
1 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

MESTRADO PROFISSIONAL EM FINANÇAS E SEGURO 

 

 

 

 

 

FRANCINILSON MOTA DA SILVA 

 

 

 

 

O IMPACTO DA CONTROLADORIA NO TEMPO DE JULGAMENTO 

DOS PROCESSOS DISCIPLINARES DOS POLICIAIS MILITARES DO 

CEARÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortaleza 

2013 



2 
 

 
 

FRANCINILSON MOTA DA SILVA 

 

 

O IMPACTO DA CONTROLADORIA NO TEMPO DE JULGAMENTO DOS 

PROCESSOS DISCIPLINARES DOS POLICIAIS MILITARES DO CEARÁ 

 

 

Dissertação apresentada ao Curso de 
Mestrado Profissional em Finanças e 
Seguro da Universidade Federal do 
Ceará, como requisito parcial para 
obtenção do título de mestre. 

Orientador Prof. Dr. José Raimundo de 
Araújo Carvalho. 

 

Aprovada em ____/____/____ 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

Prof. Dr. José Raimundo de Araújo Carvalho (Orientador) 
Universidade Federal do Ceará - UFC 

 

 

 

Prof. Dr. João Mário Santos de França 

Universidade Federal do Ceará - UFC 

 

 

 

Prof. Dr. José Coelho Matos Filho 
Universidade Federal do Ceará - UFC 



3 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este Trabalho a Deus, por sua misericórdia e paciência 

para com minhas falhas, angústias e desesperança que a vida 

acaba impondo a todos que buscam um desenvolvimento como 

pessoa humana.  

 

Dedico ao meu irmão Francineudo Mota da Silva, que em 

10/05/2011, em uma mesa de cirurgia, sofreu um grave AVS 

tendo, desde então, estado em um coma profundo. Meu irmão 

foi um marco em minha vida e aquele que despertou em mim o 

gosto e dedicação pelos estudos. Ainda são muito frescas em 

minha mente todas as horas de dedicação por ele empregadas 

me ensinando. Sinto por isso uma enorme gratidão e sei que 

este degrau conquistado tem em muito a participação de meu 

eterno exemplo de vida. 



4 
 

 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Ao Professor José Raimundo de Araújo Carvalho, pela orientação, condução e 

desenvolvimento da monografia e, principalmente, pela dedicação e paciência nos 

momentos de obscuridade e dificuldades na elaboração do trabalho monográfico.  

 

 

 

 

 

 



5 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Há três métodos para ganhar sabedoria: primeiro, por 

reflexão, que é o mais nobre; segundo, por imitação, que 

é o mais fácil; e terceiro, por experiência, que é o mais 

amargo. 

 

Confúcio 



6 
 

 
 

 

RESUMO 

 

O presente estudo procura expor uma análise estatística dos dados coletados da 

Controladoria Geral de Disciplina, referente aos procedimentos disciplinares 

aplicados aos policiais militares. Neste sentido, visa avaliar qualitativamente os 

resultados estatísticos obtidos. O trabalho de correição desenvolvido é de 

fundamental importância para o desempenho dos policiais militares, haja vista, 

desencorajar a prática de atos ilícitos por agentes de segurança e garantir a 

sociedade um acolhimento e segurança contra desvios de conduta dos agentes de 

segurança. Na busca por alcançar o objetivo deste estudo, a melhor opção foi um 

modelo de regressão censurada, o modelo tobit, que foi o que melhor se adequou ao 

estudo das variáveis colhidas. No final buscou-se descrever uma análise qualitativa 

dos resultados referentes às variáveis encontradas. 

Palavras-chave: Procedimentos Disciplinares. Modelo Tobit. Variável Qualitativa. 
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ABSTRACT 

 

The present study tries to expose a statistical analysis of the data collected from the 
Comptroller General of Discipline relating to disciplinary procedures applied to 
military police. In this sense, aims to qualitatively evaluate the statistical results 
obtained. The work developed correição is critical to the performance of military 
police, considering, discouraging illicit acts by security agents and ensure a 
welcoming society and security against misconduct of security agents. In our study 
object the best option was a regression model censored tobit model that was the best 
fit to the study of variables collected. In the end it describes a qualitative analysis of 
the results for the variables found. 

Key words: Disciplinary Procedures. Tobit model. Qualitative variable. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
A gestão moderna da administração pública se baseia na gestão por resultados 

e estes utilizam, de forma proveitosa e dentro de suas peculiaridades, modelos 

estatísticos. A implantação de ações que visem à manutenção da qualidade do 

serviço público pode aumentar a eficiência e eficácia, reduzir os índices de 

desperdícios do erário público, facilitar a adoção de correção de rumos e aumentar a 

satisfação da população em geral contribuindo, desta forma, para uma sociedade 

mais justa e igualitária.  

 

O presente trabalho tem por objetivo realizar um estudo estatístico dos 

processos de apuração realizados na Controladoria Geral de Disciplina, órgão do 

Governo do Estado do Ceará responsável pela apuração de desvio de conduta dos 

servidores da segurança pública, ou seja, todos os servidores das pastas da 

Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social e Secretaria da Justiça do Estado 

do Ceará.  

 

O capítulo 2 abordará o histórico e desenvolvimento na história da evolução do 

trabalho correicional. Desde o início, que se deu na Babilônia, passando pelo 

Império Romano, que deu uma grande contribuição para seu aprimoramento. Este 

surgiu, no ordenamento jurídico pátrio com as disposições do Regulamento n.º 737, 

datado de 25 de novembro de 1850, que aprovou o Código de Processo Comercial, 

e instituiu o agravo por dano irreparável. Partindo daí, seu conceito foi absorvido não 

somente no âmbito do Poder Judiciário, mas também do Legislativo e Executivo.  

 

No caso do Estado do Ceará, objeto desta dissertação, o controle interno 

passou a ser exercido por uma Secretaria de Estado independente da estrutura da 

Secretaria de Segurança Pública. O Governo do Estado do Ceará decidiu pela 

criação da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e 

Sistema Penitenciário – CGD – em substituição à Corregedoria dos Órgãos de 

Segurança Pública, fazendo-a por meio da Lei Complementar nº. 98/2011, que 

definiu uma nova política correcional e de disciplina nos órgãos de Segurança 
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Pública e Sistema Penitenciário do Estado do Ceará, em consonância com o Plano 

Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. 

 

O capítulo 3 tratará de formulação de um modelo que represente de uma 

maneira simplificada a realidade. Na análise deste trabalho buscar-se-á utilizar um 

Modelo Estatístico que funciona de maneira similar, pois através dele será possível 

representar algum fenômeno ou evento de interesse para auxiliar na análise da 

relação entre as variáveis. Através das técnicas de Modelagem Estatística poder-se-

á representar processos que possuem incertezas e extrair conhecimento sobre o 

evento em análise. 

 

Dispõe-se, em Econometria, de uma gama muito vasta de modelos para 

analisar problemas em que a variável dependente é discreta, qualitativa, limitada, 

censurada ou truncada. Trata-se de modelos cuja utilização mais frequente em 

Economia teve por objetivo o estudo das escolhas de um agente e em que a variável 

dependente é de natureza binária: a escolha faz-se entre duas alternativas e uma, 

ou outra, tem de ser escolhida. Além dos modelos com variável dependente discreta 

ou limitada, existem os modelos de escolha multinomial, em que a escolha se faz 

entre mais de duas alternativas. 

 

Existem vários modelos em que o próprio regressando aparece de uma forma 

com sua natureza qualitativa, ou seja, não é expresso por uma escala de intervalo. 

O modelo de natureza qualitativa mais simples se apresenta através de escolha 

binária e dentro do modelo binário o de mais fácil compreensão é o de probabilidade 

linear. Se o objeto de estudo apresentar como melhor forma a distribuição normal e 

obtiver a distribuição de probabilidade adequada, será possível empregar o modelo 

probit. No objeto de estudo deste trabalho, a melhor opção foi um modelo de 

regressão censurada, o modelo tobit, o que melhor se adequou ao estudo das 

variáveis colhidas. 

 

O capítulo 4 tratará da base de dados e estimação do modelo. Foram utilizadas 

93 observações, que se refere ao período de abril de 2011 a março de 2012. Foram 

computados dentro da amostra somente os casos em que o processo teve sua 
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conclusão, ou seja, os casos em que não cabiam mais recursos e a punição foi 

publicada, ou em Diário Oficial do Estado, ou no Boletim do Comando Geral da 

Polícia Militar. 

 

As variáveis escolhidas foram origem da punição (CGD, PMCE, SSPDS e 

GABGOV), cargo (soldado, sargento, subtenente ou oficial), nível da transgressão 

(leve, média ou grave), transgressão (disciplinar ou criminal). 

 

A origem da punição se refere a quem aplicou a punição. No caso do estudo 

em referência foi adotada a variável binária, onde o um (1) é atribuído às punições 

aplicadas pela CGD e zero (0) as punições das demais instituições (Batalhão 

Comunitário, Comando Geral da PM e Gabinete do Governador).  

 

O cargo se refere ao posto ou graduação do policial punido, devido ao fato de o 

contingente da Polícia Militar ser constituído em sua grande maioria por Soldados, 

sendo por este motivo que a grande maioria das punições são nesta graduação, pois 

seu universo é bem maior que os demais. Foi adotada a graduação de Soldado PM 

a variável binária zero (0) e as demais graduações Cabo PM, Sargento PM e 

Subtenente e os diversos postos de Oficiais (Tenente PM, Capitão PM, Major PM, 

Ten Coronel PM e Coronel PM) a variável um (1). 

 

Tanto a definição da transgressão como seu nível estão estipulados dentro do 

código disciplinar da PM, Lei nº 13.407, de 21 de novembro de 2003, publicado no 

Diário Oficial do Estado em 02 de dezembro de 2003, que Institui o Código 

Disciplinar da Polícia Militar do Ceará e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do 

Ceará, dispõe sobre o comportamento ético dos militares estaduais, estabelece os 

procedimentos para apuração da responsabilidade administrativo-disciplinar dos 

militares estaduais e dá outras providências.  
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2 HISTÓRICO E DESENVOLVIMENTO DA CONTROLADORIA DO 

ESTADO DO CEARÁ 

 

2.1 Definição do que seja corregedoria/controladoria 

 

A Babilônia foi o berço do que se transformaria no que se conhece hoje como 

corregedoria/controladoria. Durante a dinastia do rei Kham-um-rabi (Hamurabi), um 

guerreiro conhecido por seus feitos históricos, mas que também contribuiu com uma 

reforma do Direito que regia à conduta do povo babilônico, ao elaborar, no Século 

XVIII antes de Cristo, o que se chama hoje de Código de Hamurabi. No Capítulo I1 

(Sortilégios, Juízo de Deus, Falso Testemunho, Prevaricação de Juízes) deste 

código ele instituiu um dispositivo que direcionava como o Estado deveria proceder 

para ouvir o povo com o objetivo de verificar o andamento da justiça. 

 
A Lei das XII Tábuas, escrita por volta dos séculos I e II antes de Cristo, 

continha um dispositivo na tábua nona2 que traria uma menor variação que 

                                                           
1
 I - SORTILÉGIOS, JUÍZO DE DEUS, FALSO TESTEMUNHO, PREVARICAÇÃO DE JUÍZES  

1º - Se alguém acusa um outro, lhe imputa um sortilégio, mas não pode dar a prova disso, aquele que 
acusou, deverá ser morto.  
2º - Se alguém avança uma imputação de sortilégio contra um outro e não a pode provar e aquele 
contra o qual a imputação de sortilégio foi feita, vai ao rio, salta no rio, se o rio o traga, aquele que 
acusou deverá receber em posse à sua casa. Mas, se o rio o demonstra inocente e ele fica ileso, 
aquele que avançou a imputação deverá ser morto, aquele que saltou no rio deverá receber em 
posse a casa do seu acusador.  
3º - Se alguém em um processo se apresenta como testemunha de acusação e, não prova o que 
disse, se o processo importa perda de vida, ele deverá ser morto.  
4º - Se alguém se apresenta como testemunha por grão e dinheiro, deverá suportar a pena cominada 
no processo.  
5º - Se um juiz dirige um processo e profere uma decisão e redige por escrito a sentença, se mais 
tarde o seu processo se demonstra errado e aquele juiz, no processo que dirigiu, é convencido de ser 
causa do erro, ele deverá então pagar doze vezes a pena que era estabelecida naquele processo, e 
se deverá publicamente expulsá-lo de sua cadeira de juiz. Nem deverá ele voltar a funcionar de novo 
como juiz em um processo. 
 
2
 TÁBUA NONA: Do direito público 

1. Que não se estabeleçam privilégios em lei. (Ou que não se façam leis contra indivíduos). 

2. Aqueles que forem presos por dívidas e as pagarem gozarão dos mesmos direitos como se não 

tivessem sido presos; os povos que forem sempre fiéis e aqueles cuja defecção for apenas 

momentânea gozarão de igual direito. 

3. Se um juiz ou um arbitro indicado pelo magistrado receber dinheiro para julgar a favor de uma das 

partes em prejuízo de outrem, que seja morto. 

4. Que os comícios por centúrias sejam os únicos a decidir sobre o estado de uma cidade (vida, 

liberdade, cidadania, família). 

5. Os questores de homicídio... 
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envolvesse pátrios e plebeus, pois como os juízes eram pátrios, o aspecto 

tendencioso se mostrava claro. 

 
Já a atividade correcional foi moldada com maior primor durante o Império 

Romano por intermédio da chamada supplicatio, que nada mais era que uma 

reclamação junto ao Imperador de irregularidades cometidas por magistrados 

quando declaravam suas sentenças e que acarretavam prejuízo ao denunciante. 

Esta posteriormente correspondeu às Ordenações do Reino, às sopricações e ao 

agravo de ordenação não guardada do Direito Português.  

 

Quando se verifica o aspecto etimológico da palavra corregedoria, correger, 

que vem do latim corrigere, significa “corrigir, reparar, consertar, revistar e vistoriar.” 

No jargão jurídico, quer dizer o seguinte: “realizar correição, ou seja, realizar exame 

ou vistoria nos expedientes e documentos de certo órgão, a fim de verificar se os 

serviços estão sendo desempenhados com eficiência e lisura.” De Plácido e Silva 

(Vocabulário jurídico). 

 

Surgiu em no ordenamento jurídico brasileiro com as disposições do 

Regulamento n.º 737, datado de 25 de novembro de 1850, que aprovou o Código de 

Processo Comercial, e instituiu o agravo por dano irreparável. Partindo daí, seu 

conceito foi absorvido não somente no âmbito do Poder Judiciário, mas também do 

Legislativo e Executivo. 

 

A correição inicialmente foi aplicada no Brasil na esfera judiciária com o 

objetivo de uma adequada prestação dos serviços públicos jurisdicionais, e 

posteriormente adotada no âmbito do serviço público em geral. As corregedorias 

criadas no Poder Executivo tiveram o objetivo de servir como ferramenta de 

proteção da administração de possíveis erros, excessos, equívocos ou mesmo atos 

abusivos e arbitrários praticados, tendo por escopo a correta administração do 

serviço público.  

                                                                                                                                                                                     
6. Se alguém promover em Roma assembleias noturnas, que seja morto. 

7. Se alguém insuflar o inimigo contra a sua Pátria ou entregar um concidadão ao inimigo, que seja 

morto.” 
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Dentro deste aspecto, em um primeiro momento, a criação da corregedoria 

visava proteger a administração de equívocos procedimentais, interpretação e 

aplicação errôneas dos dispositivos vigentes por parte dos agentes públicos e de 

outros dispositivos legais.  

 

Desta forma, no Brasil, a atividade correcional surgiu primeiramente com um 

objetivo de proteção à administração que visa primordialmente evitar que possíveis 

erros possam ser cometidos. Posteriormente passou também a exercer mais 

ativamente uma conduta disciplinar junto ao agente público que de forma dolosa ou 

culposa cometeu uma falta de natureza disciplinar. 

 

Pode-se classificar a correição sob dois aspectos: a geral ou ordinária e a 

parcial ou extraordinária. A geral ou ordinária é uma atividade de fiscalização 

desempenhada habitualmente pela corregedoria na área total sob sua 

responsabilidade, em decorrência de suas obrigações funcionais e sem motivo 

específico. A segunda é a fiscalização realizada pela corregedoria após tomar 

conhecimento de fato particular, geralmente denunciado por pessoa interessada. 

 

A averiguação periódica da regularidade do serviço público prestado deve ser 

uma atividade permanente e ordinária. Dentro desta realidade, os atos correcionais 

devem ser não somente repressivos, mas também preventivos. somente se pode 

manter sob constante inspeção as atividades gerais ou ordinárias. 

 

Pode-se observar que a atividade correicional, no âmbito da Administração 

Pública, pode ser exercida na forma da inspeção seja ela ordinária ou não. De 

Plácido e Silva, dá o seguinte conceito: 

 

[...] derivado do latim inspectio (ação de olhar, observação, verificação), 

entende-se, geralmente, a vigilância, direção e fiscalização, mantidas ou 

promovidas a respeito de certas coisas, certos fatos ou certos negócios 

A inspeção, assim, não somente possui o sentido de direção, como de 

fiscalização. Quando, porém, é tida como direção, esta se entende vigilante, 

cuidadosa, para que tudo se processe segundo as regras ou normas 

preestabelecidas. 

