
AFarrádasPromoçõeseasinjustiças

Nuncaseviuemumainstituiçãocentenária,tantabadernaaçõescriminosas,alémde

atosdeimprobidadeadministrativa,vamosrelembrarbem efazerum relatode

algumasdessaspromoçõesajeitadas,simplesmenteporqueosbeneficiadoseram

motoristas,companheirosdejogarfuteboleatéamantesdepessoasqueexerciam

comandoseoufaziampartedacomissãodepromoçãodepraças.

Vejamosbemoquedizalei15.704emseuartigo9º:

Art.9oApromoçãoporatodebravuraéaquelaqueresultado

reconhecimentodeatoouatosincomunsdecoragemeaudáciaque,

ultrapassandooslimitesnormaisdocumprimentododever,se

mostrem indispensáveisouúteisàsoperaçõespoliciaisede

bombeirospelosresultadosalcançadosoupeloexemplopositivo

delesemanado.

Sealeidizquesãoatosincomunsporqueseráquepromoverampessoasde4a5

vezesporatodebravura,essaquantidadenãoestariajásendoatoscomuns,ou

porqueessespoliciaistinhampadrinhospolíticos.Antesdecitaroscasosquetodos

vãoselembrar,sóquerodesabafarporqueeufuiinjustiçadoassim comooutros

irmãosdefardaquecolocaramsuasvidasemriscotiveramtambémsuasmeritórias

preteridasporumcoronelquejáaposentou,porématravésdeumajogadapromoveu

suaamanteem umaocorrênciaquenem medalhamerecia,vejamosbem,durante

certocomandoolhabemassindicânciasmeritóriasqueresultaramempromoções,

umaSdmarianacarvalhoZerbinileão,queajudouaapagarum incêndioem um

veiculoqueestavaestacionadocom ocapôaberto,quem nãoselembradovídeo

gravadoqueviroumotivosdeváriaschacotasecirculouemtodasasredessociais,

quecoisavergonhosa,pegarum extintordeincêndioeapagarum fogo,coisas

básicasqueaprendemosemauto-escolas,perguntoaonobrerelatorondeosenhor

coronelvislumbroualiumatodebravura,ouseriaporqueessapolicialtrabalhavana

equipeeésamigadocomandantegeralnaépoca,ouosenhorrecebeuordenspara

relatarcom parcialidadeoufoiatravésdotalrecursoinominado,quevergonhao

poderdiscricionárioviroupoderdarachaduraoupoderdobucetário,(essefato

motivououtrapoliciallotadanogabinetedocomandantegeralnaépocaamudaro

nomedeguerraparanãoserconfundidacom apolicialpromovidajáquetinhao

mesmonome“mariana”)em outrocasomaisvexatórioaindaum PM queera

fotografofoichamadoem umaocorrênciaparatirarfotosdoscadáveresdeuma

chacinanaserradasareias,chegandoláfoideterminadoqueaguarniçãocolocasse

essepolicialcomoparticipantedoencontrodoscorposeadvinhaoresultadofoi

promovidoporatodebravura,perguntotirarfotosdepessoasjámortassetornouato

debravura,sim naPMGOsim,olhasóessaasargentolorenajardim marques,

amantedeum excomandante,acostumadaapagarboquetesfardadadentrodo

gabinetedochefe,emumaocorrênciaquesedizquedeucaronaaumhomemque

fugiadebandidosodeixandoemumpostorodoviário,queremsaberoquehouve,



aindatem dúvidas,virousargentoebastaolharacoleçãodemedalhasqueela

conquistouduranteessecomandoevejasenãofoitudodojeitinhobrasileiro,

entretantonessecasohouveosfavorestrocadosoentãocomandantedeterminouao

coronelcomandantedegestãoefinançasquefizesseorelatóriofavorável,comono

nepotismocruzado,vocêmeajudacomessaqueeuajudocomaquela,comoesse

coroneldagestãoefinançastinhafeitoumrelatórioparafavorecersuaenteadaa

SargentoYararodriguesdasilvaMiranda,queestálotadairregularmenteamaisde5

anosnajustiçamilitar,prestandoserviçosdenaturezacivil,poisatéhojenãofoi

agregada,alegandodentrodaCPPquesenãofizessedessamaneiraelaprocurariaa

justiçaeganharia,bastaolharemorelatórioquecomprovaramoqueestoudizendo,

aindafalandodasargentolorenaapósatrocadecomandonoqualsaiuoseuamante

deuoutrainvestidadessavezotirosaiupelaculatraaofazerousodobanheirodo

comandantegeralamesmadeixoudependuradanaparteinternaagôndoladafarda

administrativacomseunomealémdeumacalcinha,ecomoocomandantecoronel

Alvesficoucommedodeentraremumafriaeresultaremescândalonasuagestão

ordenoutransferirasargentoparaobatalhãofazendário,em outrocasodas

promoçõessequenciaisumsargentoquehojeandapelasbandasdeGoianiravirou

oficialemtemporecord,seráporque,olhembemasocorrênciasqueestepolicialse

envolveuevejam ossenhoressetodaselastiveram méritos,ouéporqueeste

sargentoteminfluênciapolitica,jáumsubtenentedafamíliaquetinhatrêsirmãos

oficiaiscujoumdelesfaziapartedaCPOnemprecisadizernétodossabemdeum

