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Marcos Sampaio Lima – Cel. QOC PM 

Comandante Geral da PMAL 
 
Pós-correção ao BGO nº 105 de 06 de junho de 2018. 
 
2. SOLUÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SIMPLIFICADO 
Portaria nº 202/17 - PADS – CG/CORREG., de 11.12.2017. 
Encarregado: Cap QOC PM, mat. nº 11778-1,José Paulo Costa Vieira. 
Acusados: 2º Ten QOA PM, mat. nº 67318, Antônio Edvaldo da Silva; 3º Sgt PM, mat. nº 102300, 

Alexandro de Farias Barros Santos e Sd PM, mat. nº 14958, Thiago Cavalcante Araújo Oliveira. 
Ofendido: Cel QOC PM, mat. nº 800000145-7, Adroaldo Freitas Goulart Filho. 
Defensores: Carlos Lacerda Martins Tavares – OAB nº 9562/AL, Taianny Soares Aureliano – OAB nº 

1502/AL, Abdias Florindo Jucá Filho – OAB nº 5073/AL e outros. 
Motivo: apurar possíveis transgressões disciplinares atribuídas, em tese, aos policiais militares: 2º 

Ten QOA PM mat. nº 67318, 3º Sgt PM, mat. nº 102300 e ao Sd PM, mat. nº 1495-8, conforme Parte nº 
190/2017-DE, que versa sobre desrespeito a Oficial superior e constrangimento ilegal, durante abordagem 
policial realizada no dia 22.11.2017, na AL 101 Sul, próximo ao trevo do Gunga. Conduta abstratamente 
prevista no Art. 31, inciso XXVII (desrespeitar regras de trânsito, medidas gerais de ordem policial, judicial 
ou administrativa), e no art. 32, incisos VI (censurar ato de superior ou procurar desconsiderá-lo), XV 
(dirigir-se, referir-se ou responder de maneira desatenciosa a superior), XLI  (ofender, provocar ou desafiar 
superior, seu igual ou subordinado), XLV (promover escândalo ou nele envolver-se, comprometendo o 
prestígio e a imagem da corporação) e LVIII (trabalhar mal, intencionalmente ou por falta de atenção em 
qualquer serviço ou instrução), tudo do Decreto Estadual n.º 37.042, 06 de Novembro de 1996, 
Regulamento Disciplinar da Polícia Militar de Alagoas. 

 
Face ao que resultou apurado, este Comando: 
Considerando que aos acusados foi assegurado o direito da ampla defesa e do contraditório previsto 

no art. 5º, inciso LV da Constituição Federal de 1988; 
Considerando que os acusados fizeram uso de seus direitos constitucionais, dentre eles do 

nemotenetur se detegere, devido processo legal, imparcialidade do órgão julgador, contraditório e ampla 
defesa (aqui incluídas a defesa técnica e a autodefesa), publicidade dos atos processuais, 
proporcionalidade e inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos; 

Considerando que, mesmo diante do conteúdo da Súmula Vinculante nº 05, a qual permite a feitura 
de defesa em Processo Administrativo por pessoa não integrante aos quadros da OAB, os acusados, no 
intuito de exercerem defesa plena e eficiente, mostraram interesse em constituir também defesa técnica, 
sendo, desta feita, seus defensores notificados para todos os atos processuais, tomado apontamentos, 
reinquirido testemunhas, bem como copiado todas as peças processuais, no intuito de exercerem, assim, 
o direito de defesa de forma irrestrita e sólida; 

Considerando que o processo administrativo disciplinar em epígrafe tem por finalidade averiguar 
suposta conduta irregular de policiais uma abordagem ocorrida no dia22 de novembro de 2017, por volta 
das 11h, na Rodovia AL 101 Sul, nas proximidades do Trevo do Gunga, ocasião em que o Cel QOC PM 
Adroaldo Freitas Goulart Filho foi parado em uma blitz após ter sido flagrado realizando a troca de 
condutores em um veículo oficial à disposição da Polícia Militar de Alagoas, o qual estava sendo 
conduzido anteriormente por sua esposa, a Sra. Débora Soares de Omena Goulart; 

