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CONSELHO  DE  JUSTIFICAÇÃO  DA  POLÍCIA
MILITAR. CAPITÃO DA POLÍCIA MILITAR. PRÁTICA
DE  ATOS  ATENTATÓRIOS  À  HONRA PESSOAL,  AO
PUNODOR  POLICIAL-MILITAR  E  AO  DECORO  DA
CLASSE.  DEMONSTRAÇÃO  CABAL.  PROVAS
ROBUSTAS.  PERDA  DO  POSTO  E  DA  PATENTE.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO CONSELHO.

— É submetido a Conselho de Justificação a pedido ou “ex-
officio”, o Oficial da Polícia Militar do Estado da Paraíba: I –
acusado  oficialmente  ou  por  qualquer  meio  lícito  de
comunicação  social  de  ter:  a)  procedido  incorretamente  no
desempenho do cargo b) tido conduta irregular c) u praticado
ato que afete a honra pessoal, o punodor policial-militar ou o
decoro da classe (art.2º da Lei nº 4256/81)

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA o  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba:
“Preliminar/Arguição de Inconstitucionalidade (não recepção) da Lei nº 4.256/81
suscitada  pela  defesa  do  representado  rejeitada,  unânime.  Preliminar  de
Sobrestamento do Feito igualmente erigida pelo representado rejeitada, unânime.
No mérito, por igual votação, decidiu-se pela manutenção da perda da patente do
representado, nos termos do voto do relator.”

RELATÓRIO

Trata-se  de  processo  oriundo  do Conselho  de  Justificação  da
Polícia Militar, instaurado com base no art.13, V da Lei Estadual nº 4.256/81, a fim de
apurar e julgar a capacidade do militar estadual CAP QOC Ednaldo Adolfo de Souza de



permanecer integrando as fileiras da Corporação1. 

Segundo a portaria de instauração do Conselho, o representado
foi  investigado  na  operação  “SQUADRE”  da  Policia  Federal  que  apurou  o
envolvimento em grupos de milícia de policiais civis, militares, agentes de investigação,
agentes penitenciários, delegados etc. O representado foi incurso nos arts. 288 e 317 do
CP e no art.17 da Lei 10.826/032.

Razoes  prévias  do  representado/justificante  (fls.390/408),
informando, preliminarmente, a suspensão do processo administrativo até o julgamento
final  da Ação Penal  nº  2002010037826-0,  que tramita  na 7ª  Vara Criminal  de  João
Pessoa,  na  qual  figura  como  denunciado.  No  mérito,  alegou  que  desconhece  as
acusações que lhe foram feitas, pleiteando a oitiva das testemunhas Gilberto Fernandes
dos Santos e Isneildo de Queiroz Andrade.

  
Instrução do processo administrativo acostada às fls.406/572. 

Reinquirição do justificante (fls. 573/579).

Alegações finais no processo administrativo (fls. 602/608).

Relatório do Conselho de Justificação concluindo que os fatos
descritos em desfavor do representado afetam a honra pessoal, o decoro da classe e o
punodor policial militar, de modo que o representado/justificante deve ser excluído das
fileiras da Polícia Militar. 

Cota do Ministério Público informando que o processo oriundo
do Conselho de Justificação é de competência do Tribunal Pleno, e não das Câmaras
Criminais (fls. 654/663).

Acórdão determinando a redistribuição às fls. 668/673.

Defesa do justificante às fls. 682/686, alegando que não existem
provas dos fatos narrados pelo Conselho de Justificação. Aduz que a sua exclusão da
Polícia Militar depende de condenação criminal transitada em julgado que lhe atribua
pena privativa de liberdade superior a dois anos.

O Ministério Público, no parecer de fls. 690/697, opinou pela

1

Recebidos os autos do processo do Conselho de Justificação, o Comandante Geral da Polícia
Militar,  dentro do prazo de 20 (vinte)  dias  ,  aceitando ou não,  seu julgamento e,  neste último caso,
justificando os motivos do seu despacho, determina: V – A remessa do processo ao Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba ou a) se a razão pela qual o oficial foi julgado culpado, está prevista nos itens I, III e V
do art.2º e b) se, pelo crime cometido, previsto no item IV do art. 2º, o oficial foi julgado incapaz de
permanecer a ativa ou na inatividade.  
2Art. 288.  Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes: 

Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da
função  ou  antes  de  assumi-la,  mas  em  razão  dela,  vantagem  indevida,  ou  aceitar  promessa  de  tal
vantagem:

Art.  17.  Adquirir,  alugar,  receber,  transportar,  conduzir,  ocultar,  ter  em depósito,  desmontar,
montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou
alheio,  no  exercício  de  atividade  comercial  ou  industrial,  arma de  fogo,  acessório  ou munição,  sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:  



regularidade do procedimento, não havendo modificações a fazer na conclusão a que
chegou o Conselho.

É o relatório.

VOTO.

Da  preliminar  de  não  recepção  da  Lei  Estadual  nº
4.256/1981 pela Constituição Federal de 1988.