No sentido de fiscalização, nesta se integra à vigia e observação a respeito 

do que se deve inspecionar, na qual também está contida a direção, porque 

nela também se dirige e se orienta. 
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Inspeção, pois, por sua origem, é propriamente a ação de olhar para dirigir, 

para fiscalizar, para examinar, orientando o que se deve fazer, corrigindo o 

que não está segundo as regras ou normas. 

A inspeção pode ser permanente ou temporária, como pode ser 

determinada para casos isolados. Assim, nesta última forma, indica-se no 

sentido de exame ou sindicância, o que está conforme seu conceito, pois 

que, em regra, toda inspeção é sindicante, porque possui a finalidade de 

observar e examinar. 

 

A atuação dos órgãos da administração pública deve ser pautada não somente 

sobre o prisma de um órgão eminentemente disciplinar, ou seja, aquele a quem 

cabe apurar responsabilidade e aplicar punição aos servidores públicos quando do 

cometimento das faltas disciplinares. Os órgãos correcionais devem se apoiar na 

teoria e prática moderna para fazer destas unidades ou órgãos um mecanismos 

úteis para corrigir os atos dos servidores públicos antes que estes venham a 

acarretar prejuízos ao erário e ao cidadão que tenha ou possam ter recebido a 

prestação de serviço público de forma errônea. 

 

2.2 A Corregedoria/Controladoria dentro do sistema de segurança 

pública 

 

A figura da Polícia claramente se faz necessária dentro da sociedade atual, 

com o intuito de coibir a prática de delitos por parte de indivíduos que pautam sua 

conduta à margem da lei. Sendo o mister do policial justamente coibir práticas 

delituosas surge a necessidade de um organismo que possa conter atos de 

corrupção, arbitrariedade, violência abusiva, dentre outros praticados por policiais 

em seu exercício profissional ou fora dele. 

 

A figura da Polícia reflete, no ensinamento de De Plácito e Silva: “a ordem 

pública, a disciplina política e a segurança pública, instituídas, primariamente, como 

base política do próprio povo erigido em Estado.” Origina-se, portanto, nas 

democracias, a necessidade de uma atividade policial destinada a operacionalizar o 

poder que o povo transmitiu ao Estado como unidade política, poder este destinado 

à garantia da segurança necessária, com vistas à proteção dos bens indispensáveis 

à manutenção da sociedade como organismo vivo, tais como a garantia a vida, a 

liberdade e a segurança jurídica. 
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A Constituição de 1988, denominada de Constituição Cidadã, definiu uma nova 

linha de conduta às polícias, tornando a instituição policial mais cidadã. Sendo 

justamente neste contexto que se fortalece a figura da corregedoria como um 

aparato de enorme importância para investigar, reeducar, corrigir e punir abusos 

administrativos ou penais praticados por agentes do Sistema de Segurança Pública, 

órgão essencial em um regime democrático de direito, pois é através deste que se 

faz justiça no âmbito administrativo da corporação. 

 

As corregedorias passaram a ser a figura da polícia da polícia, tendo que 

corrigir de maneira eficiente e eficaz os atos lesivos de seus agentes que maculam a 

imagem da Instituição Policial. Devem agir de maneira rigorosa, mas sempre 

pautando seus atos dentro do ordenamento jurídico vigente, contribuindo 

sobremaneira para demonstrar à sociedade em geral que a justiça é a prática basilar 

das Corporações Policiais, dando segurança aos agentes da lei que pautam sua 

conduta dentro da legalidade e que os agentes nocivos à instituição não consigam 

utilizar o aparato do Estado em práticas criminosas.  

 

Dada a atuação em conflitos, como mister precípuo da atividade policial é dado 

ao agente a discricionariedade inerente ao bom desempenho da função. Surge 

então o desafio que todas as instituições policiais do mundo enfrentam: como se 

poderia garantir um policiamento eficiente sem desvios de função de um lado ou 

relaxamento, desembocando até mesmo em omissão, com vistas a evitar ser 

submetido a procedimentos investigatórios de sua conduta. 

 

A sociedade vê o controle das atividades policiais como a capacidade de coibir 

desvios de conduta praticados por policiais, seja esta ação através da prevenção, 

quando através de denúncias de pequenas transgressões se evita uma transgressão 

maior, ou da repressão de um ato de natureza média ou grave.  

 

O controle da atividade policial é dividido entre interno, quando este controle se 

dá pela própria corporação policial; e externo, quando exercido por qualquer outro 

agente. O controle externo da atividade policial se dá pelo Poder Legislativo e 

Judiciário. São observadas dificuldades operacionais no exercício destes controles, 
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devido a dificuldades logísticas e operacionais, pois este controle carece de 

profissionais que entendam o mecanismo de funcionamento policial. 

 

O Poder Legislativo exerce seu poder através da inserção, entre os dispositivos 

legais do ordenamento jurídico vigente, de princípios que possibilitem o respeito aos 

direitos básicos dos cidadãos, limitando, assim, o poder discricionário do agente 

policial. Exerce também através de normas que tornem claros aos organismos 

policiais seus limites de atuação. A elaboração de leis imprecisas dificulta a 

interpretação e a criação de doutrinas no tocante à ação do agente da lei. Tal 

controle está consagrado no texto da constituição de 1988, em seu art. 22, incisos I 

e XXI, e no art. 24, incisos XI e XVI, que se refere à competência legislativa da 

União sobre matéria penal e processual penal e discorre sobre a organização de 

deveres das polícias civis e militares. 

 

O Ministério Público, encarregado constitucionalmente através da Lei 

Complementar nº 75/ 1993, Lei Orgânica do Ministério Público da União, explicita a 

competência atribuída ao Ministério Público pelo art. 129, inciso VII, da Constituição 

Federal de 1988. Apesar de o Ministério Público ser claramente o promotor da ação 

penal, no que diz respeito ao controle da ação policial, este restringe seu controle 

apenas às atividades onde se vislumbra uma violação penal, não atuando sobre a 

atividade policial em geral. A deficiência quantitativa de quadros e excesso de ações 

penais dificulta uma fiscalização incisiva no aparato policial, o que facilita os agentes 

policiais que vislumbram uma maior probabilidade de sucesso em suas práticas 

delituosas. 

 

O Poder Judiciário tem um controle externo, por via indireta, da atividade 

policial, através da Constituição Federal de 1988 e as normas processuais que 

regulam a admissão de provas pelo poder judiciário. A Constituição Federal de 1988, 

em seu art. 5º, inciso LVI, de forma cristalina disciplina que “são inadmissíveis, no 

processo, as provas obtidas por meio ilícitos”. Já o Código de Processo Penal 

dispõe, nos seus artigos 155 a 250, as regras relativas às provas a serem 

apresentadas em uma ação processual penal. 
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No caso do Estado do Ceará, objeto desta dissertação, o controle interno 

passou a ser exercido por uma Secretaria de Estado independente da estrutura da 

Secretaria de Segurança Pública. O Governo do Estado do Ceará decidiu pela 

criação da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e 

Sistema Penitenciário - CGD - em substituição à Corregedoria dos Órgãos de 

Segurança Pública, fazendo-a por meio da Lei Complementar nº. 98/2011, que 

definiu uma nova política correcional e de disciplina nos órgãos de Segurança 

Pública e Sistema Penitenciário do Estado do Ceará, em consonância com o Plano 

Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. 

 

Dentro desta nova ótica de política correcional, a Controladoria Geral de 

Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário deverá efetivar 

as suas ações, no campo da inteligência, daquelas demandas de maior potencial 

ofensivo (delitos ligados a grupos de extermínio/homicídios/sequestro/extorsão) que 

exigirão investigações mais meticulosas e efetivadas sempre em parceria com o 

Ministério Público, Polícia Federal e outras entidades.  

 

A controladoria também concentrará seus esforços nas questões relacionadas 

à prevenção de pequenos e médios delitos, objetivando desestimular aqueles que 

são afetos ao abuso de autoridade, improbidade administrativa e outras infrações de 

menor gravidade, cujas atividades serão efetivadas por meio de permanentes 

programas de fiscalização realizadas por grupos de caráter interorganizacional, 

compostos de policiais civis, policiais militares e bombeiros militares, agentes 

penitenciários e peritos criminais devidamente selecionados com base em critérios 

de histórico de boa conduta nas instituições de origem. 

 

Pode-se observar que a Controladoria Geral de Disciplina (CGD) dos Órgãos 

de Segurança Pública e Sistema Penitenciário foi criada para substituir e ampliar as 

funções anteriormente desempenhadas pela extinta Corregedoria Geral dos Órgãos 

de Segurança Pública e Defesa Social, unidade orgânica pertencente à estrutura 

organizacional da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e que, 

desde 1997, atuava no controle disciplinar dos servidores das organizações 

vinculadas à SSPDS.  
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A CGD pretende desenvolver ações, com o objetivo de aperfeiçoar a disciplina 

nos órgãos de segurança pública e sistema penitenciário, focando suas ações com 

vistas ao fortalecimento das atividades preventivas, educativas, de auditorias 

administrativas, inspeções in loco, correições, integração interinstitucional, do 

respeito aos direitos humanos, dos valores éticos e da legalidade, buscando 

orientar-se e pautar-se por boa conduta comportamental, colaborando com o 

processo de preparação e aperfeiçoamento dos profissionais de segurança pública. 

 

Dentre todas as funções atribuídas à Controladoria Geral de Disciplina, as mais 

importantes são as de caráter preventivo, tais como as de fiscalização, controle e 

orientação dos trabalhos policiais e penitenciários, considerando-se que um trabalho 

preventivo bem realizado pode evitar ou minimizar substancialmente futuras 

irregularidades disciplinares, fato este não explorado pela antiga Corregedoria, o que 

por si só já representa um avanço no modo como se enfrenta a questão do desvio 

de conduta policial. 

 

Além dessas atribuições, são também de competência da CGD as funções de 

investigação, processamento e punições disciplinares dentro das áreas de 

atividades da polícia judiciária, polícia militar, corpo de bombeiros militar e sistema 

penitenciário. 

 

A mudança de um organismo atrelado ao organismo da estrutura da Secretaria 

de Segurança Pública e Defesa Social, caso do Estado do Ceará, se torna ainda 

mais visível quando se analisa o fluxograma dos processos administrativos. A 

corregedoria era somente um organismo de caráter consultivo onde se sugeria a 

aplicação da punição ou instauração de um processo de expulsão das fileiras das 

corporações, onde seu mandatário máximo poderia ou não concordar com o parecer 

exarado no bojo do processo.  

 

Isto possibilitava uma margem bastante expressiva para a aplicação da 

discricionariedade do gestor máximo. A denúncia poderia ser realizada diretamente 

na corregedoria ou podia ser encaminhada através de ofício pelo Comando da 

PM/BM, além do Secretário de Segurança, Ministério Público ou Judiciário.  
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As denúncias originadas na própria corregedoria poderiam ser arquivadas após 

uma verificação preliminar ou ser transformada em uma sindicância com vistas a 

indícios de cometimento de falta disciplinar. Após a apuração, sua conclusão deveria 

ser enviada ao Corregedor-Geral, que concordava ou não com o parecer do 

corregedor encarregado da apuração. Se este concordasse com o parecer de 

solicitação de aplicação de punição, enviaria, mediante ofício, o processo de 

apuração com o parecer do encarregado no qual se solicitaria a aplicação de 

sanções disciplinares para a corporação de origem do transgressor. Se após 

apuração, mediante sindicância, o fato fornecesse provas de falta de natureza grave, 

solicitava-se à unidade de origem do transgressor a abertura de Conselho de 

Disciplina para o caso onde o denunciado fosse praça da PM/BM (soldado, cabo, 

sargento e subtenente) e Conselho de Justificação, para os casos onde o 

denunciado fosse oficial da PM/ BM. 

 

As denúncias enviadas pelo Comando da PM/BM, Secretário de Segurança, 

Ministério Público ou Judiciário se dividiam em dois procedimentos distintos. Os 

casos onde o Comando da PM/BM e Secretário de Segurança figuravam como 

origem, era instaurada, de ofício, uma sindicância para verificar a procedência das 

denúncias e seu relatório solicitando punição ou arquivamento e enviado à origem 

para conhecimento e providências no sentido de acatar ou não o parecer do 

corregedor. Os casos onde o Ministério Público e Judiciário figuravam como origem 

eram apurados mediante sindicância e seu relatório contendo o parecer do 

corregedor encarregado da apuração, ratificado pelo corregedor-geral e 

posteriormente enviado para a origem, a fim de conhecimento e providências 

julgadas necessárias. 

 

Com a criação da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança 

Pública e Sistema Penitenciário, através da Lei Complementar nº. 98/2011 e Lei 

nº15.054 de 06 de dezembro de 2011, as corporações de origem dos servidores só 

poderão instaurar processos que resultem em punição disciplinar, se esta se der no 

nível de transgressão disciplinar, ficando vedado às corporações a instauração de 

processo a nível de Sindicância, Conselho de Disciplina ou Justificação.  
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A Lei nº 15.054, de 06 de dezembro de 2011, ainda instituiu a possibilidade de 

se constituir comissões formadas por um militar e um servidor civil estável para 

apurarem, em sede de sindicância, fatos que envolvam, nas mesmas circunstâncias, 

servidores civis e militares estaduais, fato este que não era previsto nas legislações 

anteriores. 

 

A CGD pode delegar às Corporações, mediante indicação solicitada ao 

Comandante ou Delegado Geral, que servidores não lotados na CGD possam 

instaurar processo de Sindicância sendo que a análise e ratificação ou não do 

parecer do encarregado é de competência exclusiva do Corregedor Geral de 

Disciplina. Se ratificado, com vistas a aplicação de punição, o processo é enviado 

para publicação em Diário Oficial do Estado, se a aplicação da punição for de 

demissão, antes da publicação o processo e enviado a Procuradoria-Geral do 

Estado para análise e manifestação acerca da regularidade do procedimento. Deve 

ser posteriormente enviado para apreciação do Governador, caso o caso requeira. 

 

Para facilitar a compreensão, as Figuras 01, 02 e 03 mostram respectivamente 

a revolução história do ato correcional e o fluxograma da antiga e nova 

corregedorias. 

 

 

 
Figura 1: Evolução histórica do ato correcional 
Fonte: CGD 
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Figura 2: Fluxograma da antiga Corregedoria. 
Fonte: CGD 

 

 

 

Figura 3: Fluxograma da nova Controladoria. 
Fonte: CGD 
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2.3 Visão preliminar estatística 

 

A antiga Corregedoria possuía um levantamento estatístico baseado em um 

levantamento preliminar e pouco aprofundado, haja vista, não possuir profissionais 

qualificados nesta área. As Tabelas 01, 02 e 03 mostram como era feito o 

levantamento estatístico da extinta Corregedoria-Geral dos Órgãos de Segurança 

Pública e Defesa Social que, nos últimos 3 (três) anos (2008, 2009, 2010 e 2011). 

Instaurou uma média anual de aproximadamente 800 (oitocentas) sindicâncias, das 

quais, a maioria, refere-se à violência policial, caracterizada pela abordagem 

inadequada, resultando em lesões corporais, abuso de autoridade, tortura e até 

homicídios.  

 

 

 

 
SINDICÂNCIAS 

INSTAURADAS 

POR: 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 
TO-

TAL 
% 

Extorsão/Corrupção 3 4 2 8 5 8 3 4 9 5 4 2 57 5,68 

Homicídio 1 2 1 2 4 0 2 2 2 1 0 2 19 1,89 

Lesão 6 9 9 16 3 26 8 6 9 8 9 3 112 11,17 

Tortura 0 3 2 3 2 0 2 3 2 0 3 1 21 2,09 

Improbidade 

Administrativa 
0 3 0 1 0 1 1 3 2 2 4 0 17 1,69 

Abuso de 

Autoridade 
20 12 15 14 20 24 22 7 35 20 12 13 214 21,34 

Outros 40 56 36 36 45 61 40 42 52 34 44 77 563 56,13 

Total mensal 70 89 65 80 79 120 78 67 111 70 76 98 
100

3 

100,0

0 

 
Tabela 01: Natureza da ocorrência – janeiro/dezembro – 2008. 
Fonte Controladoria Geral de Disciplina – CGD. 
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SINDICÂNCIAS 

INSTAURADAS 

POR: 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 
TO-

TAL 
% 

Extorsão/Corrupç

ão 
5 2 7 6 2 9 6 6 5 4 0 2 54 4,83 

Homicídio 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 8 0,72 

Lesão 21 6 5 5 16 13 13 8 13 9 5 10 124 11,09 

Tortura 2 1 3 0 0 2 2 0 1 0 2 5 18 1,61 

Improbidade 

Administrativa 
0 0 22 20 8 27 18 14 16 7 2 20 154 13,77 

Abuso de 

Autoridade 
19 8 19 8 9 16 30 30 16 8 6 13 182 16,28 

Outros 49 25 45 53 44 98 57 48 44 26 46 43 578 51,70 

Total mensal 98 43 101 92 79 165 128 107 95 54 62 94 
111

8 

100,0

0 

 
Tabela 02: Natureza da ocorrência – janeiro/dezembro – 2009. 
Fonte: Controladoria Geral de Disciplina – CGD. 