Considerando que os militares, 3º Sgt PM Alexandro de Farias Barros Santos e Sd PM, mat. nº 
1495-8, Thiago Cavalcante Araújo Oliveira, decidiram abordar os integrantes do veículo de placa QLJ - 
0571 (automóvel oficial à disposição da PMAL) por entenderem que os ocupantes do veículo estavam em 
atitude suspeita, haja vista ter sido visualizada uma troca de condutores antes do local da blitz; 

Considerando que até o momento em que os militares, decidem abordar o supracitado veículo, a 
ação da guarnição mostrava-se adequada à situação. Todavia,a partir do momento em que Cel QOC PM 
Goulart se identificou como policial militar, bem como ao ser detectado que se tratava de um veículo oficial 
e que nenhum dos ocupantes oferecia qualquer risco à guarnição, não foi proporcional a ação do Sd PM 
Thiago Cavalcante Araújo Oliveira, o qual sacou sua arma e apontou em direção ao condutor do 
automóvel; 

Considerando que mesmo diante das ordens emanadas pelo Comandante da Guarnição,3º Sgt PM 
Alexandro de Farias Barros Santos para que o Sd PM Cavalcante cessasse sua atuação, tal militar 
continuou interferindo na ocorrência e discutindo com o Cel QOC PM Goulart; 

Considerando que diante da evolução da ocorrência, a situação foi encaminhada ao comandante da 
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operação, 2º Ten QOA PM, Edvaldo, que se encontrava em um local próximo, ocasião em que o Sd PM 
Cavalcante continuou interferindo e discutido com o Oficial Superior; 

Considerando que o Sd PM Cavalcante, alega nos autos que somente sacou a sua arma por estar 
diante de uma situação de risco, uma vez que mesmo solicitando os documentos ao condutor, Cel QOC 
PM Goulart, tal Oficial negou-se a obedecer e avançou com o carro em sua direção (fl. 24); 

Considerando que o ofendido, Cel QOC PM Goulart, argumenta que após participar de um ato de 
serviço na Cidade de Coruripe/AL, retornou a Maceió, porém não estava bem, ocasião em que nas 
proximidades do Município de Jequiá da Praia/AL, pediu para sua esposa, Débora Soares de Omena 
Goulart, devidamente habilitada, assumir a direção do veículo. Nessa esteira, nas imediações do Trevo do 
Gunga, ao visualizar uma blitz, retomou a direção do veículo (fls. 10 e 11); 

Considerando que o ofendido acrescenta que ao chegar no local da blitz acatou a determinação de 
parada, sendo surpreendido pelo Sd PM Cavalcante apontado a arma em sua direção e verbalizando para 
descer do carro (fl. 11); 

Considerando que o ofendido esclarece que diante da ação descontrolada do Sd PM Cavalcante, 
pediu para que tivesse calma e baixasse a arma, além de identificar-se como Coronel da Polícia Militar. 
Todavia, o referido militar continuou enfurecido e em nenhum momento pediu sua identificação. Nesse 
instante disse ao referido soldado que já havia se identificado como militar, não tendo cometido nenhum 
crime e que iria embora, ocasião em que ocorreu um solavanco do veículo, pois havia deixado engrenado 
em marcha (fl.11); 

Considerando que paralelo ao presente processo administrativo, também foi instaurado outro 
processo administrativo disciplinar (Portaria nº 199/17 PADS - CG/Correg.,de 27 de novembro de 2017, 
publicada no BGO nº 220 de 30 de novembro de 2017) objetivando apurar a conduta do Cel QOC PM 
Goulart; 

Considerando que o doutrinador Fernando da Costa Tourinho leciona que sendo acusado e ofendido 
os sujeitos da relação jurídica material, suas palavras, por si sós, não merecem crédito, dados os 
interesses em jogo, uma vez que ambos procuram narrar os fatos a sua maneira e, assim, suas 
declarações devem ser aceitas com reservas, devendo, desta forma o julgador confrontá-los com os 
demais elementos de convicção.(in Manual de Processo Penal, Saraiva. São Paulo: 2010, pág.595); 