Quando da sessão de julgamento realizada em 26 de outubro de
2016  (notas  taquigráficas  anexas  aos  autos),  o  patrono  do  Justificante  suscitou  a
declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei Estadual, haja vista que foi editada
em 1981, momento político da Ditadura Militar, de modo que apenas uma acusação,
oferecimento  de  denúncia  ou  a  simples  notícia  jornalística  seriam  suficientes  para
instaurar Conselho de Justificação. Segundo afirma, como primeiro argumento, essas
autorizações legislativas contrariariam o princípio da presunção da inocência. 

Neste caso, convém transcrever o dispositivo questionado:

Art.2º.  É  submetido  a  Conselho  de  Justificação  a  pedido  ou  “ex-
officio”, o Oficial da Polícia Militar do Estado da Paraíba:

I  –  acusado  oficialmente  ou  por  qualquer  meio  lícito  de
comunicação  social de  ter:  a) procedido incorretamente  no
desempenho do cargo b) tido conduta irregular c) ou praticado ato
que afete a honra pessoal, o punodor policial-militar ou o decoro
da classe,

Esclareça-se,  de  plano,  que  o  Conselho de  Justificação  é  um
procedimento  eminentemente  administrativo,  conduzido  pela  autoridade  militar  em
relação aos oficiais da Polícia Militar que demonstrem incapacidade de permanecer na
ativa.

A partir dessa premissa, as hipóteses submetidas a Conselho de
Justificação  são  taxativas  nos  cinco  incisos  do  art.2º,  e,  da  leitura  do  dispositivo
impugnado (inciso I), decorrem de comportamentos indevidos, que comprometam a
ética e a honradez militares. Assim, o oficial submetido a Conselho de Justificação
não será investigado e penalizado em decorrência da exclusiva notícia ou denúncia a
respeito da prática de crime, sem que tenha havido decisão judicial em seu desfavor,
fato  este  que  ofenderia  o  princípio  constitucional  da  presunção  de  inocência.  Na
verdade, o oficial será investigado, a partir de acusações oficiais (feitas à Corporação, à
autoridade Militar, Judiciária etc) ou denúncias em meios de comunicação também de
relevância social que revelem que o Militar procedeu incorretamente no desempenho de
seu  cargo,  teve  conduta  irregular  ou  praticou  ato  que  afete  a  honradez,  o  punodor
policial-militar ou o decoro da classe.

Ou  seja,  no  caso  do  Capitão  Ednaldo  Adolfo  de  Souza,  ora
Justificante,  o  Conselho  de  Justificação  pretendeu  investigar,  a  partir  da  operação
“SQUADRE”, se o Militar agiu conforme as alíneas a, b ou c do art. 2º, e essa apuração
pode  ser  feita  de  forma  independente,  pois  se  fundamenta  no  exame específico  do
cumprimento dos Deveres e da Ética Policial-Militar, independente de sua subsunção a
qualquer tipo penal.



A título  de  esclarecimento,  vejamos  o  Estatuto  dos  Policiais
Militares do Estado da Paraíba (Lei nº 3909/77) que afirma o seguinte:

Art.27. O sentimento do dever, o punodor policial-militar e o decoro
da  classe  impõem,  a  cada  um dos  integrantes  da  Polícia  Militar,
conduta moral e profissional irrepreensíveis, com observância dos
seguintes preceitos da ética policial militar:

Veja-se  que  o  caput acima  elenca  as  mesmas  hipóteses  das
alíneas do art.2º aqui questionado, impondo ao militar uma conduta moral e profissional
irrepreensíveis.  Está-se  diante,  portanto,  do  exame  dos  fatos  pelo  Conselho  de
Justificação  a  partir  da  obrigação  militar  de  irretocável  comportamento  moral  e
profissional, e não do mesmo ponto de vista debatido na esfera criminal. 

Ora, ainda que o processo criminal não resulte em condenação
para o Justificante, nada impede que o seu comportamento, à luz dos deveres e ética
militares, seja considerado indevido para permanecer nas fileiras da Polícia Militar, ou
justifique a sua reforma, mesmo porque, na análise meritória do presente processo,
não  apenas  o  fato  considerado  crime  foi  apreciado,  mas  sim  várias  condutas
praticadas pelo Justificante, bem como o seu histórico disciplinar.

Ao longo de dezenove incisos, o art.27 da Lei 3909/77 (Estatuto
da Polícia Militar) incluiu as seguintes condutas:

XIII – proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;

XVI  –  Conduzir-se,  mesmo  fora  do  serviço  ou  na  inatividade,  de
modo a que não sejam prejudicados os princípios da disciplina,  do
respeito e do decoro policial-militar;

XVII – Abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter
facilidades  pessoais  de  qualquer  natureza  ou  para  encaminhar
negócios particulares ou de terceiros;

XIX – Zelar pelo bom nome da Polícia Militar e de cada um dos seus
integrantes,  obedecendo  e  fazendo  obedecer  os  preceitos  da  ética
policial-militar.   

Com efeito, cabe ao Conselho de Justificação, com base na Lei
nº 4.256/81 (impugnada), examinar, a partir de sua própria instrução probatória, se os
fatos denunciados em matérias jornalísticas, no Poder Judiciário ou na Justiça Militar,
são desabonadores do punodor policial-militar e do decoro da classe.

