 

militar. No capítulo 2, será tratada especificamente a Lei n.º 13.245/2016. No 3º capítulo, 

ápice do estudo, serão confrontadas as mudanças trazidas pela legislação federal e 

(des)conformidade da normatização interna da PMRN quanto a ela. Por fim, no 4º e último 

capítulo serão tecidas as considerações finais. Após, serão apresentados o material de 

pesquisa e documento anexo. 

 

1 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS FUNDAMENTAIS NO PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR MILITAR 

 

O momento atual do Direito brasileiro é resultado do desenvolvimento da ciência jurídica 

ao longo dos anos em todo mundo. Esse período é caracterizado pela ascensão e queda de 

correntes filosóficas, que abriram caminho para um agrupamento amplo de reflexões e 

transformações do Direito, a compreensão de sua função e a sua interpretação. 

O desenrolar da história mostrou que o estágio atual do Direito nacional caracteriza-se 

pelos aspectos da chamada nova hermenêutica constitucional e da teoria dos direitos 

fundamentais, construída sob o fundamento da dignidade da pessoal humana. Isso teve 

ressonância marcante no novo texto constitucional, haja vista a valorização dos princípios, sua 

incorporação, manifesta ou não, e, por derradeiro, a constatação pela ordem jurídica de sua 

força normativa, sobre o que não paira dúvidas. 

Trata-se, portanto, da efetividade da norma, do alcance dos verdadeiros objetivos da 

Constituição cidadã, marcada pelo rompimento do velho pensamento filosófico e o começo, 

definitivamente, do desabrochar da dogmática jurídico-constitucional, da prática jurisprudencial 

e de uma intervenção positiva na realidade das pessoas. 

Nesse caminhar, os princípios mudaram de status dentro do sistema jurídico, pois se 

afastaram da ideia de que representavam apenas uma dimensão axiológica, ética, sem nenhuma 

eficácia jurídica ou aplicabilidade direta e imediata, para ter o mesmo peso de uma regra 

jurídica, sejam eles expressos ou implícitos. 

Luís Roberto Barroso explica bem o novo patamar dos princípios na nova dogmática 

jurídica.  
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“A ênfase que se tem dado à teoria dos princípios deve-se, sobretudo, ao fato de ser 

nova e de apresentar problemas ainda irresolvidos. O modelo tradicional, como já 

mencionado, foi concebido para a interpretação e aplicação de regras. É bem de ver, no 

entanto, que o sistema jurídico ideal se consubstancia em uma distribuição equilibrada 

de regras e princípios, nos quais as regras desempenham o papel referente à segurança 

jurídica – previsibilidade e objetividade das condutas – e os princípios, com sua 

flexibilidade, dão margem à realização da justiça do caso concreto.
”2

 

 

 

Além da dimensão abordada acima, é preciso mencionar também a importância dos 

princípios quanto ao seu conteúdo, porque são ditos como normas que identificam valores a 

serem preservados ou fins a serem perseguidos.  

Nesse particular, mais uma vez são esclarecedoras as lições de Roberto Barroso.  

 

 

“Princípios contêm, normalmente, uma maior carga valorativa, um fundamento ético, 

uma decisão política relevante, e indicam uma determinada direção a seguir. Ocorre 

que, em uma ordem pluralista, existem outros princípios que abrigam decisões, valores 

ou fundamentos diversos, por vezes contrapostos. A colisão de princípios, portanto, 

não só é possível, como faz parte da lógica do sistema, que é dialético. Por isso a sua 

incidência não pode ser posta em termos de tudo ou nada, de validade ou invalidade. 

Deve-se reconhecer aos princípios uma dimensão de peso ou importância.”
 3
 

 

 

A Constituição Federal de 1988, influenciada pelo momento descrito acima e reflexo do 

mesmo, significou um novo começo, no qual foram abolidas velhas práticas antidemocráticas. 

Nesse longo percurso, indubitavelmente as cláusulas constitucionais ganharam o status pleno de 

norma jurídica, ou seja, normas carregadas de imperatividade, cujo objetivo maior é a tutela de 

direitos e garantias fundamentais do Estado Democrático de Direito, agora denominado de 

Estado Democrático e Constitucional de Direito. 

Para Luís Roberto Barroso um novo momento no Direito brasileiro estava começando. 

Veja-se: 

 

 

“A Lei Fundamental e seus princípios deram novo sentido e alcance ao direito civil, ao 

direito processual, ao direito penal, enfim, a todos os demais ramos jurídicos. A 

efetividade da Constituição é a base sobre a qual se desenvolveu, no Brasil, a nova 

interpretação constitucional.”
 4

 

                                            
2 BARROSO, Luís Roberto. Direito Constitucional e a Efetividade de suas Normas. Limites e possibilidades 

da Constituição brasileira. 9. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 75. 
3 Idem. 
4 BARROSO, Luís Roberto. Direito Constitucional e a Efetividade de suas Normas. Limites e possibilidades 

da Constituição brasileira. 9. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 75. 
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Pode-se perceber que a Constituição é um sistema de normas jurídicas, e, por isso, a 

eficiência do ordenamento jurídico pátrio é resultante do funcionamento harmônico de todo ele, 

que tem nos princípios a garantia de efetividade da Constituição de 1988 e das leis 

infraconstitucionais.  

Esse novo status dos princípios constitucionais trouxe diversas implicações para todo 

ordenamento jurídico. Nos Processos Administrativos Disciplinares, por sua vez, seja no âmbito 

da Administração Pública Civil ou Militar, houve grande repercussão também, haja vista a 

necessidade da lisura dos atos praticados e de sua conformidade para com esse panorama de 

constitucionalidade.  

Assim, a atuação estatal, na apuração de infrações disciplinares militares, deverá seguir os 

ditames estabelecidos pela Constituição Federal, além das regras, os princípios constitucionais, 

especialmente aqueles que se destinam especificamente à atuação da Administração Pública, a 

saber: Princípio da Legalidade Administrativa, do Devido Processo Legal, do Contraditório e da 

Ampla Defesa, entre outros orientadores do Estado Democrático e Constitucional de Direito. 

Inicialmente, pontua-se o Princípio da Legalidade, ou da Reserva Legal, que traz 

como mandamento nuclear a supremacia da lei. Uma melhor compreensão requer uma 

pequena abordagem histórica e isso passa pelos ensinamentos dos juristas ingleses sobre o que 

eles chamavam de the rule of Law
5
.  

Para José Joaquim Gomes Canotilho essa expressão significa:  

 

 

“A obrigatoriedade instituída pela Magna Charta de 1215 da observância do 

processo justo legalmente previsto quando os cidadãos estiverem sujeitos a 

restrições a direitos relacionados à sua liberdade e propriedade.”
6
 

 

 

Aqui o sentido da expressão representa bem a oposição ao Estado de Polícia e ao Estado 

Absolutista, que tinham como fundamentos a vontade absoluta dos seus governantes em 

detrimento dos anseios sociais. São exemplos dessa oposição a Declaração de Direitos do 

Homem e do Cidadão, de 26 de agosto de 1789, na França, que trazia explicitamente a noção 

de L’ Etat legal; a Magna Carta Inglesa, assinada em 15 de junho de 1215 pelo rei João Sem-

                                            
5 A obrigatoriedade instituída pela Magna Charta de 1215 da observância do processo justo legalmente previsto 

quando os cidadãos estiverem sujeitos a restrições a direitos relacionados à sua liberdade e propriedade. 

COUTO, Reinaldo. Curso de Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância. 3. ed. Salvador: 

JusPodivm, 2016. 
6 COUTO, Reinaldo apud CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da 

Constituição. 3. ed. Coimbra: Almedina, 1999. 
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terra, que trouxe por escrito alguns direitos do povo inglês, entre eles que o rei devia seguir a 

lei e não podia mais reinar como bem entendesse, e, por fim, a Constituição dos Estados 

Unidos, de 1787. 

