
 

PMPR                                            CURITIBA, PR, 10 dezembro de 2010
EM
3ª SEÇÃO                                      DIRETRIZ nº 007/2010 - PM/3

PROCEDIMENTOS DOS MILITARES ESTADUAIS NO 
ENCAMINHAMENTO DE PESSOA PRESA EM FLAGRANTE E EM 
INQUIRIÇÃO COMO TESTEMUNHA NA INSTRUÇÃO CRIMINAL

1 FINALIDADE
Definir comportamentos e procedimentos a serem adotados pelos militares esta-

duais quando do encaminhamento de pessoa presa em flagrante, bem como durante 

inquirições em que estiver prestando depoimento como testemunha a autoridades judi-

ciais, objetivando a melhoria da qualidade de informações e o êxito na instrução crimi -

nal.

2 REFERÊNCIAS

a) Constituição da República Federativa do Brasil;

b) Decreto-lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) e alterações 

posteriores;

c) Decreto-lei nº 3.689, de 03 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal) e 

alterações posteriores;

d) Requerimento originário do Centro de Apoio Operacional das Promotorias Cri-

mais e de Execuções Penais do Ministério Público do Paraná;

e) Determinação do Comandante-Geral da PMPR.

3 CONSIDERAÇÕES

1) Considerando que na realização da atividade-fim dos militares estaduais são 

executadas diversas ações, seja de caráter preventivo ou repressivo;

2) A participação do militar estadual na repressão imediata não se encerra com 

a prisão do infrator e a apresentação deste à Polícia Judiciária, pois o preso terá que  

ser submetido ao devido processo penal e somente será considerado culpado após o 

trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

3) Além da participação efetiva no ato da prisão, o militar estadual deve ser efici-

ente durante a instrução criminal quando for inquirido como testemunha;

4) Para o convencimento do Juiz Singular ou do Tribunal do Júri é necessário o 

máximo de informações e a plena certeza dos fatos; 
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5) No transcorrer da instrução criminal é valioso o testemunho preciso dos militares 

estaduais que verificaram a ocorrência do crime e efetuaram a prisão em flagrante do res-

pectivo autor, pois somente assim será possível trazer ao final do processo-crime a verda-

de real sobre o fato objeto da exordial acusatória;

6) O Promotor Criminal tem sua atuação, na maioria dos processos criminais, alicer-

çada na prova colhida na fase pré-processual e posteriormente ratificada na instrução em 

juízo, sendo de grande relevância as circunstâncias verificadas na situação de flagrância 

do autor da infração penal;

7) Segundo o contido no art. 214 do Código de Processo Penal: “Antes de iniciado o 

depoimento, as partes poderão contraditar a testemunha ou arguir circunstâncias ou defei-

tos que a tornem suspeita de parcialidade ou indigna de fé.....”;

8) De acordo com o no art. 342 do Código Penal: “Fazer afirmação falsa, ou negar  

ou calar a verdade como testemunha,.....Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e mul-

ta”;

9) Conforme autoriza o Código de Processo Penal no art. 204. O depoimento será 

prestado oralmente, não sendo permitido à testemunha trazê-lo por escrito. Parágrafo úni-

co. Não será vedada à testemunha, entretanto, breve consulta a apontamentos;

10) Em razão do grande número de ocorrências diariamente atendidas pela Polícia 

Militar, aliado às pautas assoberbadas das Varas Criminais resultando em consequente 

demora na instrução processual, é comum situações em que os policiais arrolados pelo 

MP afirmam não se recordar de detalhes do fato;

11) Por vezes os militares estaduais, pela prestatividade e valor pessoal, atuam em 

ocorrências quando estão de folga, fazendo prisões e passando a situação para uma equi -

pe de serviço. Em outras situações, os militares estaduais do serviço reservado, que coti-

dianamente se deparam com situações de flagrância, em especial nos crimes de tráfico de 

entorpecentes, acionam militares das viaturas de área para dar apoio à prisão e são estes 

que acabam encaminhando à autoridade policial a pessoa detida;