Neste sentido, não resta dúvidas de que a ação do Conselho de
Justificação  se  restringe  ao  exame  da  conduta  moral  e  profissional  do  Militar  que
demonstre comportamentos,  na vida pessoal e no exercício da profissão,  capazes de
comprometer o prestígio e respeito social da Polícia Militar enquanto instituição, ainda
que o fato não seja punível  perante o Código Penal,  inexistindo,  portanto,  qualquer
incompatibilidade constitucional nessa apuração administrativa. 

Sobre o procedimento estabelecido na Lei 4.256, em que pese
a publicação em 1981,  o seu bojo traz inúmeras garantias  de contraditório e  ampla
defesa,  consoante  se  observa  dos  arts.  7º,  8º,  9º  §2º,  com a  propositura  de  novas



diligências  e  provas  por  parte  do  Conselho  e  do  Justificante,  bem  como  a
obrigatoriedade do Conselho fornecer, com minúcias, o relato dos fatos para possibilitar
a  ampla  defesa  do  Justificante.  Além,  das  instâncias  de  julgamento  (Conselho  e
Comandante-Geral)  e  ainda a  revisão do processo por  parte  do Tribunal  de Justiça.
Deste modo, não se fundamenta a alegada incompatibilidade da Lei com a Constituição
de 1988.

O  patrono  do  Justificante  suscitou,  ainda,  a  inexistência  de
gradação  de  sanções na  Lei  mencionada,  contrariando  a  proporcionalidade
constitucional. 

Entretanto,  convém  uma  análise  aprofundada  das  sanções
previstas na Lei nº 4256/81:

A partir do  parecer opinativo do Conselho de Justificação, o
processo será remetido ao Comandante-Geral, responsável pela decisão que levará ao
arquivamento,  à  aplicação  de  pena  disciplinar,  à  transferência  para  a  reserva
remunerada,  à  remessa  ao  auditor  nos  casos  em  que  o  fato  configure  crime  ou
contravenção penal e à remessa ao Tribunal de Justiça se o fato pelo qual foi julgado
culpado estiver previsto nos inciso I, III e V do art.2º, quais sejam:

I – acusado oficialmente ou por qualquer meio lícito de comunicação social
de ter: a) procedido incorretamente no desempenho do cargo b) tido conduta
irregular c) ou praticado ato que afete a honra pessoal, o punodor policial-
militar ou o decoro da classe,

III – Afastado do Cargo, na forma do Estatuto dos Policias Militares, por se
tornar incompatível com o mesmo ou demonstrar incapacidade no exercício
das  funções  policiais  militares  a  ele  inerentes,  salvo  se  o  afastamento  é
decorrência de fatos que motivam a submissão a processo.

V –  Pertencente  a  partido  político  ou  associação  que  exerçam atividades
prejudiciais ou perigosas à Segurança Nacional, suspensos ou dissolvidos por
força de disposição legal ou judicial.   

Observe-se, portanto, que a garantia de proporcionalidade está
no julgamento a ser feito pelo Comandante-Geral a respeito dos fatos apurados pelo
Conselho, podendo haver até mesmo o arquivamento do processo administrativo.

Porém, nos casos específicos em que for considerado culpado,
submetidos obrigatoriamente ao Tribunal de Justiça (incisos I, III e V), estão elencadas
hipóteses que, examinadas a partir do Estatuto da Polícia Militar, configuram deveres do
Militar para garantir o adequado exercício da profissão e a idoneidade da Instituição.

Ou  seja,  a  comprovação  de  que  a  conduta  do  Militar  se
contrapõe aos deveres que o mesmo assume ao ingressar na Instituição, gera, para ele,
as sanções mais gravosas, quais sejam a reforma e a máxima de perda do posto ou
patente, aqui vê-se novamente garantida a proporcionalidade.

A mera irresignação do Justificante com as sanções aplicáveis às
condutas nas quais foi julgado culpado pelo Comandante-Geral não é suficiente para
comprometer a sua legalidade.  

Saliente-se,  por  fim,  que  a  recepção  da  referida  Lei  nº



4.256/81, já foi pronunciada nesta Corte, senão vejamos:

CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO  .  1° TENENTE DA POLÍCIA
MILITAR.  PRÁTICA  DE  ATOS  ATENTATÓRIOS  À  HONRA
PESSOAL, AO PUNDONOR POLICIAL-MILITAR E AO DECORO
DA CLASSE.  QUESTÃO DE  ORDEM  .  INCOMPETÊNCIA DO
TRIBUNAL  PLENO.  NÃO  RECEPÇÃO  DA  LEI  N.°  4.256/81.
REJEIÇÃO.  PRELIMINARES.  SOBRESTAMENTO.  FATOS  EM
APURAÇÃO  NO  JUÍZO  CRIMINAL.  INDEPENDÊNCIA  DAS
INSTÂNCIAS.  REJEIÇÃO.NULIDADE  PROCEDIMENTAL.
INOBSERVÂNCIA DO ART. 125, §4°, ART. 142, §3°, VII, AMBOS
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E DO REGIMENTO INTERNO
DESTE TRIBUNAL. DISPOSITIVOS INAPLICÁVEIS AO CASO.
INCIDÊNCIA  DA  LEI  ESTADUAL  N.°  4.256/81.  FEITO  DE
NATUREZA  ADMINISTRATIVA.  REJEIÇÃO.  AUSÊNCIA  DE
PROVA  DA  AUTORIA  QUANTO  A  CINCO  DOS  FATOS
APURADOS.  ABSOLVIÇÃO.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
CABALMENTE  PROVADAS  QUANTO  A  TRÊS  DELES.
CONDENAÇÃO À PERDA DO POSTO E DA PATENTE. 
1. A Lei Estadual n.° 4.256/81 foi recepcionada pela atual ordem
constitucional.  Inteligência  do  art.  142,  §3°,  VI,  da  Constituição
Federal.  O  Tribunal  Pleno  é  o  órgão  competente  para  apreciar  o
processo denominado Conselho de Justificação, regido pela citada lei,
e não a Câmara Criminal, em virtude do Regimento Interno ser omisso
a  seu  respeito.  Questão  de  ordem  rejeitada.  2.  Em  virtude  da
independência  das  instâncias  penal  e  administrativa,  não  há
necessidade de sobrestamento do Conselho de Justificação enquanto
não transitada em julgado a sentença do Juízo Criminal perante o qual
se apuram os mesmos fatos. Inteligência da Súmula n.° 673 do STF.
(…) TJPB – Processo Nº 20020987620138150000, Rel. Des. romero
Marcelo da Fonseca Oliveira, j. 05/11/2014)