No Brasil, o princípio da legalidade surgiu com a inauguração do Estado de Direito e 

está descrito no artigo 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal de 1988, que expressa, in 

verbis: “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal”. 

A Constituição de 1988 definiu que a lei era o instrumento de delimitação da atuação 

administrativa e de garantias dos direitos individuais, visto que a vontade da administração 

passou a decorrer da lei, razão pela qual a ela deve se submeter integralmente. 

Isso é o que diz o inciso em comento.  

 

 

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: (EC no 45/2004) 

[...] 

XXXIX – não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia 

cominação legal; (Grifo nosso) 
 

 

Por tais razões, à Administração Militar não é permitido conceder direitos ou impor 

obrigações ou vedações, via ato administrativo, sem suporte legal ou à revelia de diretriz de 

norma hierarquicamente superior. Se assim o fizer, o ato administrativo poderá ser invalidado 

pelo Poder Judiciário ou pela própria Administração Pública que goza da prerrogativa da 

autotutela administrativa, pela qual tem o poder-dever de controlar seus próprios atos, 

revendo-os e anulando-os quando houverem sido praticados com alguma ilegalidade ou sejam 

inconvenientes ou inoportunos ao interesse público, consoante expressa o art. 53 da Lei nº 

9.784/99, assim como na Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal. Veja-se: 

 

 

Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de 

legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, 

respeitados os direitos adquiridos. 

 

Súmula nº 473: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de 

vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, 

por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e 

ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. 
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Logo, ao agente público militar, no exercício de sua atividade funcional, é vedado se 

afastar, desviar ou extrapolar os limites da lei, sob pena de nulidade do ato administrativo e 

violação de preceito da ética militar e até mesmo violação à lei, grosso modo. Tal conduta 

poderá, inclusive, configurar a prática de crime militar ou de transgressão disciplinar, como 

também de ato de improbidade administrativa. 

Desta forma, diretamente vinculada ao princípio da legalidade, há que se considerar 

que, mais que um poder, o exercício da autotutela afigura-se como um dever para a 

Administração Pública. Ou seja, a Administração Pública tem o dever de rever e anular seus 

atos administrativos, quando ilegais ou inconvenientes/inoportunos.  

No universo administrativo disciplinar militar é oportuno falar também sobre o 

Princípio do Devido Processo Legal. No caso da apuração de faltas disciplinares no âmbito 

dos quartéis, o referido princípio será o fiel condutor de toda instrução processual e submeterá 

a atuação dos encarregados aos limites traçados pela Constituição Federal, uma vez que o 

inciso LIV, do artigo 5º da CF/88 assegura o devido processo legal em todo e qualquer ato 

que venha restringir o patrimônio ou a liberdade do indivíduo. 

Assim preconiza a Constituição Federal de 1988 em seus incisos LIV e LV, do art. 5º. 

 

 

Art.5º. [...] 

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo 

legal;  

[...] 

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral 

são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela 

inerentes; 

 

 

A lição acima traz um sentido de que as Forças de Segurança Pública Estadual, durante 

as investigações das transgressões disciplinares militares, deverão assegurar uma proteção de 

fato e de direito ao pleno exercício de defesa, pois o conteúdo da norma acima busca 

assegurar um processo justo, com regras processuais precisas e garantidoras dos direitos 

constitucionais dos investigados/acusados, de sorte que as corporações militares também estão 

sob sua égide.  

Na sua concepção formal, a norma traz a exigência de vinculação do processo aos 

requisitos legais, desta forma se garante o devido processo legal com o efetivo exercício do 

contraditório e da ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Desse modo a 
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aplicação de qualquer sanção disciplinar pela Administração Pública pressupõe a garantia e a 

prática efetiva de oportunidades de manifestações, produção probatória, como também todos 

os recursos e meios próprios a assegurar o devido processo legal. 

A Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte segue também os mandamentos 

constitucionais e os ditames das leis infraconstitucionais na apuração das infrações 

disciplinares, tendo em vista que consagrou no seu regime jurídico as referidas garantias do 

devido processo legal, contraditório e ampla defesa, entre outras.  

É o que pode ser obsevado no § 1º, do artigo 1º, da Portaria nº 182, de 02 de agosto de 

2012, que dispõe sobre a formalização de Sindicância na Polícia Militar do Rio Grande do 

Norte: 

 

 

Art. 1º. Sindicância é o meio inicial de apuração de irregularidades cometidas no 

âmbito da Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PMRN), a fim de elucidar os 

fatos e indicar sua autoria, podendo resultar na proposta de aplicação das punições 

disciplinares previstas na legislação castrense.  

§ 1º. A sindicância obedecerá ao princípio do inquisitório, assegurada ao acusado 

ampla defesa e utilização dos meios de prova admitidos em direito, sendo a apuração 

dos fatos regida pelos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual.  

 

 

Mesmo que o sistema jurídico pátrio tenha positivado todas essas garantias aqui 

pontuadas, a prática processual administrativa militar mostra que nem sempre a garantia do 

devido processo legal e os consectários dele decorrentes, o contraditório e a ampla defesa, é 

de fato observado.  

Não raramente, os acusados em processos disciplinares militares são punidos sem o 

devido conhecimento de instauração do processo que apura a suposta prática de falta 

disciplinar, nem tão pouco dos atos praticados pelo seu encarregado, o que compromete a 

lisura da instrução processual administrativa, viola os preceitos constitucionais e também a 

normatização estadual que disciplina os procedimentos neste âmbito.  

O universo administrativo militar é revestido de peculiaridades, o que o diferencia, em 

alguns pontos, do universo administrativo civil, visto que o sistema normativo castrense 

conserva todo arcabouço sólido de regras, de maneira direta ou indireta, do sistema normativo 

das Forças Armadas brasileiras e das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares 

estaduais e do Distrito Federal. Isso é fato. 

Todavia, essas diferenças não significam a separação e a não comunicação entre os dois 

ramos do Direito. Na verdade existe uma espécie de simbiose entre os dois sistemas, onde um 
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ramo interage com o outro, e isso traz estabilidade para o aplicador do Direito Administrativo 

Militar à medida que ele dispõe de um sistema normativo para guiá-lo, pois, do contrário, a 

não observância da norma posta ou, mais grave ainda, a restrição de direitos e a legitimação 

de atos ilegais, fere de morte o Processo Constitucional Administrativo Militar. 

Nesta perspectiva, o processo administrativo militar deve ser também uma garantia ao 

exercício de prerrogativas dos investigados, em especial o inescusável direito de defesa. O 

inciso LV, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, positivou a ampla defesa e o 

contraditório como princípios também fundamentais para o Direito Administrativo Militar.  

Assim, fora disciplinado que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e 

aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e 

recursos a ela inerentes”. Tal previsão não escusa jamais a submissão das corporações 

militares e dos seus procedimentos. 

É preciso entender bem o que são esses institutos, sendo esclarecedoras as lições de 

Alexandre de Moraes neste jaez: 

 

 

“A ampla defesa consiste no asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe 

possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a 

verdade ou mesmo de omitir-se ou calar-se, se entender necessário, enquanto o 

contraditório é a própria exteriorização da ampla defesa, impondo a condução 

dialética do processo (par conditio), pois a todo ato produzido pela acusação caberá 

igual direito de defesa de opor-se-lhe ou de dar-lhe a versão que melhor lhe 

apresente, ou, ainda, de fornecer uma interpretação jurídica diversa daquela feita 

pelo autor.”
7
 

 

 

De outro modo, faz-se necessário mostrar que o Princípio do Contraditório, dependendo 

de determinadas situações e urgência da medida, pode ser diferido. O que não significa que a 

outra parte não poderá atacar o ato praticado ou a medida adotada, apenas será praticado a 

posteriori, garantindo-se, assim, a paridade das armas.  