 

 

SINDICÂNCIAS 

INSTAURADAS 

POR: 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 
TO-

TAL 
% 

Extorsão/Corrupç

ão 
6 0 2 3 0 0 3 5 3 1 4 1 28 5,16 

Homicídio 0 1 1 3 0 0 0 1 1 3 0 0 10 1,84 

Lesão 11 7 2 12 3 0 8 7 12 9 7 3 81 14,92 

Tortura 4 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 9 1,66 

Improbidade 

Administrativa 
14 7 2 7 1 1 1 3 0 5 1 0 42 7,73 

Abuso de 

Autoridade 
5 12 3 11 1 3 14 25 7 8 11 3 103 18,97 

Outros 41 47 11 34 3 6 30 33 15 27 15 8 270 49,72 

Total mensal 81 77 21 71 8 10 57 74 38 53 38 15 543 
100,0

0 

 
Tabela 03: Natureza da ocorrência – janeiro/dezembro – 2010. 
Fonte Controladoria Geral de Disciplina – CGD. 
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SINDICÂNCIAS 

INSTAURADAS 

POR: 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 
TO-

TAL 
% 

Extorsão/Corrupç

ão 
1 0 0 0 2 0       3 2,78 

Homicídio 0 0 0 1 1 0       2 1,85 

Lesão 1 5 4 10 8 1       29 26,85 

Tortura 0 0 0 0 0 0       0 0,00 

Improbidade 

Administrativa 
0 1 1 1 0 0       3 2,78 

Abuso de 

Autoridade 
3 4 6 5 5 1       24 22,22 

Outros 5 9 5 14 12 2       47 43,52 

Total mensal 10 19 16 31 28 4       108 
100,0

0 

 
Tabela 04: Natureza da ocorrência – janeiro/junho – 2011. 
Fonte Controladoria Geral de Disciplina – CGD. 

  

2.4 Organograma de funcionamento de um processo disciplinar 

 

O método de apuração disciplinar tem que seguir um rito jurídico bem definido, 

para que o ato não seja passível de anulação. A criação da Controladoria Geral de 

Disciplina foi instituída na Constituição do Estado através da Emenda Constitucional 

Nº 70, de 18 de janeiro de 2011, publicada no Diário Oficial de Estado (DOE) de 23 

de fevereiro de 20113. 

 

Com a criação da CGD por intermédio da Emenda Constitucional Nº 70, a 

etapa seguinte foi definir as atribuições, através da Lei Complementar Nº 98, de 13 

                                                           
3
 Art.1º É acrescentado ao texto da Constituição Estadual o art.180-A. com a seguinte redação: 

Art.180-A. O Poder Executivo instituirá, na forma da lei, a Controladoria Geral de Disciplina dos 
Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário, de controle externo disciplinar, com 
autonomia administrativa e financeira, com objetivo exclusivo de apurar a responsabilidade disciplinar 
e aplicar as sanções cabíveis, aos militares da Polícia Militar, militares do Corpo de Bombeiro Militar, 
membros das carreiras de Polícia Judiciária, e membros da carreira de Segurança Penitenciária. 
Parágrafo único. O titular do Órgão previsto no caput deste artigo é considerado Secretário de 
Estado. 
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de junho de 2011, publicada no Diário Oficial de Estado (DOE) de 20 de junho de 

20114. 

 

A Lei Complementar Nº 98, de 13 de junho de 2011, criou o cargo de 

Controlador Geral de Disciplina e lhe atribuiu competências próprias5, onde se 

destacam aquelas mencionadas nos incisos I e VIII do art. 5º.  

 

Compete ao Controlador Geral de Disciplina nomear, por Portaria, publicada 

em DOE, o encarregado da apuração de fato contra o servidor, no caso de Processo 

Administrativo Disciplinar, ou comissão caso de Conselho de Justificação (oficial da 

PM ou BM) e Conselho de Disciplina (para praças com dez ou mais anos de serviço 

militar no Estado).  

 

Quando o fato é apurado por Processo Administrativo Disciplina (PAD) só é 

nomeado, por Portaria, apenas um único encarregado do procedimento. Este tipo de 

averiguação visa infrações de caráter apenas disciplinares, ou seja, que esteja 

enquadrado dentro do Código Disciplinar da PM/BM, Lei Nº 13.407 de 21 de 

novembro de 2003, que dispõe sobre o comportamento ético dos militares estaduais, 

                                                           
4
 Art.1º Fica criada, no âmbito da Administração Direta do Poder Executivo Estadual, a Controladoria 

Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Estado do Ceará, 
com autonomia administrativa e financeira, com a competência para realizar, requisitar e avocar 
sindicâncias e processos administrativos para apurar a responsabilidade disciplinar dos servidores 
integrantes do grupo de atividade de polícia judiciária, policiais militares, bombeiros militares e 
agentes penitenciários, visando o incremento da transparência da gestão governamental, o combate 
à corrupção e ao abuso no exercício da atividade policial ou de segurança penitenciaria, buscando 
uma maior eficiência dos serviços policiais e de segurança penitenciária, prestados à sociedade. 
Parágrafo único. A Controladoria Geral de Disciplina poderá avocar qualquer processo administrativo 
disciplinar ou sindicância, ainda em andamento, passando a conduzi-los a partir da fase em que se 
encontram. 
 
5
 Art. 4º: Fica criado o Cargo de Controlador Geral de Disciplina, de provimento em comissão, 

equiparado a Secretário de Estado, de livre nomeação e exoneração pelo Governador do Estado, 
escolhido dentre profissionais bacharéis em Direito, de conduta ilibada, sem vínculo funcional com os 
órgãos que compõem a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social e a Secretaria de Justiça e 
Cidadania. 
Art.5º São atribuições do Controlador Geral de Disciplina: 
I - o controle, o acompanhamento, a investigação, a auditoria, o processamento e a punição 
disciplinar das atividades desenvolvidas pelos policiais civis, policiais militares, bombeiros militares e 
agentes penitenciários; 
[...] 
VIII - processar as sindicâncias e processos administrativos disciplinares civis e militares avocados 
pela Controladoria Geral de Disciplina e aplicar quaisquer penalidades, salvo as de demissão; 
[...]. 
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estabelece os procedimentos para apuração da responsabilidade administrativo-

disciplinar dos militares estaduais ou aplicado para praças com menos de 10 (dez) 

anos de serviço militar no Estado, haja vista que o praça com menos de 10 (dez) 

anos de serviço não responde a Conselho de Disciplina, mesmo que o fato aponte 

para cometimento de crime. 

 

Quando o fato vislumbra o cometimento de algum crime ou aponta para o 

cometimento de ato incompatível com a conduta disciplinar militar é aberto um 

Conselho Justificação (oficiais) e Conselho de Disciplina, para praças com 10 (dez) 

ou mais anos de serviço militar no Estado. 

 

As transgressões disciplinares estão definidas no Código Disciplinar da 

PM/BM, Lei Nº 13.407 de 21 de novembro de 20036, bem como os casos de sua 

extinção da punibilidade. 

 

O funcionamento do Conselho de Justificação e Conselho de Disciplina 

também é regulado pelo Código Disciplinar da PM/BM, Lei Nº 13.407 de 21 de 

novembro de 2003 (apêndice 01). 

 

Ao ser concluído todo Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e enviado ao 

Controlador Geral de Disciplina, a quem cabe concordar (no todo ou em parte) ou 

discordar do parecer do encarregado do PAD. Ao concordar com o parecer do 

encarregado, o Controlador Geral de Disciplina efetua sua decisão e conclui o 

                                                           
6
 Art. 74 - Extingue-se a punibilidade da transgressão disciplinar pela: 

I - passagem do transgressor da reserva remunerada para a reforma ou morte deste; 
II - prescrição. 
§ 1º - A prescrição de que trata o inciso II deste artigo se verifica: 
a) em 2 (dois) anos, para transgressão sujeita à advertência e repreensão; 
b) em 3 (três) anos, para transgressão sujeita à permanência disciplinar; 
c) em 4 (quatro) anos, para transgressão sujeita à custódia disciplinar; 
d) em 5 (cinco) anos, para transgressão sujeita á reforma administrativa; disciplinar, demissão, 
expulsão e proibição do uso do uniforme e do porte de arma; 
e) no mesmo prazo e condição estabelecida na legislação penal, especialmente no código penal ou 
penal militar, para transgressão compreendida também como crime. 
§ 2º - O início da contagem do prazo de prescrição de qualquer transgressão disciplinar é da data em 
que foi praticada, interrompendo-se pela instauração de sindicância, de conselho de justificação ou 
disciplina ou de processo administrativo-disciplinar ou pelo sobrestamento destes.” 
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processo com a publicação em Diário Oficial do Estado (DOE), que ainda cabe 

recurso por parte do servidor (APÊNDICE 2). 

 

O Conselho de Disciplina e Correição foi normatizado através do Decreto Nº 

30.716, de 21 de outubro de 20117. Após o processo de apuração, seja através de 

PAD ou Conselho e seguir todo o rito processual, além de esgotada toda forma de 

recurso disponível ao servidor sindicado ou aconselhado, tem-se concluído e 

finalizado o processo no âmbito da CGD. Se necessário for encaminha-se para 

outras esferas julgadas cabíveis no transcurso dos autos. Posteriormente, o 

resultado do processo deve ser publicado no Diário Oficial do Estado, para que seja 

dada a publicidade necessária e finalizando, então, o rito processual. 

 

                                                           
7
 Art. 2º: O Conselho de Disciplina e Correição dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema 

Penitenciário é órgão de deliberação, quando funcionar em caráter recursal, na forma do art.30 da Lei 
Complementar nº98/11 e de assessoramento do Controlador Geral quando funcionar em caráter 
administrativo, tendo as seguintes atribuições: 
I - apreciar, em grau de recurso, previsto no art.30 da LC 98/11, os processos cuja decisão final tenha 
sido proferida pelo Controlador Geral de Disciplina; 
II – exercer, como órgão colegiado, o assessoramento à administração superior da Controladoria 
Geral de Disciplina; 
III – propor ações de melhoria do processo de correições e de fiscalização da CGD; 
IV – acompanhar e propor o desenvolvimento e a implementação de programas, projetos e atividades 
da CGD; 
V – manter alinhadas as ações da Controladoria às estratégias globais do governo do Estado. Grifo 
nosso. 
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3 MODELOS DE VARIÁVEL DEPENDENTE LIMITADA 

 

3.1 Introdução 

 

Em muitas aplicações do modelo de regressão linear admite-se que a variável 

dependente é uma variável aleatória contínua e que tem por domínio o conjunto dos 

números reais. Mas existe, no entanto, uma grande variedade de situações da 

realidade em que a variável dependente não tem natureza contínua ou domínio real. 

A realidade impõe casos em que a variável dependente é uma variável discreta 

(DAMODAR, 2006):¹  

 

i. Número de pequenas empresas fechadas em um ano no Estado do 

Ceará; 

ii. Número de homicídios ocorridos em Fortaleza efetuados por jovens 

entre 18 e 30 anos; 

iii. Número de dependentes químicos em Fortaleza que respondem em 

juízo por crime de furto com menos de 30 anos, etc.  

 

O domínio da variável é, nestes exemplos, o conjunto dos números inteiros e a 

hipótese de normalidade é claramente, inadequada. 

 

Existem casos em que a variável dependente não é, sequer, quantitativa: ter ou 

não ter casa própria, trabalhar de carro ou transporte coletivo, votar nas eleições 

presidenciais, etc (FAIR, 1996). Conquanto seja habitual fazer-se corresponder 

números inteiros às diversas categorias (por exemplo, 1 à posse de casa própria e 0 

ao caso contrário), esses números não traduzem verdadeiramente uma 

quantificação, mas constituem, antes, um dispositivo de codificação essencialmente 

arbitrário.  

 

Existem casos em que, apesar da natureza de variável contínua ser aceitável, 

não é válido admitir-se que Y tenha R por domínio. Se a variável dependente for 

uma probabilidade, por exemplo, o domínio deverá ser restringido ao intervalo [0, 1]. 
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Há casos, ainda, que embora a variável de interesse possa ser uma variável 

contínua, poderá não ser observável em todo o domínio. Num exercício de tiro 

ministrado para as forças policiais, a distância a que o projétil passa do centro só é 

observada para os projéteis que perfurarem o arco raio limitado pelo alvo. Quanto 

aos outros, sabe-se apenas que a distância excedeu o alvo. As restrições à 

observabilidade da variável podem ser ainda mais drásticas e limitá-la a uma mera 

informação qualitativa, do tipo "acertou" ou "não acertou". 

 

Dispõe-se, em Econometria, de uma gama muito vasta de modelos para 

analisar problemas em que a variável dependente é discreta, qualitativa, limitada, 

censurada ou truncada. Trata-se de modelos cuja utilização mais frequente em 

Economia teve por objetivo o estudo das escolhas de um agente e em que a variável 

dependente é de natureza binária: a escolha faz-se entre duas alternativas e uma, 

ou outra, tem de ser escolhida. Além dos modelos com variável dependente discreta 

ou limitada, existem os modelos de escolha multinomial, em que a escolha se faz 

entre mais de duas alternativas. 

 

São muito numerosos os exemplos de emprego de modelos de escolha binária. 

Em estudos da oferta de trabalho é frequente se modelizar a decisão de participação 

ou não na força de trabalho como função de uma série vasta de atributos individuais 

(sexo, grau de instrução, idade, etc.) ou familiares (estado civil, número e idade dos 

filhos, rendimento do agregado, etc.) e, ainda, de atributos dos empregos 

disponíveis (remunerações, horas de trabalho, etc.). A variável dependente é 

codificada com o valor 1 se o indivíduo participa na força de trabalho, ou com o valor 

0 em caso contrário, conforme Damodar (2006) e Lewis-Beck (1980). Pode-se 

encontrar um estudo aprofundado sobre este tema em MADDALA (1983).  

 

Em estudos dos determinantes da aquisição de bens duradouros (automóveis, 

casas, etc.), é também frequente relacionar-se a posse, ou não, de certo bem com 

fatores explicativos como o rendimento, o preço, a taxa de juro, etc. Em estudos de 

comportamentos eleitorais, usa-se, para explicar a verificação do acontecimento 0 

(indivíduo votou no partido P), e 1 (o indivíduo não votou no partido P), variáveis 
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explicativas como o rendimento do indivíduo, o local de residência, a religião ou 

outras. 

 

Em estudos sobre mercados monetários e financeiros, têm sido analisadas a 

probabilidade de recusa ou concessão de crédito pelas instituições financeiras e a 

probabilidade de cumprimento ou calote de obrigações pelos devedores. A 

informação disponível, quanto à variável dependente, é limitada às alternativas 

"empréstimo concedido" vs. "empréstimo recusado", ou "prestações cumpridas" vs. 

"prestações não cumpridas". 

 

Apesar da necessidade de generalizar o modelo de regressor linear para 

acomodar as situações descritas, desenvolveu-se inicialmente o Modelo de 

Regressão Linear Clássico para viabilizar o entendimento do modelo com variável 

qualitativa e desenvolver, então, uma apresentação do modelo probit que permitirá 

explanar este estudo com base na aplicação do modelo Tobit.  

 

3.2 Modelo de regressão linear clássico 

 

Nesses modelos, tem-se a variável dependente, que é expressa como uma 

função linear de uma ou varias variáveis que foram chamadas de explanatórias. 

Quando a questão puder ser abordada com duas variáveis adotou-se o conhecido 

modelo clássico de regressão linear, método dos mínimos quadrados ordinários 

(MQO), um modelo que adota várias hipóteses simplificadoras. A aplicação do 

método dos mínimos quadrados ordinários (MQO) é bastante simples, mas possuem 

algumas propriedades estatísticas muito relevantes e esclarecedoras. 

 

O modelo, quando se apresenta apenas com duas variáveis, permite ao 

pesquisador utilizar a regressão linear clássica normal, um modelo que pressupõe 

que a variável dependente estocástica segue a distribuição de probabilidade normal. 

 

Entretanto, pode-se verificar que estão sendo cada vez mais usados modelos 

de regressão de respostas qualitativas, principalmente nas áreas das ciências 



34 
 

 
 

sociais e de pesquisa médica. Tais modelos apresentam interessante desafio de 

estimação e de interpretação (DAMODAR, 2006).  

 

3.3 Modelo de regressão com variável qualitativa 

 

As análises empíricas apresentam quatro tipos de variáveis: são as variáveis 

proporcionais, de intervalo, ordinais e nominais. Mas esses tipos de variáveis não 

são as únicas existentes e, portanto, os modelos de regressão podem tratar de 

outros tipos de variáveis. Existem também as variáveis nominais, que são 

conhecidas como variáveis indicadoras, de categoria, qualitativas ou binárias. 

 

Quando da análise de regressão, depara-se com a realidade de que o 

regressando (variável dependente) é influenciado não apenas pelas variáveis 

proporcionais ou quantitativa (como, por exemplo, a inflação, idade, renda, valor, 

peso), mas que existem fatores que são de natureza puramente qualitativa ou 

nominal como nacionalidade, religião, sexo, cor e etc.  

 

Em geral, estes fatores qualitativos ou nominais indicam a presença ou 

ausência de um fator que, de forma geral, define ou atribuem uma qualidade que 

torna inconfundível o fator analisado, como a definição de masculino ou feminino, 

negro ou branco, torcedor do Fortaleza ou Ceará, deficiente físico ou não deficiente, 

este tipo de variável e essencialmente nominal. 

 

Este tipo de variável exige artifícios para que se possa quantificar esses 

atributos e um destas maneiras é formular variáveis artificiais que assumam os 

valores 0 ou 1. A ausência do atributo analisado significa que se assume o valor 0 e 

a presença do atributo significa que assume o valor 1. Por exemplo, o torcedor do 

Fortaleza assume o valor 1 e o 0 o torcedor do Ceará. 