12) O êxito da instrução criminal depende em muito do depoimento dos militares es-

taduais participantes da prisão;

14)  Em  determinados  casos,  o  atendimento  imediato  é  realizado  pelo  Oficial 

CPU(Coordenador do Policiamento da Unidade),  ou mesmo por equipe diversa,  sendo 

acionada outra viatura de área em patrulhamento para o encaminhamento dos autores à 

DP(Delegacia de Polícia), onde será lavrado o flagrante;

15) Com esse procedimento, os policiais que efetivaram o apoio na situação figu-

ram no auto flagrancial como condutor e testemunhas, sem qualquer referência ao nome 
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daqueles participantes da prisão que efetivamente presenciaram o fato e que poderiam 

descrevê-lo minuciosamente; 

16) Tal sistemática causa grande transtorno ao quadro probatório, pois o momento 

oportuno para o MP arrolar testemunhas é justamente o do oferecimento da denúncia, 

com esteio no IP(Inquérito Policial), que acaba trazendo como conhecedores do fato crimi-

noso apenas os policiais que encaminharam o acusado à DP, os quais assim são arrola-

dos;

17) Somente a posteriori, já no curso da instrução processual e sob o crivo do con-

traditório, com um questionamento mais aprofundado por parte do juízo e das partes(acu -

sação e defesa) é que se percebe quem realmente presenciou o fato e saberia responder  

às indagações;

18)  Se as testemunhas arroladas pela acusação não souberem esclarecer as cir-

cunstâncias perquiridas, há um inquestionável enfraquecimento da prova, que pode resul -

tar muitas vezes, numa absolvição de autor de crime pela aplicação do princípio in dubio 

pro reo. 

19) Considerando ainda que é necessário controlar o comparecimento do militares 

estaduais em juízo e, ocorrendo a impossibilidade da apresentação, deve ser agilizada a 

justificativa de ausência junto ao MP, com antecedência suficiente para que, se for o caso, 

a testemunha seja substituída por aquele órgão, permitindo assim o aproveitamento de 

pauta e a redução da probabilidade de prescrição ou de eventual arguição de excesso de 

prazo no encerramento da instrução;

Os Comandos Intermediários adotarão medidas para sanar as possíveis falhas no 

sistema, de forma a harmonizar as atividades do Ministério Público (MP) com as atividades 

da Polícia Militar do Paraná.

4 PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS 

4.1 No momento da realização da prisão e encaminhamento à DP

4.1.1) Os policiais do serviço reservado, Oficiais CPU e outros militares estaduais,  

nos casos de impossibilidade de encaminhamento da pessoa presa, que repassarem a 

ocorrência, deverão informar o máximo de detalhes a ela relativa, de forma a minimizar di -

vergências entre os relatos do autor da prisão e de eventuais condutores durante a poste -

rior realização dos atos de polícia judiciária e de instrução criminal;

4.1.2) Somente em caso de extrema necessidade (ferimento na ação, vitimado em 

acidente ou outro sinistro, realização imprescindível de outras diligências necessárias para 
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busca de provas relativas à ocorrência), poderá o militar estadual que efetivamente pre-

senciou a ação delituosa, solicitar o apoio de outra equipe para o encaminhamento do(s)  

preso(s) até à Delegacia de Polícia;

4.1.3) Nos casos de impossibilidade de encaminhamento descrito no item 4.1.1, de-

verá ser consignado no B.O.U (Boletim de Ocorrência Unificado) e também informado à 

autoridade policial que preside o auto flagrancial, o nome e qualificação dos respectivos  

militares estaduais que efetivamente presenciaram a ação delituosa para que, futuramen-

te, sejam arrolados pelo Parquet quando este oferecer a peça acusatória.