Considerando que o depoimento da testemunha, José Ferreira de Souza, é contundente e 
harmônico com as imagens difundidas na rede mundial de computadores, por conseguinte, o conjunto 
probatório torna-se enriquecido, facilitando sobremaneira o exame da dinâmica do ocorrido (fls. 47 e 48); 

Considerando que consta na rede mundial de computadores imagens da ocorrência policial em 
análise, sendo claramente perceptível a falta de comando do 3º Sgt PM Alexandre de Farias Barros, o qual 
não teve firmeza para conter a ação descontrolada de subordinado hierárquico; 

Considerando que ao ser encaminhada a citada ocorrência ao 2º Ten QOA PM Antônio Edvaldo da 
Silva, que estava em local próximo a abordagem, tal Oficial não controlou os atos do Sd PM Cavalcante, o 
qual continuou interferindo na ocorrência e tentando usurpar o comando da guarnição; 

Considerando que mesmo diante da evolução da ocorrência não foi confeccionado pelo Cmt da 
operação (2º Ten QOA PM Edvaldo), tampouco pelo Cmt da guarnição (Sgt PM Barros) a comunicação de 
ocorrência policial ou um possível auto de infração de trânsito, deixando o próprio Sd PM Cavalcante como 
responsável pela elaboração de uma “informação” que narrou o ocorrido; 

Considerando que de acordo com os preceitos fundamentais das instituições militares, hierarquia e 
disciplina, o Cel QOC PM Goulart é superior hierárquicos do acusado, o qual deve respeito e obediência; 

Considerando que a sequência das supracitadas imagens demonstra de forma inequívoca que, o Sd 
PM Cavalcante agiu de maneira desproporcional e sem o devido respeito a superior hierárquico durante 
uma abordagem policial, além de não obedecer a cadeia de comando ao lhe ser determinado que 
cessasse sua atuação; 

Considerando que dada a gravidade dos fatos, a Polícia Militar de Alagoas foi submetida a 
escândalo que maculando a imagem da Corporação perante a sociedade; 

Considerando que em uma instituição estruturada com base na hierarquia e na disciplina, não se 
mostra possível aceitar tal comportamento por parte de um de seus integrantes, cuja conduta não 
procurou atingir apenas seus superiores hierárquicos, mas sim a autoridade e a disciplina militar; 

Considerando que a prova oral (fls. 47, 48 e 50) evidencia a conduta reprovável do Sd PM 
Cavalcante, o qual, negou nos autos todas as acusações, anunciando inverossimilhança ante à detalhada 
narrativa da vítima e das testemunhas; 

Considerando que o depoimento da vítima é contundente e harmônico com as imagens, por 
conseguinte, o conjunto probatório torna-se enriquecido, facilitando sobremaneira o exame da dinâmica do 
ocorrido; 

Considerando que o Código de Processo Penal Militar pode ser aplicado subsidiariamente aos 
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processos administrativos disciplinares, que em seu art. 296 prescreve: “O ônus da prova compete a quem 
alegar o fato, mas o juiz poderá no curso da instrução criminal, ou antes de proferir sentença determinar 
de ofício diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante”; 

Considerando que a autoridade pública após tomar conhecimento de suposto cometimento de 
irregularidade praticada por servidor público tem o dever promover a sua apuração imediata, caso 
contrário incorreria na prática do crime de condescendência criminosa, conforme dispões o Código Penal, 
in verbis: 

 
Art. 320 - Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que 
cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o 
fato ao conhecimento da autoridade competente: 

 
Considerando que a tese defensiva pontua que a decisão da administração em instaurar processos 

distintos para apurar fatos conexos, ou seja, averiguara conduta dos acusados em separado da conduta 
do Cel QOC PM Goulart, causou favorecimento ao Oficial Superior. Todavia, tal alegação não tem o menor 
fundamento, pois basta realizar uma breve análise dos autos para se comprovar que todos os direitos 
constitucionais dos acusados foram respeitados em sua plenitude, não existindo qualquer privilégio para 
as partes envolvidas; 