Nesse caso fica claro que o sentido desejado pelo princípio acima, além de assegurar as 

mesmas condições para as partes no processo, é de trazer eficiência para a instrução 

processual.  

Por essa característica é fácil perceber que a aplicação do princípio referido pela 

administração castrense, apesar dos seus contornos próprios, é imperiosa, não sendo possível 

                                            
7 NEVES, Cícero Robson Coimbra. Manual de Direito Processual Penal Militar: em tempo de paz. 2. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2017 apud MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. São Paulo: Atlas, 2008, p. 106. 
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a sua desconsideração na apuração de faltas disciplinares, além do mais tal princípio traz o 

império da dialética processual como guia imprescindível no alcance da verdade e na busca da 

justiça. 

De outra banda, a ampla defesa quer dizer que o acusado poderá usar todas as 

possibilidades legais para produzir suas provas dentro do processo, mostrando e comprovando 

sua versão dos fatos alegados, seja através de documentos, depoimentos, entre outros meios 

admitidos no direito. 

Isso tudo revela que o encarregado dos Processos Administrativos Militares deve 

perceber que esses princípios trazem um pressuposto importante, qual seja o conhecimento 

completo de todos os atos praticados, daqueles que serão praticados de maneira antecipada, o 

seu conteúdo, exceto àquelas situações que a lei assim permitiu de forma contrária, mas 

sempre com base na lógica da produção da prova, situação na qual ocorrerá o contraditório 

diferido, conforme exposto anteriormente. 

Por óbvio, o responsável pela apuração de falta disciplinar, agindo de maneira diversa 

da aqui delineada, estará afrontando o princípio do contraditório e da ampla defesa, não 

permitindo, pois, a manifestação paritária de acusação e defesa. 

Portanto, é imprescindível reconhecer que, dentro do Estado Democrático de Direito, os 

poderes do acusador devem observar os limites impostos pela lei, pois do contrário o Estado 

garantidor de diretos passará a negá-los ou ignorá-los. 

A concretização dos objetivos da Constituição de 1988 deve ser buscada por todos os 

cidadãos brasileiros, mais ainda pelo Estado. No que concerne à processualística castrense tal 

imposição também deve ser observada nos processos administrativos militares, tendo em vista 

que o processo militar está também sob a égide dos princípios positivados na Constituição 

cidadã, no caso aqui tratado sob o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. 

O Supremo Tribunal Federal entende que o devido processo legal também compreende 

os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A razoabilidade está ligada à ideia de ser 

proporcional, aquilo que não ultrapassa o limite da medida certa.  

Dentro da Administração Pública, esse princípio impõe uma ação coerente entre os 

meios utilizados e os fins pretendidos, evitando-se, assim, a prática de excessos que vão de 

encontro ao Estado Democrático de Direito.  

O Princípio da Razoabilidade deve ser perseguido também na Administração Militar, 

porque representa um instrumento de valoração do fato concreto em relação ao direito a ser 

aplicado.  
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Para o ministro Luís Roberto Barroso “o princípio da razoabilidade surgiu nos Estados 

Unidos da América como um princípio constitucional que servia de parâmetro para o judicial 

review (controle de constitucionalidade)”.
 8
 

Ajudam também a compreender esse princípio as palavras de Fábio Corrêia de Souza de 

Oliveira: 

 

 

“O razoável é conforme a razão, racionável. Apresenta moderação, lógica, aceitação, 

sensatez. A razão enseja conhecer e julgar. Expõe o bom senso, a justiça, o 

equilíbrio. Promove a explicação, isto é, a conexão entre um efeito e uma causa. É 

contraposto ao capricho, à arbitrariedade. Tem a ver com a prudência, com as 

virtudes morais, com o senso comum, com valores superiores propugnado em data 

comunidade.”
 9

 

 

 

Já o Princípio da Proporcionalidade na Administração Pública é visto como um 

limitador da discricionariedade administrativa, coibindo os excessos praticados nos atos 

administrativos.  

Tais princípios também têm reflexos na Administração Militar, tendo em vista a força 

normativa da ordem constitucional que os inseriu no sistema jurídico nacional. Sendo assim, 

as Corporações Militares Estaduais estão obrigadas a respeitá-los no seu dia a dia, como 

também na apuração do cometimento de faltas disciplinares. 

É perceptível que o Direito Administrativo Militar, ramo do Direito Administrativo, está 

balizado pelos princípios intrínsecos da Constituição Federal, pois eles servem, além do que 

fora mostrado anteriormente, para equilibrar a atuação das partes nas investigações 

disciplinares, balanceando as decisões adotadas, sempre ponderando a punição disciplinar 

como a gravidade da falta cometida. 

O Regulamento Disciplinar da PMRN – RDPM, em seu artigo 35, traz de forma 

implícita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Veja-se: 

 

 

Art. 35. A aplicação da punição deve obedecer às seguintes normas: 

I - a punição deve ser proporcional à gravidade da transgressão, dentro dos seguintes 

limites: 

a) de advertência até 10 dias de detenção para a transgressão “leve”; 

b) de detenção até 10 dias de prisão para a transgressão “média”; 

                                            
8 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a 

construção do novo modelo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 256. 
9 OLIVEIRA, Fábio Corrêa Souza de. Por uma teoria dos princípios: o princípio constitucional da 

razoabilidade. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003, p. 92.  
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c) de prisão à punição prevista no artigo 31 deste regulamento, para a transgressão 

“grave”. 

II - A punição não pode atingir até o máximo previsto no inciso anterior, quando 

ocorrerem apenas circunstâncias atenuantes. 

III - A punição deve ser dosada quando ocorrerem circunstâncias atenuantes e 

agravantes. 

IV - Por uma única transgressão não deve ser aplicada mais de uma punição. 

V - A punição disciplinar, no entanto, não exime o punido da responsabilidade civil 

que lhe couber. 

VI - Na ocorrência de mais de uma transgressão, sem conexão entre si, a cada uma 

deve ser imposta a punição correspondente. Em caso contrário, as de menor 

gravidade serão consideradas como circunstâncias agravantes da transgressão 

principal. 

 

 

O princípio referido estabelece, assim, parâmetros para a autoridade competente de 

aplicar a punição disciplinar, tendo em vista que, no seu mister, ela deverá considerar a 

gravidade e a natureza do fato, os danos dele resultantes, as circunstâncias que podem atenuar 

ou agravar a punição, sua vida pregressa na instituição, entre outras.  

Tudo isso ressalta a importância da atuação dos Oficiais Militares balizada em critérios 

técnicos e com a ponderação necessária no seu julgamento e na aplicação das sanções 

disciplinares, sempre observando os princípios insculpidos na Constituição Cidadã. 

Além dos princípios aqui tratados a Administração Militar deverá observar outros 

princípios, a saber: finalidade, moralidade administrativa, segurança jurídica, supremacia do 

interesse público, eficiência, dignidade da pessoa humana e culpabilidade, todos com assento 

constitucional, não podendo disto se abster, sob pena de incorrer em arbítrio.  

 

2 INOVAÇÃO LEGISLATIVA INAUGURADA COM O ADVENTO DA LEI Nº 

13.245/2016  

 

O texto constitucional de 1988 declarou que o advogado é indispensável à 

administração da justiça. Isso significa que o causídico, na sua atuação, cumpre função social 

constitucional, pois tem papel relevante na concretização da justiça. 