4.2 Na inquirição como testemunhas na instrução criminal

4.2.1) O militar estadual deverá relatar o máximo de detalhes que lembrar-se so-

bre o fato, devendo observar que a convicção da testemunha é fundamental no processo,  

por isso expressões como “acho que”, “pode ser”, “quem sabe”, “talvez”, “é possível que” e 

outras que sugerem dúvidas devem ser evitadas, ou se tem a plena certeza sobre o fato  

ou não, inexistindo o meio termo na verdade processual;

4.2.2) Caso não se lembre dos fatos ocorridos ou não os conheça, o militar deve 

responder que não se recorda ou que não os conhece. Uma frase sem convicção ou com 

informações imprecisas, pode comprometer relatos precisos de outras testemunhas, afe-

tando o julgamento do Juiz Singular ou do Tribunal do Júri, podendo prejudicar ou benefi -

ciar indevidamente o réu; 

4.2.3) Ao ser requisitado para comparecimento em juízo, o policial acessará a có-

pia do Boletim de Ocorrência Unificado, a fim de relembrar e inteirar-se dos fatos e cir-

cunstâncias quando do atendimento à ocorrência policial.

4.3 Nos órgãos do sistema de inteligência da PMPR

4.3.1) Objetivando o fortalecer as provas relativas ao fato delituoso, bem como dar 

maior fidelidade às circunstâncias em que aquele ocorreu, os órgãos do sistema de inteli -

gência da PMPR providenciarão e orientarão os Chefes do Serviço de Inteligência que po-

derão elaborar relatório complementar, contendo elementos probatórios (imagens, docu-

mentos, etc), encaminhando ao órgão do MP, que possui o jus postulandi, como titular pri-

vativo da ação penal pública. Na Capital o órgão do Parquet é a Promotoria de Inquéritos 

Policiais e no interior do Estado o Promotor Criminal da Comarca competente;

4.3.2)  Segundo entendimento do Ministério Público, os procedimentos constantes 

do item anterior, serão uma forma de evitar lacuna na colheita da prova durante a instru-

ção processual, permitindo, de forma mais precisa, o esclarecimento do fato ilícito;
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4.3.3) Sempre que possível será providenciada a realização de registros fotográfi -

cos e de filmagens das circunstâncias da infração penal, quando da realização de ativida-

des de inteligência e serviço velado para a prisão de infratores, desta forma, em caso de 

demora na instrução processual, os militares estaduais arrolados pelo MP terão facilidade  

em recordar detalhes da prisão realizada anteriormente.

5 PRESCRIÇÕES DIVERSAS

1) O conteúdo desta Diretriz deverá ser transmitido nas instruções de manutenção 

do efetivo de cada OPM/OBM;

2) Os Comandantes de Unidade deverão orientar os Oficiais P/1 e B/1 e encarrega-

dos dos setores de Justiça e Disciplina para que exerçam efetivo e seguro controle do 

comparecimento do militares estaduais em juízo sempre que requisitado e, na impossibili -

dade da apresentação deste, seja providenciada tempestivamente a justificativa de ausên-

cia, para que possa haver a substituição da testemunha pelo MP antes da realização da  

audiência designada, permitindo assim o aproveitamento da pauta e a redução da probabi-

lidade de prescrição e de eventual arguição de excesso de prazo no encerramento da ins -

trução;

3) Os Oficiais Coordenadores do Policiamento da Unidade e os Oficiais de Inteli-

gência de cada OPM/OBM deverão repassar essas orientações para os efetivos de servi-

ço, bem como os Oficias da área de planejamento deverão difundir, por meio de instrução  

à Tropa, o conteúdo deste documento;

4) O militares estaduais deverão ser estimulados a criar o hábito de registrar suas 

atividades profissionais em cadernetas pessoais, bem como serem cientificados da possi -

bilidade de utilizarem pequenos apontamentos quando inquiridos;

5) Os militares estaduais participantes da ação deverão relatar o máximo de infor-

mações às equipes que fizerem a condução do preso.

► Fica revogada a Nota de Instrução nº 012/2004.

Cel QOPM Luiz Rodrigo Larson Carstens 
                Comandante-Geral da PMPR
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