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Neste espaço são publicadas as manifestações dos nossos leitores.

A Força Policial acolhe opiniões sobre todos os temas publicados.
Reserva–se, no entanto, o direito de rejeitar ofensas, acusações insultuosas.

A Força Policial ,  decide que além da checagem a identidade virtual costumeiramente feitas, só 
publicará mensagens de internautas que respondam e–mail confirmando a identidade. 

Desta forma, pede aos leitores que respondam e–mail da revista com a máxima rapidez possível 
quando solicitados a fim de ter a liberação de seu comentário, bem como assegurem–se que 
o e–mail aforcapolicial@policiamilitar.sp.gov.br esteja definido como um endereço que não seja
encaminhado para a caixa de spam.

PARTICIPE!

aforcapolicial@policiamilitar.sp.gov.br

caro leitor, clique no link abaixo para acessar 
as palestras da escola judiciária militar do 

estado de são paulo .
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Há exatos 100 anos, completos em
21/04/2018, o primeiro integrante da 

Família Figueiredo Leão, JORGE, entrava nas fileiras da então Força Pública do Estado de São 
Paulo, em 21/04/1918. 

FAMILIA POLICIAL MILITAR CENTENÁRIA 

Autor : Coronel PM Iran Figueiredo Leão

O Pioneiro JORGE FIGUEIREDO LEÃO (em pé, à esquerda) com a família

Iniciou e encerrou sua carreira no 
“Regime da Cavalaria 9 de Julho”, onde, após 
progressão funcional, atingindo a graduação 
de sargento, comandou vários importantes 
destacamentos:

Ibirapuera (onde hoje é a instalação do 
Exército Brasileiro), Campo de Marte, à época 
uma instalação de Aviação da Força Pública 
e Barro Branco, nos idos de 1939, ocasião em 
que nossa querida Academia começava a sair 
do papel.

O destino conspirou a favor da 
centenária família, permitindo que o filho mais 
velho do pioneiro Jorge, Athaíde Figueiredo 
Leão, ingressasse na Corporação Bandeirante 
no mesmo dia (21/04/1949) em que seu pai 
passava para a reserva, depois de 31 anos de 
serviço.

Lutou em duas revoluções: 1924 e 1932.
Curiosidade: Jorge, o pioneiro da família 

Figueiredo Leão, nasceu em 21/04/1900, 
ingressou na Força Pública em 21/04/1918 e 
passou para a reserva em 21/04/1949.

O filho mais velho Athaíde Figueiredo 
ingressou nas fileiras da Força Pública em 
21/04/1949, servindo na “Velha Academia” 
como praça (soldado a Subtenente) por 19 
anos, até conquistar o oficialato, por intermédio 
do Curso de Habilitação de Oficiais ao Quadro 
Administrativo, sendo classificado como 2º 
Tenente no Regimento da Polícia Montada 9 
de Julho, nos idos de 1968, na querida arma de 
seu pai. Depois de 05 anos foi transferido para 
o Serviço de Armamento e Material Bélico,
onde encerrou a carreira em 1981.

Em meados de 1956, o filho mais novo da 

ATHAÍDE FIGUEIREDO LEÃO (à direita)
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centenária família, Jorge Figueiredo Leão Filho, também ingressa na Corporação Bandeirante, 
um hábil motorista que serviu por muitos anos no Serviço de Transporte, encerrando sua 
trajetória na Casa Militar da Polícia Militar em 1982. 

JORGE FIGUEIREDO LEÃO FILHO

O neto mais velho do Pioneiro Jorge, filho 
de Athaide, Iran Figueiredo Leão, aprovado no 
concurso, ingressou na Academia de Policia 
Militar do Barro Branco, em 18/02/1973, 
cursando o Curso Preparatório de Formação 
de Oficias (CPFO) e Curso de Formação de 
Oficiais (CFO), sendo declarado Aspirante a 
Oficial em 16/04/1977.

Serviu em muitas unidades da PM 
iniciando na 1º BPTRAN, CPTRAN, EEF, DE, 
APMP, 6º BPM/M, EM/PM, 5º BPM/M, 4º BPM/M, 
16º BPM/M, encerrando a carreira no Comando 
da Escola de Oficiais da APMBB, após 32 anos 
de serviço, em 2005.

IRAN FIGUEIREDO LEÃO
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Em 30/09/1980 o filho mais novo de 
Athaide, o segundo neto do “velho” Jorge, 
Itamar Figueiredo Leão, também ingressou 
nas fileiras da Policia Militar, começando a 

carreira da base, como soldado do 9º BPM/M, 
passando pela EEF, APMP, encerrando sua 
vitoriosa carreira como sargento, ao passar 
para a reserva na APMCM, em 06/10/2012. 

ITAMAR FIGUEIREDO LEÃO

Nos anos 90, precisamente em 1994, ocasião 
em que Iran e Itamar, terceira geração da 
Centenária Família ainda estavam na ativa, 
chega às fileiras da Milícia Bandeirante o 

único que ainda carrega o bastão, o cabo PM 
Mauricy Tadeu Figueiredo Leão, servindo hoje 
na Coordenadoria de Assuntos Jurídicos – CAJ, 
junto ao Quartel General.

MAURICY  TADEU FIGUEIREDO LEÃO
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LINHA DO TEMPO DA CENTENÁRIA FAMÍLIA

1918 1949 1956 1973 1980 1981 1982 1994 2005 2012 2018
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O RESÍDUO ADMINISTRATIVO DE DECISÃO PENAL 

Vige, no sistema jurídico brasileiro, o Princípio da Independência das Esferas de 
Responsabilização que decorre do artigo 2º da Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988, cuja previsão estabelece a Tripartição dos Poderes da República como princípio 
fundamental da organização política do país. Assim, os Poderes do Estado são independentes e 
harmônicos entre si no exercício das respectivas funções estatais, como garantia da existência 
definitiva de Estado Democrático de Direito. Coexistindo com a Independência das Esferas, a 
regra da Tríplice Responsabilidade estabelece que, a partir de um único ato ilícito praticado por 
determinado indivíduo, existe a possibilidade de responsabilização em três esferas distintas 
de julgamento, quais sejam a penal, civil e administrativa. A partir dessas duas premissas, a 
legislação vigente no país estabelece que tais julgamentos, de uma mesma causa, podem surtir 
resultados distintos em cada uma das esferas, sem configurar irregularidade simplesmente 
por conta disto. Ocorre que há exceção para esta regra, uma vez que nosso arcabouço jurídico 
também prevê a prevalência e repercussão da esfera penal sobre as demais, nos casos de 
decisão condenatória transitada em julgado, bem como de decisões absolutórias definitivas 
com juízo de certeza, fundamentadas na peremptória negativa de autoria, inexistência dos 
fatos ou reconhecimento da excludente de ilicitude. Porém, da análise dos processos correlatos 
no âmbito penal e administrativo, pode ocorrer que, nesta esfera, exista resíduo administrativo 
não abrangido na decisão penal, apto a manter a aplicação de reprimenda administrativa. 

Major PM Plínio Mariano do Nascimento Major PM Daniela Pollete Costa Pereira Merlin

Major PM Ricardo Juhás Sanches Major PM Arthur Miguel Junior

Autores:

Resumo
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1. INTRODUÇÃO

Observa-se, com 
bastante frequência, a 
submissão do servidor 
público a dois âmbitos de 
responsabilização mais 
comuns em seu cotidiano 
profissional: o administrativo 
e o criminal .

Após apuração de 
determinado ato ilícito, por 
meio do devido processo legal 
em cada esfera, as respectivas 
decisões podem apresentar 
resultados coincidentes ou 
conflitantes nos processos 
correlatos, uma vez que os 
requisitos para configuração 
do ilícito administrativo são 
distintos da configuração do 
ilícito penal. 

Diante dessa realidade, 
este trabalho visa o estudo 
da comunicabilidade entre as 
esferas de responsabilização, 
com objetivo de identificar 
os efeitos da chamada falta 
administrativa residual 
(também chamada de 
resíduo administrativo) 
não compreendida no 
contexto da decisão 
judicial no âmbito penal. 

2. TRÍPLICE
RESPONSABILIDADE

Antes da abordagem 
específica do resíduo 
administrativo de decisão 
penal, pertinente traçar 
algumas considerações 
preliminares, acerca de temas 
fundamentais diretamente 

relacionados ao objeto deste 
trabalho.  

P r e l i m i n a r m e n t e , 
registre-se que 
responsabilidade, nas
palavras de Bastos (2002, p. 
549) “é a sanção imposta pelo
Direito ao autor de um ato
lesivo à ordem jurídica”.

A partir desta 
premissa, são amplamente 
reconhecidas, no 
âmbito jurídico, três 
esferas tradicionais  de 
r e s p o n s a b i l i z a ç ã o 
decorrentes da prática de 
irregulares: a responsabilidade 
civil, administrativa e penal.

A professora Di Pietro 
(2009, p. 608) discorre sobre o 
tema da seguinte forma:

O servidor público sujeita-
se à responsabilidade civil, penal 
e administrativa decorrente do 
exercício do cargo, emprego 
ou função. Por outras palavras, 
ele pode praticar atos ilícitos 
no âmbito civil, penal e 
administrativo.

A responsabilidade civil é 
de ordem patrimonial e decorre 
do artigo 186 do Código Civil, 
que consagra a regra, aceita 
universalmente, segundo a qual 
todo aquele que causa dano a 
outrem é obrigado a repará-lo.

[...]
O servidor responde 

administrativamente pelos 
ilícitos administrativos definidos 
na legislação estatutária 
[...]. Nesse caso, a infração 
será apurada pela própria 
Administração Pública [...]. 
Comprovada a infração, o 
servidor fica sujeito às penas 
disciplinares.