Considerando que são frágeis e insustentáveis os argumentos defensivos de que houve na 
ocorrência em análise a utilização do uso progressivo da força. Logo, por mais que a vítima, tenha 
realizado a troca de condutores em um carro oficial da PMAL, devidamente caracterizado, não autorizava 
qualquer policial militar agir de maneira desproporcional e desrespeitosa diante de superior hierárquico 
que já havia se identificado; 

Considerando que em outro ponto, o causídico argumenta que a prisão disciplinar de 72horas, 
cumprida pelos acusados é medida excepcional, a ser administrada apenas para preservar a disciplina e o 
decoro da Corporação ou nas circunstâncias em que apuradas condutas que se ajustem a transgressões 
disciplinares reconhecidas graves, de modo que inexistiu na ocasião narrada conduta dos acusados que 
promovesse ofensa a colocar em risco a manutenção dos serviços de segurança pública ou mesmo da 
hierarquia militar. Conquanto, é imperioso salientar ao nobre defensor que a prisão disciplinar em comento 
é prevista no Regulamento Disciplinar da PMAL, sendo utilizada em último caso, para preservação da 
disciplina e do decoro da Corporação, em situações que exigirem uma pronta intervenção; 

Considerando que a defesa também pede a desconsideração da testemunha, Sd PM Erinaldo Albino 
dos Santos, alegando que os depoimentos por ele prestados possuem divergências, fornecendo 
informações duvidosas, devendo suas declarações serem afastadas completamente com o 
desentranhamento dos autos. Porém, deve ser observado pela defesa que tal argumento é frágil, pois o 
testemunho ora combatido foi produzido em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa, 
estando presentes nas respectivas oitivas os defensores de todos os acusados; 

Considerando que a defesa dos acusados, 2º Ten QOA PM Edval e 3º Sgt PM Barros, assevera que 
tais militares não participaram da abordagem, não praticando nenhum ato comissivo ou omissivo, tendente 
a desrespeitar a ordem administrativa. Contudo, as provas carreadas aos autos denotam que os 
mencionados militares não tiveram o controle da situação, deixando que um subordinado interferisse na 
ocorrência, além de não confeccionarem os documentos devidos para aquela ocasião;   

Considerando, que ficou demonstrado nos autos que o acusado, 2º Ten QOA PM, mat. nº 67318, 
Antônio Edvaldo da Silva, na condição de comandante de operação, transgrediu o art. 31, inciso XXVII 
(desrespeitar regras de trânsito, medidas gerais de ordem policial, judicial ou administrativa) e o art. 32, 
inciso LVIII (trabalhar mal, intencionalmente ou por falta de atenção em qualquer serviço ou instrução),do 
RDPMAL, ao permitir que um subordinado interferisse no andamento de uma ocorrência desencadeada no 
dia22 novembro de 2017, por volta das 11h, na Rodovia AL 101 Sul, nas proximidades do Trevo do 
Gunga, bem como por deixar de confeccionar a documentação necessária ao episódio; 

Considerando que resultou devidamente constatado que o 3º Sgt PM, mat. nº 102300, Alexandro de 
Farias Barros Santos, na condição de comandante de guarnição, transgrediu o art. 31, inciso XXVII 
(desrespeitar regras de trânsito, medidas gerais de ordem policial, judicial ou administrativa) e o art. 32, 
inciso LVIII (trabalhar mal, intencionalmente ou por falta de atenção em qualquer serviço ou instrução),do 
RDPMAL, ao permitir que um subordinado interferisse no andamento de uma ocorrência desencadeada no 
dia22 novembro de 2017, por volta das 11h, na Rodovia AL 101 Sul, nas proximidades do Trevo do 
Gunga, bem como por deixar de confeccionar a documentação necessária ao episódio; 