Ademais,  como  bem observou  o  representante  do  Ministério
Público, a Lei nº 4.256/81 guarda simetria com a Lei Federal nº 5.836/72, que dispõe
acerca do Conselho de Justificação dos oficiais das Forças Armadas.  Inclusive o art.2º
da  Lei  nº  4.256/81,  ora  impugnado,  tem conteúdo  idêntico  na  Lei  Federal,  a  qual
também foi recepcionada pela Constituição considerando pronunciamento do Superior
Tribunal Militar:

CONSELHO  DE  JUSTIFICAÇÃO.  LEI  Nº  5.836/72.
PRELIMINARES  DE  NULIDADE  E  DE  PRESCRIÇÃO
SUSCITADAS  PELA  DEFESA.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.
JUISTIFCADO.  DECISÃO  DE  MÉRITO.  UNANIMIDADE.
(…). O processo oriundo do Conselho de Justificação segue
rito  processual  próprio,  previsto  na  Lei  nº  5.839/72,
recepcionada pela Constituição Federal de 1988 e em plano
vigor. (...)  (STM – CJ : 00000268320157000000 – DF – Rel:
Carlos Augusto de Sousa – Dj. 18/12/2015)

Com tais considerações, rejeito a preliminar, para reconhecer
que a Lei nº 42586/81 foi recepcionada pela Constituição Federal.

Da preliminar de sobrestamento



O representado  requereu  em suas  razões  o  sobrestamento  do
feito  por  entender  que  somente  pode  ser  tolhido  em seu  direito  de  permanecer  na
Corporação a partir do trânsito em jugado da sentença penal condenatória.

Ocorre  que,  na  hipótese,  não  se  está  diante  dos  efeitos  da
condenação criminal, mas sim de processo administrativo independente, que apurou se
as  condutas  descritas  na  inicial  indicariam que  o  Militar  teria  faltado  com decoro,
punodor  e  honradez  à  Polícia  Militar.  Isto  é,  nada  impede  que  um fato  que  não  é
considerado crime, pode ser demonstrativo do descumprimento dos deveres atinentes ao
Militar a teor do que dispõe o Estatuto da Polícia Militar (Lei nº 3909/77). 

Sabe-se que a independência das esferas administrativa e penal
não desautoriza a instauração de processo administrativo para apurar determinada falta,
nem impõe o sobrestamento do feito até que a questão seja resolvida no âmbito da
justiça penal. 

Assim, deve ser rejeitada a preliminar.

Do Mérito

O Comandante-Geral  da Polícia Militar  remeteu a esta  Corte,
nos moldes do art.13, V da Lei Estadual nº 4.256/81, estes autos referentes ao Conselho
de Justificação instaurado para apurar e julgar a capacidade do militar estadual CAP
QOC  Matr.  521.302-9 Ednaldo  Adolfo  de  Souza,  incluído  na  Polícia  Militar  em
02.04.2001,  de  permanecer  integrando  as  fileiras  da  Corporação,  com base  no  que
dispõem o art.41 da Lei 3909/77 e o art. 2º inciso I da Lei Estadual nº 4256/813 .

Conforme portaria de instauração do Conselho de Justificação, o
procedimento  foi  instaurado  em  decorrência  de  indiciamento  em  inquérito  policial
federal do justificante Ednaldo Adolfo de Souza investigado na operação “SQUADRE”,
que apurou o envolvimento de policiais civis e militares suspeitos de participarem de
organização criminosa armada com reflexo interestadual.

A instauração  do  Conselho  de  Justificação  considerou  várias
escutas telefônicas (200.2011.052722-9) e outras medidas cautelares que demonstraram
fortes indícios da prática de atos incompatíveis com o exercício da função de Policial
Militar.  Considerou, também, a prisão temporária e busca e apreensão decretada em
desfavor do militar pela juíza da 7ª Vara Criminal (200.2012. 120075-8- fl.159), bem
como o oferecimento de denúncia pela 7ª Promotoria do Ministério Público contra o
referido militar por supostamente fazer parte de grupo criminoso incurso no art.17 da
Lei 10.826/03 e nos artigos 317 (corrupção passiva) e 288 (quadrilha ou bando), ambos
do Código Penal, denúncia esta recebida pela magistrada da 7ª Vara que,  na mesma
oportunidade,  determinou  o  imediato  afastamento  cautelar  da  função  exercida  pelo
acusado, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias,  sem prejuízo de seus vencimentos,
porém,  com a  suspensão  de  todas  as  prerrogativas  inerentes  ao  cargo  que  exerce,
inclusive porte de arma (fls.164/171).