 

As variáveis que assumem valores de 0 e 1 são denominadas de variáveis 

binárias (dummies). A utilização deste artifício tem como objetivo a possibilidade de 

classificar dados em categorias mutuamente exclusivas como masculino e feminino. 

Vale salientar que não é essencial que as variáveis binárias assumam 
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exclusivamente os valores 0 e 1. O par (0,1) pode ser transformado 

matematicamente em qualquer outro par, bastando para isso utilizar a equação: 

 

Z = a + b D (b≠0)          (3.2.1) 

 

Onde a e b são constantes e onde D =1 ou 0. Quando D = 1 , obtemos Z = a + 

b e quando D assume o valor de 0, temos Z = a. Assim tem-se que o par (0,1) 

assume a seguinte característica (a, a + b). 

 

Existem modelos em que o próprio regressando (variável dependente) é de 

natureza qualitativa. Este tipo de modelo está sendo cada vez mais utilizado para 

estimativas de respostas qualitativas nas áreas das ciências sociais e da pesquisa 

médica. 

 

Há uma determinante diferença entre um modelo de regressão, cujo 

regressando (variável dependente) é uma variável quantitativa, e outro modelo em 

que o regressando (variável dependente) é de natureza qualitativa. 

 

i. No modelo quantitativo o objetivo é estimar o valor esperado ou médios 

com base nos valores dos regressores. 

ii. No modelo qualitativo o objetivo é encontrar a probabilidade de que 

algo aconteça, por isso são também denominados modelos de 

probabilidade. 

 

Pode-se abordar o modelo probabilístico para uma variável de escolha binária 

de três maneiras: modelo de probabilidade linear, modelo logit e modelo probit. 

 

O modelo de probabilidade linear parece um modelo de regressão linear típico, 

mas com a diferença que o regressando (variável dependente) é binário ou 

dicotômico. 

 

 , supondo  (3.2.1.1) 
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É válido analisar as ideias que embasam o modelo probabilidade linear. Veja-

se o seguinte modelo de regressão: 

      (3.2.1.2) 

 

Lembre-se que o regressando ( ) é binário ou dicotômico. Isso porque a 

expectativa condicional de , dada por , , pode ser interpretada como a 

probabilidade condicional de que o referido evento ocorra dado , isto é, 

.  

 

Supondo , como ocorre costumeiramente, para se obter estimadores 

não tendenciosos, obtem-se: 

 

 (3.2.1.3) 

Fazendo  = probabilidade de que  (ou seja a ocorrência do evento) e (1 

– ) = probabilidade de que  (que o evento não ocorra), a variável  tem a 

seguinte distribuição de probabilidade: 
 

 

Probabilidade 

0 
1 –  

1 

 

Total 1 

 

O  segue a distribuição de probabilidade de Bernoulli. 

 

Pela definição de expectativa matemática, tem-se: 
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  (3.2.1.4) 

 

Igualando as equações (3.2.1.3) e (3.2.1.4), vem: 

 

    (3.2.1.5) 

 

Conclui-se que a expectativa condicional do modelo (3.2.1.2) pode ser aceita 

como a probabilidade condicional de . A expectativa de uma variável aleatória de 

Bernoulli, em geral, é a probabilidade de que a variável aleatória seja igual a 1.  
 

O modelo logit é uma técnica estatística que, a partir de um conjunto de 

observações, tenta produzir um modelo que permita o vaticínio de valores tomados 

por uma variável categórica, frequentemente binária, a partir de uma série de 

variáveis explicativas contínuas e/ou binárias. 

 

Lembre-se o modelo de probabilidade linear: 

 

 (3.2.2.1) 

 

Veja-se agora a seguinte representação dessa relação: 

 (3.2.2.2) 

 

Visando facilitar a exposição, teremos,  , vem então: 

 

  (3.2.2.3) 

 

A equação (3.2.2.3) nada mais é do que a função de distribuição logística 

(acumulada). Pode-se verificar que, quando  varia entre ,  varia entre 0 
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e 1 e se relaciona com  ( ) de modo não linear, quando  e 

.  

 

Neste modelo não se pode empregar os conhecidos procedimentos dos MQO 

(mínimos quadrados ordinários) para estimar os parâmetros. Para resolver este 

aparente impedimento faz-se  a probabilidade de algo e ( 1- ), a probabilidade do 

inverso. 

 

  (3.2.2.4) 

 

Rearranjando a equação vem: 

 

  (3.2.2.5) 

 

Vê-se que agora,  se tornou simplesmente a razão de chances a favor 

de um evento ou contra o evento. Pode-se então tirar o logaritmo natural da equação 

(3.2.2.5), obtendo o resultado seguinte: 

 

 (3.2.2.6) 

 

 coeficiente angular, mede a variação de L em resposta a uma unidade de 

variação de X. 

 

 (intercepto) é o valor do logaritmo das chances favoráveis ao evento 

analisado, haja vista, se tratar de um interceptor a sua interpretação pode não ter 

sentido físico. 

 

O logaritmo (L) da razão de chance não é somente linear em X, sendo também 

do pondo de vista da estimação linear nos parâmetros, recorde-se que a premissa 
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de linearidade dos MQO não exige que a variável X seja fundamentalmente linear. O 

fundamental é a linearidade nos parâmetros. 

 

L é chamada de logit e, como consequência, os modelos são denominados de 

modelos logit. Embora L seja linear em X, as probabilidades não são. A derivada da 

probabilidade em relação a X envolve não somente , mas também o nível de 

variação da probabilidade a partir do qual a variação é medida. 

 

É possível incluir quantas variáveis, ou regressores (X) forem necessários, de 

acordo com a teoria subjacente. Se L, o logit, é positivo o valor de um ou mais 

regressores também aumenta, o que significa que aumenta as chances de que o 

regressando seja igual a 1. Se o contrário acontece, ou seja, o logit ser negativo as 

chances de que o regressando se torne 1 diminuem com o aumento de X. 

 

A Estimação do Modelo Logit se dá através da seguinte equação: 

 

 (3.2.3.1) 

            (termo do erro estocástico) 

 

Para se estimar a equação (3.2.3.1) necessita-se de , dos valores do 

regressando . Isso vai depender dos dados que serão analisados e que se 

distinguem em dois grupos, dados em nível individual ou micro e dados agrupados 

ou replicados. 

 

Chamam-se dados em nível individual, quando os dados individualizam o 

evento, a estimativa por meio dos MQO é ineficiente. Pode-se facilmente verificar a 

ineficiência dos MQO analisando as equações abaixo e identificando sua falta de 

sentido. 

 para a concretização do evento. 

 

 para o caso contrario. 
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Para contornar a dificuldade apresentada e conseguir se estimar os 

parâmetros, se utiliza o método da máxima verossimilhança (MV). 

 

Dados agrupados ou replicados, quando possuem  suficientemente grande e 

cada observação  se distribuir independente como uma variável binomial, então 

será possível aplicar o MQP (mínimos quadrados ponderados),  segue a 

distribuição normal com média zero e variância igual a  . 

 

 (3.2.3.5) 

 (3.2.3.6) 

 

Modelo Logit para dados não agrupados ou individuais utiliza o método da 

máxima verossimilhança, haja vista, nem o método dos mínimos quadrados 

ordinários (MQO), nem o método dos quadrados ponderados (MQP) serem úteis. 

 

Como o modelo logit para dados não agrupados ou individuais utiliza o método 

da máxima verossimilhança, que de um modo geral é utilizado em grandes 

amostras. Os erros-padrão estimados são assintóticos. 

 

Como foi referido, para explicar o comportamento duma variável dependente 

binária temos de utilizar uma função de distribuição acumulada adequada. O modelo 

logit utiliza a função acumulada logística, dada pela equação, 

 

 

(3.2.5.1) 

  

contudo existem outras alternativas. 

 

O Modelo probit (ou Normit) é uma alternativa do modelo logit, que admite a 

função de distribuição Normal (padrão) para expressar a relação não linear entre as 

probabilidades estimadas da variável dependente e as variáveis explicativas. 
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O Modelo probit admite a seguinte hipótese: 

 

  (3.2.5.2) 

 

Onde  é um índice não observado, mas se supõe que se distribui 

normalmente com a mesma média e variância. 

 

Assume-se também que corresponde um nível limiar (crítico) do índice  tal 

que, se  ≤  o evento possui a característica de interesse, caso contrário não possui 

esta característica. 

 

Admitindo a hipótese da normalidade, a hipótese de que  ≤  pode ser 

apresentada do seguinte modo: 

                    

 

 (3.2.5.3) 

 

 

Para obter informações sobre o , o índice de utilidade, bem como  e , 

toma-se: 

 (3.2.5.4) 

 

Onde  é o inverso da FDA normal. 

 

O modelo probit para dados individuais ou não agrupados tem que recorrer a 

um procedimento de estimação não linear embasado no método da máxima 

verossimilhança. Do ponto de vista qualitativo, os resultados do modelo probit são 

comparáveis aos do logit no que se refere à significância estatística individual dos 

coeficientes das variáveis GPA e PSI. 

 

No modelo de regressão linear, o coeficiente angular mede a variação do valor 

médio do regressando para uma variação unitária no valor de um regressor, 

mantidas constantes as demais variáveis. 
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No modelo de probabilidade linear, o coeficiente angular mede diretamente a 

variação da probabilidade da ocorrência de um evento em consequência de uma 

variação unitária no valor de um regressor, mantido constante o efeito de todas as 

demais variáveis. 

 

Já no modelo logit, a variação no logaritmo das chances associadas a uma 

variação unitária dessa variável, mantendo tudo o mais constante é dado pelo 

coeficiente angular. Vale ressaltar que, no modelo logit, a taxa de variação na 

probabilidade de um evento acontecer é: 

 

 

 

Onde  é o coeficiente (parcial) do j-ésimo regressor. Mas, ao se avaliar 

também o , acaba-se incluindo todas as variáveis. 

 

No modelo probit, a taxa de variação da probabilidade é algo bem mais 

complexo e é dado por: 

 

 

 

Onde  é a função de densidade da variável normal padrão e: 

 

 

 

Este é justamente o modelo de regressão usado na análise. 

 

Desta forma, tanto o modelo logit quanto o probit, tem todos os seus 

regressores envolvidos no cálculo das variações da probabilidade, enquanto que, no 

modelo de probabilidade linear, só o j-ésimo está envolvido. Tornando, desta forma, 

o modelo de probabilidade linear mais atraente. 

 

Embora do ponto de vista qualitativo os resultados possam apresentar 
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semelhança no modelo de probabilidade linear, logit e probit, devido à possibilidade 

de inconsistência será adotado o modelo logit na estimação dos dados.  

 

Na maioria das aplicações, os modelos são bastante parecidos, sendo a 

principal diferença que a distribuição logística tem caudas ligeiramente mais gordas, 

ou seja, a probabilidade condicional  se aproxima de 0 e 1 em um ritmo mais lento 

no logit que no probit, não havendo razões ou argumento forte para excluir um ou 

outro modelo. Por isso, a maioria dos pesquisadores inclinam-se pelo modelo logit, 

pela sua relativa simplicidade matemática, quando comparado com o modelo probit. 

 

Mas embora os modelos sejam semelhantes, é preciso estar atento ao 

interpretar os coeficientes estimados pelos dois modelos. Vale ressaltar o trabalho 

do Amemiya (1981), que demonstrou que os coeficientes dos modelos de 

probabilidade linear e logit se relacionam do seguinte modo: 

 

 

 

Exceto para o interceptor 

 

 

 

Para o interceptor 

 

O modelo Tobit é uma extensão do modelo Probit, que foi originalmente 

formulado por, James Tobin (1958), agraciado com o prêmio Nobel de economia de 

1981(análise de mercados financeiros e suas relações com decisões despesas, 

emprego, produção e preços). Os economistas acabaram batizando o modelo com o 

nome de Tobit devido à semelhança com o modelo Probit (MADDALA, 1983).  

 

O modelo Tobit é semelhante à regressão de mínimos quadrados, diferindo 

deste ao assumir uma distribuição normal truncada ou censurada e outras variáveis 

explanatórias (AMEMIYA, 1984). O modelo Tobit também é conhecido como modelo 

de regressão censurada, devido à restrição imposta aos valores assumidos pelo 
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regressando. Alguns autores os denominam modelos de regressão com variável 

dependente limitada. Estatisticamente, o modelo pode ser expresso através da 

seguinte equação: 

 

 se LD > 0, onde LD = lado direito  

= 0 em caso contrario 

ou, mais concisamente, 

 

 

 

em que Xi designa o vetor (1×k).  

 

Xi = [1 X2i X3i ... Xki] 

 

E  o habitual vetor (k×1) de coeficientes de regressão. A variável , 

contudo, não é observada em todo o seu domínio; observada é Yi tal que: 

 

 
 

Suponha-se, por fim, que {u1, u2, ..., ui, ...} é uma sequência de 

variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas. 

 

 

 

A especificação do modelo Tobit é,  
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Os autores apontam a equação do modelo Tobit como uma regressão linear, 

no qual um Y* substitui o Y, sendo esta variação necessária, haja vista, o modelo 

Tobit possuir dados censurados ou truncados.  

 

De acordo com a definição de Greene (1997), para dados trucados, a amostra 

tem origem de um subconjunto maior. Uma distribuição truncada é um subconjunto 

de uma distribuição não truncada, mas com dados acima ou abaixo de um valor. Um 

exemplo seria um levantamento de policiais que já foram punidos um determinado 

número de vezes (4 a 8) punições, ou seja, a amostra estaria truncada entre este 

determinado número de punições. 

 

Greene (1997) aborda que dados censurados são originados por defeito na 

amostra, tal como a impossibilidade em completar a observação da população em 

questão. A consequência disto é que não se consegue observar parte da distribuição 

da variável. Um exemplo seria o fato de uma delegacia não estar de plantão durante 

o final de semana. Não se poderia saber a demanda efetiva, pois não se sabe 

quantas pessoas deixaram de comparecer a outras delegacias devido à distância e 

a menor complexidade do fato.  

 

Uma boa vantagem do modelo é a admissibilidade de se adicionar variáveis (X) 

facilmente. Uma possibilidade de se estimar através do modelo Tobit envolve o 

método da máxima verossimilhança, que possui um nível de complexidade bastante 

elevado. James Heckman prêmio Nobel de economia de 2000 (desenvolvimento de 

teorias e de métodos para análise de amostras seletivas) apresentou uma alternativa 

ao método da máxima verossimilhança que é um procedimento de estimação em 

duas etapas. A primeira delas se estima a probabilidade recorrendo ao modelo 

Probit. A segunda estima-se acrescentando uma variável denominada a razão 

inversa de Mills ou a taxa de risco, que é derivada da estimativa Probit. Todavia esta 

técnica não possui a eficiência da máxima verossimilhança. O desenvolvimento de 

programas estatísticos possibilitou a utilização da máxima verossimilhança 

descartando assim o procedimento em duas etapas de Heckman. 

 

Torna-se conveniente distinguir a diferença entre censura e truncamento. Diz-
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se que uma variável é censurada quando não for possível observá-la em uma parte 

dos indivíduos de uma população. Por dedução, diz-se censurada uma amostra em 

que a variável relevante é conhecida para alguns indivíduos e desconhecida para os 

restantes. Já a distribuição truncada pode-se obter de qualquer distribuição de 

probabilidade utilizando uma dupla operação, cuja primeira tarefa é de restringir o 

domínio original da variável e em seguida redimensionar adequadamente a 

probabilidade sobre o novo domínio. 

 

Define-se truncada a variável aleatória que segue estes dois passos: uma 

amostra censurada é extraída da população considerada originalmente; ao invés, 

uma amostra truncada provém de uma população diferente da original, embora 

contida nela. Em uma análise de regressão, na amostra censurada não se busca a 

caracterização pela observação das variáveis independentes em todos os elementos 

da amostra, mas pela observação da variável dependente numa fração deles, 

apenas. Em uma amostra truncada, todas as observações são completas (se 

conhece os valores das variáveis dependentes e independentes para todos os 

indivíduos selecionados), mas a amostra respeita somente a um segmento do 

universo de interesse. 

 

Embora a censura e o truncamento possam ser utilizados em outras formas, as 

que se revestem de maior importância são as que resultam da supressão ou 

omissão de valores inferiores a certa quantidade, dita truncamento à esquerda, ou 

dos valores superiores, caso que corresponde ao truncamento à direita. Por vezes, 

fixados dois limites, a e b, a<b, e restringindo ao intervalo [a, b] o domínio de uma 

variável, há casos de se ter interesse em um duplo truncamento, à esquerda de a e 

à direita de b. 

 

Viu-se, de uma maneira breve, que vários modelos em que o próprio 

regressando aparece de uma forma com sua natureza qualitativa, ou seja, não é 

expresso por uma escala de intervalo. O modelo de natureza qualitativa mais 

simples se apresenta através de escolha binária e dentro do modelo binário o de 

mais fácil compreensão o de probabilidade linear. Se o objeto de estudo apresentar 

como melhor forma a distribuição normal e obtendo a distribuição de probabilidade 
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adequada, pode-se empregar o modelo probit. No objeto de estudo dessa pesquisa 

a melhor opção foi um modelo de regressão censurada o modelo tobit, pois foi o que 

melhor se adequou ao estudo das variáveis colhidas. 