[...]
O servidor responde 

penalmente quando pratica 
crime ou contravenção. (g.n.)

Acerca do assunto, 
cumpre também destacar 
os ensinamentos de Odete 
Medauar (2011, p. 319), em 
brilhante obra acadêmica:

[...] se a conduta 
inadequada afeta a ordem 
interna dos serviços e vem 
caracterizada somente como 
infração ou ilícito administrativo, 
cogita-se, então, da 
responsabilidade administrativa, 
que poderá levar o agente a 
sofrer sanção administrativa. 
Essa responsabilidade é apurada 
no âmbito da Administração, 
mediante processo
administrativo e a possível 
sanção é aplicada também nessa 
esfera.

[...] se o agente, por ação 
ou omissão, dolosa ou culposa, 
causou dano à Administração, 
deverá repará-lo, sendo 
responsabilizado civilmente. A 
apuração da responsabilidade 
civil poderá ter início e término 
no âmbito administrativo ou 
ter início nesse âmbito e ser 
objeto, depois, de ação perante 
o Judiciário.

[...] se a conduta 
inadequada do agente afeta, 
de modo imediato, a sociedade 
e vem caracterizada pelo 
ordenamento como crime 
funcional, o servidor será 
responsabilizado criminalmente, 
podendo sofrer sanções penais. 
A responsabilidade criminal do 
servidor é apurada mediante 
processo penal, nos respectivos 
juízos. (g.n.)

Evidentemente, esses 
apontamentos são aplicáveis, 
com plenitude, no âmbito 
da Polícia Militar do Estado 
de São Paulo (PMESP), cujos 
integrantes pertencem aos 
quadros da Administração 
Pública estadual e, em 
conformidade ao texto 
constitucional paulista, são 
classificados como servidores 
públicos: “Artigo 138 - São 
servidores públicos militares 
estaduais os integrantes da 
Polícia Militar do Estado” .

Ademais, além
da legislação ordinária 
vigente, existe, no âmbito 
institucional, sedimentada 
codificação capitaneada pelo 
Regulamento Disciplinar 
da Instituição (RDPM) 
. Aliás, o citado Codex 
legisla sobre a temática da 
tríplice responsabilidade 
em seu artigo 11: “A ofensa 
aos valores e aos deveres 
vulnera a disciplina policial-
militar, constituindo infração 
administrativa, penal ou civil, 
isolada ou cumulativamente”.

Destarte, ao praticar 
determinado ato ilícito, o 
servidor público  poderá ser 
responsabilizado, de forma 
isolada ou cumulativa, por 
meio de uma condenação 
no âmbito criminal, de 
uma condenação judicial a 
ressarcimento civil e, ainda, 
ser destinatário de uma 
sanção administrativa, o que 
resume a chamada Tríplice 
Responsabilidade.

Assim, uma única 
conduta irregular praticada 

por um servidor público 
poderá ensejar a configuração 
de infração administrativa, 
ser tipificada como ilícito 
penal e também provocar 
dano patrimonial a terceiros 
ou à própria Administração 
Pública, ensejando, nessa 
hipótese, responsabilidades 
nas três esferas, cujos 
fundamentos e naturezas são 
distintos.

3.INDEPENDÊNCIA
DAS ESFERAS DE

RESPONSABILIZAÇÃO

Vencida a etapa de 
reconhecimento de três 
esferas de responsabilidade, 
importante demonstrar que 
elas são independentes, cada 
qual com suas atribuições, 
competências e respectivas 
autoridades constituídas.

Tal independência 
não se resume somente na 
possibilidade de cumulação de 
sanções em esferas distintas, 
conforme já foi apontado, 
mas também na possibilidade 
de entendimentos diversos 
acerca daquela causa em 
cada uma das esferas, com 
ressalva das exceções que 
serão abordadas adiante.

A independência das 
esferas de responsabilização 
decorre do texto da 
Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, 
onde se observa prestígio 
absoluto à separação e 
independência dos Poderes da 
República, reconhecidamente 

um princípio fundamental da 
organização política brasileira, 
consagrada na primorosa 
obra de Montesquieu, “Do 
Espírito das Leis” . Assim 
discorre a Carta Magna:

Art. 2º São Poderes 
da União, independentes e 
harmônicos entre si, o Legislativo, 
o Executivo e o Judiciário.

[...]
Art. 60. A Constituição 

poderá ser emendada mediante 
proposta:

[...]
§ 4º Não será objeto 

de deliberação a proposta de 
emenda tendente a abolir:

[...]
III - a separação dos 

Poderes; (g.n.)

Moraes (2000, p. 
355) trata o assunto com
memorável conteúdo
histórico:

 A Constituição Federal, 
visando, principalmente, evitar 
o arbítrio e o desrespeito aos 
direitos fundamentais do 
homem, previu a existência
dos Poderes do Estado 
independentes e harmônicos
entre si, repartindo entre eles 
as funções estatais e prevendo
prerrogativas e imunidades para
que bem pudessem exercê-las,
bem como criando mecanismos
e controles recíprocos, sempre
como garantia da perpetuidade
do Estado democrático de 
Direito.

A divisão segundo o 
critério funcional é a célebre 
“separação de Poderes” 
[...] consagrada na obra de 
Montesquieu, Do espírito das 
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leis, a quem devemos a divisão e distribuição 
clássicas, tornando-se princípio fundamental da 
organização política liberal e transformando-se 
em dogma pelo art. 16 da Declaração Francesa 
dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, e 
é prevista no art. 2º da nossa Constituição Federal. 
(g.n.)

A jurisprudência pátria, há muito, 
também aborda o assunto. Nesses termos é 
a Sentença de Primeiro Grau que consta dos 
autos do Mandado de Segurança nº 162/2015 
, de lavra do Douto Juízo da 2ª Auditoria da 
Justiça Militar do Estado de São Paulo, datada 
de 05 de maio de 2005:

[...] no caso concreto, o processo 
administrativo reconheceu a ocorrência de 
transgressão disciplinar, independentemente de 
ato definido como crime [...] nem por isso fica a 
Administração impedida de apreciar os aspectos 
residuais, que possam, por si só, constituir ilícitos 
infracionais. Há independência entre as esferas 
administrativa e judicial, conforme mandamento 
constitucional baseado na Tripartição dos Poderes 
(arts. 2º e 60, § 4º, da CF) [...] (g.n.)

Oportuno colacionar excerto de decisão 
em sede de Órgão Colegiado, exarada no 
âmbito da Egrégia Primeira Câmara do Tribunal 
de Justiça Militar do Estado de São Paulo, nos 
autos da Apelação Cível nº 3282/2014 , cuja 
data de elaboração é 25 de agosto de 2014:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO 
DE SÃO PAULO 

APELAÇÃO CÍVEL nº 3282/2014
RELATOR: SILVIO HIROSHI OYAMA
ORIGEM: Ação Ordinária nº 5034/13 - 2ª 

Auditoria – Divisão Cível.

Ementa: Ação Ordinária – Policial Militar – 
DEMISSÃO – Nulidade - não existência de provas 
do cometimento das transgressões disciplinares – 
absolvição criminal em processo sobre os mesmos 
fatos - art. 2º da Constituição Federal – conjunto 
probatório administrativo uníssono em desfavor 
do acusado – gravidade da conduta identificada – 
absolvição criminal fundada em juízo de incerteza 

– insuficiência de provas na seara penal – sentença 
de improcedência mantida – apelo improvido.

[...]
Diante da vedação do Poder Judiciário 

imiscuir-se no mérito administrativo, nos termos do 
art. 2º da Constituição Federal, resta tão somente, 
no sistema de freios e contrapesos, verificar se o 
ato administrativo em hostilizado foi prolatado 
com observância dos aspectos formais e materiais 
inerentes à espécie. 

Vale dizer, dentro do limite de 
discricionariedade atribuído pela lei, possui a 
autoridade administrativa espaço suficiente para 
decidir a questão, desde que o faça motivadamente. 
[...] (g.n.)

Em complemento, registre-se o Acórdão 
prolatado pela Justiça Castrense estadual em 
30 de abril de 2015, diga-se, com rico conteúdo 
pedagógico, nos autos da Apelação Cível nº 
3581/2015 , julgada pela Egrégia Segunda 
Câmara:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO 
DE SÃO PAULO 

APELAÇÃO CÍVEL nº 3581/2015
RELATOR: AVIVALDI NOGUEIRA JUNIOR
ORIGEM: Mandado de Segurança nº 5699/14 

- 2ª Auditoria – Divisão Cível.

Ementa: POLICIAL MILITAR. Mandado de 
Segurança. Pedido de reintegração de policial 
militar, expulso da Corporação, sob a alegação de 
que fora absolvido na esfera criminal comum, com 
base no art. 386, inc. IV do Código de Processo 
Penal. Sentença que julgou improcedente o 
pedido. Apelo buscando a reforma da r. Sentença, 
alegando que o decidido na esfera criminal 
autoriza a reintegração imediata do apelante, 
com o retorno ao ‘status quo ante’. A absolvição na 
esfera criminal, não traz consequências ao âmbito 
administrativo, porque o fato que não constitui 
infração penal, pode perfeitamente constituir 
infração administrativo disciplinar, e as esferas 
administrativa, civil e penal são independentes. [...]

O Apelante foi processado, julgado 
e apenado com a sanção de expulsão pela 
Administração Militar, pelo cometimento de 
transgressões disciplinares de natureza grave, 

consistentes em atos desonrosos e atentatórios à 
Instituição, e não pelos crimes previstos no Código 
Penal, dos quais restou absolvido. 