diaprooutroviroutenente,nãoconsigoimaginarcomosefizeram tantascoisas

erradasdandonacaradessamaneira edesmereceramtantosoutrospoliciais,um

SDlotadonobatalhãodeCHOQUE,reagiuaumainvasãodesuaresidênciaondeo

meliantefezsuamãerefém eteveêxitonaaçãomatandoum doscriminosose

prendendoosdemaisnumasituaçãoqueporpouconãotevesuavidaceifada,sequer

medalhaganhou,policiaislotadosnobatalhãodetrânsitotrobaramcommarginais

deum bandoconhecidocomo“novocangaço”além demandarpravalauns

prenderamoutros,eadivinhaoqueganharamnadaanãoserprocessoedesgastes,

outradupladesoldadosnaáreada16ªCIPM confrontaram com assaltantesde

bancosalémderealizarasprisõeseapreensãodeexplosivostambémganharamo

mesmoqueoscolegassequerumamedalhaecomoessesPMstem milharesde

policiaisprejudicadosapenasporquenãofazempartedoclubinhodosamigos,não

dirigem paracoronelnenhum etambém nãoaceitam promoçõesatrocodesexo

comoalgumasdaspoliciaisfemininasfizeram,vejam bem outrocasoqueéde

mancharaimagem deumainstituiçãocentenária,um dosdaspromoçõesmais

contestadasnomeiodatropa,queviroumotivosdechacotasqueatéhojerodam

pelasredessociais,vejanoprintdeumdosgrupospoliciaisoqueummilitarfala,

paraserpromovidobastaterosaltoalto,vejam comosedeuessefatoaCB

JANAINAJAKELINEBARROS,entãonaépocamotoristaeamantedeum coronel

membrodaCPP,seenvolveuemumaocorrênciaquandoestavadefolgaeapósum

assaltoaumpassageirodoeixoanhanguera,umpessoafoivitimadeummeliante

queportavaumafacaeteriaroubadooseucelular,porémquandoavítimapercebeu

queobandidoestavaapenascom essafacaresolveuenfrenta-lóesaiucorrendo

atrásdomesmomomentoem queestácabotambém percebendoasituaçãosaiu



tambématrásdoautor,entretantonaalturadaesfegoquandooautortentoupular

ummurofoialcançadopelavítimaquecomaajudadepopularesdeteramoautore

começaram aespaca-ló,momentoqueapolicialchegoudepossedeumapistola

calibreponto40econtevemomentaneamenteosagressoresatéachegadadeuma

viaturadeáreaquejáestavanasproximidadeseconduziramoautorparaadelegacia

ondefoiautuadoemflagrante,vejamcomofizeramumteatroeusaramamídiaaté

dositedaPM paraengrandeceraaçãoparabeneficiaramantedessecoronel,foi

denominadadeoperaçãosamurai,perguntoavocêsoquetevedeméritonessaação

queasoutrasdospoliciaispreteridoscomo eu não tiveram,instaurou-sea

sindicâncianº2016.02.15301,queteveinicioem 22/01/16eencerrounodia

24/02/16,elogoapósencaminhadaaCPPejulgadanavelocidadedaluzpor

influenciadoamante(quemcomopoderdainfluencianasmãosnãoquerianéusar

praterdurantecertotempoumchádebucetadaquelesoumesmoaquelerabão),

tendocomoeudisseosfavorestrocadosorelatordessasindicânciadeviafavores

paraooutrocoroneldaivocêssabemnétomaládacá,entretantosenhorestodos

essesfatosforamforjados,poistalcrimefoimostradoaovivonodia12/01/16,na

TVRecordeovídeoarquivadonoCICC,antigoGCCOP,comodissebastaolharemno

sitedaPM nodia13/01/16“operaçãosamurai-PM feminina,em horáriodefolga,

prendeassaltante”,agoraficaaperguntaprenderumaassaltanteésuaobrigaçãoou

seráqueeleestavafazendofavoresparaalguém,nessaprópriapostageméditoque

omeliantetentouesfaquearumapessoaenãoapolicial,entãoperguntoondefoique

elacorreurisco,seamesmadeteveoautorcomapoiodaviaturadeárea,nãosei,se

alguémtemacessoaTVrecordpeçamafilmagemevejamquefoiamaiorfarsajá

vistaemtodafarradaspromoções,poisapolicialrelataaovivoqueépolicial24hse

temqueagir,tambémrelataqueestavadefolgaeacompanhouavitimadedentrodo

seuveiculoparticularcorrendoatrásdoautor,entretantooSR.Josédejesussá

menezesrelataparaaTVquequandopercebeuqueomelianteestariasomentede

possedeumaarmabranca(faca)resolveucorreratrásdomesmo,conseguindo

imobiliza-locom aajudadepopulares,“em momentoalgum avítimarelataa

presençadealgumdessapolicialfemininaouaajudadeoutrospoliciaismilitares”,

agoraapóspassarofatoéfáciliratrásdavítimaeorienta-loadepor,sealguémacha

queissonãoéverdadejáqueacorporaçãonãocompactuacom atosilícitos

mostremovídeoparaatropaecomparemcomosautosdasindicânciaqueverão

queestátudoemcontradição,nasmatériasconstaqueapolicialefetuouaprisãodo

autorjánosautosdoprocessoadministrativoconstaqueapolicialevitouqueoautor