Nesse sentido, o constituinte originário positivou no artigo 133 da Constituição Federal 

algumas prerrogativas e garantias inerentes ao trabalho dos advogados em processos judiciais 

ou administrativos. Esse é o texto do artigo citado: “O advogado é indispensável à 

administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da 

profissão, nos limites da lei.” 
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Do mesmo modo, o inciso LXIII, do artigo 5º da CF/88, trouxe algumas garantias, a 

saber: “o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-

lhe assegurada a assistência da família e de advogado”. 

É importante trazer para discussão que mesmo com a positivação de tais garantias 

constitucionais, o acesso aos processos pelos advogados, em particular aos autos de inquéritos 

policiais, sempre representou um tema espinhoso. Isso pode ser atribuído, no primeiro 

momento, à resistência de algumas autoridades policiais e, num segundo momento, pela falta 

de regulamentação específica dessas prerrogativas. 

Nesse campo de insegurança jurídica, tem-se um terreno fértil para interpretações 

diferentes do verdadeiro sentido da lei. As autoridades policiais defendiam que a interpretação 

da norma insculpida no inciso LXIII, artigo 5º da CF/88, era a de que a garantia à assistência 

do advogado ao preso restringia-se a possíveis irregularidades, não tendo a norma o objetivo 

de trazer amplo acesso aos autos pelo causídico.  

Essa situação mudaria de forma efetiva com a edição da Lei Federal nº 8.906/1994, que 

criou o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil.  

Agora se tinha uma regulamentação que determinava de forma clara as garantias 

constitucionais na atuação do advogado nos processos judiciais. Além de assegurar o exame 

em qualquer repartição policial, mesmo sem procuração, de autos de flagrante e de inquérito, 

findos ou em andamento. Assim disciplinou o inciso XIV, do artigo 7º, da referida lei. 

 

 

Art. 7º. [...] 

XIV – examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, 

mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, 

findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e 

tomar apontamentos, em meio físico ou digital; (Grifo nosso) 

 

 

A Lei n.º 8.906/1994 significou um norte ético da profissão do advogado. Ela criou 

instrumentos e garantias que buscavam atender às novas necessidades e exigências de uma 

defesa mais participativa, pois possibilitar um maior acesso aos autos de processos era 

também tornar o Estado de Direito em um efetivo Estado Democrático e Constitucional de 

Direito.  

Isso teve reflexo imediato da participação da defesa na fase de investigação penal ou 

instrução dos processos administrativos, haja vista que a persecução tornou-se mais 
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democrática, estando sempre balizada pelos princípios e valores trazidos pela ordem 

constitucional de 1988.  

Mesmo com os avanços aqui pontuados, é preciso observar que a pacificação sobre o 

tema não ocorreu de maneira unânime, devido ao posicionamento de algumas autoridades 

policiais de que não era possível o acesso amplo dos advogados a autos de processos.  

O impasse suscitou diversos questionamentos, entre eles se era possível os advogados 

tomarem conhecimento da realização de uma interceptação telefônica acostada aos autos, por 

exemplo. 

A controvérsia teve seu desfecho com o envio de uma proposta de Súmula Vinculante 

1-6, Distrito Federal, em 02 de fevereiro de 2009, feita pelo Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil ao Supremo Tribunal Federal. Essa tinha como objeto regular o exame 

dos autos do inquérito policial sigiloso pelo advogado constituído do investigado, tendo em 

vista a negativa de acesso dos autos em questão aos advogados. 

Diante disso, STF, em acórdão decidido em sessão plenária sob a presidência do 

Ministro César Peluso, por maioria dos votos, acolheu a proposta de edição de Súmula 

Vinculante e aprovou o enunciado da Súmula Vinculante nº 14, nos seguintes termos: 

 

 

Súmula Vinculante n.º 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter 

acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento 

investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam 

respeito ao exercício do direito de defesa.
10

   

 

 

Vê-se que a edição da Súmula Vinculante nº 14 pela Corte Máxima de Justiça garantiu 

maior acesso dos advogados aos autos, mas, porém, limitado àqueles documentos já juntados, 

isto é, às diligências já concluídas.  

Isso significou que a divergência não fora resolvida por completo e que as polêmicas 

criadas em torno da temática perdurariam por mais tempo, o que foi resolvido definitivamente 

com a edição da Lei nº 13.245/2016, recorte do estudo do trabalho em tela.  

O Direito tem dinâmica própria, cujo objetivo principal é acompanhar as mudanças na 

sociedade com a prestação jurisdicional adequada. Diante de tal realidade, o legislador não 

poderia ficar inerte ou ser omisso em relação à controvérsia em questão. Essa, por sua vez, 

                                            
10 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Coordenadoria de Análise de Jurisprudência. Dje nº 59. Divulgação em 

26/03/2009. Publicação em 27/03/2009. Ementário nº 2354-1. Proposta de Súmula Vinculante 1-6 Distrito 

Federal. Relator Ministro Menezes Direito. Requerente Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. 
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teria um ponto final somente após a edição da referida lei, visto que ela alterou dispositivos 

importantes do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, Lei Federal nº 

8.906/94, exatamente no que toca à controvérsia acerca do acesso do advogado aos autos dos 

inquéritos policiais. 

Nessa esteira, a relevante inovação trazida pela lei em comento consiste nas mudanças 

no inciso XIV, do artigo 7º, pois ao comparar o teor da redação original do inciso, antes da 

mudança, conforme transcrito pouco acima, e a redação atual, posterior à alteração legislativa, 

percebe-se que foi definido que a participação do advogado cinge-se aos documentos 

formalmente incorporados aos autos, isto é, aqueles relacionados às diligências concluídas e 

formalizadas nos autos, não abrangendo, portanto, as diligências em curso.  

Mister transcrever novamente como disciplinava o referido inciso XIV, do artigo 7º, em 

sua redação original: 

 

 

Art. 7º. São direitos do advogado: [...] 

XIV- examinar em qualquer repartição policial, mesmo sem procuração, autos 

de flagrante e de inquérito, findos ou em andamento, ainda que conclusos à 

autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos. (Grifo nosso) 
 

 

Diferentemente da redação acima, a nova dicção do inciso XIV do artigo em comento 

ampliou o acesso do defensor a qualquer meio de investigação em curso, independente do 

órgão. Com isso, assegurava-se o conhecimento da verdade real e a condução da defesa da 

pessoa investigada ou processado pelo Estado, ainda que o procedimento de persecução penal 

esteja submetido a regras do sigilo. 

Essa é a nova redação do inciso XIV do artigo 7º da Lei 8.906/94. 

 

 

Art. 7º. São direitos do advogado: [...] 

XIV - examinar, em instituição responsável por conduzir investigação, mesmo 

sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos 

ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar 

apontamentos, em meio físico ou digital.11  (Grifo nosso) 
 

 

                                            
11 Redação dada pela Lei nº 13.245/2016. 
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Nota-se claramente que o inciso XIV alterou algumas expressões do inciso original. Na 

redação atual, a expressão “repartição policial”, outrora consignada, ganhou um sentido mais 

amplo, qual seja “qualquer instituição responsável por conduzir investigação”. Nesse caso, 

incluiu-se também o Ministério Público, pois, hodiernamente, o Parquet também é 

responsável pela condução de investigações. Mas não apenas. A alteração legislativa ampliou 

sobremaneira a prerrogativa do advogado, permitindo o exame de autos em qualquer 

instituição que esteja conduzindo uma investigação, e não apenas nas repartições policiais. 

Bem como objeto de exame deixou de ser apenas “autos de inquérito e flagrantes” para ser, 

agora, “autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza”.   

Tal situação já havia sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em 2015, quando 

do julgamento do Recurso Extraordinário nº 593.727, cuja relatoria fora do Ministro Cezar 

Peluso
12

.  

Corroborando também com aquilo que fora disciplinado pelo inciso XIV, o STF, em 

decisão do referido recurso, garantiu a prerrogativa do advogado de examinar, em qualquer 

órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da Administração Pública em geral, incluindo o 

Ministério Público, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, 

exceto aqueles sob sigilo, assegurada a obtenção de cópias, podendo fazer apontamentos.  