Independentemente de absolvição ou 
condenação na esfera penal, ou até mesmo 
do eventual oferecimento de denúncia pelo D. 
Representante do Ministério Público, não está a 
Administração impedida de emitir juízo de valor a 
respeito da conduta do policial militar, aplicando-
lhe penalidade cabível. O fato imputado pode 
infringir o Código Penal e também o Regulamento 
Disciplinar, sem que exista interferência de uma 
decisão em outra. É o preceito Constitucional da 
tripartição dos Poderes (art. 2º CF/88). [...] (g.n)

Por derradeiro, observa-se que o Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo, aborda 
a matéria em relatoria do Excelentíssimo 
Desembargador Francisco Casconi, na 
Apelação Cível nº 1016806-89.2015.8.26.0577  
datada de 13 de março de 2018, inclusive, com 
citação de decisão de Tribunal Superior:

[...] Em primeiro lugar, deve ser afastada a 
alegação de que a absolvição em seara criminal 
seria suficiente para declarar a inexistência de 
responsabilidade também na esfera cível. De 
fato, tais instâncias são dotadas de considerável 
independência, não havendo elemento impeditivo 
para que se busque o ressarcimento dos danos na 
área cível sem prejuízo da persecução penal [...]

Neste mesmo sentido, informativo do C. 
STJ em caso semelhante: [...] Informativo nº 0437 
do Superior Tribunal de Justiça, citando REsp 
1.117.131-SC, rel. min. Nancy Andrighi, julgado em 
01/06/2010 [...] (g.n.)

O RDPM também prestigia, com 
pluralidade, a independência das esferas de 
responsabilidade, por conseguinte aplicável 
ao direito administrativo-disciplinar na 
Instituição policial militar paulista:

Artigo 12 - Transgressão disciplinar é a 
infração administrativa caracterizada pela violação 
dos deveres policiais-militares, cominando ao 
infrator as sanções previstas neste Regulamento.

[...]
§ 5º - A aplicação das penas disciplinares

previstas neste Regulamento independe do 
resultado de eventual ação penal.

[...]
Artigo 44 - A sanção disciplinar não exime 

o punido da responsabilidade civil e criminal
emanadas do mesmo fato.

Parágrafo único - A instauração de inquérito 
ou ação criminal não impede a imposição, na 
esfera administrativa, de sanção pela prática de 
transgressão disciplinar sobre o mesmo fato.

[...]
Artigo 79 - O Conselho poderá ser 

instaurado, independentemente da existência 
ou da instauração de inquérito policial comum 
ou militar, de processo criminal ou de sentença 
criminal transitada em julgado. (g.n.)

Enfim, a Independência das Esferas 
de Responsabilidade constitui princípio 
constitucional amplamente prestigiado pela 
legislação em vigor, aplicável na Polícia Militar 
do Estado de São Paulo (PMESP) e reconhecido 
pela doutrina e jurisprudência pátrias.

4. REPERCUSSÃO DA DECISÃO PENAL
NAS DEMAIS ESFERAS DE RESPONSABILIDADE

Do que foi produzido até então, como 
regra geral , extrai-se que em face da prática 
de uma única conduta ilícita, o servidor 
público pode ser sancionado, isolada ou 
cumulativamente, nas três esferas distintas de 
responsabilidade (penal, civil e administrativa).

Além disto, decorre de princípio com 
importância constitucional que tais esferas 
de responsabilidade são independentes entre 
si, podendo, em regra, produzir decisões 
discordantes acerca de uma mesma causa, 
sem ocasionar, simplesmente por conta disto, 
qualquer irregularidade.

Ocorre que a independência das esferas 
de responsabilidade não é absoluta.

No sistema jurídico brasileiro, vigora a 
supremacia da decisão criminal  em detrimento 
das demais esferas, nos casos de divergência 
de resultado nos processos correlatos, ou seja, 
a decisão criminal pode ensejar mudança de 
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resultado nas demais, pois possui prevalência 
sobre elas.

Porém, nem todas as espécies de 
decisões criminais definitivas possuem 
o condão de repercutir nas esferas civil e
administrativa, sendo tal efeito reservado
somente a determinadas decisões penais
reveladoras de juízo de certeza . Tal regramento 
está fundamentado na legislação vigente,
conforme se observa a seguir:

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (Decreto-Lei 
nº 3.689/41) 

Art. 65. Faz coisa julgada no cível a sentença 
penal que reconhecer ter sido o ato praticado em 
estado de necessidade, em legítima defesa, em 
estrito cumprimento de dever legal ou no exercício 
regular de direito.

Art. 66. Não obstante a sentença absolutória 
no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta 
quando não tiver sido, categoricamente, 
reconhecida a inexistência material do fato.

CÓDIGO CIVIL (Lei nº 10.406/02)
Art. 935. A responsabilidade civil é 

independente da criminal, não se podendo 
questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre 
quem seja o seu autor, quando estas questões se 
acharem decididas no juízo criminal. (g.n.)

Desta forma, as decisões criminais com 
fundamento em excludente de ilicitude, na 
negativa de autoria ou na inexistência do 
fato, desde que sejam transitadas em julgado, 
acarretam repercussão nas demais esferas 
de responsabilização e, consequentemente, 
mudança dos resultados discordantes, graças 
à sua prevalência.

Pertinente colacionar excerto do Código 
de Processo Penal (CPP), bem como do 
Código de Processo Penal Militar (CPPM), com 
destaque das fundamentações absolutórias 
em juízo de certeza, que repercutem no 
âmbito civil e administrativo:

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (Decreto-Lei 
nº 3.689/41)

Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando 

a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:
I - estar provada a inexistência do fato;
II - não haver prova da existência do fato;
III - não constituir o fato infração penal;
IV – estar provado que o réu não concorreu 

para a infração penal
V – não existir prova de ter o réu concorrido 

para a infração penal;
VI – existirem circunstâncias que excluam o 

crime ou isentem o réu de pena (arts. 20, 21, 22, 
23 , 26 e § 1º do art. 28, todos do Código Penal), 
ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua 
existência;

VII – não existir prova suficiente para a 
condenação.

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR 
(Decreto-Lei nº 1.002/69)

Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá 
o acusado, mencionando os motivos na parte
expositiva da sentença, desde que reconheça:

a) estar provada a inexistência do fato, ou
não haver prova da sua existência;

b) não constituir o fato infração penal;
c) não existir prova de ter o acusado 

concorrido para a infração penal ;
d) existir circunstância que exclua a ilicitude

do fato ou a culpabilidade ou imputabilidade do 
agente (arts. 38, 39, 42, 48 e 52 do Código Penal 
Militar);

e) não existir prova suficiente para a 
condenação;

f ) estar extinta a punibilidade. (g.n.)

 Portanto, decisões criminais absolutórias 
com ausência do juízo de certeza, a exemplo 
da absolvição por insuficiência probatória, 
não levarão seus reflexos ao âmbito civil e 
administrativo. Nesse diapasão, Di Pietro 
(2009, p. 613) leciona com maestria acerca 
da não repercussão da absolvição criminal na 
esfera administrativa, assinalando que:

Quando a sentença for de absolvição, há 
que se distinguir os seus vários fundamentos, 
uma vez que as provas que não são suficientes 
para demonstrar a prática de um crime podem 
ser suficientes para comprovar um ilícito 
administrativo. (g.n.)

A matéria também é tratada com 
notável riqueza didática pela jurisprudência, 
pacificada por reiteradas manifestações dos 
tribunais. Dentre elas, interessante o conteúdo 
do Acórdão exarado pelo Egrégio Tribunal 
de Justiça Militar do Estado de São Paulo 
nos autos da Apelação Cível nº 2.758/2012 , 
de relatoria do Excelentíssimo Juiz Avivaldi 
Nogueira Junior, datado de 21 de junho de 
2012:

[...] Conveniente lembrar que a segunda 
parte da alínea “a” do artigo 439, do Código de 
Processo Penal Militar, refere-se à falta de provas, 
e é indiscutível que não houve o reconhecimento, 
pelo D. Juízo Criminal da inexistência do fato, 
e sim de que não houve provas da existência 
do fato crime. Daí, por via de consequência, tal 
decisão não tem a capacidade legal de refutar a 
responsabilidade administrativo-disciplinar do 
Apelante [...]

Justamente na segunda parte da alínea “a” 
do art. 439 do Código de Processo Penal Militar, o 
legislador deixa clara a insuficiência de provas da 
existência do fato-crime [...]

Dentre os inúmeros julgados nesse 
sentido, podem ser destacados os seguintes: “São 
independentes as instâncias penal e administrativa, 
só repercutindo aquela nesta quando se manifesta 
pela inexistência material do fato ou pela negativa 
de sua autoria (Precedentes do STF: STF - TP - MS 
22.438 - Relator Ministro Moreira Alves - j. 20.11.97 
- RTJ 166/171).

No mesmo sentido, ensina Odete Medauar, 
na obra “Direito Administrativo Moderno”, Editora 
Revista dos Tribunais, 2006, 10ª ed., p. 311: “Caso 
a absolvição na ação penal se fundamente na 
ausência de prova do fato, ausência de prova 
da autoria, ausência de prova suficiente para a 
condenação, não constituir o fato infração penal, 
não trará consequências no âmbito administrativo. 
Isso porque a falta ou insuficiência de provas para 
fins penais não implica necessariamente falta ou 
insuficiência de provas para caracterizar a conduta 
como infração administrativa; e o fato que não 
constitui infração penal pode constituir infração 
administrativa disciplinar”. (g.n.)