igordacruzvieiradefariasfosselinchadopelospopulares,vejam bem opróprio

autorrepresentoucontraaCBJAKELINEeoutrosPMsjuntoaoMinistériopublico

alegandoquefoiagredidopelosmilitaresenãopelapopulação,tantoqueoMP

requisitouàcorregedoriaPM apresençadosmilitaresperanteoórgãonodia

16/02/16,paraseremouvidoseminquéritoabertopeloMP,agoraoutrasituaçãosea

policialentãosalvouoassaltanteigordeumlinchamentopelapopulaçãoporqueeste

nãofoiouvidonosautos,oraentãoseelasalvouavidadeumapessoaesetratando

dissoeledeveriaagradece-lanãorepresentarcontraela,maisclaronénãoiamouvir

oautorquenessecasovirouvítima,porquenãodariaprafecharosautosdeformaa

favorece-lacomofoi,quevergonha,seráqueessapolicialsozinhaentãocomuma



armaem punhosegurouumamultidãoenfurecida,tenhominhasdúvidasvocês

imaginem elapisadanopescoçodomarginaleolhandoparaatráscom aarma

intimidandoamultidão,sóacreditarempapainoel,essapolicialficouconhecidano

meiodacorporaçãoporloiradosaltoaltooumulhermaravilha,apelidoqueganhou

depoisdafamaedaglória,afamainteresseiratantoquevirouamantedocoronelaté

asuapromoção,aglória,claronéapromoçãoa3ºsargento(afinalnãoiriasóganhar

lapadanarachada,tinhaqueviralapanobraçoeadisposiçãodeumjuiz),masboa

partesabem,olhembemoplacardavotaçãodaCPP3votosa2paranãodarnacara

eoseuamanteentãocoronelorganizoutudodentrodaCPPelámesmodissesóvou

emboraquandopromoveremaJAKELINE,oqueocorreu,podemolhartudoqueestou

dizendologoapósapublicaçãodapromoçãodesuaamanteomesmoacelerousua

idaparaaReservaRemunerada,entretantoelenãoébobo,deixoutudoamarrado

convenceuocomandantegeralaassinarumaportariaelaboradaporelenº8025

colocandoapolicialadisposiçãodajustiçamilitar,poisomesmoéamigodojuizda

auditoriamilitareajeitoutudo,poisclaroprevendofuturasdenuncias,eaprofeciase

concretizou recentemente após uma denuncia enviada ao MP que acabou

transferindoessaspoliciaisparaaassistênciamilitardoTJojuizdaauditoriaenviou

oofícionº050/18,meiointimidandoocomandodaPM jáquenãohaviam dado

ciênciaaomesmoecobrandoqueoitemdetransferênciafossetronadosemefeito,

entretantoonobremagistradoquedizquenãocompactuacomirregularidadesdisse

emsuaspalavrasqueoMPpediuarquivamentooquenãocondiztotalmentecoma

verdadepoisoMPrecomendouqueaPMapurasseinternamentevejamodocumento

(anexo),porém sequerum procedimentoadministrativoforaaberto,(Tráficode

InfluênciapraticadopeloJuiz)eomagistradoentãoconhecedordasleisnão

observoualeinº319/48queemseuartigo30,dizosencargosdeescrivão,oficialde

justiçaeserventeserãoexercidos:oprimeiropelotitulardoprimeirooficiocriminal

dacomarcadeGoiâniaosegundoporumcaboeoterceiro,porumsoldadodaPM,

todosdesignadospeloauditor,equealémdissoapósaediçãodessaleisurgiramas

leis8033/75e15704/06além dasconstituiçõesestadualefederal,maiséclaro

podem tercertezaonobremagistradotendodoladoum corpãodaqueletenho

dúvidassenãocaiunatentaçãocomoocoronel,poisaloiradosaltoaltoéfamosa

dentrodacorporação,porsempreconseguiroquequerusandoseusserviçoscomoa

modeloqueseduziuosenadorrenancalheiros.Jáqueomagistradosedizidôneofaz

oseguinteexcelênciahonraasuatogaemandeapuraressesfatosdenunciados

porqueseiqueissovaichegaraoseuconhecimento,aponteondeestaescritoe

previstoessafunçãonoquadrodeorganizaçãodacorporação,deumaolhadanos

artigosdasleistranscritosabaixo,expliqueexcelênciaporqueissovaisetornar

publicoédeconhecimentodetodosnaPMquequandoomaridodaSargentoYarao

tambémSargentoPauloAdriano,quandofrequentouumcursodeaperfeiçoamento

realizadonaacademiadaPM,estefoidescobertopelatenentejanequeesteusava

gessoem umadaspernassomenteparacifar-sedasescalas,poisnãotinha

nenhumafratura,fatoqueocomandantedaacademiacoronelviveirosmandou

instaurarprocedimentoadministrativoem desfavordessesargentoeacoisaia

arrbentarcomomesmo,eocorreunoscorredoresdaacademiaqueoprocedimento

foiarquivadoapósinterferênciadevossaexcelênciaapedidodasargentoyara,



(TráficodeInfluencia),aponteporexemploporqueondeestaprevistoessafunçãono

quadrodeorganizaçãodacorporação,porqueasargentoyaranãofoiagregada

conformemandaalei,eoutraessasimcarecedeumaexplicaçãomaisqueplausível

oquealei15704dizarespeitodeinterstício:

Art.14-A.Constituem requisitosindispensáveisparaainclusãodenomesdemilitaresem

quaisquerdosQuadrosdeAcesso:

I–cumprimento,atéadatadapromoção,dosseguintesinterstíciosmínimos:

a)05(cinco)anosnagraduaçãodeSoldado,contadosapartirdadatadeinclusãonoserviço

ativodaPolíciaMilitaroudoCorpodeBombeirosMilitar,parapromoçãoàgraduaçãodeCabo;

b)03(três)anosnagraduaçãodeCabo,parapromoçãoàgraduaçãode3ºSargento;

c)03(três)anosnagraduaçãode3ºSargento,parapromoçãoàgraduaçãode2ºSargento;

d)03(três)anosnagraduaçãode2ºSargento,parapromoçãoàgraduaçãode1ºSargento;

e)03(três)anosnagraduaçãode1ºSargento,parapromoçãoàgraduaçãodeSubtenente;

AgoraolhemafichadaSargentoYaraeanalisempromovidaacaboem21/05/2010ea3º

Sargentoem31/12/2012,ondefoiqueelacumpriuointerstíciosenemchegouacompletar

03anosdagraduaçãodecabo.

Promovidaa2ºSargentoem 25/12/2013ondefoicumpridoointerstíciode03anosna

graduaçãode3ºsargentoparaserpromovidaasegundo,nãocompletousequerumanona

graduaçãode3ºsargento.

Semfalarqueelanãopoderiatersidopromovidapormerecimento(somenteporantiguidade),

hajavistaquedeveriatersidoagregada,maisporomissãodaPM einfluenciadoJuizda

auditoria,nem precisadizerné,olhem senesseperíodoqueficaram deformaerrada

prestandoserviçosnesselocalambastiveram onomecolocadoem qualquerescalada

corporação,quenãosejaasdeinteressespessoaisdasmesmascomoescalasremunerada

R$$$$$

SeaPMqueécorretaqueoatualcomandotomeasprovidencias,ouvaiacobertar

oserrosdosamigos,porquepodemtercertezacópiadessedesabafo

vaiserencaminhadoaoPromotordeJustiçaFernandoKrebs,onde
nessaleidizqueessescargosseriam ocupadosporsargentos,em lugarnenhum,

foramcolocadasláprajustamenteparaissoterproteçãodojuizamigodocoronel

em casodedenúncias,vejam comofoitudoajeitadoaSargentoyaraestálotada

nesselocaldesde2013deformairregularpode-sevasculhartodososdocumentos

publicadosnacorporaçãoquenãovãoacharnenhumquedeformalegalaautorizea

prestarserviçosnaAJM,porémsomenteem2016oentãocoronelresolveufazera

portariaecolocartambémnesselocalsuaamante,jáquenaportariadizqueaPM

tem interesseporquefoisóprestesaseaposentarquesefezentãotalportaria,

porqueelanãofoifeitaquandoasargentoyaraforacolocadaadisposiçãodessejuiz

em 2013,eoutraestátudodeformairregularenesseperíodoasargentoyarafoi

promovidapormerecimentodeformaerrônea,poisamesmadeviaestaragregadae



em casodepromoçãoseriaapenasporantiguidade,poisnãoexisteafunçãoque

ambasexercem nesselocalnosquadrosdeorganizaçãodaPM,bastaolharalei

8.033/75,art75,§1º,incisoI,ouseja,estapolicialdeveriaestaragregadahámais

de5anoseaoutradesdeoperíodoemqueforacolocadaadisposição,maisuma

vezsecretáriadejuizéserventuáriadajustiçaenãopolicialmilitar,ocargoqueelas

exercemétotalmentedenaturezacivil,tantoqueemcasodedisposiçõesdeveriaser

depoliciaisquesãolotadosnaassistênciapolicialmilitarquecuidadasegurança

dosmagistradosedosprédiosdoTribunaldeJustiça,vejam em anexoalistado

efetivodoTJeolhemquenenhumadessaspoliciaispertencem,masparaacobertar

oerrocometidoagoraforamtransferidassimparaoTJ,masopassado,oprejuízo

queelascausaramaoestadoalémdeoutrospoliciais,maisumavezrepitonãoexiste

previsãolegalparaelasterem ficadoesseperíodoprestandoserviçosnesselocal

estandolotadasemoutrolugarquenãosejaaassistênciamilitardoTJ,maiscomo

naPMpodetudo,emummomentodecrisenasegurançapublicaeafaltadeefetivo

nacorporaçãocolocarduassargentosquecustam aoscofrespúblicoscercade

R$13.000,00paraexercerserviçosdeCalCentereofficeboy,quesãototalmentede

naturezacivilnãoseriaumtapanacaradasociedade,jánãobastaosquase80quea

justiçatemasuadisposiçãoequeestãoamenosnasruas,poisvejaoquedizemas

leisatuais:

CONSTITUIÇAOFEDERAL

Art.142.AsForçasArmadas,constituídaspelaMarinha,peloExércitoepela

Aeronáutica,sãoinstituiçõesnacionaispermanenteseregulares,organizadascom

basenahierarquiaenadisciplina,sobaautoridadesupremadoPresidenteda

República,edestinam-seàdefesadaPátria,àgarantiadospoderesconstitucionaise,

poriniciativadequalquerdestes,daleiedaordem.