Considerando que findou comprovado que o Sd PM, mat. nº 14958, Thiago Cavalcante Araújo 
Oliveira, na condição de patrulheiro de guarnição, transgrediu o art. 31, inciso XXVII (desrespeitar regras 
de trânsito, medidas gerais de ordem policial, judicial ou administrativa), e o art. 32, incisos VI (censurar 
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ato de superior ou procurar desconsiderá-lo), XV (dirigir-se, referir-se ou responder de maneira 
desatenciosa a superior), XLI (ofender, provocar ou desafiar superior, seu igual ou subordinado), XLV 
(promover escândalo ou nele envolver-se, comprometendo o prestígio e a imagem da corporação) e LVIII 
(trabalhar mal, intencionalmente ou por falta de atenção em qualquer serviço ou instrução), do RDPMAL, 
ao agir de maneira desproporcional e sem o devido respeito a superior hierárquico durante uma ocorrência 
desencadeada no dia22 novembro de 2017, por volta das 11h, na Rodovia AL 101 Sul, nas proximidades 
do Trevo do Gunga, além de não obedecer a cadeia de comando e a ordem quando lhe foi determinado 
que cessasse sua atuação. Por conseguinte, causando às margens de uma rodovia, escândalo que 
comprometeu a imagem da corporação perante a sociedade; 

Considerando, por fim, que diante das condutas acima narradas há indícios que o Sd PM, mat. nº 
14958, Thiago Cavalcante Araújo Oliveira praticou crime militar, necessitando assim da instauração de 
IPM para colheita de elementos de informações quanto a autoria e materialidade do fato delituoso. 

 
Resolve: 
1. Concordar com o parecer do Oficial Encarregado; 
2. Punir o 2º Ten QOA PM, mat. nº 67318, Antônio Edvaldo da Silva, Cmt de operação, por permitir 

que um subordinado interferisse no andamento de uma ocorrência desencadeada no dia 22 de novembro 
de 2017, por volta das 11h, na Rodovia AL 101 Sul, nas proximidades do Trevo do Gunga, bem como por 
deixar de confeccionar a documentação necessária ao episódio, condutas que se amoldam aos tipos 
transgressionais previstos no art. 31, inciso XXVII (desrespeitar regras de trânsito, medidas gerais de 
ordem policial, judicial ou administrativa) e no art. 32, inciso LVIII (trabalhar mal, intencionalmente ou por 
falta de atenção em qualquer serviço ou instrução),do RDPMAL; 

3. Punir o 3º Sgt PM, mat. nº 102300, Alexandro de Farias Barros Santos, comandante de guarnição, 
por permitir que um subordinado interferisse no andamento de uma ocorrência desencadeada no dia 22 
novembro de 2017, por volta das 11h, na Rodovia AL 101 Sul, nas proximidades do Trevo do Gunga, bem 
como por deixar de confeccionar a documentação necessária ao episódio, condutas que se amoldam aos 
tipos transgressionais previstos  no art. 31, inciso XXVII (desrespeitar regras de trânsito, medidas gerais 
de ordem policial, judicial ou administrativa) e no art. 32, inciso LVIII (trabalhar mal, intencionalmente ou 
por falta de atenção em qualquer serviço ou instrução),do RDPMAL; 

4. Punir o Sd PM, mat. nº 1495-8, Thiago Cavalcante Araújo Oliveira, patrulheiro de guarnição, por 
agir de maneira desproporcional e sem o devido respeito a superior hierárquico durante uma ocorrência 
desencadeada no dia 22 novembro de 2017, por volta das 11h, na Rodovia AL 101 Sul, nas proximidades 
do Trevo do Gunga, além de não obedecer a cadeia de comando e a ordem quando lhe foi determinado 
que cessasse sua atuação. Por conseguinte, causando às margens de uma rodovia, escândalo que 
comprometeu a imagem da corporação perante a sociedade, condutas que se amoldam aos tipos 
transgressionais previstos no art. 31,inciso XXVII (desrespeitar regras de trânsito, medidas gerais de 
ordem policial, judicial ou administrativa), e no art. 32, incisos VI (censurar ato de superior ou procurar 
desconsiderá-lo), XV (dirigir-se, referir-se ou responder de maneira desatenciosa a superior), XLI  
(ofender, provocar ou desafiar superior, seu igual ou subordinado), XLV (promover escândalo ou nele 
envolver-se, comprometendo o prestígio e a imagem da corporação) e LVIII (trabalhar mal, 
intencionalmente ou por falta de atenção em qualquer serviço ou instrução), do RDPMAL; 

5. Instaurar Inquérito Policial Militar, em virtude da existência de indícios de crime militar praticado 
pelo Sd PM, mat. nº 14958, Thiago Cavalcante Araújo Oliveira; 