3 É submetido a Conselho de Justificação a pedido ou “ex-officio”, o Oficial da Polícia Militar do Estado
da  Paraíba:  I  –  acusado  oficialmente  ou  por  qualquer  meio  lícito  de  comunicação  social  de  ter:  a)
procedido incorretamente no desempenho do cargo b) tido conduta irregular c) u praticado ato que afete a
honra pessoal, o punodor policial-militar ou o decoro da classe,



Considerou, ademais, o histórico disciplinar registrado na ficha
funcional do militar que afeta a honra pessoal, o punodor policial militar e o decoro da
classe  para  submetê-lo  à  avaliação  administrativa  no  sentido  de  aferir  se  possui
condições de permanecer integrando as fileiras da Corporação.  

Na  ficha  funcional  do  militar  (fls.  16/29),  encontram-se
referências  elogiosas em razão de prisões e operações da polícia militar  e,  também,
punição por discussão e agressão com outro militar dentro do alojamento, que ensejou
prisão  de  4  (quatro)  dias  e  sindicância  também em decorrência  dessas  práticas  no
alojamento.  

No  inquérito  policial  instaurado  pela  Polícia  Federal  (fl.68),
buscavam-se  informações  a  respeito  de  grupos  de  milícia  com  ação  no  Estado  da
Paraíba, envolvendo várias classes, inclusive policiais. A partir do monitoramento por
meio  de  interceptação  telefônica  autorizada  judicialmente,  constatou-se  que  o
justificante participava de um dos grupos que, além das práticas de milícia, têm contra si
as  práticas de porte  e  comércio ilegal  de armas e munições,  violação de domicílio,
cárcere privado, roubo e outros delitos (fl.155).

A  denúncia  do  Ministério  Público  (fl.3010),  a  partir  das
interceptações telefônicas constatou diálogos que sugerem negociações entre Ednaldo
Adolfo  de  Souza  e  outros  policiais,  para  a  percepção  de  quantia  em dinheiro  (R$
5.000,00), de um empresário em Recife conhecido como Queiroz, a pretexto de ajudá-lo
em relação à prisão em flagrante de seu sobrinho Bernardo Gabriel Queiroz Andrade. 

Além disso,  o  justificante apresentou comportamento suspeito
ao narrar investigações particulares de crimes para obter vantagens ilícitas, bem como
negociações com armas de fogo, liberação de veículo junto ao DETRAN e ameaças de
morte em relação a um devedor.

Em  seu  interrogatório,  o  justificante  (fl.  358)  informa  que
conhece bem todos os demais denunciados. Sobre o dinheiro recebido para liberação de
Bernardo Queiroz, afirma que não recebeu e que o empresário (Queiroz) é seu amigo e
queria  apenas  auxílio  em relação à condição do sobrinho que estava preso.  Afirma,
ainda,  que  nunca  fez  investigações  particulares  apenas  trocava  informações  com
policiais a título de auxílio. Afirma que sabe que Nivaldo Nogueira fez vários assaltos e
nega tê-lo extorquido; afirma que nunca pediu liberação de veículo apenas informações
sobre veículo que pretendia adquirir.

Extrai-se das provas os autos que, embora o representado alegue
que nunca recebeu dinheiro de Queiroz (empresário de Pernambuco), e as testemunhas
Gilberto Fernandes dos Santos e Isneildo de Queiroz Andrade afirmem que se tratava de
honorários  do  advogado,  estas  não  possuem informações  suficientes  para  afastar  as
conclusões a que levam as transcrições de ligações telefônicas entre Queiroz, Gilberto e
Antônio Nóbrega (fls. 549/555). Senão vejamos:

Nóbrega: Vou ligar pra ele e vou fechar nos cinco mil, o advogado
quer pegar o dele também. 
Ednaldo: Sim, mantendo os quatro é?
Nóbrega: Não, vai ser...vai ficar cinco mil.
Ednaldo: Ô meu filho, eu sei, meu irmão. Cinco pro advogado e o da
gente? Cadê o da gente?



Nóbrega: Não, Pro advogado não, que pro advogado? O advogado vai
participar da divisão.
Ednaldo: Sim, meu amigo, e ta vindo através de quem isso?
Nóbrega: O Carvão?
Ednaldo: Sim
Nóbrega:  O carvão eu vou ligar pra  ele  pra dar  esse valor e eu ir
buscar lá em Recife ainda hoje.

Ednaldo: Então a gente faz o seguinte: ele não pode meiar caminho
não, pra gente pegar aqui em Goiana? 
Nóbrega:  Pronto.  Eu  vou  acertar  com ele.  Pronto,  isso  ai  eu  vou
acertar.
Ednaldo: Ai você faz o seguinte: Vamos meiar caminho, o senhor vem
até Goiânia, de lá em subo

Vê-se que os telefonemas do Justificante com o também militar
Nóbrega, não sugerem auxílio pelos militares tampouco a percepção de dinheiro a título
de honorários advocatícios, mas sim um rateio quando o próprio Justificante diz “Cinco
pro advogado e o da gente? Cadê o da gente?”. Em relação aos diálogos com Queiroz,
sugerem o gerenciamento da ação através de contatos também na polícia civil que não
permitiriam a ida de Bernardo para o presídio do Roger (fl. 465).