 

A obtenção dos dados apresentou uma gama de dificuldades. O estudo 

necessitava de uma base de dados confiáveis, mas como o órgão da CGD é uma 

criação nova do Governo do Estado, a obtenção de dados tabulados e organizados 

foi um grande empecilho. Os dados estavam armazenados em locais diversos e sem 

serem trabalhados. Uma parte deles foram obtidos através de pesquisa no Diário 

Oficial do Estado, no que se refere à publicação das punições dos policiais de 

caráter grave como demissão e expulsão, que recentemente foi solucionado pois, 

agora, todas as punições da leve a grave estão sendo publicadas no DOE, no 

entanto, que na época da coleta dos dados, isso não ocorria. Outra parte dos dados, 

no que se refere ao início do processo (denúncia, queixa ou fato de apuração 

originado por outro documento) foi coletada na antiga Corregedoria, Polícia Militar e 

Ouvidoria da Secretaria de Segurança Pública. Como se pode observar, os dados 

no tocante ao recebimento da denúncia era bem diversificado, o que gerou uma 

dificuldade para sua catalogação e uma base confiável de dados. 

 

Outra dificuldade encontrada foi o grande número de processos sobrestados 

por determinação judicial. Este fato se deu principalmente nos processos de maior 

gravidade, Conselho de Disciplina e Conselho de Justificação, quando o processo 

disciplinar corre em paralelo com um processo criminal. O réu no processo criminal 

entra com uma petição judicial solicitando o sobrestamento do processo 

administrativo até que o processo judicial seja tramitado e julgado, o que leva um 

lapso temporal considerável, dificultando enormemente a obtenção de dados 

fidedignos e atualizados. 

 

A estimação dos resultados teve que se adaptar à base colhida e que, no caso 

do estudo em tela, a melhor opção foi um modelo de regressão censurada sendo, 

portando, o modelo tobit o que melhor se adequou ao estudo das variáveis colhidas. 
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4 BASE DE DADOS E ESTIMAÇÃO DO MODELO 

 

4.1 Sistema de Análise Adotado 

 

A Controladoria Geral de Disciplina criada pelo Poder Executivo tem o objetivo 

de servir como ferramenta de proteção da administração de possíveis erros, 

excessos, equívocos ou mesmo atos abusivos e arbitrários praticados, tendo por 

escopo a correta administração do serviço público.  

 

Dentro deste aspecto, em um primeiro momento, a criação da CGD visava 

proteger a administração de equívocos procedimentais, interpretação e aplicação 

errôneas dos dispositivos vigentes por parte dos agentes públicos e de outros 

dispositivos legais. 

 

O controle da atividade policial é dividido entre interno, quando este controle se 

dá pela própria corporação policial, e externo, quando exercido por qualquer outro 

agente. O controle externo da atividade policial se dá pelos Poderes Legislativo e 

Judiciário. 

 

O método de apuração disciplinar e controle interno, tem que seguir um rito 

jurídico bem definido, para que o ato não seja passível de anulação. Compete ao 

Controlador Geral de Disciplina nomear por Portaria, publicada em DOE, o 

encarregado da apuração de fato contra o servidor, no caso de Processo 

Administrativo Disciplinar, ou comissão caso de Conselho de Justificação (oficial da 

PM ou BM) e Conselho de Disciplina (para praças com dez ou mais anos de serviço 

militar no Estado).  

 

Quando o fato é apurado por Processo Administrativo Disciplina (PAD) é 

nomeado apenas um único encarregado do procedimento, por Portaria. Este tipo de 

averiguação visa infrações de caráter apenas disciplinares, ou seja, que esteja 

enquadrado dentro do Código Disciplinar da PM/BM, Lei Nº 13.407 de 21 de 

novembro de 2003, que dispõe sobre o comportamento ético dos militares estaduais, 

estabelece os procedimentos para apuração da responsabilidade administrativo-
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disciplinar dos militares estaduais ou aplicado para praças com menos de 10 (dez) 

anos de serviço militar no Estado, haja vista que o praça com menos de 10 (dez) 

anos de serviço não responde a Conselho de Disciplina, mesmo que o fato aponte 

para cometimento de crime. 

 

Quando o fato vislumbra o cometimento de algum crime ou aponta para o 

cometimento de ato incompatível com a conduta disciplinar militar é aberto um 

Conselho Justificação (oficiais) e Conselho de Disciplina, para praças com 10 (dez) 

ou mais anos de serviço militar no Estado. 

 

Ao ser concluído todo o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) este é 

enviado ao Controlador Geral de Disciplina, a quem cabe concordar (no todo ou em 

parte) ou discordar do parecer do encarregado do PAD. Ao concordar com o parecer 

do encarregado, o Controlador Geral de Disciplina efetua sua decisão e conclui o 

processo com a publicação em Diário Oficial do Estado (DOE), que ainda cabe 

recurso por parte do servidor. 

 

Após o processo de apuração, seja através de PAD ou Conselho, seguir todo o 

rito processual e esgotada toda forma de recurso disponível ao servidor sindicado ou 

aconselhado, tem-se concluído e finalizado o processo no âmbito da CGD e, se 

necessário for, encaminha-se para outras esferas julgadas cabíveis no transcurso 

dos autos. Deve ser publicado no Diário Oficial do Estado o resultado do processo, 

para que seja dada a publicidade necessária finalizando, então, o rito processual. 

 

Para que se entenda melhor o que foi explicitado, a Figura IV mostra o 

diagrama que mostra o fluxo dos procedimentos na Controladoria Geral de 

Disciplina. 
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Figura 4: Fluxograma da nova Controladoria 
Fonte: CGD 

 

O número de observações foi de 93 e se refere ao período de abril de 2011 a 

março de 2012. Foram computados dentro da amostra somente os casos em que o 

processo teve sua conclusão, ou seja, os casos em que não cabiam mais recursos e 

a punição foi publicada ou em Diário Oficial do Estado ou no Boletim do Comando 

Geral da Polícia Militar. Restringiu-se aos Policiais Militares, haja vista, que no caso 

dos Bombeiros Militares, o efetivo é muito reduzido em relação ao efetivo da Polícia 

Militar. No tocante aos Policiais Civis, os mesmos possuíam um processo de 

apuração que não era conduzido pela antiga Corregedoria. Portanto, devido a esta 

limitação a amostra adotada, dentro do lapso temporal amostral, só captou as 

infrações cometidas pelos policias militares. 

 

Deve-se ressaltar também o motivo pelo qual não foi captada na amostra 

adotada a situação de arquivamento do procedimento analisado. Esta aparente 

deficiência se deve ao fato de que os procedimentos arquivados não foram 

computados na estatística da CGD por falha na alimentação do sistema, pois, antes 

da criação da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e 

Sistema Penitenciário, a antiga Corregedoria envia o processo com a sugestão que 

poderia ser acatada no todo, em parte, ou discordada pela Polícia Militar e que, após 

seu parecer, o resultado final não retornava a Corregedoria.  

 

Outra situação é que, devido ao elevado grau de profissionalismo adotado na 
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CGD, onde a existência de um setor encarregado pela coleta das denúncias 

presenciais acarretou em uma confiabilidade da população e na criação de uma 

barreira de formulação de denúncias infundadas e caluniosas. Por último, existem 

processos onde foi solicitado o arquivamento por diversos motivos, mas que não 

foram captados devido ao fato de que tais publicações em Diário oficial do Estado 

não estarem dentro do lapso temporal analisado.  

 

O modelo Tobit foi o modelo adotado, haja vista a amostra possuir dados 

censurados ou truncados. O tamanho da amostra, apesar de pequeno, proporcionou 

a análise dos dados dentro de parâmetros de confiabilidade aceitáveis. O modelo 

Tobit empregado na presente pesquisa irá obter as estimativas dos coeficientes e as 

elasticidades da medida do grau de duração da punição mensurada via origem da 

punição, cargo do punido, nível de transgressão. 

 

 

ORD. Ordem numérica  

DOC. Documento enviado a CGD informando a punição do servidor 

N.SPU Nº do Sistema de Protocolo Único  

PORT.INST Portaria que instaurou o processo disciplinar 

DATA Data do início do procedimento esta data se repete logo abaixo 

PROC. Tipo de procedimento (Sindicância, Conselho etc.) 

Nº DE ACUSADOS 1 (se o processo tem apenas um acusado) 0 (se mais de um) 

ORIGEM DA PUNIÇÃO Instituição que aplicou a punição 1 (Controladoria) 0 (outros) 

NOME Nome do servidor punido 

CARGO Cargo do servidor punido 1 (outros) 0 (Soldado) 

INST. Instituição de origem do servidor 

MATRICULA Matrícula do servidor 

DEN. 1(se o punido tem apenas aquela punição) 0( se é reincidente) 

LOTAÇAO Instituição onde o servidor está lotado na data da punição 

TIPO DE PUNIÇÃO Tipo de punição 

T.PUN. 1 (qualquer punição) 0 (se julgado inocente da acusação) 

TRANSGRESSÃO 1 (disciplinar), 2 (criminal) e 3 (condenação judicial) 

FATO Narrativa do título do processo  

PUBLICAÇÃO Publicação da punição 

DATA INÍCIO Data de início do processo  

DATA TÉRMINO Data de término do processo 

MÊS Mês do cadastro do processo no sistema 

ANO Ano do cadastro do processo no sistema 

FATO Fato gerador da punição 

OBS Campo para relatar se o processo foi desenvolvido ou não pela CGD 

PRESIDENTE Nome do presidente do processo 

POSTO Posto do presidente do processo 

MEMBRO Membro do processo 

POSTO Posto do membro do processo 

MEMBRO Membro do processo 

POSTO Posto do membro do processo 

SF Sindicância Formal se for da PM 



52 
 

 
 

TA Termo Acusatório se for da PM 

SIN Só Sindicância se for da CGD 

PAD Processo Administrativo Disciplinar se for da CGD ou PM 

1 Processo Administrativo Disciplinar na CGD  

0 Processo Administrativo Disciplinar fora da CGD 

0 Soldado PM 

1 Sargento, Sub Tenente, Tenente, Capitão, Major, Ten Coronel e Coronel 

 

Tabela 05: Nome das variáveis 

Fonte: 

 

Estatística Descritiva das Variáveis. 

ORIGEM DA PUNIÇÃO QUANTIDADE 

 CMDO. GERAL 35 

CGD 33 

BPCOM 19 

GAB.GOVERNADOR 4 

SSPDS 2 

 

MÉDIA VARIÂNCIA  DESVIO PADRÃO  

18,6 193,04 13,89 

CARGO QUANTIDADE 

SD 70 

CB 13 

SGT 8 

TEN 1 

 

MÉDIA VARIÂNCIA  DESVIO PADRÃO  

23 754,5 27,47 

 

TRANSGRESSÃO  QUANTIDADE 

1 42 

2 49 

3 2 

 

MÉDIA VARIÂNCIA  DESVIO PADRÃO  

31 428,67 20,70 

 

As variáveis independentes escolhidas foram: 

i. Origem da punição (CGD, PMCE, GABGOV);  

ii. Cargo (soldado, sargento, subtenente ou oficial); 

iii. Nível da transgressão (leve, média ou grave); 

iv. Transgressão (disciplinar ou criminal).  
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A origem da punição se refere a quem aplicou a punição. No caso do estudo 

em referência foi adotada a variável binária, onde o um (1) é atribuído às punições 

aplicadas pela CGD e zero (0) as punições das demais instituições (Batalhão 

Comunitário, Comando Geral da PM e Gabinete do Governador). Com a criação da 

Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema 

Penitenciário todos os processos administrativos são enviados para o Controlador 

Geral a quem cabe concordar no todo ou em parte ou discordar para então publicar 

no Diário Oficial do Estado o resultado do processo disciplinar 

 

A feitura dos processos é realizada tanto por oficiais ou praças designados pelo 

controlador através de portaria publicada em Diário Oficial do Estado como por 

oficiais indicados pelo Comandante Geral da Polícia Militar e referendados pelo 

Controlador Geral. Nestes casos específicos, os oficiais não estão a disposição da 

Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema 

Penitenciário, são oficiais que desempenham suas funções dentro da corporação 

policial e realizam a tarefa de apuração dos processos disciplinares como uma 

atribuição a mais no seu mister profissional, enquanto os encarregados dos 

processos disciplinares na Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de 

Segurança Pública e Sistema Penitenciário desempenham somente a função de 

apuração de processos disciplinares em desfavor dos policiais militares acusados de 

desvio funcional ou conduta em desacordo com o código disciplinar da PM.  

 

Os resultados demonstram que na Controladoria Geral de Disciplina os 

processos de apuração das supostas infrações duram em média um tempo maior 

que o tempo de apuração das demais instituições, devido ao fato de que a 

Controladoria Geral de Disciplina apura fatos de natureza grave que repercutem 

direta ou indiretamente na sociedade em geral, tais como crimes contra a pessoa 

cometidas contra membros da sociedade em geral e as outras instituições 

especificamente a Polícia Militar apura infrações disciplinares regidas por código 

especifico. Estas infrações não constituem crime nem infração administrativas, mas 

uma quebra de conduta típica do regime militar.  

 

É exclusividade dos Oficiais da Polícia Militar o dever de apurar tais infrações, 
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pelo regulamento disciplinar e pelo baixo nível de gravidade, já que as infrações de 

conduta não configuram crime e somente atentam contra o regime diferenciado que 

rege a conduta militar. Tais infrações disciplinares possuem um tempo e um rito 

diferenciado, quando comparados com os delitos regidos pelo Código Penal e Penal 

Militar8. 

 

Cabe à Controladoria Geral de Disciplina a apuração de quebra de condutas 

mais graves que, ao invés de atentarem contra a quebra do regime militar, afetem a 

paz e garantia constitucionais da população em geral, são atos que atentam contra o 

regimento jurídico vigente9.  

 

Como se pode observar, a Controladoria Geral de Disciplina é responsável pela 

apuração dos processos que demandam maior tempo para sua conclusão, haja 

vista, a complexidade envolvida na apuração. A criação da Controladoria Geral de 

Disciplina em seu início teve que dar encaminhamento a diversos processos 

existentes na extinta Corregedoria e que, por ausência de servidores, acumulavam. 

Devido a este fato, a duração da média de resolução de procedimentos é superior 

ao verificado nas outras instituições que, além de serem responsáveis por 

procedimentos menos complexos, necessitam de um rito processual diferenciado.  

 

                                                           
8
 Art. 29 - A solução do procedimento disciplinar é da inteira responsabilidade da autoridade 

competente, que deverá aplicar sanção ou justificar o fato, de acordo com este Código. 
§ 1º - A solução será dada no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da defesa do 
acusado, prorrogável, no máximo, por mais 15 (quinze) dias, mediante declaração de motivos. 

 
9
 Art. 71 - O processo regular de que trata este Código, para os militares do Estado, será: 

I - o Conselho de Justificação, para oficiais; 
II - o Conselho de Disciplina, para praças com 10 (dez) ou mais anos de serviço militar no Estado; 
III - o processo administrativo-disciplinar, para praças com menos de 10 (dez) anos de serviço militar 
no Estado; 
IV - o procedimento disciplinar previsto no Capítulo VII desta Lei. 
§ 1º - O processo regular poderá ter por base investigação preliminar, inquérito policial-militar ou 
sindicância instaurada, realizada ou acompanhada pela Corregedoria-Geral dos Órgãos de 
Segurança Pública e Defesa Social, criada pela Lei Estadual nº. 12.691, de 16 de maio de 1997. 
[...] 
Art. 78 - O Conselho de Justificação dispõe de um prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de 
sua nomeação, para a conclusão de seus trabalhos relativos ao processo, e de mais 15 (quinze) dias 
para deliberação, confecção e remessa do relatório conclusivo. 
[...] 
Art. 92 - O Conselho de Disciplina dispõe de um prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data 
de sua nomeação, para a conclusão de seus trabalhos relativos ao processo, e de mais 15 (quinze) 
dias para deliberação, confecção e remessa do relatório conclusivo. 
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Todos os aspectos abordados explicitam a razão de uma média de resolução 

mais elástica da Controladoria Geral de Disciplina em relação às outras instituições. 

Se verificado que a tendência em um prazo temporal reduzido é que a resolução dos 

procedimentos apurados por parte da Controladoria Geral de Disciplina deve sofrer 

uma diminuição acentuada. Atualmente, a Controladoria Geral de Disciplina possuí 6 

Comissões Militares Permanentes de apuração, o que possibilita uma agilidade na 

conclusão dos processos administrativos.  

 

O cargo se refere ao posto ou graduação do policial punido, devido ao fato de o 

contingente da Polícia Militar ser constituído em sua grande maioria por Soldados, 

sendo por este motivo por que a grande maioria das punições é nesta graduação. 

Seu universo é bem maior que os demais. Foi adotada a graduação de Soldado PM 

a variável binária zero (0) e as demais graduações Cabo PM, Sargento PM e 

Subtenente e os diversos postos de Oficiais (Tenente PM, Capitão PM, Major PM, 

Ten Coronel PM e Coronel PM) a variável um (1).  

 

Um fator que deve ser mencionado é que a graduação de Soldado PM é a 

porta de entrada da corporação no universo de praças, passando este novo servidor 

por um período de treinamento de aproximadamente seis a dez meses variando 

entre os Estados da Federação, mas sempre inferior a um ano, tendo, portanto, uma 

experiência operacional bastante restrita, em comparação aos demais integrantes da 

corporação, o que torna o referido servidor experiente em como não ser envolvido 

na operação policial e, portanto, menos susceptível a um sequestro emocional 

durante a ocorrência.  

