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E M E N T A

PETIÇÃO – TRIBUNAL PLENO - REPRESENTAÇÃO PARA

PERDA DA GRADUAÇÃO – PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR – CONDENAÇÃO

PELA PRÁTICA DE CRIME DE ABANDONO DE POSTO, HOMICÍDIO

QUALIFICADO E FALSIDADE IDEOLÓGICA - RECONHECIMENTO DA

INDIGNIDADE PARA O EXERCÍCIO DO CARGO DE POLICIAL MILITAR –

REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE.

A prática do crime de homicídio qualificado, tendo como vítima

colega de farda, em ambiente militar, sem qualquer motivo plausível, bem como dos

demais (abandono de posto e falsidade ideológica), cometidos na mesma data, em cadeia

de acontecimentos, pelo qual foi condenado à pena privativa de liberdade de 15 (quinze)

anos e 09 (nove) meses de reclusão, é conduta que não se coaduna, não se alinha e

mostra-se totalmente incompatível com o cargo desempenhado, caracterizando ofensa ao

decoro da classe e à honra militar, que autorizam a decretação da indignidade e

consequente perda da graduação.
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REQUERENTE(S): PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
MATOGROSSO

REQUERIDO(S): WAGNER ALVES EVANGELISTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

Egrégio Plenário:

Trata-se de Representação para Perda da Graduação de Praça,

apresentado pela PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, tendo como finalidade a

exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, do SD PM WAGNER

ALVES EVANGELISTA, em virtude da condenação do Requerido à pena de 15

(quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão pela prática dos crimes de abandono de

posto, homicídio qualificado e falsidade ideológica, nos autos da Ação Penal n.

19333-77.2010.811.0042, com trânsito em julgado em 05/05/2015.

Devidamente citado, conforme demonstra a certidão de fl.

1733-TJ/MT, o Requerido não apresentou defesa prévia, no prazo legal, tendo o

Ministério Público se manifestado pela nomeação de curador especial, o que foi

deferido.

Primeiramente, a Defensoria Pública do Estado apresentou

contestação por negativa geral em favor do Requerido, pugnando pela sua exclusão do

feito. (Fls. 1745/1746-vº-TJMT).

Novamente o Ministério Público pugnou pela manutenção da

Defensoria Pública do Estado na condição de curadora do Requerido, bem como pelo

prosseguimento do feito, com o julgamento de mérito e a procedência da representação.
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Em síntese, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

defende que, “diferente do que afirmado na Representação, a condenação, como fator

isolado, não é o suficiente para comprovar a incapacidade do sentenciado para integrar

as fileiras da Polícia Militar.” (fl. 1761-vº-TJ/MT)

Assevera que o caso deve ser analisado sob a ótica dos princípios

da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a personalidade do

Militar, a sua conduta funcional antes e depois dos fatos, o tempo decorrido da infração

e a possibilidade de realinhamento de conduta, de modo que a análise da representação

para perda de graduação não está restrita à gravidade dos fatos imputados ou à

severidade da pena.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Núcleo de Ações

de Competência Originária Cível, em parecer da lavra do Dr. Clóvis de Almeida Júnior –

Promotor de Justiça - opina pelo prosseguimento do feito, com a condenação do

requerido nos moldes formulados na inicial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 31 de outubro de 2018.

Des. Sebastião Barbosa Farias

Relator
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P A R E C E R (ORAL)

O SR. DR. HÉLIO FREDOLINO FAUST

Ratifico o parecer escrito

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

(RELATOR)

Egrégio Plenário:

Cuida-se de Representação para Perda da Graduação de Praça,

apresentado pela PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, cujo objetivo é o de

excluir das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, o SD PM WAGNER

ALVES EVANGELISTA, em virtude da condenação do Requerido à pena de 15

(quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão pela prática dos crimes de abandono de

posto, homicídio qualificado e falsidade ideológica, nos autos da Ação Penal n.

19333-77.2010.811.0042, com trânsito em julgado em 05/05/2015.

O artigo 142, § 3º, VI e VII, da Constituição Federal dispõe que:

“Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e

pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares,

organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade

suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à

garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da

lei e da ordem.

§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares,

aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes

disposições:  
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VI – o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do

oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter

permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra.

VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de

liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será

submetido ao julgamento previsto no inciso anterior”.