Em complemento é o Acórdão da 

Apelação Cível nº 3.227/2014 , de lavra de 
Egrégia Segunda Câmara do Tribunal de 
Justiça Militar do Estado de São Paulo, cuja 
decisão é datada de 06/03/2014:

POLICIAL MILITAR. Ação Ordinária. Pedido 
de tutela antecipada, indeferida em Primeiro 
Grau. Sentença que julgou improcedente o 
pedido. Recurso de Apelação. Alegação de que, 
pelos mesmos fatos ensejadores da demissão 
administrativa, o militar foi absolvido na esfera 
penal por não constituir o fato infração penal. 
Inteligência do art. 439, alínea ‘b’, do Código de 
Processo Penal Militar. [...] A absolvição na esfera 
criminal, não traz consequências ao âmbito 
administrativo, porque o fato que não constitui 
infração penal, pode perfeitamente constituir 
infração administrativo-disciplinar, e as esferas 
administrativa, civil e penal são independentes. 
Recurso não provido. Mantida a Sentença. (g.n.)

Em relação às decisões criminais que 
levam à condenação do servidor público, 
observa-se que a questão é tratada pela 
doutrina com bastante singeleza. De todo 
modo, importante trazer à baila, novamente, 
os ensinamentos de Di Pietro (2009, p. 613):

Quando o funcionário for condenado 
na esfera criminal, o juízo cível e a autoridade 
administrativa não podem decidir de forma 
contrária, uma vez que, nessa hipótese, houve 
decisão definitiva quanto ao fato e à autoria, 
aplicando-se o artigo 935 do Código Civil de 2002. 
(g.n.)

Assim, além das condenações criminais, 
somente haverá comunicabilidade da instância 
penal em detrimento das decisões correlatas 
exaradas de forma contrária nas instâncias 
civil e administrativa, especificamente, nos 
citados casos de absolvição calcada em juízo 
de certeza.

5 RESÍDUO ADMINISTRATIVO

Por derradeiro, há situações em que, 
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mesmo diante de uma absolvição criminal 
em face dos fundamentos legais que geram 
repercussão na esfera administrativa, persiste 
a possibilidade do servidor experimentar uma 
sanção no processo disciplinar correlato.

Estas situações decorrem da existência 
do chamado resíduo administrativo, tratado 
por Di Pietro (2009, p. 615) como falta residual. 
Segundo a doutrinadora, o servidor público “só 
pode ser punido pela Administração se, além 
daquele fato pelo qual foi absolvido, houve 
alguma outra irregularidade que constitua 
infração administrativa, ou seja, a chamada 
falta residual”.

Nesse passo, cabe consignar que somente 
há que se discutir a repercussão da absolvição 
criminal na decisão administrativa, se os fatos 
forem rigorosamente os mesmos analisados 
em uma e outra sede de responsabilidade, 
sem que haja qualquer falta residual apta 
a ensejar aplicação de sanção. Oportuno 
transcrever o seguinte excerto do Acórdão da 
Apelação Cível nº 2.456/11 , proferido em 14 
de agosto de 2012, pelo Egrégio Tribunal de 
Justiça Militar Estadual:

Mesmo havendo absolvição na esfera penal 
calcada na negativa de autoria ou inexistência 
do fato, a infração disciplinar pode ser mais 
abrangente, em razão de resíduo administrativo, 
o que autoriza a imposição de sanção disciplinar 
baseada na conduta residual. (g.n.)

Há muito o assunto é tratado pela 
jurisprudência. Nesses termos, colacione-se 
trecho de outro Acórdão exarado pelo Egrégio 
Tribunal de Justiça Militar do Estado de São 
Paulo, em Sessão Plenária, datado de 02 de 
março de 2011 :

EMBARGOS INFRINGENTES CÍVEL nº 05/08
(Apelação Cível nº 976/06 – Ação Ordinária 

nº 233/05 – 2ª Auditoria Militar)
[...]
A absolvição no juízo criminal não 

invalida nem impede a expulsão, em processo 
administrativo, senão quando naquele se 

estabeleça a inexistência do fato ou da autoria 
(STF, Pleno, RTJ 135/955) e não haja falta residual. 
A absolvição por motivos outros não repercute na 
instância administrativa, sendo sempre possível a 
sanção administrativa pela falta residual. 

Assim, somente a decisão judicial 
absolutória que traga como fundamento a 
negativa peremptória dos fatos ou de sua autoria 
e que abranja todos os motivos determinantes do 
ato exclusório é que autorizariam a repercussão 
ora almejada pelo embargante. Ressalto, como 
aponta a doutrina unanimemente, a necessidade 
da concorrência dos dois requisitos para que a 
decisão judicial repercuta na esfera administrativa, 
quais sejam: a) estar provada a inexistência do 
fato ou estar provado que o réu não concorreu 
para a infração penal; e b) persecução penal e 
administrativa pelos mesmos fatos. [...]

Acresça-se que restou constatado o 
cometimento, pelo embargante, de transgressão 
disciplinar, que ensejou a decisão legalmente 
adotada pela Administração, cujo mérito, repise-
se, não pode ser objeto de reapreciação pelo Poder 
Judiciário, pois tal valoração constitui o cerne da 
discricionariedade do ato administrativo. (g.n.)

Portanto, não há que se cogitar o 
afastamento da responsabilização disciplinar 
por ter sobrevindo decisão judicial absolutória, 
quando o processo administrativo contém 
elementos probatórios da prática de infração 
disciplinar que estejam além do apurado na 
esfera penal. 

A repercussão da decisão criminal no 
âmbito civil e administrativo também está 
prevista na Constituição do Estado de São 
Paulo, ao tratar do servidor público estadual:

Artigo 136 - O servidor público civil demitido 
por ato administrativo, se absolvido pela Justiça, 
na ação referente ao ato que deu causa à demissão, 
será reintegrado ao serviço público, com todos os 
direitos adquiridos.

[...]
Artigo 138 - São servidores públicos 

militares estaduais os integrantes da Polícia Militar 
do Estado.

[...]
§ 3º - O servidor público militar demitido por 

ato administrativo, se absolvido pela Justiça, na 
ação referente ao ato que deu causa à demissão, 
será reintegrado à Corporação com todos os 
direitos restabelecidos. (g.n.)

Porém, a forma incompleta com que o 
assunto foi tratado pelo constituinte estadual 
exigiu elaboração de parecer da Procuradoria 
Geral do Estado, órgão oficial de consultoria 
jurídica, que levou a ato normativo do 
Governador, publicado no Diário Oficial do 
Estado em 30 de março de 1990 , onde foi 
destacada a possibilidade de aplicação de 
sanção disciplinar quando presente o resíduo 
administrativo:

Processo – PGE-101.788/89 – Interessada 
– Secretaria da Fazenda. Assunto – Proventos.
Reintegração. Tendo em vista a manifestação do
Protocolo Geral do Estado e os termos do parecer
228/90, da Assessoria Jurídica do Governo, acolho,
em caráter normativo, o entendimento que limita
a aplicabilidade das regras dos artigos 136 e 138, 
§ 3º da Constituição Estadual aos casos em que a 
decisão judicial absolutória decorra da negação do 
fato ou de sua autoria e abranja todos os motivos
determinantes do ato demissório. Restitua-se à
Procuradoria Geral do Estado, com recomendação
de adoção, na defesa da Fazenda do Estado em
Juízo (g.n.).

Por fim, ressalte-se a existência da 
Súmula 18  exarada pela Suprema Corte, cuja 
aprovação ocorreu em Sessão Plenária datada 
de 13 de dezembro de 1963, que apresenta 
o seguinte conteúdo acerca da matéria:
“Pela falta residual, não compreendida pela
absolvição criminal, é possível a punição
administrativa do servidor público”.

CONCLUSÃO

Ex positis, em face do que foi produzido 
no presente trabalho, conclui-se que a falta 
residual administrativa, praticada pelo servidor 
público, pode ensejar responsabilidade e 
consequente aplicação de sanção, mesmo nas 
ocasiões prestigiadas por decreto absolutório 

irrecorrível no processo criminal correlato, 
ainda que fundado em juízo de certeza.

Apesar da absolvição criminal definitiva 
com fundamento na negativa de autoria, 
inexistência do fato ou excludente de ilicitude, 
a autoridade administrativa está autorizada 
a aplicar as devidas sanções em sua esfera 
de atribuições, por meio do devido processo 
legal encerrado em decisão regularmente 
motivada, graças ao denominado resíduo 
administrativo.
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O Regimento de Polícia Montada “9 de julho” 
na Revolução Constitucionalista.

Também notamos que os Regimentos e Esquadrões que rechaçamos paravam a  
retarguarda de sua linha, organizavam-se voltando a concentrar-se com os seus 

demais. Ficamos admirados em encontrar uma tropa ao qual não estávamos acostumados, 
pois depois que contamos isso aos outros, descobrimos que acabávamos de enfrentar os 
Paulistas, que constituíam a melhor Cavalaria inimiga.

General Avelar, Comandante-em-Chefe do Exército Argentino em 1827, durante a Guerra 
contra o Brasil.

Não é de se estranhar que o espírito
guerreiro sempre acompanhou os 

paulistas desde o Brasil Colônia até os dias 
atuais. Com a Criação da Milícia Bandeirante 
em 1831 trinta homens foram destacados 
para comporem uma Seção de Cavalaria, 
esses cavalarianos evluiram em conjunto com 
a instituição chegando em 1892 ao status 
de Regimento. Porém em 1906 com a vinda 
da Missão Militar Francesa é que a Cavalaria 
teve a sua maior evolução profissional se 
tornando uma verdadeira maquina militar 
de Segurança Pública e Bélica. Não é a toa 
que Rui Barbosa, quando em visita as terras 
de Piratininga, disse: “A mais perfeita tropa 

do país”, realmente nos revelando o nível 
de profissionalismo e disciplina da Força.  