A mudança legislativa aumentou o leque de acesso dos defensores, porque ela diz 

respeito não somente aos processos criminais, mas também se estende a quaisquer autos, ou 

seja, civil, penal ou administrativo, findos ou em andamento, em qualquer repartição em que o 

esteja conduzindo.  

Desta forma, podem os advogados tomar apontamentos de uma apuração de falta 

administrativa pela Administração Pública; consultar inquérito policial em delegacia de 

Polícia Civil ou processo investigatório criminal de titularidade do Ministério Público, bem 

como apurações de falta disciplinar militar no âmbito das Corporações Militares estaduais. 

Ademais, ocorrendo restrição ou abuso das autoridades responsáveis ao que dispõe o 

inciso acima exposto, o advogado poderá buscar a garantia do seu direito, requerendo ao juízo 

competente acesso aos autos.  

Do mesmo modo, a Lei n.º 13.245/2016 acrescentou o §12 do art. 7º da Lei n.º 

8.906/94, especificando que a inobservância das garantias e prerrogativas pelas autoridades 

competentes acarretará responsabilidade de ordem criminal e administrativa, in verbis: 

                                            
12

 Recurso Extraordinário nº 593727 – Minas Gerais. Relator Ministro Cezar Peluso. Repercussão geral. Recurso 

extraordinário representativo da controvérsia. Constitucional. Separação dos poderes. Penal e processual penal. 

Poderes de investigação do Ministério Público. 
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Art. 7º. São direitos do advogado:  

[...] 

§12. A inobservância aos direitos estabelecidos no inciso XIV, o fornecimento 

incompleto de autos ou o fornecimento de autos em que houve a retirada de peças já 

incluídas no caderno investigativo implicará responsabilização criminal e funcional 

por abuso de autoridade do responsável que impedir o acesso do advogado com o 

intuito de prejudicar o exercício da defesa, sem prejuízo do direito subjetivo do 

advogado de requerer acesso aos autos ao juiz competente.” 

 

 

No tocante aos processos sob sigilo, esse acesso continua a depender da apresentação de 

procuração pelo causídico, pois dada exigência objetiva resguardar a vida íntima das partes, 

garantir a efetividade dos atos praticados, bem como limitar o acesso aos elementos de provas 

relacionados às diligências em andamento e que não foram juntadas aos autos. 

Não diferente disso, é preciso observar também essa restrição nos casos em que houver 

risco de comprometimento da eficácia, eficiência ou finalidade das medidas pretendidas, pois 

é esse o teor do §11, do artigo 7º, da Lei nº 8.906/94, também incluído pela Lei nº 

13.245/2016, a saber.  

 

 

Art. 7º. São direitos do advogado: 

[...] 

§ 11. No caso previsto no inciso XIV, a autoridade competente poderá delimitar o 

acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em 

andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de 

comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências. 

 

 

Para melhor visualização, o quadro abaixo resume as mudanças da redação do inciso 

XIV, do artigo 7º, inauguradas pela Lei nº 13.245/2016: 

 

Tabela 01 – Alteração legislativa promovida pela Lei n.º 13.245/2016 no inciso XIV do artigo 

7º do Estatuto da OAB. 

Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - Lei nº 8.906/94 

ANTES AGORA 

Art. 7º São direitos do advogado: 

(...) 

XIV - examinar em qualquer repartição 

policial, mesmo sem procuração, autos 

de flagrante e de inquérito, findos ou em 

andamento, ainda que conclusos à 

autoridade, podendo copiar peças e 

tomar apontamentos; 

Art. 7º São direitos do advogado: 

(...) 

XIV - examinar, em qualquer instituição 

responsável por conduzir investigação, 

mesmo sem procuração, autos de flagrante e de 

investigação de qualquer natureza, findos ou 

em andamento, ainda que conclusos à 

autoridade, podendo copiar peças e tomar 

apontamentos, em meio físico ou digital; 
Fonte: Elaborada pelo próprio autor. 
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Outra mudança importante trazida pela Lei n.º 13.245/2016 foi o acréscimo do inciso 

XXI ao artigo 7º da Lei 8.906/94 – Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Nele está 

contida a previsão de nulidade do ato praticado pela autoridade policial ou por encarregado de 

processo administrativo, que é propriamente o objeto de pesquisa desse trabalho, que não 

permitirem ampla participação do advogado na instrução processual.  

Assim, disciplinou o referido inciso.  

 

 

Art. 7º. São direitos do advogado: 

[...] 

XXI - assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob 

pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, 

subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele 

decorrentes ou derivados, direta ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso 

da respectiva apuração: (Grifo nosso) 

 

 

Além disso, o inciso acima trouxe em sua alínea “a” outras garantias, entre elas a de que 

o defensor, além de acompanhar seu cliente nos seus esclarecimentos, poderá atuar de forma 

mais efetiva nos atos processuais, sendo-lhe permitido apresentar razões, quesitos, como 

também formular perguntas ao seu constituído através do presidente da investigação, que 

reduzirá a termo.  

No caso dos Processos Disciplinares Militares, as perguntas serão realizadas por 

intermédio dos encarregados das Sindicâncias, Processo Administrativo Disciplinar Sumário 

– PADS, Processo Administrativo Disciplinar – PAD – e Conselhos de Disciplina e de 

Justificação. 

A leitura da alínea “a” do inciso retrotranscrito diz: “a) apresentar razões e quesitos”.  

Em verdade, as garantias aqui tratadas dizem respeito não só aos defensores na sua 

atuação, mas também à lisura da apuração, sejam elas na esfera penal, cível ou administrativa, 

em particular ao objeto desse trabalho, administrativo militar.  

A situação ora tratada é impregnada de alto valor jurídico-constitucional, consideradas 

as graves implicações que podem resultar de injustas restrições impostas ao mister dos 

defensores e das prerrogativas profissionais que lhes são inerentes, e, ainda, em plenitude, do 

direito de defesa dos investigados/acusados, pilar do ordenamento jurídico constitucional 

vigente, opção suprema do constituinte originário.  
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3 PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NA POLÍCIA MILITAR DO 

ESTADO RIO GRANDE DO NORTE – SINDICÂNCIA: (DES)CONFORMIDADE 

COM AS MUDANÇAS TRAZIDAS PELA LEI Nº 13.245/2016 

 

A nova ordem jurídica inaugurada pela Constituição Federal de 1988, destacando os 

direitos e as garantias fundamentais positivadas no artigo 5º, exige dos daqueles que atuam 

com a aplicação do Direito, principalmente, dos Oficiais Militares Estaduais, no curso das 

apurações de faltas disciplinares, o dever de resguardá-los e o compromisso de promovê-los, 

pois só assim o resultado do seu trabalho estará protegido pelo manto da legalidade e em 

consonância com os ditames da ordem constitucional, a exemplo do devido processo legal, da 

ampla defesa e do contraditório, entre outros princípios constitucionais administrativos 

aplicáveis à espécie. 

Nesse caminhar, não se pode negar que o Direito Administrativo Disciplinar Militar 

contém alguns elementos do Direito Administrativo Disciplinar geral, no entanto o Direito 

castrense tem suas peculiaridades e características, tendo em vista que diz respeito, 

particularmente, aos militares das Forças Armadas e das Polícias e Corpos de Bombeiros 

Militares, que têm como base de suas instituições a hierarquia e disciplina militares.  

A hierarquia e a disciplina militar estão especificadas no Estatuto Militar da PMRN. A 

hierarquia militar está assim definida no §1º, do artigo 12, da Lei nº 4.630/1976, alterada 

pelas Leis nº 5.042/1981; nº 5.209/1983 e nº 6.053/1990.
13

 

 

 

Art. 12. A hierarquia e a disciplina são a base institucional da Polícia Militar. A 

autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico.  