II-omilitarem atividadequetomarposseem cargoouempregopúblicocivil

permanente,ressalvadaahipóteseprevistanoart.37,incisoXVI,alínea"c",será

transferidoparaareserva,nostermosdalei; (RedaçãodadapelaEmenda

Constitucionalnº77,de2014)

III-omilitardaativaque,deacordocomalei,tomarposseemcargo,empregoou

funçãopúblicaciviltemporária,nãoeletiva,aindaquedaadministraçãoindireta,

ressalvadaahipóteseprevistanoart.37,incisoXVI,alínea"c",ficaráagregadoao

respectivoquadroesomentepoderá,enquantopermanecernessasituação,ser

promovidoporantiguidade,contando-se-lheotempodeserviçoapenasparaaquela

promoçãoetransferênciaparaareserva,sendodepoisdedoisanosdeafastamento,

contínuosounão,transferidoparaareserva,nostermosdalei;(Redaçãodadapela

EmendaConstitucionalnº77,de2014)



LEI8.033/75

Art.75-AagregaçãoéasituaçãonaqualoPolicial-Militardaativadeixadeocupar

vaganaescalahierárquicadoseuQuadro,nelapermanecendosemnúmero.

§1º-OPolicial-Militardeveseragregadoquando:

I-fornomeadoparacargoPolicial-MilitarouconsideradodenaturezaPolicial-Militar,

estabelecidoemleioudecretonãoprevistonosquadrosdeorganizaçãodaPolícia

Militar;

LEINº15.704/2006

Art.15.NãopoderáconstardenenhumQuadrodeAcessoaPraça:

VII–agregadanodesempenhodecargo,empregooufunçãopúblicaciviltemporária,

nãoeletiva,aindaquedaadministraçãoindireta,excetoem relaçãoaoQuadrode

AcessoporAntiguidade,nostermosdo§3ºdoart.100daConstituiçãodoEstadode

Goiás;

Art.30.OgraduadopromovidoindevidamenteseráagregadoaoseuQuadroe,sefor

ocaso,ficaránacondiçãodeexcedente,atéquesurjavagaparaasuareversão.

MaissenhoresnãovamosmaisaceitaressetipodecoisasnaPMsedenunciarmos,

todossabemqueasperseguiçõesetransferênciasarbitrariascomoretaliaçõesviram,

maistemosoutrasarmas,asredessociaiseoMinistérioPúblico,sesentirem

prejudicadosfaçamcomoeuenvieadenúnciaaoMP,mesmoqueanônimasestas

sãoapuradasporesseórgãoautônomoequenãocompactuacominjustiças,crimes

eatosdeimprobidade,bastaolharquenesseperíodoquantaspromoçõesnãoforam

porbravuras,sebanalizoutantoquetinhaPMfazendocursodeparteiroeagendando

premeditadamentecom mulheresgravidasparaganharpromoçõesporatosde

bravuras,outrosatégatosestavam procurandoem bueirosparasalvar,outros

simulandoocorrênciasefazendoarmaçõesparaalcançardegraus,vamossenhores

abrirosolhosepedirinvestigaçõesdessesfatos,dessaspessoasligadasaesses

oficiais,comoaquelesargentoatéhojepaumandandodocomandantedegestãoe

finançasnaépoca,assediadordemulherescasadas,queseachaopicadasgaláxias,

agorametidoapolítico,(achouqueiasereleito)todossabemqueeletambémfoi

promovido quando estava sob o comando desse coronel,além disso é de

conhecimentodemuitagentequeatépoucosdiaseleficavabajulandoemarmitando

mulheresparaoexcomandantegeraloqualfoirelatordesuasindicância,mascom



oficiaisjovensnocomandodaPMGOessafarravaiacabar,omalnossoéficar

falandopeloscorredoresdosquartéis,vamospararcomissoedenunciaressesfatos

eparardeficarmosaisendoprejudicados,vamoscorreratrásdenossosdireitos,

olhem bem amatériaem queajustiçacondenouoestadodegoiás,procurem a

excelenteadvogadaDrªClaudiaAlmeidadaSilva,OABNº35.164,temidapormuitos

oficiais,casoprecisemapenasdeorientaçõesjurídicaosubtenentePMRG29.070

ROGÉRIO PIRES GOULART,fone 062-99686-6037,é um excelente orientador,

inclusiveum dosautoresdaobraCEDIMECOMENTADO“CÓDIGODEÉTICADOS

MILITARESDEGOIÁSCOMENTADO”ambosvemderrubandonajustiçamuitascoisas

erradaseabusoscontrapoliciaismilitares,sem falarquemuitossuperiores

respondemnajustiçaProcessosporatoserrôneoseprocedimentosemdesfavorde

praças,eosdevidosprocessosforammovidosporessesadvogadoscitados.