A transcrição a seguir, entre o Justificante Ednaldo e Queiroz é
bastante elucidativa (fls.471/472):

Queiroz:  É veja  bem, eu tenho,  eu tô  com três  mil  reais  em
dinheiro. Foi o que consegui sacar, certo?
Ednaldo: Hum.Certo.
Quairoz:Amanhã de manhã eu tenho que ir no meu banco pra
completar os cinco mil. Certo?
Ednaldo:Certo.
Queiroz: Mas se o Senhor disser: 'Venha trazer os três', eu levo,
dou e deixo os três tá certo? Volto...certo? E amanhã de manhã
eu faço o saque da minha conta de dez horas, que ai eu vou ter
que sacar na boca do caixa, e vou-me embora.
Ednaldo: Qual é o seu Banco?
Queiroz: O meu banco é Banco do Brasil. 
Ednaldo:  Pronto. Qualquer coisa o senhor fica por aqui mesmo, saca
mil e a outra coisa – o outro transfere pra minha conta, ou então já
transfere pra conta de outro ai...pra não dar duas viagens.
Queiroz: mas eu vou fazer essa operação com minha mãe. Junto com
ela. 
Ednaldo: Ah, entendi. 
Queiroz:  Entendeu?  Que  o  meu  já  saquei  tudo  que  tinha.  Cheque
especial, eu saquei tudo.

Ou seja, se o dinheiro se referia ao pagamento de honorários,
desnecessário  que o Militar  Ednaldo sugerisse a  transferência  de numerário pra  sua
conta pessoal, e não para o próprio advogado.

Em outra  transcrição  (fl.  474),  o  Justificante  conversa com o
militar  aposentado  de  Pernambuco  chamado  Gilberto,  sobre  a  divisão  do  montante



requisitado, quando fica claro que o advogado teria recebido apenas R$ 2.000,00 (dois
mil reais) e não R$ 5.000,00 (cinco mil), caindo por terra a alegação de que as ligações
se tratavam da negociação de honorários advocatícios, senão vejamos:

Gilberto (policial aposentado de Pernambuco): aí tudo bem...tu acha
que vai sobrar quanto pra nós dois?
Ednaldo: Pronto, veja só, deixa eu dizer a você: o coordenador, que é
quem segura o povo lá em cima, entendesse?
Gilberto: Han
Ednaldo: Já ficou com um. Porque vai segurar ele o tempo que for
necessário: dois dias, três dias, quatro dias, cinco dias.
Gilberto: sei, sei.
Ednaldo:  Tudinho  só  pro  menino  lá.  Entendeu?  Já  vai  ficar  lá.
Primeira  garantia  é  o  que  a  gente  tinha  prometido  pra  ele,  já  vai
cumprir, certo?
Gilberto: Certo, certo.
Ednaldo: Seis e meia da manhã já tava junto com o homem. Quando
eu saí de lá, já tava com o homem já.
Gilberto: Certo.
Ednaldo:  Eu e Milton.  Então...já  ficou um lá.  O a-de-vê lá,  certo?
Ficou com dois contos. Vai sobrar dois contos pra gente. Ai vai ser eu,
você e o Milton lá.
Gilberto: Certo.

Com  efeito,  o  diálogo  acima  esclarece  a  distribuição  do
montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo o Justificante Ednaldo total ciência de
todo o rateio. 

Em  outro  trecho  de  interceptação  telefônica  entre  Ednaldo
(Justificante) e Milton, Ednaldo se refere a Queiroz da seguinte forma:

(...)
Ednaldo:  foi,  ai  o  tio  do  rapaz  ligou  pra  mim.  O  filho  do
empresário né?
Milton: Hanran.
Ednaldo: 'Ah, o senhor libera o homem hoje?', eu disse: rapaz,
eu não. Agora acho que o juiz não tá querendo. Quem libera é o
juiz, não sou eu não...”
Ednaldo e Milton: Risos

Inclusive,  O  Justificante  Ednaldo  foi  responsável  por  retirar
parte do dinheiro que cabia ao militar Antonio Ferreira da Nóbrega Filho haja vista que
ele indicou um advogado que não conseguiu dar continuidade ao trabalho e, no curso da
ação,  tiveram que  substituí-lo,  de  modo  que  Nóbrega  suportaria  o  prejuízo  da  má
indicação (fl.484):

Ednaldo: O que foi que Nóbrega fez? Arrumou um advogado
que, na verdade, não ficou ele, a gente colocou outro. Tá certo?
Tá certo?
Gilberto: Certo, certo...No caso, não fez nada. Só fez se meter
no negócio...Entendeu? Mas...
Ednaldo: O que acontece? É ai eu tirei duzentos contos dele e ficou
seiscentos pra mim, pra você e pro cana lá, pra Milton.
Gilberto: Ficou quanto? 