§ 1º. A hierarquia policial-militar é a ordenação da autoridade em níveis 

diferentes, dentro da estrutura da Polícia Militar. A ordenação faz-se por postos 

ou graduações e, dentro de um mesmo posto ou de uma mesma graduação, pela 

antiguidade num ou noutra. O respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de 

acatamento à sequência de autoridade. (Grifo nosso) 

 

 

Já a disciplina militar está positivada no §2º da lei em comento: 

 

 

Art. 12. [...] 

                                            
13 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Rio Grande do 

Norte. LEI Nº 4.630, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1976.  
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§ 2º. Disciplina é a rigorosa observância e o acatamento das leis, regulamentos, 

normas e disposições que fundamentam o organismo policial-militar e coordenam 

seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se no perfeito cumprimento do 

dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo.14 

 

 

De sua parte, o Direito Administrativo Disciplinar regula a relação da Administração 

Pública com seu corpo funcional, determinando regras de comportamento, obrigações, 

responsabilidades, e especifica quais penas serão aplicadas àqueles que as transgredirem. 

Para Celso Antônio Bandeira de Melo, o Direito Administrativo “é o ramo do direito 

público que disciplina a função administrativa, bem com as pessoas e órgãos que a 

exercem.”
15

 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro
16

 expõe o objeto do Direito Administrativo, informando 

a sua definição: 

 

 

“É ramo do direito público que tem por órgãos, agentes e pessoas jurídicas 

administrativas que integram a Administração Pública, a atividade jurídica não 

contenciosa que exercer e os bens de que se utiliza para a consecução de seus fins, 

de natureza pública.”  

 

 

Isso tudo permite à Administração Pública executar de forma satisfatória suas 

atividades, pois ela precisa de instrumentos para organizar, controlar e corrigir suas ações.  

Do mesmo modo, o Direito Administrativo Disciplinar Militar guarda relações com 

outros ramos do Direito, em especial com o Direito Constitucional, o Penal, Processual Civil e 

Processual Penal.  

A similitude do Direito Administrativo Disciplinar Militar existe também com o Direito 

Penal Militar. A relação entre os dois é percebida, entre outros, através dos conceitos 

emprestados da lei penal militar, pois o conceito de transgressão disciplinar pode ser 

equiparado ao de crime militar, sendo diferenciado apenas pela intensidade do crime. 

O Decreto nº 4.346/2002, que aprovou o Regulamento Disciplinar do Exército, traz uma 

conceituação de transgressão disciplinar. Veja-se: 

 

 

                                            
14 Idem  
15 MELO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 37. 
16 PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. São Paulo: Forense, 2017, p. 56. 
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Art. 14.  Transgressão disciplinar é toda ação praticada pelo militar contrária aos 

preceitos estatuídos no ordenamento jurídico pátrio ofensiva à etica, aos deveres e às 

obrigações militares, mesmo na sua manifestação elementar e simples, ou, ainda, 

que afete a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe. 
 

 

Percebe-se, nesse caso, que a transgressão disciplinar tem um caráter preventivo, cujo 

objetivo é prevenir a ocorrência do crime militar.  

Para Jorge César de Assis, o Direito Disciplinar Militar está ligado ao Penal Militar, 

assim pontuando:  

 

 

“ [...] análise mais apurada, todavia, mostrará que o Direito Disciplinar Militar está 

intimamente jungido ao Direito Penal Militar, dele não podendo ser separado e 

merecendo, de consequência uma análise quase sempre conjunta.” 17 

 

 

Na Administração Pública Estadual do Estado do Rio Grande do Norte, o Processo 

Administrativo Disciplinar Militar, recorte do presente trabalho, a Sindicância Militar da 

PMRN tem como base legal a Constituição Federal de 1988, a Lei nº 4.630 – Estatuto da 

PMRN, o Decreto nº 8.336/1982 – Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado do 

RN e a Portaria nº 182/2012-GCG, que formalizou o processo administrativo no âmbito da 

Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte – Sindicância Militar. 

Uma análise mais profícua da Portaria nº 182/2012 – GCG, em especial no que atine ao 

seu art. 20, mostra que ela apresenta lacunas no tocante à condução da apuração. Isso exige 

dos Oficiais que conduzem as sindicâncias uma aplicação integrada a outras legislações 

pertinentes, com destaque para a Lei Processual Penal Militar, Código Penal Militar e o 

Direito Administrativo. 

Veja-se a dicção do artigo 47, da Portaria nº 182/2012, reconhecendo a necessária 

relação de dependência desta para com outras legislações, embora que de aplicação 

subsidiária:  

 

 

Art. 47. Aplica-se subsidiariamente à sindicância no âmbito da PMRN, naquilo que 

for pertinente, as normas do direito pátrio, em especial as do Código de Processo 

Penal Militar e Código Penal Militar”.  

                                            
17 ASSIS, Jorge César de. Curso de direito disciplinar militar: da simples transgressão ao  

processo administrativo. Curitiba: Juruá, 2007, p. 283. 
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Nesta senda, é preciso pontuar que outros diplomas infralegais também têm relevância 

para as atividades de correição da corporação militar estadual, sendo importante mencionar a 

Lei Complementar nº 303/2005, que dispõe sobre as normas gerais pertinentes ao processo 

administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, e, por derradeiro e não menos 

importante, a Lei nº 8.906/1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos 

Advogados do Brasil, tendo que ela traz dispositivos legais aplicáveis às repartições que 

conduzem procedimentos de investigação de qualquer natureza, entre as quais estão as 

corporações militares. 

Portanto, na busca de apurar a responsabilidade do militar supostamente transgressor, 

através de um processo administrativo disciplinar – Sindicância Militar – a Administração 

Militar, através da atuação dos encarregados das sindicâncias militares, deve atentar não 

somente para os princípios basilares da Administração Pública, conforme dispõe o art. 37 da 

Constituição Federal, mas também para outros institutos do direito pátrio, corolários deste. No 

caso em espeque, objeto desta pesquisa, a Lei nº 13.245/2016, que alterou o artigo 7º, da Lei 

nº 8.906/1994 – Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, como 

sobejamente ventilado no capítulo anterior. 

No campo administrativo disciplinar militar, a participação dos advogados nos 

processos/procedimentos que apuram a responsabilidade disciplinar está disciplinada num 

conjunto de normas que regulamentam a formalização dos processos administrativos 

disciplinares militares. 

Assim, o arcabouço jurídico da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, em 

particular a Portaria nº 182/2012, procurou se alinhar também com o que determina a 

Constituição Federal de 1988, visto que essa já assegurava, em seu inciso LXIII, artigo 5º, o 

acesso aos autos pelo causídico. Veja-se: 

 

 

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: 

[...] 

LXIII – o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer 

calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado; (Grifo 

nosso) 
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Vê-se que o constituinte originário percebeu a importância da participação do advogado 

na garantia de direitos ao preso, assegurando, com isso, uma assistência digna, como também 

a legalidade das investigações. 

Considerando essa previsão constitucional e a definição igualmente constitucional de 

que o advogado é função essencial à Justiça, este profissional viu seu campo de atuação 

ganhar foros de constitucionalidade, aumentando a relevância de seu papel quando da 

consecução de seu mister, entre os quais a defesa de investigados e acusados em 

procedimentos investigativos e processos criminais. 

Neste tocante, as prerrogativas do advogado, fixadas em lei infraconstitucional, qual 

seja, a Lei n.º 8.906/94 – Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, 

encontram respaldo constitucional, pois que é na Constituição Federal que está o seu amparo, 

é ela a sua norma de validade. 