AjuízaSuelenitaSoaresCorreia,da2ªVaradaFazendaPúblicaEstadual,entendeu

tersidoilegalindeferimentodepromoçãofeitopelaComissãodePromoçãode

Praças,poratodebravura,apoliciaisqueenfrentaramladrõesdebancos,armados

com um fuzil,em roubodebancoem ÁguasLindasdeGoiás.Porestemotivo,

condenouoEstadodeGoiásapromoverepagarretroativamentediferenças

remuneratóriasdecorrentedapromoção,devidamenteatualizadas.

OspoliciaismilitaresAntôniodeSãoBoaventuraeAvairdeSãoBoaventura,lotados

no17ºBatalhãodaPolíciaMilitardoEstadodeGoiás,localizadoemÁguasLindasde

Goiás,narraramque,em2010,sedeslocaramatéCocalzinhodeGoiásparaatender

umaocorrênciaderouboaumaagênciabancária,comreféns,ondeforamrecebidos

com tiros.Aduziram queosladrõesestavam em grandevantagem numéricae

portandofuzilrestritoàsforçasarmadas.Noconfronto,apesardeumdelestersido

atingidocom um tironoombro,continuaram nolocalconseguindoqueosreféns

fossemsoltosecomoscriminososevadindosemlevarnenhumaquantia.

Informaram queapósinstauradaasindicânciaparaapuraraaçãomeritória,a

ComissãodePromoçãodePraçasentendeuquenãofizeramjusàpromoçãoporato

debravura.Porestesmotivos,ajuizaramAçãoDeclaratóriacomObrigaçãodeFazer

eCobrançacontraoEstado.

OEstadodeGoiáscontestoualegandoqueapromoçãoporatodebravuraéumato

excepcionalediscricionáriodaAdministraçãoPública,sendovedadoaoPoder

Judiciárioadentrarnoméritoadministrativo.Disse,também,queosrequisitosà

promoçãorequeridanãoforampreenchidos.

Ilegalidadedoatoadministrativo

SuelenitaSoaresCorreiaexplicouque,defato,nãocabeaoPoderJudiciárioadentrar

noméritodeatosadministrativosdiscricionário.Contudo,afirmouqueelepode

exercerocontrolesobreosmesmoseaveriguarasilegalidadescontidasnosatos,



nãocaracterizandoingerêncianemviolaçãoaoméritoadministrativoouaoprincípio

daseparaçãodospoderes.

“Sendoassim,nãoobstanteaconcessãodapromoçãosejaumatodiscricionárioda

Administração,nopresentecaso,anegativadaComissãodePromoçãodePraças

empromoverosdemandantessemexplicitaçãoderazõesminimamenteplausíveis

quelevaramàtaldecisãoconfiguraatoabusivo,eivadodeilegalidade,porquantovai

deencontroatodooconjuntoprobatório,inclusivecomoparecerdaSindicância”,

disseamagistrada.

Elaconstatouque,apesardasubjetividadedaconceituaçãodoatodebravura,as

condutasdosautoresconfiguram atonãocomum decoragem eaudáciaque,

ultrapassaramoslimitesdocumprimentododeveredoexigíveldaatividademilitar.

Portanto,concluiuque“nãosepodeadmitirapermanênciadecomportamentoilegal

sob o pretexto de estaracobertado pela discricionariedade administrativa”,

reconhecendoodireitodospoliciaisàspromoçõespleiteadas.Vejaasentença.

(Texto:GustavoPaiva-CentrodeComunicaçãoSocialdoTJGO)

http://www.tjgo.jus.br/index.php/home/imprensa/noticias/119-tribunal/16577-

estado-de-goias-e-condenado-a-promover-pms-por-ato-de-bravura

taaiumgrandeexemplosenaPMfuncionadessaforma,temosajustiçaaonosso

lado,vejambemodocumentoemqueoMPrequisitaaocorregedorcoronelMarcelo

todasasrelaçãoecópiasdosprocedimentosdassindicânciasdoúltimosdoisanos,

rumoresdentrodacorregedoriaqueoMPestáinvestigandotudoporémemsegredo

dejustiçaeaqualquermomentoabombaestoura,eseoMPestáinvestigandocom

certezaéporquealguém denuncioueum dessesdenunciantessoueumesmoe

continuareidenunciandoevouingressarcomumaaçãocomoadessesirmãosdo

entornofizerametentarrepararainjustiçaquecometeramcomigo,elembrem-seas

eleiçõesestãoaivamoslembrardessaspessoas,poisissotudoaconteceucoma

complacência desse governo.ESPERAMOS QUE COM OS NOVOS OFICIAIS

(CORONELBRUM,ANDRÉ,PRADOEOSDEMAISCOMPONENTESDACPPISSO

MUDESENDOMAISJUSTOSCOMSEUSCOMANDADOS,JÁESTAVANAHORADE

SAIRAQUELESMEDALHÕESQUEFIZERAMTODASESSASASTROCIDADES.