Em 23 de maio de 1932 assume o Comando 
Geral da Força Pública do Estado de São Paulo 
o Tenente-Coronel Julio Marcondes Salgado,
que dois dias depois é promovido ao posto de
Coronel, militar que havia servido de Soldado
a Tenente-coronel na Cavalaria da Força, tratou 
logo de intervir no Regimento, retirando os
Oficiais “miguelistas”, que seguiam o General
Miguel Costa, de suas funções.

Com a eclosão da Guerra Paulista em 
9 de julho de 1932, toda a Força Pública do 
Estado de São Paulo, mais de 10.000 homens, 

Cap PM Fernando de Medeiros Vasconcelos

se mobilzou para servir a causa Paulista, 
com isso o Regimento de Cavalaria da Força, 
Unidade estratégica, teve seu Comandante, 
o Tenente Coronel Daniel Costa, irmão do 
General Miguel Costa, afastado de sua fun-
ção, quem assume o Comando da Cavalaria 
é o então Tenente-Coronel Azarias da Silva.

O Regimento teve sua tropa dividida para 
lutar em vária frentes no interior do Estado e 
ainda continuou com parte do seu efetivo para 
defender a cidade de São Paulo. Cabe ressaltar 
que o objetivo das tropas Federais era o de 
chegar até a capital paulista e ocupá-la.

Em 08 de julho o Regimento entra em 
prontidão rigorosa a partir das 20 horas, no 
dia 09 de julho, logo pela manhã, a primeira 
missão da cavalaria será a tomada do 
Destacamento de Aviação Militar do Exército 
Brasileiro, no Campo de Marte, com a tomada 
das instalações físicas com suas aeronaves, 
bem como a detenção do Tenente Casimiro 
Montenegro, comandante da unidade 
e futuro Marechal-do-ar da Força Aérea 
Brasileira, e demais militares que não aderiram 
à causa. Tal Destacamento pertencera a 

FPSP e havia sido tomado pelo Governo 
Federal após a Revolução de 1930, durante 
a intervenção de Getúlio Vargas no Estado.  

No dia 18 de julho é enviada para Itararé, 
no Setor Sul, a tropa do 3º Esquadrão, com 
um contingente de 130 homens com 115 
cavalos; em 23 de julho envia para operar na 
região de Ribeirão Preto um Destacamento 
com 125 homens comandados pelo Capitão 
Sebastião do Amaral, que posteriormente 
atuaria no Setor Sul. Em 30 de julho, 
devido aumento da intensidade dos 
combates, é enviado para a cidade de 
Cruzeiro a tropa do Esquadrão de 
Comando e Serviço, com 12 homens, o 1º 
Esquadrão, com 92 homens, comandados 
pelo Capitão Manoel da Rocha Marques, e 
o 3º Esquadrão, com 69 homens, 
comandados pelo Capitão José Camili 
Gomes. Todo o efetivo, que estava em 
Cruzeiro, teve um reforço de 15 homens, 
que chegaram  no dia 1 de agosto, em 
16 de agosto segue para o município de 
Queluz o 2º Tenente João Oliveira de 
Mello com 45 homens. 

Imagem: Regimento de Cavalaria do Rio Pardo durante as honras fúnebres ao General 
Salgado.

Fonte: Museu da Imagem e do Som.
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Durante a guerra, a cavalaria 
atuou em vários tipos de missões, 
como a de reconhecimento, contenção 
(nesse tipo de missão foram utilizadas 
suas unidades de metralhadoras), 
patrulhamento das estradas, destruição de 
pontes, ações de choque durante as 
batalhas e principalmente apoio aos 
demais batalhões de infantaria. Houve um 
episódio que o Cap Alfredo Feijó, quando 
em 

Em 28 de julho parte para o Setor Sul o 
Regimento de Cavalaria do Rio Pardo formado 
por 326 homens, comandados pelo Capitão 
Alfredo Feijó, tal unidade era composta por 
homens do Regimento de Cavalaria e por 
jovens voluntários da região de Ribeirão 
Preto, todos montados em Manga-largas 
doados pela sociedade daquela localidade, 
tal unidade participou das Honras fúnebres 
ao então Cel Júlio Marcondes Salgado, que 
havia falecido devido a ferimentos causados 
durante uma demonstração de um morteiro e 
que seria promovido a General post mortem , O 
“Rio Pardo” partiu, no dia seguinte ao enterro, 
às 8 horas, da estação Barra Funda, em um 
trem militar que os levou até Itapetininga, 
onde pernoitaram dando início as Operações 
de Guerra no dia seguinte. 

No Setor Sul o Regimento entrou em 
combate com o objetivo de evtar o avanço das 
tropas que vinham do Sul do país, suas ações 
se concentraram na região que compreende 
os municípios de Itapetininga, Itararé, Buri, 
onde houve uma das mais desesperadas 
batalhas do conflito, com um grande número 
de mortos e prisioneiros, as tropas federais 
foram rechaçada pelos Paulista graças a 
atuação da Cavalaria em Capão Bonito, Faxina, 
hoje Itapeva, e Itapera.

“A bravura como condição 
inerente a Cavalaria, deu riqueza à sua 
capacidade de ação.”

Coronel Alfredo Feijó.

Clarim do Regimento de Cavalaria durante a 
Revolução.

Fonte: Museu da PMESP.

deslocamento com sua tropa, viu um 
grande contingente de tropas federais 
iniciando a travessia de uma ponte, de 
imediato ordenou ao seu Pelotão de 
Metralhadoras, que eram conduzidas por 
moares, que apeassem e armassem 
tais apetrechos, em seguida ordenou ao 
pelotão abrissem fogo. Com tal manobra 
conseguiu ganhar tempo e atrasar o avanço 
do inimigo.

Atuando em movimento não 
ficando presa ao terreno, as unidades a 
cavalo eram constantemente alvos dos 
aviões inimigos, conhecidos como 
vermelhinhos, que ao verem a cavalaria 
se deslocando abriam fogo com 
metralhadoras ou lançavam bombas 
incendiárias. Por principio a 
Cavalaria não marcha durante a noite, 
no teatro de operações era muito comum 
os cavalarianos dormirem equipados ao 
relento, onde somente o equipamento 
dos cavalos eram afrouxados para evitar 
lesões. Ao longo da campanha muitos 
cavalos morriam ou eram deixados para 
trás, devido algum tipo de lesão, debilidade 
ou doença, tais solípedes eram 

substituídos por outros, requisitados junto às 
fazendas locais. Um dado interessante é que 
os cavalos que morriam, foram enterrados 
como manda a tradição militar, e não deixados 
para servirem de alimentos aos abutres.  

Durante as marchas, uma das manobras 
mais difícil de ser realizada é a 
transposição de um curso d´agua, houve 
um momento que a tropa precisou passar 
para outra margem do rio Paranapanema, 
os solípedes foram desequipados e 
homens e cavalos fizeram a travessia a 
nado, todo o equipamento foi 
transportado em barcos improvisados, 
durante a travessia houve a perda de 
solípedes e soldados, que morreram 
afogados devidos ao grande volume de 
água daquele rio.  

Em toda a campanha, a Cavalaria seguiu a 
risca quatro verbos: zelar, marchar, vigiar e lutar. 

Em 2 de outubro o armistício é assinado 
na cidade de Cruzeiro pondo fim a Guerra 
paulista que causara tantas mortes de 
brasileiros. No dia 5, do mesmo mês, inicia o 
regresso das tropas destacadas ao Regimento. 

Durante a Epopeia dois Oficiais do 
Regimento chegaram a comandar unidades de 
infantaria como foi o caso do Capitão Cândido 
Bravo que comandou o Batalhão “14 de 
julho” formado por voluntários da Escola 
Politécnica e do Mackenzie, e o Capitão 
Arlindo de Oliveira que, promovido a Major por 
telegrama, assumiu o Setor de Fundão dentro do Setor Sul, após
sua promoção, sua Unidade ficou conhecida 
como “Batalhão Arlindo”, durante uma missão 
de observação, ele foi capturado por tropas 
gaúchas, vindo a ser solto depois do conflito.  

Após a Guerra o Eterno Regimento, da 
rua Jorge Miranda, voltou ao sua missão 
princiapal, de garantir a ordem e tranquilidade 
pública em suas atividades de Polícia 
Montada, ao longo da campanha demostrou 
ser uma Unidade diferenciada possuidora das 
mais belas tradições militares e de homens 
abnegados com grande espírito de corpo, 
que, com coragem serviram ao seu país 
enfrentarando o inimigo de forma aguerrida 
e honrosa, cumprindo com seu dever, pondo 
suas vidas em holocausto por uma sociedade 
mais justa e livre de uma ditadura. Devido a 
sua heroica participação durante a Revolução 
Constitucionalista, o Exmo. Governador do 
Estado de São Paulo, Dr. Jânio Quadros, de 
1955 a 1959, determinou que a Cavalaria 
da Força anexasse a data “9 de julho”, dia do 
início da Revolução, a seu nome, passando 
a se chamar Regimento de Cavalaria “9 de 
julho”, que em 1970 com a reestruturação da 
instituição, mudou o seu nome para o atual: 
Regimento de Polícia Montada ‘9 de julho”.    

Tropa do Regimento em deslocamento no 
Setor Sul.

Fonte: Museu da PMESP.

Tropa do Regimento fazendo travissia de um 
curso d’agua. 