Nesse diapasão, importa registrar que o militar investigado em processo administrativo 

disciplinar, no caso aqui tratado em sindicância militar, deverá ter assegurado todos os 

direitos constitucionais, em particular os direitos ao contraditório e à ampla defesa, com os 

meios e recursos a ele inerentes, entre os quais está a participação de seu advogado, 

profissional incumbido da otimização de sua defesa. 

Assim, trata o artigo 5º, inciso LV, da CF/88. 

 

 

Art. 5º. [...] 

LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em 

geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a 

ela inerentes;  

 

 

Para o que aqui interessa, convém reportar-se especificamente sobre as alterações no art. 

7º, da Lei nº 8.906/1994, trazidas pela Lei nº 13.245/2016, a teor do que já fora esposado. 

Essas mudanças objetivaram expressar claramente essa ampliação dos direitos e prerrogativas 

dos advogados em acompanhar os procedimentos de investigação de qualquer natureza. 

Como é sabido, a participação do advogado na instrução processual da sindicância 

militar da PMRN está disciplinada no art. 20 da Portaria nº 182/2012 cujo texto é claro em 

especificar que o causídico poderá, querendo, assistir o interrogatório e a inquirição das 

testemunhas, sendo permitido reinquirir estas indiretamente, ou seja, através do sindicante.  

Assim preceitua o art. 20: 
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Da Participação do Advogado 

Art. 20. Caso o sindicado esteja acompanhado por advogado, este poderá assistir o 

interrogatório, bem como a inquirição das testemunhas, sendo-lhe vedado interferir 

nas perguntas e respostas, facultando-se-lhe, porém, reinquiri-las por intermédio 

do sindicante. (Grifo nosso). 

 

 

Pelo que se dessume da dicção do texto legal, entretanto, a norma militar restringe a 

atuação do advogado a uma conduta passiva quanto à possibilidade de tão somente assistir o 

interrogatório do investigado/acusado e das testemunhas, podendo apenas quanto a estas, 

refazer as perguntas, de forma indireta, através da autoridade que conduz o procedimento. 

Proíbe, pois, a interferência do advogado nas perguntas e respostas feitas ao 

investigado/acusado, como também não possibilitou o exame de autos de investigações no 

âmbito da sindicância militar da PMRN, deixando também de fazer qualquer referência sobre 

o direito de obter cópias de peças e tomar apontamentos.  

Trata-se, portanto, de norma que traçou, à sua época, o limite de atuação do advogado 

na instrução da sindicância militar no âmbito da PMRN, considerando que sua edição se deu 

no ano de 2012. 

Com a edição da Lei nº 13.245/2016, a realidade antes retratada pela Portaria nº 

182/2012, em sua Seção III – Da Participação do advogado, passou a revelar certa 

incongruência com o sentido trazido pela inovação legislativa, visto que o art. 20, já 

mencionado, não aduz acerca dos temas incorporados aos incisos XIV e XXI do Estatuto da 

OAB pela Lei nº 13.245/2016, a teor do que já fora ventilado.  

Traz-se à baila novamente a dicção dos referidos incisos, conforme redação atual, que 

representam, hoje, o contorno das prerrogativas dos advogados quando de sua atuação em 

procedimentos investigativos, a exemplo dos processos administrativos disciplinares:  

 

 

Art. 7º São direitos do advogado: 

[...] 

XIV - examinar, em instituição responsável por conduzir investigação, mesmo 

sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, 

findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar 

peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital; 

[...] 

XXI - assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob 

pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, 

subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele 

decorrentes ou derivados, direta ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso 

da respectiva apuração:  

a) apresentar razões e quesitos. (grifo nosso) 
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Enquanto isso, permanece intacta a disciplina conferida pela Portaria nº 182/2012, que 

regula a matéria de forma muito mais restrita, no âmbito dos processos administrativos 

disciplinares na PMRN, em seu art. 20 retro transcrito, o que implica reconhecer que existe 

uma patente desconformidade da normativa estadual para com a legislação federal que, por 

sua vez, encontra validade na Constituição Federal de 1988. 

A par disso, é sabido que, na práxis, têm os encarregados dos procedimentos 

administrativos disciplinares viabilizado maior participação dos advogados quando das oitivas 

dos investigados e testemunhas, ampliando a permissão normativa da supracitada Portaria 

que, por ser ato administrativo, embora com caráter normativo, não pode se sobrepor à 

legislação de âmbito nacional, como o é o Estatuto da Advocacia, tampouco se pode legitimar 

conduta à revelia dos direitos e garantias constitucionais, seja do investigado/acusado seja do 

advogado. 

Nesta toada, no âmbito do 8º BPM, foram levantadas informações através do seu 

Núcleo de Assessoramento, setor responsável pelo assessoramento do Comando do 8º BPM 

na apuração das infrações disciplinares militares, onde se pode constatar que, entre março de 

2016 e novembro de 2017, foram instauradas 26 (vinte e seis) sindicâncias, entre as quais 

nenhuma enfrentou dilema sob o aspecto tratado nesta pesquisa, tendo sido, sempre, 

oportunizado ao sindicado ser assistido por advogado, preservado o seu direito de defesa e as 

prerrogativas do profissional da advocacia. 

Observou-se, ainda, consoante quadro abaixo, que, deste total, apenas 11,5% (onze 

vírgula cinco por cento) dos sindicados constituíram advogado para apresentação de defesa 

escrita, e apenas 3,8% (três vírgula oito por cento) deles se apresentaram para o interrogatório 

acompanhado de advogado. 

 

Tabela 2 – Sindicâncias instauradas no 8º BPM de março de 2016 a novembro de 2017. 

SINDICÂNCIAS INSTAURADAS NO 8º BATALHÃO/PMRN 
2016 NOTIFICAÇÃO 

SINDICADO 

DEFESA POR 

ADVOGADO 

DEFESA  

MILITAR 

PUNIÇÃO ARQUIVADA ANULAÇÃO  

 13 03 04 07 07 00 
TOTAL 15 
2017 06 00 03 00 01 00 

TOTAL      11 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor com base em informações levantadas no Núcleo de Assessoramento do 8º 

BPM. 

 

Vê-se, deste modo, que não há elevada incidência, ao menos no âmbito do recorte 

acima, da participação de advogados quando do interrogatório do sindicado, havendo mais 

recorrência de constituição do causídico para apresentação apenas de defesa escrita. 
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Pode-se inferir, ademais, quanto a isto, que, em regra, os sindicados, cientes de que não 

é obrigatória a atuação de advogado, não se disponibilizam, por razões diversas, a arcar com 

os respectivos honorários, buscando, na maioria, a assistência jurídica das Associações que, 

no mais das vezes, são poucos e não dispõem de tempo suficiente para atender toda a 

demanda a contento, sendo, ainda, de considerar que há permissão aos sindicados para 

apresentar defesa subscrita por outros militares (praças bacharelados em Direito ou Oficiais). 

No entanto, tais constatações não têm o condão de determinar, ou não, a alteração da 

Portaria que disciplina a participação do advogado nas sindicâncias, pois que, sendo alto ou 

baixo o número de atuações profissionais neste espectro, tal não autoriza a manutenção de 

norma ultrapassada no âmbito da legislação da PMRN que viola lei federal que encontra 

validade na própria Constituição. 

Logo, enquanto não sanado esse vício superveniente da Portaria, pois que a 

desconformidade exsurgiu com a edição da Lei n.º 13.245/2016, estará comprometida a 

legalidade das apurações disciplinares no âmbito da PMRN e submergidos os encarregados 

em um mar de insegurança jurídica, quando não incorrendo em abuso de autoridade, o que 

destoa de sua precípua finalidade, que é promover apurações isentas e pautadas na legalidade.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De todo o exposto, percebeu-se que o tema ora tratado envolve questões sensíveis no 

tocante à efetivação de direitos constitucionais, entre os quais o devido processo legal, 

contraditório e ampla defesa, aplicáveis no âmbito dos processos administrativos disciplinares 

em geral, inclusive ao processo administrativo disciplinar militar. 