Ednaldo: Ficou seiscentos pra mim, pra você e pra ele. Cada um ficou
com seiscentos.
Gilberto: certo. Tá bom.
Ednaldo: eu já depositei pra você, viu?

Inclusive o depósito para Gilberto foi feito nos Correios por um
terceiro a mando do Justificante, que sugere que o terceiro não anote o nome, procure
guardá-lo na memória (fl.485), isto é, em evidente tentativa de não deixar vinculação
com o policial aposentado Gilberto.

Embora tenha havido toda essa articulação, o rapaz, Bernardo
Gabriel Queiroz Andrade não foi solto, como haviam prometido e o processo seguiu
tramitação, gerando problemas entre os próprios envolvidos como denotam os diálogos
de fls. 488/494.

Desta  feita,  não  obstante  as  testemunhas  de  defesa  (Isneildo
Queiroz Andrade e Gilberto Fernandes dos Santos – fl. 549/555) informem que o valor
cobrado do Sr. Queiroz se referia a honorários de advogado, o fato é que o montante foi
distribuído entre advogado e outros policiais e os depoimentos encontram-se evasivos,
limitando-se  a  afirmar  o  desconhecimento  acerca  da  negociação  sem,  contudo,
apresentarem  provas  capazes  de  desconstituir  as  transcrições  telefônicas  acima
mencionadas.

Assim, não há dúvidas de que as negociações transcritas acima
envolvem pessoalmente o Justificante e o conteúdo das conversas compromete a sua
postura  enquanto  policial  militar,  porquanto  é  patente  a  existência  de  negociação,
envolvendo quantia em dinheiro, para impedir Bernardo Queiroz de ir para o presídio do
Roger. Esta articulação, todavia, restou frustrada, tanto que outras escutas demonstram
as cobranças  de Queiroz (fl.488 e  495)  e do Delegado Edilson Araújo de Carvalho
(fl.493) para solucionar o fato.

Em relação  às  gravações  que  sugerem o  comércio  ilegal  de
armas, os áudios das interceptações telefônicas também demonstram que há indícios de
negociação com armamentos do justificante com uma pessoa não identificada (fl.498):

HNI: Aquele paraguaia...aquele negócio que a gente tem pra vender lá,
é 762, né isso?
Ednaldo: Como é, meu filho?
HNI: Aquela, aquele negócio que a gente tem pra vender lá é 762, né?
Ednaldo: É, meu filho. É.
HNI: Beleza. Valeu. Tchau.

Esse  diálogo  também  compromete  o  Justificante  porque  as
referências de “paraguaia” e “762”, que ele e o terceiro teriam “para vender”,  conferem
com dados de uma arma específica, um fuzil, que não é uma arma facilmente adquirida.
Embora pouco extenso o diálogo, não há como prevalecer a alegação do Justificante de
que se referia a um cheque com problema de assinatura.

No  que  concerne  à  investigação  particular  de  crimes,  há
transcrições que informam que o justificante foi o responsável por uma investigação de
roubo de caixa eletrônico o Bairro do Altiplano, onde os assaltantes deixaram um carro
abandonado. Segundo os áudios, o justificante teria sido alertado por outro militar de
nome André sobre não falar sobre a explosão do caixa eletrônico na frente da guarnição,



pois ninguém podia saber (fl.513/514). 

Ainda  sobre  o  episódio  de  explosão  do  caixa  eletrônico,  em
diálogo com um homem chamado de “Nego Jaelson”, o Justificante afirma que “em
off”, eu tô dizendo a você. Eu vou correr atrás, assim, por minha conta própria. Se tiver
alguma coisa, eu vou ver o que é que eu faço, sabe?” (fl.515). 

Na  mesma  oportunidade,  o  Justificante  informou  à  imprensa,
com autorização do Delegado, que os ladrões não haviam levado nada, porém, tinham
conhecimento de que foi levada a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil
reais), o que denota a tentativa de evitar a divulgação dessa informação, fato também
incompatível  com a imagem da Polícia  Militar,  por  sugerir,  no mínimo,  a  dúvida a
respeito da omissão do fato (fl. 517), notadamente se somarmos a isso a intenção do
Justificante de seguir por conta própria com a investigação.  

Ainda sobre a investigação particular de crime, à fl.  508, um
homem não identificado pergunta a Ednaldo sobre um negócio e ele responde que “está
dando andamento, que tem dois na Rua dos Vilares, no Cristo e que está fazendo por
foto”. A partir desse diálogo, pressupõe-se que o Justificante deixou homens que estão
apurando  algum  fato  por  fotos,  também  significando  que  age  individualmente
recrutando outras pessoas, conduta de igual modo comprometedora da atividade militar. 

Saliente-se, ainda, transcrição de fl. 504, na qual um homem não
identificado  solicita  a  presença  do  Justificante  para  auxiliá-lo  a  cobrar  uma  dívida
particular com terceiro e acordam um encontro para ajustar como ocorrerá.

Conclui-se,  portanto,  que  o  Militar  não  observou  seu  dever
profissional e moral de zelar pela imagem da Polícia Militar que representa, bem como
de não compactuar com situações de ilegalidade ou irregularidade, como as que foram
retratadas no caso em tela. A partir de toda a investigação ocorrida no procedimento
administrativo  perante  o  Conselho  de  Justificação,  o  Justificante  não  conseguiu
demonstrar fato capaz de desconstituir as conclusões a que se chega após uma leitura
das provas dos autos.