Denota-se que o Requerido, SD. WAGNER ALVES

EVANGELISTA, foi condenado com base em denúncia, destacando dois fatos:

“1º) Abandono de posto sem ordem superior, em 16/10/2010, por volta das

21h30min, para que pudesse se encontrar com Sirlene Rios Kruger,

conhecida pela alcunha de “preta”, nas proximidades do Ginásio

Poliesportivo Airton Senna;

2º) (...) no mesmo dia, por volta das 22:00 horas, na sede do Comando da

Polícia Militar de Colniza/MT, agindo mediante recurso que impossibilitasse

a defesa da vítima e prevalecendo-se pelo fato de estar em serviço, desferiu

quatro tiros no SD. PM FERNANDO MÁRCIO DA SILVA, que era guarda

e plantão do mesmo comando, ocasionando sua morte;

3º) Consta ainda que, em sucessão aos fatos, o denunciando SD PM

WAGNER ALVES EVANGELISTA, inseriu declaração falsa no Boletim de

Ocorrência Policial Militar, colacionado à fl. 14, com o fim alterar a verdade

sobre o homicídio. Depreende-se dos autos que o denunciando SD PM

WAGNER ALVES EVANGELISTA e a vítima SD PM Fernando Márcio da

Silva, policiais militares lotados na 11ª CIPM Colniza/MT, se conheciam

desde a época do curso de formação militar em Juína/MT. Apurou-se que o

denunciando morava no Distrito de Nova União, município de

Cotriguaçu/MT e que, quando estava escalado em Colniza/MT, permanecia

na casa de amigos, tendo, inclusive, morado na casa da vítima por um

período de três meses. Ocorre que, aproximadamente um mês antes do fato,
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a vítima vendeu ao denunciado uma moto Tornado, preta, pelo valor de R$

4.000,00 (quatro mil reais). Este por sua vez revendeu a moto ao Sr.

Adeclair por R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), valor este a ser pago em

madeira, o que não teria ocorrido até a data do fato. Apurou-se ainda que, no

dia dos fatos a vítima fora surpreendida pelo denunciando enquanto

visualizava fotos da esposa do mesmo que, por equívoco, teriam sido

baixadas no computador do quartel, juntamente com fotos de um acidente

automobilístico para o registro de Boletim de Ocorrência. Tal situação teria

gerado descontentamento do denunciando, que era uma pessoa muito

ciumenta, agressiva e explosiva, segundo o relato de vários colegas da

corporação. Consta que no dia 16 de novembro de 2010 por volta das

21h30min o denunciando abandonou, sem ordem superior, o serviço (Escala

de Serviço do dia 16 de novembro de 2010 – f.71) para se encontrar com a

Sra. Sirlene Rios Kruger, também conhecida pela alcunha de “Preta”. Por

volta das 22h00min, Sirlene deixou o denunciando nas proximidades do

Ginásio Poliesportivo Airton Senna, o qual retornou a pé ao quartel. No

quartel, o denunciando encontrou com a vítima na sala de rádio – COPOM e,

sem demonstrar sua real intenção, posicionou-se às costas da vítima e,

subitamente desferiu-lhe quatro tiros na parte posterior da cabeça,

causando-lhe o óbito, conforme se depreende do Laudo Pericial de

Necrópsia de fls. 398 e ss. Assim agindo, o denunciando utilizou-se de

recurso que dificultou a defesa do ofendido, que não esperava pela súbita

agressão. Após modificar o local do crime, colocando a vítima debruçada

com as mãos espalmadas sobre a mesa, o denunciado ligou para o SD PM

Marcos e para o SD PM Rocha solicitando que os mesmos fossem para a Cia

PM Rocha solicitando que os mesmos fossem para a Cia PM, visto que a

vítima SD PM Fernando estava ferida.

Quando o SD PM Marcos e o SD PM Rocha chegaram o denunciando SD

PM WAGNER ALVES EVANGELISTA estava na frente da Cia PM com a
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pistola em punho, logo determinou que os mesmos fizessem buscas pela área

do estacionamento localizado aos fundos do quartel, enquanto o mesmo

vigiaria a entrada da frente. Após as buscas, os referidos militares

retornaram, deparando-se com a vítima debruçada sobre a mesa da sala do

COPOM.