6. Enviar cópia da solução ao Conselho Estadual de Segurança Pública, em resposta ao Processo nº 
2100.002466/2017; 

7. Providenciar a publicação desta solução em BGO; 
8. Arquivar os autos na Corregedoria da PMAL. 
 

MARCOS SAMPAIO LIMA – Cel. QOC PM 
Cmt. Geral da PMAL 

 
 

2.1. NP N° 90/18-CG/CORREG. - PUNIÇÃO DE OFICIAL – PRISÃO 
O Comandante Geral da Polícia Militar de Alagoas, no uso das suas atribuições, conferidas pelo 

artigo 11, inciso I, do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar de Alagoas, aplica a reprimenda disciplinar 
de 04 (quatro) dias de prisão, tendo em vista já ter cumprido 03 (três) dias de punição, deverá cumprir os 
dias restantes, ou seja, 01 (um) dia, de acordo com a Solução do Processo Administrativo Disciplinar 
Simplificado, relativa à Portaria nº 202/17 - PADS – CG/CORREG., de 11.12.2017,ao 2° Ten QOA PM, 
mat. nº 67318, Antônio Edvaldo da Silva, pertencente ao BPESC, nos termos do art. 31, inciso XXVII 
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(Desrespeitar regras de trânsito, medidas gerais de ordem policial, judicial ou administrativa), e do art. 32, 
inciso LVIII (Trabalhar mal, intencionalmente ou por falta de atenção em qualquer serviço ou instrução), 
com circunstância atenuante, conforme art. 36, inciso II,e as circunstâncias agravantes dos incisos, II e 
VIII, alíneas “b”, “c”, “d” e “e”, do artigo 37,tudo do Decreto n° 37.042, 06 de novembro de 1996 – 
RDPMAL,  em virtude de ter, o acusado, quando na condição de comandante de operação, permitido que 
um subordinado interferisse no andamento de uma ocorrência desencadeada no dia 22 novembro de 
2017, por volta das 11h, na Rodovia AL 101 Sul, nas proximidades do Trevo do Gunga, bem como por ter 
deixado de confeccionar a documentação necessária ao episódio. Ao lhe ser assegurado o direito à ampla 
defesa e ao contraditório, assim o fez, porém não justificou o ato transgressional. Transgressão disciplinar 
de intensidade GRAVE, devendo, o Oficial supracitado, cumprir a punição na APMSAM, computando-se o 
período de prisão disciplinar já executado, consoante publicação contida no Aditamento ao BGO nº 216, 
de 24.11.2017. 

 
Marcos Sampaio Lima – Cel QOC PM 

Comandante Geral da PMAL 
 

2.2. NP N° 91/18-CG/CORREG. - PUNIÇÃO DE PRAÇA – PRISÃO 
O Comandante Geral da Polícia Militar de Alagoas, no uso das suas atribuições, conferidas pelo 

artigo 11, inciso I, do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar de Alagoas, aplica a reprimenda disciplinar 
de 04 (quatro) dias de prisão, tendo em vista já ter cumprido 03 (três) dias de punição, deverá cumprir 01 
(um) dia restante, de acordo com a Solução do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado relativa à 
Portaria nº 202/17 - PADS – CG/CORREG., de 11.12.2017,ao3º Sgt PM, mat. nº 102300, Alexandro de 
Farias Barros Santos, pertencente ao BPESC, nos termos do art. 31, inciso XXVII (Desrespeitar regras de 
trânsito, medidas gerais de ordem policial, judicial ou administrativa), e do art. 32, inciso LVIII (Trabalhar 
mal, intencionalmente ou por falta de atenção em qualquer serviço ou instrução), com as circunstâncias 
atenuantes dos incisos I e II, do art. 36, e as circunstâncias agravantes dos incisos, II e VIII, alíneas “b”, 
“c”, “d” e “e”, do artigo 37, tudo do RDPMAL, em virtude de ter, o acusado, quando na condição de 
comandante de guarnição, permitido que um subordinado interferisse no andamento de uma ocorrência 
desencadeada no dia 22 novembro de 2017, por volta das 11h, na Rodovia AL 101 Sul, nas proximidades 
do Trevo do Gunga, bem como ter deixado de confeccionar a documentação necessária ao episódio. Ao 
lhe ser assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório, exerceu-o, porém não justificou o ato 
transgressional. Transgressão disciplinar de intensidade GRAVE. Degrada para o comportamento BOM, 
devendo cumprir a punição na OPM onde serve, conforme o §1º, artigo 44, do RDPMAL, computando-se o 
período de prisão disciplinar já executado, consoante publicação contida no Aditamento ao BGO nº 216, 
de 24.11.2017. 