No que tange aos processos administrativos disciplinares militares, tem-se como um dos 

desdobramentos da necessária observância destes preceitos constitucionais, a participação do 

advogado na fase de interrogatórios da sindicância da Polícia Militar do RN, disciplinada na 

Portaria n.º 182/2012.  

Após análise das inovações trazidas pela Lei n.º 13.245/2016, que ampliou o rol de 

prerrogativas do advogado em investigações de qualquer natureza, em consonância com o 

modelo constitucional vigente, frente à Portaria n.º 182/2012 da PMRN, em sua Seção III que 

trata da participação do advogado, especificamente no art. 20, verificou-se que esta não faz 

referência acerca dos temas incorporados por aquela aos incisos XIV e XXI do art. 7º do 

Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, mesmo transcorrido mais de um ano da sua 

edição. 
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Como sobejamente ventilado, a Lei n.º 13.245/2016, com a alteração promovida no 

inciso XXI do art. 7º do Estatuto da OAB, que entrou em vigor em 12 de janeiro de 2016, 

ampliou sobremaneira as prerrogativas do advogado, aduzindo, a partir de então, que ele pode 

assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade 

absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de todos os 

elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direta ou 

indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração apresentar razões e 

quesitos. 

Enquanto isso, a Portaria n.º 182/2012, que disciplina a participação do advogado nas 

sindicâncias instauradas na PMRN, cinge-se a lhe permitir assistir o interrogatório e a 

inquirição das testemunhas, facultando-se-lhe, quanto a estas, reinquiri-las por intermédio do 

sindicante.  

Disso se infere que ao passo em que a atual regra jurídica, lei federal, válida em âmbito 

nacional, confere maior espectro à atuação do advogado, a norma militar a restringe, podando 

a sua participação e, por conseguinte, comprometendo a ampla defesa do sindicado que vê sua 

estratégia defensória limitada pelos contornos da norma intracaserna.  

Isso porque a norma interna da PMRN não prevê de forma expressa, nem implícita, a 

possibilidade de o advogado examinar, mesmo sem procuração, os autos de apuração de 

infrações disciplinares, nem copiar peças e tomar apontamentos, tampouco prevê que poderá 

o causídico assistir a seus clientes investigados durante a apuração das infrações da forma 

como o faz a legislação federal. Assim, mostra-se incompatível com as inovações trazidas ao 

ordenamento jurídico vigente, consistindo, pois, em ilegal omissão.  

Nesse sentido, constatou-se que o texto do art. 20 da Portaria n.º 182/2012, ante a sua 

desconformidade com a Lei n.º 13.245/2016, afeta a legalidade da condução das sindicâncias 

no âmbito da PMRN, e, sobretudo, os princípios constitucionais do devido processo legal, 

contraditório e ampla defesa, pois limita ilegalmente a atuação do advogado na instrução da 

sindicância militar, particularmente, no interrogatório do sindicado e depoimento das 

testemunhas, criando, com isso, uma disparidade na dialética da apuração das faltas 

disciplinares, o que pode comprometer a linha de defesa do acusado e macular de nulidade 

absoluta todo o procedimento, exigindo-se premente adaptação que ofereça respaldo legal e 

segurança jurídica à atuação dos encarregados da apuração.  

Vê-se, pois, que a Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, em observância 

aos princípios constitucionais insculpidos na Constituinte de 1988, com base nos quais foram 

alterados os dispositivos supramencionados, deverá promover as mudanças necessárias na 
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Portaria n.º 182/2012, mais especificamente em seu art. 20, haja vista a necessidade de alinhá-

la às inovações inauguradas pela Lei Federal n.º 13.245/2016, o que se torna facilmente 

possível e viável com uma simples atualização do seu texto e republicação da supradita 

Portaria pelas autoridades competentes da caserna, a teor da proposta de redação que a 

pesquisa dispõe em apêndice. 

Com isso, estar-se-á sanando a esposada incompatibilidade, retirando do limbo de 

incerteza, insegurança e ilegalidade os seus Oficiais que conduzem com presteza os 

procedimentos de que são incumbidos. Além disso, garantirá os direitos do sindicado e as 

prerrogativas do advogado, evitando a ocorrência de nulidade absoluta dos atos praticados, e, 

consequentemente, a anulação de toda apuração.  

Do contrário, a permanência do atual quadro contribuirá para a irregularidade da 

instrução processual no âmbito da sindicância militar, e, por sua vez, para a carência de 

parâmetros jurídicos, favorecendo que o legítimo exercício de direitos constitucionais seja 

afastado na apuração das faltas disciplinares no âmbito da PMRN. 

Ademais, essas mudanças não significarão embaraços para os encarregados de 

sindicância militar, nem consequentes prejuízos à Administração Disciplinar Militar. Na 

verdade, elas trarão segurança jurídica para todos os envolvidos nas apurações das 

transgressões disciplinares, seja os sindicados ou os sindicantes, e, portanto, respeito aos 

princípios constitucionais do Processo Administrativo Disciplinar Militar.  

 

SINDICANCIA IN THE MILITARY POLICE OF THE RIO GRANDE DO NORTE 

STATE: (DIS)CONFORMITY WITH THE CHANGES LAID BY LAW N.º 13.245/2016 

 

ABSTRACT 

 

The administrative disciplinary administrative process must be aligned with the principles 

inscribed by the Democratic and Constitutional State of Law. In this vein, the dilemma to be 

investigated in this research is based on the amendment promoted by Law 13.245 / 2016, 

which expanded the list of prerogatives of the lawyer before the investigation procedures. The 

problematic exsurge when analyzing Ordinance nº 182/2012 - GCG, that formalized the union 

in the PMRN, as to its alignment to the terms of this innovation. With the study, it is sought to 

understand, in general, the (need) to align the Portaria with the changes. Specifically, the 

research proposes to identify in which points the Ordinance does not align with the Federal 

Law; if she, before its (dis) conformity, affects constitutional principles, as due legal process, 

contradictory and ample defense; the necessity, possibility and feasibility of adapting it to the 

changes promoted by the above-mentioned law; and, finally, to propose a new wording of the 

text of the Ordinance, adequate to Law 13.245 / 2016, may be concluded by this. In order to 

do so, it will use a qualitative study, eminently bibliographical, supported by studies available 

in books, monographs and scientific articles, consultation with domestic and extra-natural 

legislation, as well as, to illustrate, the collection of specific data circumscribed to a spatial 
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and temporal. The focus of the study is based on the need for PMRN managers to act in 

accordance with the current constitutional system, aiming at the construction of a standard of 

legal conduct that fills this gap experienced daily by those in charge of procedures in the 

institution, guiding their decisions for the necessary legal certainty 

 

Keywords: PMRN; Administrative Disciplinary Military Process; Law No. 13.245 / 2016. 
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APÊNDICE A – Proposta de atualização do texto do art. 20 da Portaria n.º 182/2012-

GCG 

 

O art. 20 da Portaria n.º 182/2012-GCG, de 02 de agosto de 2012, passa a vigorar com as 

seguintes alterações: 

 

Art. 20. Caso o sindicado esteja acompanhado por advogado, este poderá assisti-lo em 

seu interrogatório ou depoimento, bem como acompanhar a inquirição das 

testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-se-lhe, 

porém, reinquiri-las por intermédio do sindicante, podendo, no curso da respectiva 

apuração apresentar razões e quesitos, bem como examinar os autos de sindicância, 

podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital.  

 
Fonte: Elaborado pelo próprio Autor. 