Ato contínuo, o denunciando ligou para o 1º Ten PM Fernandes,

comunicando que havia encontrado a vítima ferida por arma de fogo. O

denunciado e o SD PM Rocha levaram a vítima para o Hospital,

permanecendo o SD PM Marcos para comunicar o ocorrido aos demais

policiais militares que não estavam de serviço. Já no hospital, o denunciando

solicitou ao SD PM Rocha que declarasse que estavam juntos realizando

rondas no momento do crime, criando um álibi, caso o denunciando poderia

ser incriminado pelo fato. Posteriormente o denunciando fez o mesmo

pedido ao SD PM Marcos. Acertada a versão com os PMs Rocha e Marcos,

denunciando inseriu declaração falsa no Boletim de Ocorrência Policial

Militar, colacionado à f.14, com o fim alterar a verdade sobre o homicídio e,

nos dias subsequentes, passou a insistir reiteradamente para que os dois

soldados PM Marcos e Rocha mantivessem a referida versão. Essa falsidade

fora cometida com a finalidade de assegurar a impunidade do crime de

homicídio. A motivação do delito de homicídio não foi esclarecida, havendo

indícios de que tenha se dado porque o denunciando era extremamente

agressivo, ciumento e explosivo e, no dia do fato, teria flagrado a vítima

olhando fotografia de sua companheira (do denunciando) Juliana em um

computador da unidade. Além disso, consta dos autos que a vítima era muito

amiga do companheiro de Sirlene Rios Kruger, que no dia do fato teria se

encontrado com o denunciando, e a vítima teria tomado conhecimento de tal

encontro. (...)”. (documentos extraídos da Apelação Criminal n. 19218/2013,

sob Relatoria do Des. Luiz Ferreira da Silva – julgado em 09/04/2014, pela

egrégia Terceira Câmara Criminal deste Tribunal)
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Em face da denúncia, o ora Requerido, SD. WAGNER ALVES

EVANGELISTA foi condenado à pena de 15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de

reclusão pela prática dos crimes de abandono de posto, homicídio qualificado e falsidade

ideológica, nos autos da Ação Penal n. 19333-77.2010.811.0042, sendo lançada a

seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES MILITARES – ABANDONO DE

POSTO, HOMICÍDIO QUALIFICADO E FALSIDADE IDEOLÓGICA –

PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR INVERSÃO

NA ORDEM DE VOTAÇÃO – DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO

§ 5º DO ART. 125 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 435 DO

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – PRELIMINAR

AFASTADA – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA

AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – ÁLIBI NÃO

COMPROVADO – ÔNUS DO RÉU – ART.156 DO CÓDIGO DE

PROCESSO PENAL – AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA -

RECURSO DESPROVIDO. É descabida a alegação de nulidade por

inversão da ordem de julgamento quando o juiz de direito, presidente do

Conselho de Justiça, proferiu seu voto antes de se pronunciarem os juízes

militares, em observância ao disposto no § 5º do art. 125 da Constituição

Federal e art. 435 do Código de Processo Penal Militar. O pleito absolutório

não merece acolhimento quando a sentença está alicerçada em provas firmes

que demonstram que recorrente é o autor dos ilícitos narrados na denúncia,

sobretudo diante da apresentação de versão inverossímil e de álibi não

comprovado pela defesa.”

Pois bem. Após a devida instrução deste feito, tem-se que a

Representação para Perda da Graduação de Praça merece julgamento de procedência, eis
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que os fatos delituosos narrados, que deram origem à denúncia e, por consequência, à

condenação do Requerido são de gravidade incontestável e afrontam a instituição da

polícia militar de forma violenta, demonstrando a total indignidade do Requerido para o

exercício do Cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso,

destacando-se que foi ele o autor de homicídio de um colega de farda, em ambiente

militar, sem qualquer justificativa plausível, com plena intenção de matar, eis que os

tiros desferidos acertaram a parte posterior da cabeça, causando o óbito, conforme se

depreende do Laudo Pericial de Necrópsia.

Assim, não merece guarida a tese da defesa de que “(...) Deve o

caso ser analisado sob a ótica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,

levando-se em consideração a personalidade do Militar, a sua conduta funcional antes e

depois dos fatos, o tempo decorrido da infração e possibilidade de realinhamento de sua

conduta, de modo que a análise da representação para perda da graduação não está

restrita à gravidade dos fatos imputados ou à severidade da pena.”.

Ora, importante salientar que o julgado trazido pela Defensoria

Pública diz respeito ao crime de corrupção passiva, que apesar de grave, não se

assemelha em nada com a conduta típica e altamente reprovável cometida pelo

Requerido, sem qualquer motivo plausível, conforme a condenação com trânsito em

julgado, inclusive.

Não há outro decreto pertinente que não seja o de procedência do

pedido, uma vez que o Requerido, a meu viso, cometeu crime totalmente incompatível

com a função desempenhada pela Polícia Militar.