Fonte: Museu da PMESP.
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INSERÇÃO ACADÊMICA DAS POLÍCIAS
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Autores:
1. INTRODUÇÃO

 Em um mundo globalizado e tecnológico 
pautado por constantes mudanças culturais e 
comportamentais, onde as relações humanas 
são repensadas constantemente, dando 
azo, segundo Johann et al. (2015, p. 109), 
ao conceito de “modernidade líquida”, é 
imperioso para qualquer organização valer-
se de produção de conhecimento robusta, 
reflexiva e adaptativa, importando a revisão 
de suas bases de educação e ensino por meio 
de conexões com variados públicos.

A temática da Inserção Acadêmica 
das Polícias será explorada, neste artigo, de 
acordo com as experiências institucionais 
de inserção e inter-relação da Gestão de 
Conhecimento da Polícia Militar do Estado de 
São Paulo (PMESP) com o Sistema Estadual de 
Educação. Preliminarmente, a argumentação 

recairá sobre o arcabouço normativo relativo 
à temática, com destaque à Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação e Lei de Ensino da Polícia 
Militar.

Na sequência, a ideia é contextualizar, 
em linhas gerais, o panorama de outras 
polícias conforme as respectivas aderências a 
sistemas civis de educação e ensino, visando 
diagnosticar o grau de inserção acadêmica 
de forças análogas no cenário nacional. 
A inevitável comparação com a realidade 
vivenciada pela PMESP importa na medida em 
que elucida até que ponto há atraso ou não nas 
investidas da força paulista e, por conseguinte, 
se há distanciamento do conhecimento 
produzido em nossas escolas de formação e 
aperfeiçoamento em relação ao preconizado 
no universo acadêmico civil.

O presente Artigo Científico, na área das Ciências Policiais, tem como objetivo 
principal analisar a inserção acadêmica da Polícia Militar do Estado de São Paulo 
no cenário civil de ensino estadual. Entre as circunstâncias de inserção destacam-

se a equivalência entre cursos militares e civis, além do reconhecimento de curso de pós-
graduação institucional pelo Conselho Estadual de Educação. As bases de estudo referem-se 
à legislação nacional e estadual, em especial à Lei de Diretrizes e Bases da Educação e Lei de 
Ensino da Polícia Militar, ao que se somam resoluções e pareceres estaduais. Verifica-se também 
no presente artigo como se deu, até o presente momento, a inserção acadêmica de outras 
polícias do Brasil, de modo a permitir comparativo com o grau de inter-relação verificado na 
Polícia Militar paulista. Por fim, são elencados os desafios que a Instituição deverá superar para 
consolidar maior amplitude e conexão com o universo acadêmico de pesquisas científicas, 
tecnológicas e humanísticas. O contexto em questão visa garantir que a Polícia Militar imponha-
se como polo de referência no cenário educacional por meio de intercâmbio e colaboração 
mútua, contribuindo como entidade formadora da opinião pública.

Resumo
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Ato contínuo, pretende-se explorar, 
especificamente, o grau de inserção acadêmica 
da PMESP, sobretudo por conta de recentes 
conquistas na área, a saber: (i) equivalência de 
estudos do Bacharelado em Ciências Policiais 
de Segurança e Ordem Pública e (ii) criação 
de curso de pós-graduação lato sensu de 
Gestão de Segurança Pública e consequente 
reconhecimento da Academia de Polícia 
Militar do Barro Branco (APMBB) como Escola 
de Governo.

Por fim, intenciona-se traçar alguns 
desafios que a PMESP terá que superar para 
consolidar a inter-relação com o sistema civil 
de ensino, de modo a firmar-se na vanguarda 
acadêmica de produção de conhecimento e 
pesquisa, otimizando, como objetivo maior, 
a manutenção da prestação de serviços de 
excelência à sociedade.

2. REFERENCIAL NORMATIVO

A Lei federal nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
– LDB), no sentido de elucidar as reivindicações 
da PMESP no tocante à consolidação de
Sistema de Ensino próprio, importa em dois
artigos na sequência transcritos:

B“Art. 17. Os sistemas de ensino dos Estados 
e do Distrito Federal compreendem:

I – as instituições de ensino mantidas, 
respectivamente, pelo Poder Público estadual e 
pelo Distrito Federal;

[...]
Art. 83. O ensino militar é regulado em lei 

específica, admitida a equivalência de estudos, de 
acordo com as normas fixadas pelos sistemas de 
ensino”.

Quanto ao art. 17, inciso I, convém 
ressaltar o entendimento de que os Órgãos 
de Apoio de Ensino Superior (OAES) da Polícia 
Militar fazem parte do sistema de ensino 
do Estado de São Paulo. Este argumento 
é necessário para embasar as pretensões 
de equivalência de estudos, tal como, mais 

recentemente, consolidou-se por ação 
do Conselho Estadual de Educação (CEE) 
referente ao Bacharelado em Ciências Policiais 
de Segurança e Ordem Pública.

Já o art. 83, paradoxal no tocante 
ao artigo anterior, remete à ideia de 
independência do ensino militar, bastando 
regulação em lei específica. Apesar de, a priori, 
compreender-se que a concepção de sistema 
de ensino próprio é benéfica, legitimando os 
planos pedagógicos e curriculares militares 
e policial-militares, é fato que, se vista sem o 
tratamento adequado, tende a distanciar as 
bases de ensino institucionais no tocante ao 
ensino público e privado civis, justamente 
na contramão dos propósitos de inserção 
acadêmica das polícias.

Por conta da previsão de regulação 
do ensino militar em lei específica, houve a 
edição, especificamente no que nos afeta, da 
Lei Complementar nº 1.036, de 11 de janeiro 
de 2008, instituindo o Sistema de Ensino da 
Polícia Militar do Estado de São Paulo. A norma 
em apreço deixa transparecer em alguns 
dispositivos o ideário de aproximação do 
sistema de ensino institucional no que atina 
à comunidade acadêmica civil, à criticidade 
do pensamento e ao fomento de pesquisas 
científicas, tecnológicas e humanísticas, 
conforme se vê a seguir:

“Art. 3º. O Sistema de Ensino da Polícia Militar 
fundamenta-se nos seguintes princípios:

I – integração à educação nacional;
[...]
V – pluralismo pedagógico;
VI – edificação constante dos padrões 

morais, deontológicos, culturais e de eficiência.
Art. 4º. O Sistema de Ensino da Polícia Militar 

valorizará: [...]
II – a integração permanente com a 

comunidade;
[...]
VI – a democratização do ensino;
VII – a estimulação do pensamento reflexivo, 

articulado e crítico;
VIII – o fomento à pesquisa científica, 

tecnológica e humanística.
[...]
Art. 7º. A Polícia Militar promoverá 

seminários, cursos, estágios, encontros técnicos 
e científicos, objetivando o aperfeiçoamento 
profissional, o intercâmbio cultural e a integração 
social e comunitária de seus profissionais.

[...]
Art. 13. Os cursos e as atividades de educação 

previstos no artigo 7º desta lei, desenvolvidos pelo 
Sistema de Ensino da Polícia Militar, dependendo 
de sua natureza e da conveniência da Instituição, 
poderão ser frequentados por policiais militares 
nacionais e estrangeiros, por militares das Forças 
Armadas, brasileiras ou de outras nações, desde 
que atendidos os requisitos desta lei complementar 
e seu regulamento e, para os estrangeiros, a 
legislação pertinente.

Parágrafo único - Os cursos de que trata o 
“caput” deste artigo poderão ser frequentados 
por civis, desde que atendidos os objetivos 
institucionais da Polícia Militar, segundo parecer 
do Órgão de Direção Setorial de Ensino”.

 Na sequência, outros dois documentos 
normativos – Decreto estadual nº 54.911, de 
14 de outubro de 2009 (regulamentador da 
Lei de Ensino), e Diretriz Geral de Ensino [DGE 
(D-5-PM)] – vão ratificar os princípios e regras 
elencadas na Lei Complementar nº 1.036/08. O 
Decreto de Ensino, inclusive, tratará com maior 
precisão a possibilidade de civis frequentarem 
especializações da Polícia Militar desde que 
haja intercâmbio ou mútua cooperação:

“Art. 23. O corpo discente é constituído 
pelos policiais militares matriculados nos diversos 
cursos ou estágios da Polícia Militar.

§ 1º - Poderão ser matriculados civis, 
militares nacionais e estrangeiros, observado o 
interesse da Polícia Militar, desde que preencham 
as condições exigidas neste regulamento e tenham 
sido aprovados em processo de seleção adequado 
à frequência do ensino superior, observadas as 
peculiaridades do Estado ou País de origem.

§ 2º - A matrícula prevista no parágrafo
anterior fica também condicionada à existência 
de intercâmbio ou mútua cooperação na área de 
ensino superior entre as instituições”.

A DGE, por sua vez, realça os fundamentos 
da Política de Ensino, a saber:

 “Art. 3º. São fundamentos da Política de 
Ensino, entre outros:

I - a qualificação de recursos humanos para 
o exercício das funções atribuídas aos integrantes
dos Quadros da Polícia Militar, observando, em
especial:

a) o emprego no exercício da polícia 
ostensiva e de preservação da ordem pública, de 
atividades de bombeiros e de defesa civil;

b) prover cargos existentes;
c) atender às competências, habilidades 

e atitudes decorrentes das funções acometidas 
ao policial militar para desempenho de suas 
atividades nos programas de policiamento e nas 
administrativas das OPM, previstas na matriz de 
competência;

d) capacitar a progressão na carreira do
policial militar;

e) aperfeiçoar o processo de gestão 
institucional, de forma contínua.