Com  essas  considerações,  não  há  que  se  falar  no
reconhecimento  da  autoria  do  tipos  penais  alegado  pela  defesa,  pois  o  objeto  do
Conselho  de  Justificação,  repise-se,  não  é  o  afastamento  do  militar  decorrente  de
sentença criminal, mas sim o exame de condutas praticadas que vão de encontro aos
deveres de ética, honradez e decoro profissionais, principalmente em se tratando de um
Policial  Militar  cujo  comportamento  irrepreensível  é  condição  de  continuidade  na
própria Instituição, consoante esclarece o Estatuto da Classe.

Destarte,  não há  margem para outra  medida  senão ratificar  o
parecer da comissão processante do Conselho de Justificação da Polícia Militar, para
declarar a perda do posto e patente do justificante Ednaldo Adolfo de Souza, pois não
demonstrou ter obedecido aos deveres exigidos do Militar. 

Ex positis, rejeitadas as preliminares, no mérito, decidiu-se
pela  manutenção  da  decisão  do  Conselho  de  Justificação,  que  condenou  o
representado  à  perda  do  posto  e  patente,  declarando  a  sua impossibilidade  de
permanecer na Corporação.



É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador Joás
de  Brito  Pereira  Filho  -  Presidente.  Relator:  Excelentíssimo Senhor  Desembargador
Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides. Participaram  ainda  do  julgamento  os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque,
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, João Benedito da Silva (Vice-Presidente), João
Alves da Silva, Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, José Ricardo Porto,  Carlos
Martins  Beltrão Filho,  Leandro dos Santos,  Oswaldo Trigueiro do Valle  Filho,  Luiz
Sílvio Ramalho Júnior e  Márcio Murilo da Cunha Ramos. Impedidos  Marcos William
de Oliveira (Juiz convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador) e Carlos
Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado para substituir a Desa. Maria de Fátima Moraes
Bezerra  Cavalcanti).  Ausentes,  justificadamente,  os  Exmos.  Srs.  Desembargadores
Arnóbio  Alves  Teodósio,  Maria  das  Graças  Morais  Guedes,  José  Aurélio  da  Cruz
(Corregedor-Geral de Justiça). Absteve-se de votar o Exmo. Desembargador Abraham
 Lincoln da Cunha Ramos.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Bertrand de
Araújo  Asfora,  Procurador-Geral  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba.
 

João Pessoa, 23 de agosto de 2017.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
                    Relator
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REPRESENTAÇÃO  PARA  PERDA  DE  GRADUAÇÃO  Nº  1420526-
58.2013.815.0000.

Vistos etc.

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 03 de agosto de 2017.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
                                                 Relator



ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

REPRESENTAÇÃO  PARA  PERDA  DE  GRADUAÇÃO  Nº  1420526-
58.2013.815.0000.

RELATÓRIO

Trata-se  de  processo  oriundo  do Conselho  de  Justificação  da
Polícia Militar, instaurado com base no art.13, V da Lei Estadual nº 4.256/81, a fim de
apurar e julgar a capacidade do militar estadual CAP QOC Ednaldo Adolfo de Souza de
permanecer integrando as fileiras da Corporação.

Segundo a portaria de instauração do Conselho, o representado
foi  investigado  na  operação  “SQUADRE”  da  Policia  Federal  que  apurou  o
envolvimento em grupos de milícia de policiais civis, militares, agentes de investigação,
agentes penitenciários, delegados etc. O representado foi incurso nos arts. 288 e 317 do
CP e no art.17 da Lei 10.826/03.

Razoes  prévias  do  representado/justificante  (fls.390/408),



informando, preliminarmente, a suspensão do processo administrativo até o julgamento
final  da Ação Penal  nº  2002010037826-0,  que tramita  na 7ª  Vara Criminal  de  João
Pessoa,  na  qual  figura  como  denunciado.  No  mérito,  alegou  que  desconhece  as
acusações que lhe foram feitas, pleiteando a oitiva das testemunhas Gilberto Fernandes
dos Santos e Isneildo de Queiroz Andrade.

  
Instrução do processo administrativo acostada às fls.406/572. 

Reinquirição do justificante (fls. 573/579).

Alegações finais no processo administrativo (fls. 602/608).

Relatório do Conselho de Justificação concluindo que os fatos
descritos em desfavor do representado afetam a honra pessoal, o decoro da classe e o
pundonor policial militar, de modo que o representado/justificante deve ser excluído das
fileiras da Polícia Militar. 

Cota do Ministério Público informando que o processo oriundo
do Conselho de Justificação é de competência do Tribunal Pleno, e não das Câmaras
Criminais (fls. 654/663).

Acórdão determinando a redistribuição às fls. 668/673.

Defesa do justificante às fls. 682/686, alegando que não existem
provas dos fatos narrados pelo Conselho de Justificação. Aduz que a sua exclusão da
Polícia Militar depende de condenação criminal transitada em julgado que lhe atribua
pena privativa de liberdade superior a dois anos.

O Ministério Público, no parecer de fls. 690/697, opinou pela
regularidade do procedimento, não havendo modificações a fazer na conclusão a que
chegou o Conselho.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 04 de outubro de 2016.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
                      Relator
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