Nesse sentido:

“REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – PRAÇA DA
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POLÍCIA MILITAR – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE

PECULATO-FURTO – RECONHECIMENTO DA INDIGNIDADE PARA

O EXERCÍCIO DO CARGO DE POLICIAL MILITAR –

REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE. A prática do crime de peculato-furto,

valendo-se da condição de policial militar, pelo qual foi condenado à pena

privativa de liberdade de três anos de reclusão, é conduta que não se coaduna

com o cargo desempenhado, caracterizando ofensa ao decoro da classe e à

honra militar, que autorizam a decretação da indignidade e consequente

perda da graduação. Precedentes.” (Pet 130941/2015, DES. ORLANDO DE

ALMEIDA PERRI, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 28/07/2016,

Publicado no DJE 03/08/2016)

“PETIÇÃO - FEITO ORIGINÁRIO - TRIBUNAL PLENO -

REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO DE MILITAR -

ANÁLISE DO MÉRITO - CRIME PRATICADO - ARTIGO 308 DO

CÓDIGO PENAL MILITAR - HIPÓTESE DE OFENSA GRAVE À

HONRA, HONESTIDADE, CREDIBILIDADE DA INSTITUIÇAO

POLICIAL MILITAR - PERDA DA GRADUAÇAO CONFIGURADA -

POLICIAL DA RESERVA - MANUTENÇÃO DOS PROVENTOS DO

MILITAR QUE JÁ COMPLETOU SEU TEMPO E ESTA NA

INATIVIDADE - DIREITO ADQUIRIDO - ATO JURÍDICO PERFEITO E

CONSOLIDADO.1. O crime previsto no artigo 308 do Código Penal Militar

ofende de maneira grave a honestidade e a credibilidade da instituição

militar estadual, induzindo desta sua forma, ilegítima a sua permanência nas

fileiras da Policia Militar do Estado de Mato Grosso. Da análise dos autos,

procedentes os argumentos lançados para perda do cargo, de rigor é a perda

da graduação e sua exclusão das fileiras da corporação.2. E, embora

perdendo a graduação, em homenagem ao direito adquirido, permanece o

direito daquele que está em inatividade, na percepção dos seus proventos. É
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garantido ao policial militar reformado, excluído da corporação em face de

prática de crime com sentença transitada em julgado, a continuidade do

recebimento dos proventos adquiridos pela inatividade regularmente

alcançada, égide do direito adquirido e ato jurídico perfeito.” (Pet

74899/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, TRIBUNAL

PLENO, Julgado em 23/03/2017, Publicado no DJE 29/06/2017).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a representação para

DECRETAR a perda da graduação de praça do Requerido/Representado, nos termos do

artigo 125, § 4º da Constituição Federal, c/c o artigo 143, “caput” da Constituição

Estadual.

O Comando da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso deverá

adotar as medidas cabíveis para cassação de condecorações, bem como honrarias, se por

ventura existirem.

Nos termos do artigo 1º da Resolução n. 44/2007, do Conselho

Nacional de Justiça, dê ciência ao referido órgão, acerca dessa decisão que determina a

perda de graduação de praça da Polícia Militar, com a exclusão do serviço público

militar.

Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para fins de

reconhecimento de inelegibilidade, nos termos da Lei Complementar n. 64/90, com

redação dada pelo artigo 2º, da Lei Complementar n. 135/2010 (Lei da Ficha Limpa).

É como voto.
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A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, o

TRIBUNAL PLENO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a

Presidência do DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma

Julgadora, composta pelo DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Relator), DES.

GILBERTO GIRALDELLI (1º Vogal), DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE

CARVALHO (2ª Vogal), DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (3ª Vogal),

DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª Vogal), DES. RUBENS DE

OLIVEIRA SANTOS FILHO (6º Vogal), DES. PAULO DA CUNHA (7º Vogal), DES.

JUVENAL PEREIRA DA SILVA (8º Vogal), DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

(9º Vogal), DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (13ª Vogal), DESA. MARIA

EROTIDES KNEIP BARANJAK (15ª Vogal), DES. MARCOS MACHADO (16º

Vogal), DES. DIRCEU DOS SANTOS (17º Vogal), DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

(18º Vogal), DES. JOÃO FERREIRA FILHO (19º Vogal), DES. PEDRO SAKAMOTO

(20º Vogal), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (22º Vogal) e DESA. MARIA

APARECIDA RIBEIRO (23ª Vogal) proferiu a seguinte decisão: REPRESENTAÇÃO

ACOLHIDA, POR UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------

DESEMBARGADOR SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - RELATOR
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