 

Utilizou-se o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2011 elaborado pelo 

Ministério da Justiça como fonte da contagem do efetivo da Polícia Militar, como 

demonstrado na Tabela 06. 
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Unidades da 
Federação 

Polícia Militar 

Oficiais 

Praças 
e 

Agentes Aluno-soldado 

Aspirante 
a oficial, 
Cadete e 
Aluno-
oficial Total 

    
  

 Acre 1.370 1.100 4 - 2.474 

Alagoas 3.367 4.089 560 3 8.019 

Amazonas ... ... ... ... ... 

Amapá 1.437 1.660 149 53 3.299 

Bahia (1) ... ... ... ... ... 

Ceará 2.993 12.256 4 5 15.258 

Distrito Federal 5.787 5.635 1.066 41 12.529 

Espírito Santo 2.111 5.355 1 59 7.526 

Goiás 4.538 7.287 997 56 12.878 

Maranhão 2.755 4.614 ... 152 7.521 

Minas Gerais ... ... ... ... ... 

Mato Grosso 
do Sul 1.405 4.122 341 47 5.915 

Mato Grosso 1.165 4.754 - 78 5.997 

Pará ... ... ... ... ... 

Paraíba 2.375 6.548 261 94 9.278 

Pernambuco ... ... ... ... ... 

Piauí (2) 1.388 5.118 - - 6.506 

Paraná (1) 4.309 11.712 1.832 160 18.013 

Rio de Janeiro 15.753 22.796 110 270 38.929 

Rio Grande do 
Norte ... ... ... ... ... 

Rondônia 1.005 4.621 - 85 5.711 

Roraima ... ... ... ... ... 

Rio Grande do 
Sul (1) ... ... ... ... ... 

Santa Catarina 2.062 8.581 2 108 10.753 

Sergipe ... ... ... ... ... 

São Paulo (1) ... ... ... ... ... 

Tocantins 1.470 2.596 5 86 4.157 

 
Tabela 06: Efetivo das polícias militares, civis e bombeiros – 2010. 
Fonte: Ministério da Justiça/Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP  
Pesquisa Perfil das Instituições de Segurança Pública – Sistema Nacional de Estatísticas de Segurança  
Pública e Justiça Criminal – SINESPJC; Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 
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O nível de transgressão está estipulado dentro do código disciplinar da PM, Lei 

Nº 13.407 de 21 de novembro de 2003, que Institui o Código Disciplinar da Polícia 

Militar do Ceará e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, dispõe sobre 

o comportamento ético dos militares estaduais, estabelece os procedimentos para 

apuração da responsabilidade administrativo-disciplinar dos militares estaduais, com 

ênfase nos artigos 1º, 6º e 12. (APÊNDICE 01).  

 

Como o código disciplinar é baseado na hierarquia e disciplina, o mesmo fato 

praticado por categorias diferentes tem pesos diferenciados, ou seja, é de se 

esperar que um oficial da PM seja punido com um rigor bem maior, pois 

considerando a hierarquia e a disciplina sua transgressão tem um fator de 

desestruturação bem maior que o mesmo fato praticado por um Soldado PM. As 

penas impostas aos oficiais têm que ser mais meticulosamente apuradas e 

severamente punidas para que a falta não possa comprometer a conduta de 

membros da corporação. Neste aspecto, a função dos oficiais deve ser 

obrigatoriamente desempenhada por pessoas com um alto grau de profissionalismo 

e conduta ilibada, pois caso contrário, a função da manutenção da ordem pública 

correria um sério risco de ser afetada de um modo negativo o que traria um sério 

risco a sociedade em geral. O código Disciplinar regula a conduta das aplicações 

das punições em seus artigos 40 a 42 (APENDICE 01). 

 

Estimamos o nosso modelo tobit e obtemos os seguintes resultados. 
 

duração Coef. Std. Err. t P>|t| 

origen_pun 325.2637 93.66071 3.47 0.001 

cargo_01 1317.508 423.2204 3.11  0.002   

nivel_tras~e 316.957 184.5502 1.72  0.089  

cargo_tras~o -545.3238 227.0621 -2.40  0.018 

transgre_p~o -66.96978 52.10524 -1.29  0.202 

_cons -39.09409 152.7209 -0.26  0.799 

/sigma 396.8193 29.5525   

 

A variável (endógena, dependente ou explicada), no caso em análise, é a 

duração em dias. Já as variáveis (exógena, independente ou explicativa), na análise 

do referido estudo, são origen_punição, cargo_01, nível_transgressão~e e 

cargo_transgressão~o.  
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

O número de observações utilizado foi de 93 e captou o lapso temporal 

compreendido entre o período de abril de 2011 a março de 2012. Por se tratar de um 

trabalho que envolve somente os processos já concluídos, foram computados dentro 

da amostra somente os casos em que o processo teve sua conclusão, ou seja, os 

casos em que não cabiam mais recursos e cujas punições foram publicadas ou em 

Diário Oficial do Estado ou no Boletim do Comando Geral da Polícia Militar. O 

estudo teve que se restringir aos Policiais Militares, haja vista, que os Bombeiros 

Militares possuem um efetivo muito reduzido em relação ao efetivo da Polícia Militar. 

No tocante aos Policiais Civis, os mesmos possuíam um processo de apuração que 

não era conduzido pela antiga Corregedoria. Portanto, devido a esta limitação, a 

amostra adotada, dentro do lapso temporal amostral, só captou as infrações 

cometidas pelos policias militares. 

 

O modelo Tobit foi o modelo adotado, em razão de a amostra possuir dados 

censurados ou truncados. O tamanho da amostra, apesar de pequeno, proporcionou 

a análise dos dados dentro de parâmetros de confiabilidade aceitáveis. O modelo 

Tobit, empregado na presente pesquisa, irá obter as estimativas dos coeficientes e 

as elasticidades da medida do grau de duração da punição mensurada via origem da 

punição, cargo do punido, nível de transgressão. 

 

Os resultados obtidos possibilitaram conclusões significativas e que 

corroboram as expectativas da criação da Controladoria Geral de Disciplina dos 

Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário. A equação utilizada pelo 

presente trabalho teve como variável dependente o tempo (em dias) e como 

variáveis explicativas: origem da punição, cargo, nível de transgressão, cargo versos 

nível de transgressão tipo de punição versos nível de transgressão. 

 

Tempo = -39,09409 + 325,2637xorigem da punição + 1317,508x cargo + 

316,957xnível de transgressão – 545,3238xcargoxnível de transgressão – 

66,96978xtipo de puniçãoxnível de transgressão + erro. 
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Em relação à origem da punição verificou-se que a Controladoria Geral de 

Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário, em 

comparação ao restante dos órgãos aplicadores de punição, leva um tempo maior 

para finalizar o processo de apuração. 

 

O maior tempo de apuração não representa menor agilidade e, no tocante à 

apuração dos processos disciplinares, parte deste maior lapso temporal na apuração 

se deve ao fato de que os policiais responsáveis por este procedimento se dedicar 

exclusivamente ao labor de apuração de fatos em tese delituosos. O 

profissionalismo convive com um fazer tecnicamente bem elaborado e, por outro, 

com o modo de ação de quem, muito além da competência técnica, imprime um 

sentido ético a suas ações.  

 

A dedicação exclusiva do responsável pela apuração dos processos 

disciplinares possibilita o tempo necessário para a análise minuciosa dos autos e 

uma pesquisa jurídica detalhada velando ao entendimento dos fatos em suas 

circunstâncias e particularidades, que são únicos. Nos fatos analisados o 

responsável pela apuração não trabalha com tese e sim com fatos concretos que 

impõem uma aplicação da tese ao fato em estudo e uma capacidade de 

circunscrever o fato e suas particularidades únicas e não repetitivas, por se 

circunscrever a uma temporalidade impossível de ser replicadas, para que, ao final 

do processo de apuração, se possa ter de maneira inconteste o grau de 

punibilidade, combinado com o nível de dolo ou culpa do(s) servidor (es) sindicado.  

 

A exclusividade do servidor ao trabalho de apuração de fatos delituosos 

imprime uma gama de processos sobre o responsável pela apuração o que acarreta 

no inicio uma sobrecarga que se reflete no tempo de apuração, haja vista, cada 

servidor encarregado pela apuração ter em média 15 sindicâncias e 10 Conselhos 

ao seu cargo, ou seja, 25 processos para serem solucionados.  

 

Verifica-se que nos outros órgãos, principalmente a PM, cada oficial tem em 

média um procedimento a cada 30 dias, o que demonstra que esta não é a área 

principal de atuação dos oficiais. Devido a este fato, ocorre uma grande quantidade 
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de recursos por parte dos sindicados e aconselhados, tendo como resultado o 

sobrestamento do mesmo. Como consequência secundária, apenas os processos 

de um grau de complexidade reduzido foram alcançados por este trabalho cientifico. 

 

Apesar da criação da CGD ter possibilitado uma eficiência e eficácia na 

apuração por parte da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança 

Pública e Sistema Penitenciário, teve como efeito inicial um aumento do tempo de 

apuração dos processos concluídos. Verifica-se, nos outros órgãos, um grande 

número de processos sobrestados pela justiça, fato que não ocorre na CGD e que 

merece um estudo mais aprofundado, não sendo este o objeto do presente estudo. 

 

A finalização dos processos apurados que não ensejam sobrestamento judicial 

tem como efeito a credibilidade da sociedade na apuração das denúncias e, por 

parte da corporação dois efeitos distintos: para os bons profissionais, a certeza de 

uma apuração isenta dos fatos e, para os policiais com tendências ao cometimento 

de desvio de função, a certeza de uma apuração eficiente, criando um desestímulo 

ao cometimento de atos infracionais. 

 

No tocante ao cargo, é de fundamental importância sua analise, tendo em vista 

a possibilidade de se ferir mortalmente o princípio basilar das corporações militares 

que é a hierarquia e a disciplina. Tendo como base o ordenamento militar esperava-

se uma aplicação mais rigorosa, à medida que o infrator do ordenamento jurídico se 

situe em um grau mais elevado na escala hierárquica, uma punição administrativa 

mais rigorosa da base hierárquica (soldado, cabo e sargento) seria uma inversão 

dos princípios militares e, em longo prazo, traria uma desestabilização à própria 

estrutura. Outro ponto de grande relevância é que as punições cometidas por grau 

hierárquico mais elevado, quase em sua totalidade, são infrações mais graves e que 

culminam não só com apuração administrativa, mas que são apuradas também na 

esfera criminal.  

 

Excetuando o nível de soldado, os demais, quando no cometimento de infração 

administrativa, se dá com a participação de mais de uma pessoa, pois quanto maior 

o grau hierárquico, maior o número de agentes da responsabilidade do infrator, ou 
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seja, fica caracterizado o concurso de pessoas previsto no Código Penal Militar, em 

seu artigo 5310. 

 

Pode-se verificar que, com o aumento da posição hierárquica, ocorre um 

aumento do tempo de apuração que reflete justamente o aprofundamento da 

investigação, tempo necessário para se verificar seu reflexo no restante da tropa, 

quanto maior o reflexo negativo, maior deve ser a punição do infrator, para se evitar 

uma contaminação negativa nos demais. A corporação da Polícia Militar tem como 

rotina a reunião da tropa, momento em que se efetua a leitura do Boletim da 

Unidade onde se transcreve todas as punições dos militares. A leitura das punições 

é efetuada neste momento no tópico “Justiça e Disciplina” e todos ficam cientes da 

punição, bem como o fato que originou sua aplicação. 

 

Na Constituição Federal de 1988 não existe a preocupação de dispor que os 

demais órgãos públicos devem obediência aos princípios da hierarquia e da 

disciplina, devendo sim obediência aos princípios constitucionais inerentes à 

Administração Pública, ou seja, aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, da Constituição Federal de 1988). 

Contudo, é notório que nenhuma organização prescinde de hierarquia e disciplina 

para seu funcionamento.  

 

A hierarquia deve ser entendida como uma ordenação progressiva de 

autoridade, necessária para fixar funções e responsabilidades. Já a disciplina deve 

ser entendida como obediência às funções que se deve desempenhar, sendo ambas 

fundamentais para o desenvolvimento regular das atividades. Em todas as 

instituições públicas, independentemente do grau de complexidade, existe uma 
                                                           
10

 Agravantes no caso de concurso de pessoas 
Art. 53 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas. 
§ 1º - A punibilidade de qualquer dos concorrentes é independente da dos outros, determinando-se 
segundo a sua própria culpabilidade. Não se comunicam, outrossim, as condições ou circunstâncias 
de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. 
§ 2º - A pena é agravada em relação ao agente que: 
I - promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes; 
II - coage outrem à execução material do crime; 
III - instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade, ou não punível em 
virtude de condição ou qualidade pessoal; 
IV - executa o crime, ou nele participa, mediante paga ou promessa de recompensa. 
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ordenação hierárquica de funções e a necessidade de observância fiel das funções 

por cada servidor para concretização dos fins que se destinam. 

 

Não obstante, segundo Martins: 

 
se em regra basta ao servidor público civil o rigoroso cumprimento de seus 
misteres, do servidor público militar espera-se um ‘plus’. Por isso, além do 
estrito cumprimento de seus deveres há que o policial militar refletir uma 
adesão psicológica ao ideário militar, ou uma vocação para a vida 
castrense.  

 

Portanto os membros das instituições militares, desde seu ingresso e até 

mesmo na inatividade, participam ativamente do espírito de corpo militar, ou seja, do 

cumprimento irrestrito dos deveres éticos e dos valores militares, de maneira que 

tem, inclusive, a vida privada do militar condicionada ao cumprimento destes 

deveres. Os conceitos de hierarquia e disciplina estão dispostos no Código 

Disciplinar da Polícia Militar do Ceará e do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará 

(Lei do Estado do Ceará n0 13.407, de 21 de novembro de 2003), em seu artigo 3º 

(APÊNDICE 01). 

 
Na legislação militar, os princípios da hierarquia e da disciplina são a base 

institucional das Forças Armadas, das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros 

Militares. Sendo assim, a Constituição Federal de 1988 teve o interesse especial de 

dispor que as instituições militares são organizadas com base naqueles princípios. 

 

Com base nos argumentos apresentados acima, fica claro que uma maior 

elevação hierárquica vem condicionada a uma conduta mais ilibada e que 

cometimentos que firam esta conduta têm que ser punidos com intensidades 

diferentes. De acordo com o maior o grau hierárquico ocupado pelo infrator, mais se 

deve levar em conta a responsabilidade advinda desta hierarquização. Conceitos de 

deontologia estão dispostos no Código Disciplinar da Polícia Militar do Ceará e do 

Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará (Lei do Estado do Ceará n0 13.407, de 21 

de novembro de 2003), em seu artigo 6º (APÊNDICE 01): 

 

A disciplina militar foi bem conceituada no Código Disciplinar da Polícia Militar 

do Ceará e do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará em seu Capítulo II, da 
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Disciplina Militar, em seu art. 9º (APÊNDICE 01). 

 
Quanto ao nível de transgressão, o esperado era que, com o aumento do nível 

de transgressão, se devesse esperar um tempo maior para a apuração. Tal fato foi 

confirmado no resultado da análise dos dados apresentados. O Código Disciplinar 

da Polícia Militar do Ceará e do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará descreve 

minuciosamente as transgressões disciplinares, no artigo 12 e parágrafos 

(APENDICE 01). As transgressões têm um escalonamento e hierarquização das 

faltas que vão de leve passando pela média e finalizando com a grave.   

 

Os militares das forças armadas e das forças auxiliares (Polícia Militar e Corpo 

de Bombeiro Militar), no exercício de suas atividades constitucionais, ficam sujeitos a 

dois diplomas pelo cometimento de faltas contrárias ao ordenamento: o Código 

Penal Militar (C.P.M) e o Código Disciplinar (C.D.). 

 

O militar estadual, então, está sujeito a dois ordenamentos que regulam sua 

conduta. Então, para tornar mais clara a diferenciação e o alcance de ambos 

recorreu-se à doutrina que se apoia no art. 8º do Regulamento Disciplinar da 

Aeronáutica, Decreto nº 76.322 de 22 de setembro de 1975, para melhor definir a 

transgressão disciplinar e, portanto, diferenciá-la do crime militar. Segundo aquele 

preceito, define-se transgressão disciplinar como: "toda ação ou omissão contrária 

ao dever militar, e como tal classificada nos termos do presente Regulamento. 

Distingue-se do crime militar que é ofensa mais grave a esse mesmo dever, 

segundo o preceituado na legislação penal militar".  

 

O Regulamento Disciplinar do Estado de Mato Grosso define bem a 

classificação das transgressões em seu Capítulo VI11: 

                                                           
11

Art. 19 - A transgressão da disciplina deve ser classificada, desde que não haja causa de 
justificação, em: 1) leve; 2) média e; 3) grave. 
Parágrafo Único - A classificação das transgressões compete a quem couber aplicar a punição, 
respeitadas as considerações estabelecidas no Art. 14. 
Art. 20 - A transgressão da disciplina deve ser classificada como “grave” quando, não chegando 
a constituir crime, constitua a mesma ato que afete o sentimento do dever, a honra pessoal, o 
pundonor militar ou o decoro da classe. 
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Assim é de fundamental importância que se proceda a apuração dos fatos 

dentro do espírito do regulamento levando em consideração todos os atenuantes e 

agravantes previstos no código disciplinar, para que se possa proporcionar uma 

apuração justa e isenta.  