 
MARCOS SAMPAIO LIMA – Cel. QOC PM 

Cmt. Geral da PMAL 
 
2.3. NP N° 92/18-CG/CORREG. - PUNIÇÃO DE PRAÇA – PRISÃO 
O Comandante Geral da Polícia Militar de Alagoas, no uso das suas atribuições, conferidas pelo 

artigo 11, inciso I, do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar de Alagoas, aplica a reprimenda disciplinar 
de 05 (cinco) dias de prisão, tendo em vista já ter cumprido 03 (três) dias de punição, deverá cumprir os 
dias restantes, ou seja, 02 (dois) dias, de acordo com a Solução do Processo Administrativo Disciplinar 
Simplificado relativa à Portaria nº 202/17 - PADS – CG/CORREG., de 11.12.2017,ao Sd PM, mat. nº 
14958, Thiago Cavalcante Araújo Oliveira, pertencente ao BPESC, nos termos do art. 31,inciso XXVII 
(desrespeitar regras de trânsito, medidas gerais de ordem policial, judicial ou administrativa), e do art. 32, 
incisos VI (censurar ato de superior ou procurar desconsiderá-lo), XV (dirigir-se, referir-se ou responder de 
maneira desatenciosa a superior), XLI  (ofender, provocar ou desafiar superior, seu igual ou subordinado), 
XLV (promover escândalo ou nele envolver-se, comprometendo o prestígio e a imagem da corporação) e 
LVIII (trabalhar mal, intencionalmente ou por falta de atenção em qualquer serviço ou instrução), com 
circunstância atenuante do inciso I, do art. 36, e as circunstâncias agravantes dos incisos, II e VIII, alíneas 
“b”, “d” e “e”, do artigo 37, tudo do RDPMAL, em virtude de ter, o acusado, quando na condição de 
patrulheiro de guarnição, agido de maneira desproporcional e sem o devido respeito a superior hierárquico 
durante uma ocorrência desencadeada no dia 22 novembro de 2017, por volta das 11h, na Rodovia AL 
101 Sul, nas proximidades do Trevo do Gunga, além de não obedecer a cadeia de comando e a ordem 
quando lhe foi determinado que cessasse sua atuação. Por conseguinte, causando às margens de uma 
rodovia, escândalo que comprometeu a imagem da corporação perante a sociedade. Ao lhe ser 
assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório, exerceu-o, porém não justificou o ato 
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transgressional. Transgressão disciplinar de intensidade GRAVE. Permanece no comportamento BOM, 
devendo cumprir a punição na OPM onde serve, conforme o §1º, artigo 44, do RDPMAL, computando-se o 
período de prisão disciplinar já executado, consoante publicação contida no Aditamento ao BGO nº 216, 
de 24.11.2017. 

 
MARCOS SAMPAIO LIMA – Cel. QOC PM 

Cmt. Geral da PMAL 
 
3. SOLUÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SIMPLIFICADO 
Portaria nº 133/16-PADS-CG/CORREG., de 30.05.2016. 
Encarregado: Maj QOC PM Mat. 10169-9 Flávio Augusto Silva Barros. 
Acusado: 1º Sgt PM R/R Mat. 5202-7 Jefferson da Silva Lima. 
Ofendidos: Sr. Luiz Adilson dos Santos Barros/Administração Pública Militar. 
Defensor: 2º Ten QOC PM Mat. 120570-6 João Carlos Costa Neto. 
Motivo: Apurar possível transgressão disciplinar atribuída ao 1º Sgt PM R/R Mat. nº 5202-7 Jefferson 