II – o desenvolvimento das Ciências Policiais 
de Segurança e Ordem Pública e a sua difusão, 
inclusive para o público externo a PMESP, na 
conformidade da legislação de Ensino e desta 
Diretriz;

III – a integração à educação nacional, sem 
prejuízo e nos limites das finalidades previstas no 
inciso I deste artigo;

[...]
IX – valorizar:
[...]
c) o policial militar como profissional de

segurança pública e defensor da sociedade;
d) a integração permanente com a 

comunidade, conforme a filosofia de Polícia 
Comunitária;

e) as estruturas e convicções democráticas,
especialmente a crença na justiça, na ordem e no 
cumprimento da lei;

[...]
j) o intercâmbio nacional e internacional

em favor de docentes e discentes, na busca de 
conhecimentos relativos às atividades da Polícia 
Militar.

§ 1º – Os aspectos mencionados no 
presente artigo devem permear os conteúdos 
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programáticos dos currículos das atividades de 
ensino, como motivo de reflexão e discussão, 
constituindo temas centrais do ensino policial-
militar, ao lado do relacionamento interpessoal, 
da gestão contemporânea pela qualidade e da 
resolução pacífica dos conflitos”.

3. PANORAMA DA INSERÇÃO ACADÊMICA 
DAS POLÍCIAS NO BRASIL

Neste capítulo pretende-se, em breve 
síntese, identificar de que modo outras polícias 
têm trabalhado a questão da inter-relação 
com centros acadêmicos de natureza civil, 
entendendo-a como estratégia institucional 
para a ampliação de conhecimentos e 
comunhão de experiências visando à 
integração da educação nacional e gestão 
contemporânea pela qualidade.

De acordo com Souza Junior (2016, p. 
85-87), existem estabelecimentos militares
de ensino estaduais credenciados como
Instituições de Ensino Superior (IES) com
reconhecimento de cursos de bacharelado.
São eles: (i) Instituto Superior de Ciências
Policiais da Academia de Polícia Militar do
Distrito Federal (DF) com o Curso de Ciências
Policiais; (ii) Academia de Polícia Militar Costa
Verde (MT) com o Curso de Bacharelado em
Segurança Pública; (iii) Academia de Polícia
Militar de Minas Gerais (MG) com o Curso de
Bacharelado em Ciências Militares – Área de
Defesa Social; (iv) Academia de Bombeiros
Militar de Minas Gerais (MG) com o Curso em
Ciências Militares – Prevenção e Gestão de
Catástrofes; (v) Academia de Polícia Militar do
Guatupê (PR) com o Curso de Graduação em
Segurança Pública; (vi) Academia Integrada
de Defesa Social (PE), que integra a formação
unificada das Polícias Civil e Militar daquele
estado, com os Cursos de Formação de Oficiais
Policial Militar e Bombeiro Militar; (vii) Centro
de Ensino da Polícia Militar do Estado de Santa
Catarina (SC) com o Bacharelado em Ciências
Policiais.

Souza Junior (2016, p. 87-88) também 
elencou estabelecimentos de ensino militar 

estaduais que oferecem cursos de tecnologia, 
reconhecidos pelo sistema de ensino civil como 
de graduação, conforme segue: (i) Instituto 
Superior de Ciências Policiais da Academia 
de Polícia Militar do Distrito Federal (DF) com 
o Curso Tecnológico em Segurança Pública;
(ii) Centro de Aperfeiçoamento de Praças do
Mato Grosso (MT) com o Curso Superior de
Tecnologia em Segurança Pública, destinado
a soldados; (iii) Academia de Polícia Militar
de Minas Gerais (MG) com o Curso Superior
de Tecnologia em Atividades de Polícia
Ostensiva, destinado a soldados, Curso de
Tecnólogo em Segurança Pública, destinado
a sargentos, e Curso Superior de Tecnologia
em Gestão de Segurança Pública, destinado
a oficiais; (iv) Academia de Bombeiros Militar
de Minas Gerais (MG) com o Curso Superior
de Tecnologia em Segurança Pública – Gestão
e Gerenciamento de Catástrofes, destinado a
soldados; (v) Centro de Ensino da Polícia Militar 
de Santa Catarina (SC) com o Curso Superior
de Tecnologia em Segurança Pública.

Ainda Souza Junior (2016, p. 88-89) 
traz relação de estabelecimentos de ensino 
estaduais que oferecem cursos de pós-
graduação lato sensu habilitados junto ao 
sistema de ensino civil: (i) Instituto Superior 
de Ciências Policiais da Academia de Polícia 
Militar do Distrito Federal (DF) com quatro 
cursos – Gerenciamento de Trânsito, Gestão 
Ambiental, Docência do Ensino Superior e 
Direito Penal e Processo Penal Militar; (ii) 
Academia de Polícia Militar de Minas Gerais 
(MG), que possui equivalência do Curso 
de Pós-graduação Lato Sensu em Gestão 
Estratégica de Segurança Pública, destinado 
a oficiais superiores, e do Curso de Pós-
graduação Lato Sensu em Segurança Pública, 
destinado a capitães, além da oferta de outros 
cinco cursos – Polícia Comunitária, Gestão 
Estratégica, Direitos Humanos, Direito Penal e 
Processual Penal Militar e Inteligência Policial; 
(iii) Academia Integrada de Defesa Social (PE)
com o Curso de Especialização em Segurança 
Pública, destinado a oficiais superiores da 

Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, 
bem como a delegados e peritos da Polícia 
Civil; (iv) Centro de Ensino do Bombeiro 
Militar de Santa Catarina (SC) com o Curso de 
Especialização em Gestão de Riscos e Eventos 
Críticos. As Academias de Polícia Militar do 
Distrito Federal e de Minas Gerais oferecem 
vagas para civis em tais cursos.

Resta mencionar que, no Estado de São 
Paulo, a Academia de Polícia “Dr. Coriolano 
Nogueira Cobra” (Acadepol), da Polícia Civil, por 
meio da Portaria GP nº 64/2010, é autorizada a 
ministrar cursos de pós-graduação mediante 
prévia autorização dos órgãos estaduais ou 
federais. Para ilustrar, a Acadepol oferece 
o Curso de Pós-graduação Lato Sensu em
Direitos Humanos e Segurança Pública 
no Brasil a integrantes da própria Polícia
Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Forças
Armadas, Ministério Público, Poder Judiciário,
Defensoria Pública, Guardas Municipais, etc.
sob a condicionante de que sejam graduados
em Direito.

4. CENÁRIO DE INSERÇÃO ACADÊMICA
DA PMESP

Notadamente a PMESP tem empenhado 
esforços para o reconhecimento de seus 
órgãos de ensino e cursos no universo 
acadêmico civil, o que, consequentemente, 
impacta na revisão curricular e estrutura das 
especializações interna corporis de modo a 
cumprir as exigências impostas pelo Ministério 
da Educação e Secretaria Estadual da Educação. 
Dentre as mais significativas exigências estão 
a carga horária mínima e os procedimentos 
relativos à integralização e duração dos cursos 
de graduação, bacharelados, na modalidade 
presencial, tal como dispõe a Resolução CNE/
CES nº 2, de 18 de junho de 2007.

Após proceder a ajustes curriculares, o 
Diretor de Ensino da PMESP encaminhou ao 
CEE, em junho de 2016, consulta concernente 
à possibilidade de equivalência entre, de 
um lado, os Cursos de Técnico (formação 

de soldados), Tecnólogo I e II (formação e 
aperfeiçoamento de sargentos) e Bacharel 
(formação de oficiais) em Ciências Policiais 
de Segurança e Ordem Pública, previstos na 
Lei Complementar nº 1.036/08, e, de outro, 
seus análogos oferecidos pelo sistema civil de 
ensino.

Por intermédio do Parecer CEE nº 142, de 
21 de março de 2017, o Curso de Graduação 
em Ciências Policiais de Segurança e Ordem 
Pública foi considerado equivalente a um 
curso de bacharelado no âmbito civil, todavia 
sem paralelo de comparação. Já aos Cursos 
Superiores de Técnico e Tecnólogo I e II de 
Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem 
Pública, por não perfazerem condições de 
carga horária e objetivos condizentes com 
o sistema civil, foi negada a equivalência,
recomendando-se que a Polícia Militar
adote medidas necessárias de adequação da
matriz curricular e carga horária conforme
os objetivos pretendidos para a formação
superior.

Outra reivindicação que obteve resultado 
favorável à Polícia Militar junto ao CEE refere-
se à autorização para funcionamento do 
Curso de Pós-graduação Lato Sensu de Gestão 
de Segurança Pública, que, por decorrência, 
elevou a APMBB ao patamar de Escola de 
Governo. Os termos da autorização foram 
preconizados no Parecer CEE nº 492, publicado 
no Diário Oficial do Estado de 19 de outubro 
de 2017. O curso é destinado a militares e civis, 
totalizando 40 vagas, com carga horária de 
462 horas distribuídas em 4 semestres letivos. 
A pós-graduação foi formalizada sobre três 
eixos fundamentais: Ciências Policiais, Ciências 
Criminais e Metodologia/Pesquisa.

Na análise do CEE acerca do curso 
em questão foram julgadas adequadas a 
infraestrutura e as condições pedagógicas da 
APMBB, tendo sido detectado como único 
ponto frágil o acervo da biblioteca. Cumpre 
argumentar, no entanto, que, até o momento, 
nenhuma edição da citada pós-graduação foi 
levada a efeito, o que gera sinal de alerta pois 
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a validação da pós-graduação, nos termos do 
parecer, tem prazo de cinco anos.