 

No caso da variável cargo versos transgressão, ou seja, a situação de se ter 

dois militares com a mesma transgressão implica em um maior tempo de apuração 

para o cargo de maior hierarquia? 

 

A análise dos resultados aponta que, quando se tem a mesma infração 

cometida por graus hierárquicos distintos, o de maior hierarquia é julgado com maior 

aprofundamento. A lógica deste resultado reforça o espírito da lei, que atribui 

responsabilidades distintas a graus hierárquicos distintos, quanto ao cometimento de 

fato semelhante12. 

 
Tendo-se em mente que a hierarquia militar é basilar para o funcionamento 

harmônico da mesma. Os processos que contém uma transgressão semelhante tem 

uma hierarquização que é caracterizada justamente pelo nível hierárquico do 

suposto infrator, ou seja, quanto maior o grau hierárquico mais ágil deve ser a 

apuração para que a resposta possa servir como exemplo e desestímulo aos graus 

hierárquicos inferiores. 

 

Variável transgressão versus punição, ou seja, onde se tem a situação de dois 

militares que praticam a mesma infração, o de maior hierarquia sofre uma punição 

maior. Como os atos de faltas disciplinares ou crimes tem um reflexo imediato na 

sociedade, haja vista, que a polícia é um órgão prestador de serviço, uma falha de 

conduta tem uma consequência que atinge física, emocionalmente ou materialmente 

a vítima do ato relatado no processo disciplinar e existe uma expectativa social para 

que aqueles que detêm uma maior responsabilidade sejam punidos exemplarmente. 

                                                           
12

 Art.37. A cada cargo militar estadual corresponde um conjunto de atribuições, deveres e 
responsabilidades que se constituem em obrigações do respectivo titular. 
Parágrafo único. As atribuições e obrigações inerentes a cargo militar estadual devem ser, 
preferencialmente, compatíveis com o correspondente grau hierárquico, e no caso do militar estadual 
do sexo feminino, preferencialmente, levando-se em conta as diferenciações físicas próprias, tudo 
definido em legislação ou regulamentação específicas. 
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Este aspecto tem como reflexo um ordenamento natural dos processos em 

questão, um ato considerado grave. Caso se trate de uma infração judicial, tem que 

sofrer uma priorização em relação aos demais e, quando este ato é executado por 

um servidor de escala hierárquica elevada, traduz um fator de agravante.  

 

A diferença hierárquica se reflete em níveis diferente de responsabilidade que 

impõe a ponderação dos mesmos. Neste contexto, destacam-se, no moderno 

constitucionalismo, os postulados normativos da razoabilidade e da 

proporcionalidade.  

 

Viu-se que o Princípio Constitucional da Razoabilidade tem como norma basilar 

os princípios gerais da justiça e liberdade. Busca-se, desta forma, o justo equilíbrio 

entre o exercício do poder e a preservação dos direitos dos cidadãos, tendo como 

consequência a harmonia e bem estar da população, evitando, dessa forma, atos 

arbitrários. A aplicação do razoável se traduz em uma conformidade com razão, 

moderação, equilíbrio e harmonia. Este princípio tem como objetivo auferir a justiça 

como valor máximo conferido pelo ordenamento jurídico.  

 

O Princípio da Proporcionalidade está intimamente ligado ao da razoabilidade, 

e se relaciona ao justo meio que deve ser utilizado para consecução de determinado 

fim. Este princípio encontra-se subdivido em três: Princípio da Adequação; Princípio 

da Necessidade e Princípio da Proporcionalidade tomada como strico sensu. 

 

O princípio da adequação se refere à correta interação entre o meio 

empregado com o alcance do fim almejado. O princípio da necessidade aborda a 

escolha desse meio, que o mais suave, ou o menos nocivo aos interesses dos 

cidadãos. Por fim, o último visa à utilização dos meios mais adequados em 

detrimento daqueles que se apresentam menos comedidos, de cuja aplicação 

resultará maiores desvantagens em relação às vantagens alcançadas.  

 

Dentro da análise desta variável, a questão da “dosimetria” é de fundamental 

importância e está ligada à intensidade da pena frente ao ilícito praticado, ou seja, 
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ela é empregada na ideia de medida e quantificação da pena. Ou como dito por José 

Eulálio Figueiredo de Almeida (2002, p. 209): 

 

O termo dosimetria, em direito penal, está intimamente ligado à idéia de 
medida ou quantificação da pena. É por meio das operações matemáticas e 
da observação das disposições legais que o juiz criminal chega à 
determinação quantitativa da reprimenda. Para cada tipo delituoso, a 
espécie e quantidade da pena foram previstas pela lei de forma variada, a 
qual também tratou de estabelecer os seus limites no mesmo preceito 
cominatório. 

 

A dosimetria funciona como uma justa aplicação da pena para cada infrator, ou 

seja, cada infrator é analisado dentro do grau de responsabilidade e culpabilidade 

relativo ao caso onde a função discriminatória do julgador não pode perseguir fim 

diverso do traçado pela lei. 

 

A dosimetria funciona como uma fórmula para equilibrar a aplicação da pena, 

para que se possa ter uma justa medida da pena em relação ao delito praticado e ao 

nível de responsabilidade de cada infrator, em homenagem a segurança jurídica. 

 

Tem-se que ter em mente que a função do julgador é fazer com que o cidadão 

comum se sinta amparado pelo estado e em contra partida fazer com que possíveis 

infratores se sintam desestimulados a praticarem atos em desacordo com o Código 

Disciplinar e o ordenamento jurídico vigente, ou seja, consiste em humanizar o texto 

da lei para adaptá-lo ao convívio em sociedade, onde a lei é estática e o direito é 

dinâmico. Podem ser citadas as palavras do professor Hélio Tornaghi, sobre o 

dinamismo do direito frente ao texto legal: 

 

A lei é o Direito surpreendido em determinada ocasião, mas pode não mais 
representá-lo no momento seguinte. Por sua vez, ela é o Direito 
embalsamado. O Direito é dinâmico: a lei é estática. Em 1920 dizia Morin 
(La revolte des faits contre lê code) que as leis não são verdades eternas e 
imutáveis, como os princípios da matemática. Hoje vemos que até esses 
são contestados pela geometria de Lobatchevshi e pela relatividade de 
Einstein. Parodiando o poeta Vinícius de Moraes, eu diria que a lei é ‘eterna 
enquanto dura’. Por outro lado, a lei é abstrata, o Direito é concreto. Sem 
embargo de suas inegáveis vantagens para a segurança, individual e 
coletiva, a lei apresenta o inconveniente de ser o 
resultado de uma abstração. Ao generalizar e abstrair, o legislador se alheia 
às circunstâncias, ao acidente da realidade. Acrescente-se a isso que a lei 
se exprime por palavras, cujo sentido nem sempre é unívoco e quase nunca 
se mantém o mesmo através do tempo. Por isso a forma vocabular, por 
vezes, deforma a ideia, ao invés de informá-la. Todo o trabalho da exegese 
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e da hermenêutica encontra nessa desavença, entre a expressão e a 
vontade da lei, a sua razão de existir. 

 

Então, se pode verificar que o princípio da dosimetria, ligado a aplicação da 

sanção, tem pleno amparo legal para também ser utilizado no direito administrativo 

disciplinar, onde as circunstâncias atenuantes devam ser analisadas como grau de 

comando, antecedentes e etc. Pode-se verificar várias decisões judiciais relativo à 

aplicação da dosimetria: 

 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA 
ESTADUAL. DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. INTERRUPÇÃO. 
CORREIÇÃO ORDINÁRIA. INQUÉRITO DISCIPLINAR. INSTAURAÇÃO. 
AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. VINCULAÇÃO. PORTARIA DE 
ENQUADRAMENTO. PENA SUGERIDA PELA COMISSÃO. - A interrupção 
do prazo prescricional qüinqüenal das ações disciplinares ocorre com a 
abertura de sindicância ou, quando for o caso, com a instauração do 
processo administrativo. - A sindicância que interrompe o fluxo prescricional 
é aquela realizada como meio sumário de apuração de faltas e aplicação de 
penalidades outras que não a demissão, e não o procedimento meramente 
apuratório e esclarecedor de fatos, desprovido do contraditório e da ampla 
defesa e que não dispensa a posterior instauração do processo 
administrativo. - Na hipótese, tendo sido aplicada a pena de demissão 
quando ainda não transcorrido o prazo de cinco anos contado a partir da 
Portaria de instauração do processo administrativo, único marco 
interruptivo, não há que se falar em prescrição. - Em sede de processo 
administrativo, pode a autoridade administrativa, na aplicação da 
condenação, conferir ao fato descrito na Portaria de Enquadramento 
definição jurídica diversa, não se vinculando, ainda, ao parecer da comissão 
processante, mesmo que tenha que aplicar pena mais severa, desde que 
fundamentadamente. - A substituição da pena disciplinar de demissão pela 
de suspensão é um direito subjetivo do indiciado, desde que presentes os 
requisitos subjetivos exigidos na dosimetria da aplicação das penalidades. - 
Reconhecido pela comissão processante e reafirmado pela assessoria 
jurídica da autoridade administrativa à presença das circunstâncias 
atenuantes, a bons antecedentes da indiciada e à ausência de prejuízo para 
o erário, deve ser assegurado o benefício de pena mais branda - Recurso 
ordinário provido. Segurança concedida. 

 

Deve a dosagem da pena atender também ao princípio da individualização 

inserto na Constituição Federal de 1988 (art. 5º, XLVI), traduzindo-se na adequação 

da punição disciplinar à falta cometida. 

 
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORAS 
PÚBLICAS. INSS. DEMISSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E 
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. 
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. 
ILEGALIDADE. CONCESSÃO. 1. São de autoria do Exmo. Sr. Ministro de 
Estado da Previdência e Assistência Social os atos praticados objetos deste 
writ, quais sejam, as Portarias nºs 5.752 e 5.753, ambas de 5.5.2000, que 
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determinaram a demissão das impetrantes do quadro de servidores do 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Ilegitimidade passiva ad causam 
rejeitada. 2. Falece de juridicidade a assertiva da inadequação da via 
processual eleita, posto que os autos estão com provas fartamente 
produzidas, sendo estas pré-constituídas. Logo, desnecessária a dilação 
probatória. Preliminar desacolhida. 3. No mérito, deve a autoridade 
competente, na aplicação da penalidade, em respeito ao princípio da 
proporcionalidade (devida correlação na qualidade e quantidade da sanção, 
com a grandeza da falta e o grau de responsabilidade do servidor), observar 
as normas contidas no ordenamento jurídico próprio, verificando a natureza 
da infração, os danos para o serviço público, as circunstâncias atenuantes 
ou agravantes e os antecedentes funcionais do servidor. Inteligência do art. 
128, da Lei nº 8.112/90. 4. Ademais registro que, por se tratar de demissão, 
pena capital aplicada a um servidor público, a afronta ao princípio 
supracitado constitui desvio de finalidade por parte da Administração, 
tornando a sanção aplicada ilegal, sujeita a revisão pelo Poder Judiciário. 
Deve a dosagem da pena, também, atender ao princípio da individualização 
inserto na Constituição Federal de 1988 (art. 5º, XLVI), traduzindo-se na 
adequação da punição disciplinar à falta cometida. 5. Precedente da 3ª 
Seção (MS nº 6.663/DF). 6. Preliminares rejeitadas e ordem concedida para 
determinar que sejam anulados os atos que impuseram a pena de demissão 
às impetrantes, com a consequente reintegração das mesmas nos cargos 
que ocupavam, sem prejuízo de que, em nova e regular decisão, a 
administração pública aplique a penalidade adequada à infração 
administrativa que ficar efetivamente comprovada. 7. Quanto aos efeitos 
financeiros, estes devem ser pleiteados na via própria, a teor da Súmula nº 
271/STF. Custas ex lege. Sem honorários advocatícios a teor das Súmulas 
nºs 512/STF e 105/STJ. 

 
 

Portanto, funciona a dosimetria da sanção, assim como o princípio da 

razoabilidade, como parte do processo administrativo disciplinar, na busca de uma 

justa punição, sem excessos ou abrandamentos injustificados. Faz-se necessário tal 

equilíbrio para harmonização do poder público com os seus servidores, na busca de 

ato, sendo certo que o julgador administrativo não poderá se despir do ideal de 

aplicar a sanção correta, sem doses de exageros. 

 

O resultado dos dados colhidos aponta para uma punição mais rigorosa nos 

servidores de grau de hierarquia mais elevado, quando comparados com a mesma 

infração cometida por aqueles de hierarquias diferenciadas.  

 

 

 

 

 



69 
 

 
 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como a amostra possui dados censurados ou truncados, o modelo Tobit foi 

aquele adotado. Os resultados obtidos possibilitaram conclusões significativas e que 

corroboram as expectativas da criação da Controladoria Geral de Disciplina dos 

Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário, a equação utilizada pelo 

presente trabalho teve como variável dependente o tempo e como variáveis 

explicativas: origem da punição, cargo, nível de transgressão, cargo versos nível de 

transgressão tipo de punição versos nível de transgressão. 

 

Quanto à origem da punição, a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos 

de Segurança Pública e Sistema Penitenciário, em comparação ao restante dos 

órgãos que tinham competência para realizar processos disciplinares, leva um 

tempo maior para finalizar o processo de apuração. 

 

O maior tempo de apuração não representou um comprometimento no tocante 

à apuração dos processos disciplinares. Parte deste maior lapso temporal na 

solução se deve ao fato de que os policiais responsáveis pela apuração se dedicam 

exclusivamente ao labor de apuração de fatos em tese delituosos. A dedicação 

exclusiva do responsável pela apuração dos processos disciplinares possibilita o 

tempo necessário para a análise minuciosa dos autos processuais. Os servires 

responsáveis pela apuração de fatos delituosos acarretou no inicio uma sobrecarga, 

devido ao acúmulo de processos a serem instruídos e que se refletiu no tempo de 

apuração, haja vista, cada servidor encarregado pela apuração ter em média 15 

sindicâncias e 10 Conselhos ao seu cargo, ou seja, 25 processos para serem 

solucionados. 

 

No que se refere ao cargo, sua importância se relaciona ao princípio das 

corporações militares, que é a hierarquia e a disciplina. O ordenamento militar impõe 

uma aplicação mais rigorosa à medida que o infrator do ordenamento jurídico se 

situe em um grau mais elevado na escala hierárquica. Uma punição administrativa 

mais rigorosa da base hierárquica (soldado, cabo e sargento) seria uma inversão 

dos princípios militares e em longo prazo traria uma desestabilização a própria 
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estrutura. Outro ponto de grande relevância é que as punições cometidas por grau 

hierárquico mais elevado, quase em sua totalidade, são infrações mais graves e que 

culminam não só com apuração administrativa, mas que são também apuradas na 

esfera criminal. 

 

A hierarquia deve ser entendida como uma ordenação progressiva de 

autoridade, necessária para fixar funções e responsabilidades. Já à disciplina deve 

ser entendida como obediência às funções que se deve desempenhar, sendo ambas 

fundamentais para o desenvolvimento regular das atividades. Em todas as 

instituições públicas, independentemente do grau de complexidade, existe uma 

ordenação hierárquica de funções e a necessidade de observância fiel das funções 

por cada servidor para concretização dos fins que se destinam. 

 

Pelo exposto, se verifica que o aumento da posição hierárquica traz consigo 

um aumento do tempo de apuração que se traduz justamente no aprofundamento da 

investigação. O maior grau hierárquico vem condicionado a uma conduta mais 

ilibada e que cometimentos que firam esta conduta tem que ser punidos com 

intensidades diferentes: quanto maior o grau hierárquico ocupado pelo infrator, mais 

se deve levar em conta a responsabilidade advinda desta hierarquização. 

 

No que se relaciona ao nível de transgressão, ficou demonstrado pela análise 

dos dados que o aumento do nível de transgressão resulta em um tempo maior para 

a apuração. Tal fato foi confirmado no resultado da análise dos dados apresentados. 

As transgressões têm um escalonamento e hierarquização das faltas que vão de 

leve passando pela média e finalizando com a grave.  

 

Um nível de transgressão de maior grau pede uma apuração minuciosa que 

possibilite uma diminuição de recursos administrativo e judiciais que impeçam a 

conclusão do rito processual, culminando com a condenação ou absolvição do 

denunciado. 

 

A variável cargo versus transgressão teve como resultado final que, quando se 

tem a mesma infração cometida por graus hierárquicos distintos, o de maior 
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hierarquia é julgado com maior rigor. A lógica deste resultado reforça o espírito da 

lei, que atribui responsabilidades distintas a graus hierárquicos distintos, quanto no 

cometimento de fato semelhante. 

 

Os processos que contém uma transgressão semelhante tem uma 

hierarquização que é caracterizada justamente pelo nível hierárquico do suposto 

infrator, ou seja, quanto maior o grau hierárquico, mais ágil deva ser a apuração 

para que a resposta possa servir como exemplo e desestímulo aos graus 

hierárquicos inferiores. 

 

Quanto à variável transgressão versus punição, ou seja, onde se tem a 

situação de dois militares que praticam a mesma infração, o de maior hierarquia 

sofre uma punição maior. A diferença hierárquica se reflete em níveis diferente de 

responsabilidade que impõe a ponderação dos mesmos. Neste contexto, destacam-

se, no moderno constitucionalismo, os postulados normativos da razoabilidade e da 

proporcionalidade. 