da Silva Lima, por ter, em tese, ameaçado de prisão o Sr. Luiz Adilson dos Santos Barros, em razão de 
negociação de natureza particular, conforme relata o Termo de Declaração nº 054/16-CG/CORREG., DE 
16/03/2016. Conduta abstratamente prevista no Art. 32, inciso XXV (fazer o policial da ativa, da reserva ou 
reformado, uso do posto ou graduação para obter facilidades ou satisfazer interesses pessoais, de 
qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares seus ou de terceiros) e XL (ofender a moral 
por atos, gestos ou palavras), tudo do Decreto nº 37.042, 06 de novembro de 1996 - RDPMAL.    

 
Face ao que resultou apurado, este Comando: 
Considerando que o Processo Administrativo Disciplinar Simplificado – PADS em epígrafe tem por 

finalidade apurar possível transgressão disciplinar atribuída ao 1º Sgt PM R/R Mat. nº 5202-7 Jefferson da 
Silva Lima, por ter, em tese, ameaçado de prisão o Sr. Luiz Adilson dos Santos Barros, em razão de 
negociação de natureza particular, conforme relata o Termo de Declaração nº 054/16-CG/CORREG., DE 
16/03/2016; 

Considerando que ao acusado foram assegurados os direitos da ampla defesa e do contraditório 
previstos no art. 5º, inciso LV da Constituição Federal de 1988; 

Considerando que em seu Termo de Declarações (às fls. 04 a 06), o Sr. Luiz Adilson dos Santos 
Barros alega “QUE por conta dessa situação o Sgt Jefferson ameaçou se juntar a uns amigos para 
prender o declarante”, afirmação a partir a qual o ofendido buscou, junto a este órgão correcional, a 
apuração de suposta conduta transgressora da disciplina por parte do acusado. Destarte, mister ressaltar 
que tal afirmação, ainda que tivesse sido corroborada por testemunhas, o que não ocorreu (grifamos), 
conforme informam os autos, apresenta-se desprovida de conteúdo transgressor, na medida em que, não 
obstante o acusado possa ter declarado, conforme informam os autos, sua pretensão em “prender o 
declarante”, acreditando estar sob a égide da lei, tal manifestação da vontade ficou apenas no campo das 
ideias, não vindo a se concretizar, razão pela qual, socorrendo-se do direito penal, aduzimos que não se 
pune conduta que não ultrapassa o campo da cogitação, desde que o fato por si só não constitua crime ou 
transgressão da disciplina;   

Considerando, noutra banda, que os fatos narrados no Termo de Declarações (às fls. 04 a 06), 
prestado pelo Sr. Luiz Adilson dos Santos Barros, carecem de conteúdo transgressor da disciplina, na 
medida em que não há nos autos indícios de conduta praticada pelo acusado em que tenha feito “uso do 
posto ou graduação para obter facilidades ou satisfazer interesses pessoais, de qualquer natureza ou para 
encaminhar negócios particulares seus ou de terceiros”, tampouco de que, de igual modo, veio a “ofender 
a moral por atos, gestos ou palavras”; 

Considerando, in fine, que o princípio da presunção de não culpabilidade, na forma do in dubio pro 
reo, aplica-se também aos Processos Administrativos Disciplinares Militares. Nesta percepção é o escólio 
de Paulo Tadeu Rodrigues Rosa (In Direito Administrativo Militar. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2007, p. 4 e 
5), litteris:  

 
Na dúvida, quando da realização de um julgamento administrativo onde o conjunto 
probatório é deficiente, não se aplica o princípio in dubio pro administração, mas o 
princípio in dubio pro reo, previsto na Constituição Federal e na Convenção 
Americana de Direitos Humanos, que foi subscrita pelo Brasil. A ausência de provas 
seguras ou de elementos que possam demonstrar que o acusado tenha violado o 
disposto no regulamento disciplinar leva à sua absolvição com fundamento no 
princípio da inocência, afastando-se o entendimento segundo o qual no direito 
administrativo militar vige o princípio in dubio pro administração, que foi revogado a 