SenhorPromotorvenhoatravésdessecomunicadodenunciarmaisumafato

desabonadoredeprejuízoeaoeráriopublico,vejamosbemnodia10/09/2014,uma



viaturadoBatalhãoRodoviárioaqualeracompostapelosseguintespoliciais

militares:1ºSargentoPMRG24.537DORVANESMARCOSLOPES,3ºSargentoPM

RG23.206DORIVALLAGARESDEMATOSeSoldadoPM RG30.828ANTÔNIO

DIVINOSILVAMOREIRA,atenderamumaocorrênciapolicialnº9214038/14,aqual

resultounosalvamentodoindividuopornomedeLUCASDACUNHANOVAIS.Ocorre

senhorpromotorqueapósouviratravésdoradiodecomunicaçãodaviaturaoentão

comandantedoBatalhãoRodoviário,conhecidonomeiopolicialcomotoizinho

malvadezaoutoizinhomãodemacaco(EsseultimoportersidotransferidopeloEx

ComandanteGeralCoronelSilvioBeneditoAlves,apósdescobrirdesviodeverbasdo

batalhãopraticadosporessecoronel),determinouqueseumotoristaoCaboPMRG

28.020EDMILSON JOSÉDESOUSA,eoutromilitaroSargentoPM RG29.287

ACOSTA,compossemoutraviaturaesedeslocassemparaolocaldofatoefizessem

partedaequipedesalvamento,oquefoifeitoporessemilitares.Ocorresenhor

promotorqueisso tudo foiforjado parabeneficiaro motoristaeamigo do

MALVADEZA,vejabem nosdocumentosanexosPortarianº2014.2949-Sicorque

instaurouoprocedimentoadministrativoassinadoResponsávelpelocomandodo1º

BPMRvnaépocaMajorMarceloGRANJA,sequertemonomedessesmilitares,bem

comonaautuaçãodoprocedimento,vejatambémquefoiconfeccionadoumrelatório

sargentoLOPES,posteriormenteincluindoaparticipaçãodosmilitaressargento

ACOSTAeCABOEdmilson,porém esserelatóriofoifeitoapósocomandanteda

viaturaSargentoLOPESreceberordensintimidatóriaspelocomandomaior,ouseja,

doCoroneltipoassimouvocêsincluemmeumotoristaouninguémserápromovido,

ainessashorascomoosmilitaresenvolvidosdiretamenteélogicoquequeriamser

promovidosacataramasordensrecebidaseincluíramosreferidosmilitares,sendo

quetodososdepoimentosdosenvolvidosforam combinadosantesdeformaa

dizeremqueoCaboEdmilsoneoSargentoACOSTAforamessenciais,(documentos

emanexo),vejamosbemretiraumcorpodedentrod’águaécoisaqueduaspessoas

conseguemfazerouseráqueavítimapassava200kg,eoutraporqueseráquenão

foram ouvidos nenhum do militares do corpo de bombeiros,já que esses

participaram também dosalvamento,eporquenenhum dosbombeirosmilitares

sequerganharam medalhas,claroseelesfosseouvidosnãoteriacomoooficial

sindicantearredondarorelatóriodoprocedimentodaformacomofoiconcluso,

senhorpromotorpodeolhartodosessesdocumentoem anexosqueoverasa

veracidade da denuncia,depoimentos combinados e nítido que os militares

chegaramapósostrêsprimeirosjáteremretiradoocorpodejovemde18anosde

dentrod’água,apenasauxiliandonosprocedimentosderespiraçãoemassagem

cardíaca,ecomoterminouesseepisódionãodeuoutracomooCoronelcom sua

influenciadentrodaComissãodePromoçãodePraças,realizouasmanobras

necessáriasládentro(influencia)epromoveutodosos05(cinco)policiaisauma

graduaçãosuperior,causandomaisumprejuízoaoeráriopublico,publicaçãocontida

noDiariooficialeletrônicodacorporaçãonº55/2015,olhabem senhorpromotor,

ondejáseviutamanhafaçanha,fazermassagenscardíacasem umapessoase

tornouatodebravura,somentenaPMGO,senhorpromotorseoMPpediraberturade

investigaçãonessecasoeem muitosoutrosquepoliciaisforam promovidospor

influenciadepolíticosecoronéis,quepromoveram seusamigos,podetercerteza



aindavaisairgentecondenadaepresa,respondendoporAtosdeimprobidade

administrativaentreoutroscrimes.verasquefaloaverdade,etem maisseo

ministériopublicorealizarumadevassanaquelacomissãodepromoçãodepraças

dopassado,podetercertezamuitagentevaiparanacadeia,notocanteaosanosde

2013,14e16atéomeiode2016,foiumaverdadeirafarradaspromoções,sópor

bravurasforam maisde600,eamaioriasem odevidoméritocomoessesdois

policiaismilitares,depessoasligadasacoronéis,comomotorista,amigosderodas

decachaçaeamantesdosmesmos,bastaumalidanessesdocumentosanexosque

decaraosenhorjávaiperceberquetudofoiarmadoparabeneficiaressespoliciais,

daiposteriormentetudovaiserdesmascarado,obrigadoconfiamosnoministério

publico,vejaquenessecasoouvetambémotomaLadaCa,todoesseprocessoteve

ajudaemanobrasdetudoquantoejeitopraticadaspelosargentoeatualtenentePM

RG25.756ClaytonMoreiraNunesamigodocoronelmalvadeza,oqueconcluium

despachoparaqueessesargentopudesserealizaraprovadochoa,vejabemoque

dizalei15704:

Art.14-A.Constituemrequisitosindispensáveisparaainclusãodenomesdemilitaresem

quaisquerdosQuadrosdeAcesso:

-AcrescidopelaLeinº18.287,de30-12-2013.