 

A dosimetria funciona como uma justa aplicação da pena para cada infrator, ou 

seja, cada infrator é analisado dentro do grau de responsabilidade e culpabilidade 

relativo ao caso onde a função discriminatória do julgador não pode perseguir fim 

diverso do traçado pela lei. Portanto, funciona a dosimetria da sanção assim como o 

princípio da razoabilidade, como parte do processo administrativo disciplinar, na 

busca de uma justa punição, sem excessos ou abrandamentos injustificados. Faz-se 

necessário tal equilíbrio para harmonização do poder público, com os seus 

servidores, na busca de ato, sendo certo que o julgador administrativo não poderá 

se despir do ideal de aplicar a sanção correta, sem doses de exageros. 

 

O método de apuração disciplinar, controle interno, tem que seguir um rito 

jurídico bem definido, para que o ato não seja passível de anulação. Em 

contrapartida, há celeridade e rapidez na prolação de decisão que efetivamente 

solucione o fato denunciado submetido à apuração. Igualmente, trata-se de um 

conceito eminentemente temporal, embora ainda intimamente relacionado com as 

ideias de quantidade e de produtividade, na medida em que representa a escala 
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numérica de decisões proferidas dentro de certo espaço de tempo. Poderão ser 

empregados os termos velocidade, ligeireza e rapidez como sinônimos de 

celeridade. 

 

A gestão moderna da administração pública se baseia na gestão por resultados 

e estes utilizam, de forma proveitosa e dentro de suas peculiaridades, modelos 

estatísticos. A implantação de ações que visem à manutenção da qualidade do 

serviço público pode aumentar a eficiência e eficácia, reduzir os índices de 

desperdícios do erário público, facilitar a adoção de correção de rumos e aumentar a 

satisfação da população em geral contribuindo desta forma para sociedade mais 

justa e igualitária.  
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APÊNDICES 

 
 
APÊNDICE 01: Lei nº 13.407, de 21 de novembro de 2003 
 

LEI Nº 13.407, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2003 
DOE nº 231, de 02 de dezembro de 2003 

Institui o Código Disciplinar da Polícia Militar do 
Ceará e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do 
Ceará, dispõe sobre o comportamento ético dos 
militares estaduais, estabelece os procedimentos 
para apuração da responsabilidade administrativo-
disciplinar dos militares estaduais e dá outras 
providências. 

 

Art. 1º - Esta Lei institui o Código Disciplinar da Polícia Militar do Ceará e do Corpo 
de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, Corporações Militares Estaduais 
organizadas com base na hierarquia e na disciplina, dispõe sobre o comportamento 
ético dos militares estaduais e estabelece os procedimentos para apuração da 
responsabilidade administrativo-disciplinar dos militares estaduais. (grifo nosso) 
 
[...]  
 
Art. 3º - Hierarquia militar estadual é a ordenação progressiva da autoridade, em 
graus diferentes, da qual decorre a obediência, dentro da estrutura da Polícia Militar 
e do Corpo de Bombeiros Militar, culminando no Governador do Estado, Chefe 
Supremo das Corporações Militares do Estado. 
§ 1º. A ordenação da autoridade se faz por postos e graduações, de acordo com o 
escalonamento hierárquico, a antiguidade e a precedência funcional. 
 
[...]  
 
Art. 6º - A deontologia militar estadual é constituída pelos valores e deveres éticos, 
traduzidos em normas de conduta, que se impõem para que o exercício da profissão 
do militar estadual atinja plenamente os ideais de realização do bem comum, 
mediante: 
I - relativamente aos policiais militares, a preservação da ordem pública e a garantia 
dos poderes constituídos; 
II - relativamente aos bombeiros militares, a proteção da pessoa, visando sua 
incolumidade em situações de risco, infortúnio ou de calamidade. 
 
§ 1º. Aplicada aos componentes das Corporações Militares, independentemente de 
posto ou graduação, a deontologia policial-militar reúne princípios e valores úteis e 
lógicos a valores espirituais superiores, destinados a elevar a profissão do militar 
estadual à condição de missão. 
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§ 2º - O militar do Estado prestará compromisso de honra, em caráter solene, 
afirmando a consciente aceitação dos valores e deveres militares e a firme 
disposição de bem cumpri-los.” 
 
[...]  
 
“Art. 9º - A disciplina militar é o exato cumprimento dos deveres do militar estadual, 
traduzindo-se na rigorosa observância e acatamento integral das leis, regulamentos, 
normas e ordens, por parte de todos e de cada integrante da Corporação Militar. 
§ 1º - São manifestações essenciais da disciplina: 
I - a observância rigorosa das prescrições legais e regulamentares; 
II - a obediência às ordens legais dos superiores; 
III - o emprego de todas as energias em benefício do serviço; 
IV - a correção de atitudes; 
V - as manifestações espontâneas de acatamento dos valores e deveres éticos; 
VI - a colaboração espontânea na disciplina coletiva e na eficiência da Instituição.” 
 
[...] 
 
 

Art. 12 - Transgressão disciplinar é a infração administrativa caracterizada pela 
violação dos deveres militares, 
cominando ao infrator as sanções previstas neste Código, sem prejuízo das 
responsabilidades penal e civil. 
§ 1º - As transgressões disciplinares compreendem: 
I - todas as ações ou omissões contrárias à disciplina militar, especificadas no artigo 
seguinte, inclusive os crimes 
previstos nos Códigos Penal ou Penal Militar; 
II - todas as ações ou omissões não especificadas no artigo seguinte, mas que 
também violem os valores e deveres militares. 
§ 2º - As transgressões disciplinares previstas nos itens I e II do parágrafo anterior, 
serão classificadas como graves, desde que venham a ser: 
I - atentatórias aos Poderes Constituídos, às instituições ou ao Estado; 
II - atentatórias aos direitos humanos fundamentais; 
III - de natureza desonrosa. 
§ 3º - As transgressões previstas no inciso II do § 1º e não enquadráveis em algum 
dos itens do § 2º, deste artigo, serão classificadas pela autoridade competente como 
médias ou leves, consideradas as circunstâncias do fato. 
§ 4º - Ao militar do Estado, aluno de curso militar, aplica-se, no que concerne à 
disciplina, além do previsto neste 
Código, subsidiariamente, o disposto nos regulamentos próprios dos 
estabelecimentos de ensino onde estiver 
matriculado. 
§ 5º - A aplicação das penas disciplinares previstas neste Código independe do 
resultado de eventual ação penal ou cível.” 
 
[...] 
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Art. 40 - As sanções aplicadas a oficiais, alunos-oficiais, subtenentes e sargentos 
serão publicadas somente para conhecimento dos integrantes dos seus respectivos 
círculos e superiores hierárquicos, podendo ser dadas ao conhecimento geral se as 
circunstâncias ou a natureza da transgressão e o bem da disciplina assim o 
recomendarem. 
Art. 41 - Na aplicação das sanções disciplinares previstas neste Código, serão 
rigorosamente observados os seguintes limites: 
I - quando as circunstâncias atenuantes preponderarem, a sanção não será aplicada 
em seu limite máximo; 
II - quando as circunstâncias agravantes preponderarem, poderá ser aplicada a 
sanção até o seu limite máximo; 
III - pela mesma transgressão não será aplicada mais de uma sanção disciplinar, 
sendo nulas as penas mais brandas quando indevidamente aplicadas a fatos de 
gravidade com elas incompatível, de modo que prevaleça a penalidade devida para 
a gravidade do fato. 
Art. 42 - A sanção disciplinar será proporcional à gravidade e natureza da infração, 
observados os seguintes limites: 
I - as faltas leves são puníveis com advertência ou repreensão e, na reincidência, 
com permanência disciplinar de até 5 (cinco) dias; 
II - as faltas médias são puníveis com permanência disciplinar de até 8(oito) dias e, 
na reincidência, com permanência disciplinar de até 15(quinze) dias; 
III - as faltas graves são puníveis com permanência disciplinar de até 10 (dez) dias 
ou custódia disciplinar de até 8 
(oito) dias e, na reincidência, com permanência de até 20 (vinte) dias ou custódia 
disciplinar de até 15 (quinze) dias, desde que não caiba demissão ou expulsão. 

 
[...] 

 
 
 

Seção II 
Do Conselho de Justificação 

Art. 75 - O Conselho de Justificação destina-se a apurar as transgressões 
disciplinares cometidas por oficial e a incapacidade deste para permanecer no 
serviço ativo militar. 
Parágrafo único - O Conselho de Justificação aplica-se também ao oficial inativo 
presumivelmente incapaz de permanecer na situação de inatividade. 
Art. 76 - O oficial submetido a Conselho de Justificação e considerado culpado, por 
decisão unânime, deverá ser agregado disciplinarmente mediante ato do 
Comandante-Geral, até decisão final do Tribunal competente, ficando: 
I - afastado das suas funções e adido à Unidade que lhe for designada; 
II - proibido de usar uniforme e de portar arma; 
III - mantido no respectivo Quadro, sem número, não concorrendo à promoção. 
Art. 77 - A constituição do Conselho de Justificação dar-se-á por ato do Governador 
do Estado, que designará 3 (três) oficiais da ativa, dispensados de outras atividades 
até a conclusão dos trabalhos, de posto superior ao do acusado, contando sempre 
com pelo menos um oficial superior, cabendo o exercício das funções de presidente, 
interrogante e relator, respectivamente, por ordem decrescente de antiguidade. 
.... 
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Art. 78 - O Conselho de Justificação dispõe de um prazo de 60 (sessenta) dias, a 
contar da data de sua nomeação, para a conclusão de seus trabalhos relativos ao 
processo, e de mais 15 (quinze) dias para deliberação, confecção e remessa do 
relatório conclusivo. 
... 

Art. 86 - Recebidos os autos do processo regular do Conselho de Justificação, o 
Governador do Estado decidirá se aceita ou não o julgamento constante do relatório 
conclusivo, determinando: 
I - o arquivamento do processo, caso procedente a justificação; 
II - a aplicação da pena disciplinar cabível, adotando as razões constantes do 
relatório conclusivo do Conselho de Justificação ou concebendo outros 
fundamentos; 
III - a adoção das providências necessárias à transferência para a reserva 
remunerada, caso considerado o oficial definitivamente não habilitado para o 
acesso; 
IV - a remessa do processo ao Auditor da Justiça Militar do Estado, caso a acusação 
julgada administrativamente procedente seja também, em tese, crime; 
V - a remessa do processo ao Tribunal de Justiça do Estado, quando a pena a ser 
aplicada for a de reforma administrativa disciplinar ou de demissão, em 
conformidade com o disposto no art. 176, § 8º, da Constituição Estadual. 
Art. 87 - No Tribunal de Justiça, distribuído o processo, o relator mandará citar o 
oficial acusado para, querendo, oferecer defesa, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a 
conclusão do Conselho de Justificação e a decisão do Governador do Estado, em 
seguida, mandará abrir vista para o parecer do Ministério Público, no prazo de 10 
(dez) dias, e, na sequência, efetuada a revisão, o processo deverá ser incluído em 
pauta para julgamento. 
§ 1º - O Tribunal de Justiça, caso julgue procedente a acusação, confirmando a 
decisão oriunda do Executivo, declarará o oficial indigno do oficialato ou com ele 
incompatível, decretando: 
I - a perda do posto e da patente; ou, 
II - a reforma administrativa disciplinar, no posto que o oficial possui na ativa, com 
proventos proporcionais ao tempo de serviço militar. 
§ 2º - Publicado o acórdão do Tribunal, o Governador do Estado decretará a 
demissão exofficio ou a reforma administrativa disciplinar do oficial transgressor. 
 

Seção III 
Do Conselho de Disciplina 

 
Art. 88 - O Conselho de Disciplina destina-se a apurar as transgressões 
disciplinares cometidas pela praça da ativa ou da reserva remunerada e a 
incapacidade moral desta para permanecer no serviço ativo militar ou na situação de 
inatividade em que se encontra. 
§ 1º - O Conselho de Disciplina será composto por 3 (três) oficiais da ativa e 
instaurado por ato do respectivo Comandante-Geral ou por outra autoridade a quem 
for delegada essa atribuição. 
§ 2º - O mais antigo do Conselho, no mínimo um capitão, será o presidente e o que 
se lhe seguir em antiguidade ou precedência funcional será o interrogante, sendo o 
relator e escrivão o mais moderno. 
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Art. 89 - As autoridades referidas no artigo anterior podem, com base na natureza 
da falta ou na inconsistência dos fatos apontados, considerar, desde logo, 
insuficiente a acusação e, em consequência, deixar de instaurar o Conselho de 
Disciplina, sem prejuízo de novas diligências. 
Art. 90 - O Conselho de Disciplina 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. 
Parágrafo único - Se no curso dos trabalhos do Conselho surgirem indícios de 
crime comum ou militar, o presidente deverá extrair cópia dos autos, remetendo-os, 
por ofício, à autoridade competente para início do respectivo inquérito policial ou da 
ação penal cabível. 
... 
Art. 92 - O Conselho de Disciplina dispõe de um prazo de 45(quarenta e cinco) dias, 
a contar da data de sua nomeação, para a conclusão de seus trabalhos relativos ao 
processo, e de mais 15 (quinze) dias para deliberação, confecção e remessa do 
relatório conclusivo. 
... 
Art. 99 - Elaborado o relatório conclusivo, será lavrado termo de encerramento, com 
a remessa do processo, pelo presidente do Conselho de Disciplina, à autoridade 
competente para proferir a decisão, a qual dentro do prazo de 20 dias, decidirá se 
aceita ou não o julgamento constante do relatório conclusivo, determinando: 
I - o arquivamento do processo, caso improcedente a acusação, adotando as razões 
constantes do relatório conclusivo do Conselho de Disciplina ou concebendo outros 
fundamentos; 
II - a aplicação da pena disciplinar cabível, adotando as razões constantes do 
relatório conclusivo do Conselho de Disciplina ou concebendo outros fundamentos; 
III - a adoção das providências necessárias à efetivação da reforma administrativa 
disciplinar ou da demissão ou da expulsão; 
IV - a remessa do processo ao Auditor da Justiça Militar do Estado, caso a acusação 
julgada administrativamente procedente seja também, em tese, crime. 
§ 1º - A decisão proferida no processo deve ser publicado oficialmente no Boletim da 
Corporação e transcrita nos assentamentos da Praça. 
§ 2º - A reforma administrativa disciplinar da Praça é efetivada no grau hierárquico 
que possui na ativa, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.” 

 

 

 



81 
 

 
 

APÊNDICE 2: Lei Complementar n. 104, de 06 de desembro de 2011 
 

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 104, DE 06.12.11 (D.O. 16.12.11) 

 

Altera dispositivos da lei complementar nº 98, de 20 de 

junho de 2011, que dispõe sobre a criação da 

controladoria geral de disciplina dos órgãos de segurança 

pública e sistema penitenciário, e dá outras providências. 
 
 
 
[...] 
 
Art.11. Ficam criadas Comissões Civis Permanentes de Processos Disciplinares, 
compostas por 3 (três) membros, que serão indicados mediante ato do Controlador-
Geral de Disciplina, ou a quem por delegação couber, dentre Delegados de Polícia 
ou Servidores Públicos Estáveis, sendo: 
I - um presidente; 
II - um secretário; 
III - um membro. 
 
§1º Os relatórios finais dos processos administrativos disciplinares serão decididos 
pelo Controlador-Geral de Disciplina, antes do envio para publicação ou, se for o 
caso, do envio ao Governador do Estado, para decisão que seja de competência 
legal; podendo este determinar quaisquer outras providências que se fizerem 
necessárias à regularidade do processo e decisão. 
 
§2º Nos processos administrativos disciplinares em que a pena seja a de demissão, 
após decididos pelo Controlador-Geral de Disciplina e, antes do envio ao 
Governador do Estado, deverá ser encaminhado para a Procuradoria Geral do 
Estado, com o fito de atestar a regularidade do procedimento. 
(Modificado pela LCnº 104, de 06/12/11- publicada DOE 16/12/11) 
 
Art.12. Fica autorizada a criação, por ato do Controlador-Geral de Disciplina, de 
Conselhos Militares Permanentes de Justificação, compostos, cada um, por 3 (três) 
Oficiais, sejam Militares e Bombeiros Militares Estaduais, ou das Forças Armadas, 
dos quais, um Oficial Superior, recaindo sobre o mais antigo a presidência da 
comissão outro atuará como interrogante e o último como relator e escrivão. 
(Modificado pela LCnº 104, de 06/12/11- publicada DOE 16/12/11) 
“Art.13. Fica autorizada a criação, por ato do Controlador-Geral de Disciplina, de 
Conselhos Militares Permanente de Disciplina, compostos, cada um, por 3 (três) 
Oficiais, sejam Militares e Bombeiros Militares Estaduais, ou das Forças Armadas, 
dos quais, um Oficial Intermediário, recaindo sobre o mais antigo a presidência da 
Comissão, outro atuará como interrogante e o último como relator e escrivão.” 
(Modificado pela LC Nº 104, de 06/12/11- publicada DOE 16/12/11). 
 
[...] 
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Art.30. Caberá recurso no prazo de 10 (dez) dias, dirigido ao Conselho de Disciplina 
e Correição, das decisões proferidas pelo Controlador-Geral de Disciplina 
decorrentes das apurações realizadas nas Sindicâncias, pelos Conselhos de 
Justificação, Conselhos de Disciplina e pelas Comissões de Processos 
Administrativos Disciplinares. 
Parágrafo único. Das decisões definitivas tomadas no âmbito da Controladoria Geral 
de Disciplina, somente poderá discordar o Governador do Estado.  
 