Merecem igual reverência as parcerias 
firmadas com instituições de ensino civis 
objetivando a especialização de policiais 
militares, de acordo com interesse, 
competência e disponibilidade, consoante 
ofertas previamente acordadas. A título de 
exemplo, destaca-se o Protocolo de Intenções 
firmado com o Insper – Instituto de Ensino e 
Pesquisa, em 8 de junho de 2015, com vigência 
de 4 anos, estipulando a concessão de bolsas 
de estudos para policiais militares do serviço 
ativo. O protocolo abrange tanto cursos de 
pós-graduação lato sensu quanto cursos de 
mestrado profissional (pós-graduações stricto 
sensu), estes em Administração e Economia, 
daquela renomada instituição.

Diante desse cenário, verifica-se que 
a Polícia Militar do Estado de São Paulo não 
destoa demasiadamente de outras instituições 
policial-militares do Brasil, embora as inserções 
da força paulista aqui representadas tenham 
se dado notadamente nos últimos três anos, 
demonstrando atraso nas investidas de maior 
conexão com o ambiente civil de educação 
e ensino. Falta-nos, a bem da verdade, 
significando maior prejuízo, o reconhecimento 
como IES, o que levaria ao credenciamento 
dos OAES, gradativamente, na categoria 
de faculdades, centros universitários e 
universidades.

5. DESAFIOS DA PMESP

Apesar de a Polícia Militar ter 
conquistado recentes vitórias no cenário de 
inserção acadêmica estadual, o que se deve, 
entre outros fatores, à presença de um oficial 
da ativa1 entre os conselheiros do CEE, é 
notório que grandes desafios ainda deverão 
ser superados para que o Sistema de Ensino 
institucional seja reconhecido e igualado a 
outros desenvolvidos em centros de excelência 
do saber e do conhecimento.

A promulgação de legislação de 

ensino própria permitiu-nos segurança 
e legitimidade na edificação de políticas 
educacionais e de ensino, todavia ainda há 
dificuldades, por exemplo, na estipulação 
de conteúdos curriculares condizentes com 
as competências que se almejam alcançar 
por meio das especializações. Nesse sentido, 
muitos currículos não trazem claramente 
quais objetivos devem ser atingidos ao 
final das especializações, tampouco se 
existe adequação dos conteúdos e práticas 
pedagógicas conforme as atividades foco das 
especializações.

Outra preocupação diz respeito às 
metodologias de ensino, ainda muito 
centradas no modelo expositivo, em que o 
conhecimento emana indistintamente do 
professor, e não em modelos participativos, 
como situações-problema, em que o 
conhecimento é construído pelos discentes 
mediante proposições e inferências dadas 
pelo professor. Metodologias modernas já 
foram contempladas nas atuais Normas para 
Elaboração e Revisão de Currículos e Planos de 
Sessão (NERC) da Polícia Militar (vide Nota de 
Instrução nº PM3-004/03/17, de 23 de outubro 
de 2017), mas ainda não estão plenamente 
assimiladas nos ambientes escolares, o 
que tende a prejudicar a construção do 
pensamento reflexivo, articulado e crítico do 
público discente.

Especificamente acerca da inserção 
acadêmica da PMESP, ressaltamos os seguintes 
desafios, que carecem de ações e medidas 
saneadoras:

 . Estabelecimento de condições para 
que os OAES sejam reconhecidos não somente 
como Escolas de Governo mas como legítimas 
Instituições de Ensino Superior no cenário 
estadual e nacional;

 . Equivalência dos Cursos Superiores de 
Técnico e Tecnólogo I e II de Polícia Ostensiva 
e Preservação da Ordem Pública em relação ao 
sistema civil de ensino, nos moldes de como 
se procedeu a equivalência do Bacharelado 
em Ciências Policiais de Segurança e Ordem 

Pública;
 . Equivalência do Curso de Bacharelado 

em Educação Física, o qual, conquanto 
se intitule “bacharelado”, não possui 
correspondência com o sistema civil de ensino 
na atualidade. Convém salientar, no entanto, 
que tanto a carga horária, acima das 3.200 
horas estipuladas pela Resolução CNE/CES 
nº 4, de 6 de abril de 2009, quanto o período 
de 4 anos para integralização do curso já 
são atendidos nos termos da normatização 
vigente;

. Equivalência do Mestrado e Doutorado 
em Ciências Policiais de Segurança e Ordem 
Pública com o sistema civil de ensino, 
perfazendo as condicionantes da Fundação 
CAPES do Ministério da Educação, sobretudo 
para que se outorgue a recomendação e 
reconhecimento desses cursos no Brasil;

. Ampliação de parcerias com outras 
instituições públicas e privadas, a exemplo do 
Insper, para fomentar a excelência da gestão 
de conhecimento através de intercâmbio ou 
mútua cooperação;

. Investimentos e otimização dos acervos 
físicos e virtuais das bibliotecas dos OAES, 
interligando-os com outras fontes de consulta 
universitárias de referência;

. Ampliação de cursos de pós-graduação 
lato sensu institucionais, com a participação 
de civis, para consolidar a Polícia Militar 
como formadora de opinião pública técnica e 
especializada.

6. CONCLUSÃO

“No universo da cultura o centro está 
em toda parte”, frase atribuída ao doutrinador 
Miguel Reale, possibilita refletir sobre a 
necessidade de inserções em diversos campos 
do conhecimento, de diferentes níveis e 
afetos a variados públicos. A própria condição 
multidisciplinar da Polícia Militar, atuando em 
plurais setores, causas e demandas sociais, 
determina suporte em fontes do saber amplas 
e indistintas.

Não há dúvidas da organização e 
legitimidade do Sistema de Ensino da Polícia 
Militar, ainda mais porque se propõe a valorizar 
princípios basilares da sociedade, como a 
proteção à vida, integridade física e dignidade 
da pessoa humana. Contudo, o sistema 
institucional, por si, não basta. É imperioso 
que se busque cada vez mais o amparo 
da comunidade acadêmica, intelectual e 
científica, em especial para desmistificar 
algumas ideologias que propagam opiniões 
do tipo “a polícia é truculenta e violenta”.

Pensar a integração dos sistemas militar 
e civil de ensino no Estado de São Paulo é, 
entre outros, robustecer a Polícia Militar como 
instituição protagonista e de vanguarda 
entre as polícias nacionais e, quiçá, entre as 
Instituições de Ensino Superior. Conforme 
Souza Junior (2016, p. 90), tal processo 
“contribuirá não só para o fortalecimento 
do sistema estadual de ensino militar como 
também para a inserção da PMESP como 
importante contribuinte no processo de 
expansão do conhecimento em segurança 
pública”.

Portanto, é tempo de ampliar e 
consolidar o fomento à inserção acadêmica e 
produção científica, tecnológica e humanística 
policial-militares, promovendo intercâmbio 
com outras instituições, incentivando nossos 
profissionais na busca por especializações de 
qualidade e revendo nossas bases culturais, 
talvez ancestrais, de ensino e assimilação de 
conteúdos em cursos e estágios, no sentido 
de despertar a curiosidade, o talento e o 
perfil crítico/reflexivo dos públicos discentes, 
reverberando essas boas práticas na prestação 
de serviços de excelência à sociedade.
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Os surgimentos de escâneres e de máquinas fotográficas digitais, aliados ao aumento da 
memória dos computadores pessoais e dos suportes facilmente transportáveis, como CD-
Rom, DVD, pendrive, deram condições à digitalização de diferentes tipos de documentos. 
Ainda está longe do fim do papel no dia a dia, mas é um processo que tem crescido nos 
últimos anos. A Revista Força Policial vai digitalizando o seu acervo.

Em 2016, resolvemos juntar todos os exemplares  que existiam começando com as edições 
de 1944  e transformar em uma única coleção, o acervo histórico da Revista a Força Policial.
Uma parcela ainda pequena do acervo da revista a Força Policial do ano de 1994 à 2010  está 
disponível em formato digital. Mesmo os conteúdos digitais tendo o risco de se apagarem, 
seja por desgaste da mídia seja da memória de computadores, ele é, hoje, uma forma eficaz 
de se manter conteúdos ao longo do tempo. Assim como DVDs e HDs (hard discs) podem se 
danificar, o suporte tradicional, o papel, também se desgasta.

Em breve será possível visualizar no site da revista (http://revistafpolicial.policiamilitar.
sp.gov.br/) as primeiras edições da Revista Militia que foram publicadas a partir do ano 1947, 
todo material esta sendo digitalizado por profissionais especializados em preservação em 
microfilmagem de documentos históricos, restaurando páginas amareladas e rasgadas e 
recuperando capas originais. Ou ainda, renovando-as, porém com ares de antigamente, para 
resgatar a vida desses exemplares que atravessaram os tempos, ou daqueles de algumas 
décadas atrás, mas que trazem consigo histórias carregadas de afeto.
O acesso é livre. Qualquer um pode consultar e baixar esse acervo. É uma forma de dar acesso 
e também de preservar. No momento em que você divulga o conteúdo de uma informação, 
você também está preservando ele. Não é só preservar o suporte, o papel onde ele está 
escrito, é importante você preservar o conteúdo, e você preserva disseminando-o.
Mas nós só existimos porque nos lê, porque nos acompanha e dá força para continuarmos, 
porque o seu feedback é importante para nós.

A Revista “A FORÇA POLICIAL”  agradece a todos os comentários, as partilhas e as visitas. 

Nós continuamos, e se o fazemos é porque nos lê e porque é importante para nós. 
Continuaremos a oferecer-vos todo o nosso trabalho e dedicação, pedimos que continue a 
acompanhar-nos, a ler-nos, a gostar e a partilhar

Aos nossos leitores, muito obrigado por tudo

Quem sabe não venham aí umas surpresas..... mas tudo a seu tempo. 
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