I-cumprimento,atéadatadapromoção,dosseguintesinterstíciosmínimos:
- RedaçãodadapelaLeinº19.274,de28-04-2016,art.2º,I.

d)03(três)anosnagraduaçãode3ºSargento,parapromoçãoàgraduaçãode2ºSargento;
- RedaçãodadapelaLeinº19.274,de28-04-2016,art.2º,I.

d)03(três)anosnagraduaçãode2ºSargento,parapromoçãoàgraduaçãode1ºSargento;
-AcrescidapelaLeinº18.287,de30-12-2013.

e)03(três)anosnagraduaçãode2ºSargento,parapromoçãoàgraduaçãode1ºSargento;
- RedaçãodadapelaLeinº19.274,de28-04-2016,art.2º,I.

e)03(três)anosnagraduaçãode1ºSargento,parapromoçãoàgraduaçãodeSubtenente;
-AcrescidapelaLeinº18.287,de30-12-2013.

f)03(três)anosnagraduaçãode1ºSargento,parapromoçãoàgraduaçãodeSubtenente.
- AcrescidapelaLeinº19.274,de28-04-2016,art.2º,I.

rt.15.NãopoderáconstardenenhumQuadrodeAcessoaPraça:

I–cujocomportamentoestejaclassificadocomo"insuficiente"ou"mau";

II–queestejarespondendoaqualquerprocessojudicial:

a)naáreapenal;ou

b)naáreacível,quandosetratarilícitoinfamante,lesivoàhonraeaopudorpolicialou

bombeiromilitar;

III–presapreventivamenteourespondendoaInquéritoPolicialMilitarouInquéritoPolicial;



IV–condenadaapenaprivativaourestritivadeliberdade,mesmoquebeneficiadapor

livramentocondicionaloususpensãocondicionaldapena;

-RedaçãodadapelaLeinº18.287,de30-12-2013.

IV–condenadaapenarestritivadeliberdade,mesmoquebeneficiadaporlivramento

condicionaloususpensãocondicionaldapena;

 

V–queestejasubmetidaaconselhodedisciplina;

VI–quetenhaatingidoolimitedeidadeparapermanêncianoserviçoativoouváatingi-loaté

adatadapromoção;

VII–agregadanodesempenhodecargo,empregooufunçãopúblicaciviltemporária,não

eletiva,aindaquedaadministraçãoindireta,excetoemrelaçãoaoQuadrodeAcessoporAntiguidade,nostermosdo

§3ºdoart.100daConstituiçãodoEstadodeGoiás;

-RedaçãodadapelaLeinº18.287,de30-12-2013.

VII–agregadanodesempenhodefunçãodenaturezacivil;

VIII–emgozodelicençaparatratardeinteresseparticular;

IX–queestejanacondiçãodedesertora;

X–incapacitadadefinitivamenteparaoserviçomilitar,segundoparecerdajuntadesaúdeda

Corporação;

XI–consideradadesaparecidaouextraviada.

§1o Quandoofatotiverocorridoemconseqüênciadeserviçoenãoconstituirilícitoinfamante,

lesivoàhonraeaopudorpolicialoubombeiromilitar,aComissãodePromoçãodePraça–CPP-poderá,pormaioria

devotos,decidirpelainclusãonosQuadrosdeAcessodomilitarqueincidirnashipótesesprevistasnosincisosII,“a”,

IIIeIVdo“caput”desteartigo.

§2o Paraefeitodesteartigo,considera-seilícitoinfamante,lesivoàhonraeaopudorpolicial

oubombeiromilitar,ainobservânciadequaisquerdospreceitosdaéticapolicialmilitarebombeiromilitar,previstos

nosrespectivosestatutos.

Agoraolhem afichadessetenente,ficoudesertorporquasedezanos,
retornando,foipresoeagregadonofinaldoanode2009,eedeconhecimentodetodosque
comseureingressoaosquadrosdacorporaçãoessedeveriatertidotambémreclassificado
noalmanaque,maiscomoeamigodoreimalvado,conseguiuburlaraleieparticipoudotap
em2010efoipromovidoa2ºsargento,seráqueoprocessooqualeleestavarespondendo
pelocrimededeserçãoestavaarquivadonessaépoca,gentequemeboboparasaberquenão
estavaum processodessanaturezavaianoseanosateserarquivadoounão,entretanto
fizeram vistagrossasedeixaram essecidadãoaparticiparprejudicandoassim osdemais
candidatos,poisaleiestaclaranãoestarrespondendoaprocessooumesmorespondendoa
conselhodedisciplinacomoeraocasodessetenente,maiseassim quefunciona,aos
amigososbenefícios,aosinimigososrigoresdalei,eorestoquesevire,bastaolharos
arquivosquevãocamuflaragoraquefoifeitoum despachopelopresidentedaCPPesub
comandantegeralparabeneficiaroamigoeelepoderconcorrercomosdemaiscandidatos
aochoa,fatoqueseconsumou,ocaraficaquasedezanosdesertorvolta,respondeprocesso
pelocrimededeserção,conselhodedisciplina,nãotemsuadevidareclassificaçãoeainda
conceitofavorávelparaparticipardeconcursosinternos,podem acreditarnaPMGOexiste
sim,quemtiveracessoolhemafichadessetenente.




