
DECRETO n. 1.189, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1976

Regulamenta a Lei n. 8.163, de 20 de 
setembro de 1976 (Perda de Posto e 
Conselho de Justifica��o).

O GOVERNADOR DO ESTADO DE GOI�S, no uso de suas atribui��es 
constitucionais, tendo em vista o que consta o Processo n. 3.05-10828/76 e nos 
termos do artigo 4� da Lei n. 8.163,

DECRETA:

Art. 1� - O Conselho de Justifica��o � destinado a julgar, atrav�s de 
processo especial, a incapacidade do Oficial da Pol�cia Militar do Estado, para 
permanecer na ativa, criando-lhe, ao mesmo tempo, condi��es para se justificar. 

Par�grafo �nico - O Conselho de Justifica��o poder�, tamb�m, ser 
aplicado ao Oficial da reserva remunerada ou reformado, presumivelmente incapaz 
de permanecer na situa��o de inatividade em que se encontrar. 

Art. 2� - Ser� submetido a Conselho de Justifica��o, a pedido ou “ex-
off�cio”, o Oficial da Pol�cia Militar: 

I - Acusado, oficialmente ou por qualquer meio l�cito de comunica��o, de 
ter: 

a) procedido incorretamente no desempenho do cargo ou fun��o Policial 
Militar; 

b) praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor Policial Militar ou o 
decoro da classe; 

c) considerado n�o habilitado para Quadro de Acesso, em car�ter 
provis�rio, ao ter seu nome apreciado para ingresso no mencionado Quadro, pela 
Comiss�o de Promo��o de Oficiais da Pol�cia Militar. 

II - Afastado do cargo, na forma da legisla��o Policial Militar, por se tornar 
incompat�vel com o mesmo, ou demonstrar incapacidade no exerc�cio de fun��es 
Policiais Militares a ele inerentes, ressalva do afastamento em decorr�ncia de 
processo; 

III - Que tiver conduta irregular;
IV - Condenado por crime de natureza dolosa, n�o previsto na legisla��o 

especial concernente � Seguran�a Nacional, em Tribunal Civil ou Militar, � pena 
restritiva de liberdade individual, at� 2 (dois) anos, t�o logo transite em julgada a 
respectiva senten�a; 

V - Pertencente a partido pol�tico e/ou associa��o suspensos ou 
dissolvidos por for�a de disposi��o legal ou decis�o judicial, ou que exer�a 
atividades prejudiciais ou perigosas � Seguran�a Nacional. 

� 1� - Para os efeitos deste decreto, entende-se: 
a) por procedimento incorreto no desempenho do cargo ou fun��o Policial 

Militar a inobserv�ncia reiterada dos deveres Policiais Militares, especificados no 
artigo 30 da Lei n. 8.033, de 2 de dezembro de 1975 - Estatuto dos Policiais 
Militares do Estado de Goi�s;

b) por ato que afete a honra pessoal, o pundonor Policial Militar ou o 
decoro da classe, a inobserv�ncia frequente de quaisquer preceitos da �tica 
Policial Militar, contidos nos itens I a XIX do artigo 27 da Lei n. 8.033, de 2 de 

dezembro de 1975; 
c) por conduta irregular, a pr�tica de 4 (quatro) ou mais transgress�es 

disciplinares, efetivamente apuradas em procedimento administrativo e punidas 
com pena concreta de pris�o ou deten��o, nos termos do RDPMEGO, em 2 (dois) 
anos consecutivos. 

� 2� - Ser� considerado pertencente a partido ou associa��o de que fala 
este decreto o Oficial que, ostensiva ou clandestinamente: 

a) estiver inscrito como ser membro; 
b) prestar servi�os ou angariar fundos em seu benef�cio; 
c) realizar propaganda de suas doutrinas; e 
d) colaborar, por qualquer forma, mas de modo inequ�voco e doloso, com 

suas atividades. 
Art. 3� - O Oficial da ativa, ao ser submetido a Conselho de Justifica��o, 

ser� afastado do exerc�cio de suas fun��es: 
a) automaticamente, nos casos dos itens IV e VI do artigo anterior; 
b) a crit�rio do Comandante Geral, no caso do item I do artigo anterior. 
Art. 4� - O Comandante Geral da Pol�cia Militar poder�, com base nos 

antecedentes do Oficial e na natureza ou falta de consist�ncia dos fatos arguidos, 
considerar, desde logo, improcedente a acusa��o e indeferir, em consequ�ncia, o 
pedido de nomea��o do Conselho de Justifica��o. 

Par�grafo �nico - O ato que indeferir o pedido de nomea��o do Conselho 
de Justifica��o, devidamente fundamentado, dever� ser publicado em boletim e 
transcrito nos assentamentos do Oficial. 

Art. 5� - N�o poder�o compor o Conselho de Justifica��o: 
a) o Oficial que formulou a acusa��o; 
b) os Oficiais que estejam impedidos, em virtude de parentesco 

consangu�neo ou afim, na linha reta, ou at� o quarto grau de consanguinidade 
colateral ou de natureza; e 

c) os Oficiais subalternos. 
Art. 6� - A constitui��o de Conselho de Justifica��o obedecer� as 

disposi��es do artigo 3� da Lei n. 8.163, de 20 de setembro de 1976. 
Par�grafo �nico - O ato de nomea��o, baixado pelo Comandante Geral da Pol�cia 
Militar, far� declarar expressamente o nome do Oficial Presidente do Conselho; o 
que se lhe seguir ser� o interrogante e relator e o terceiro Oficial membro do 
Conselho de Justifica��o ser� o escriv�o. 

Art. 7� - Quando o justificante for Oficial da reserva ou reformado, um dos 
Membros do Conselho de Justifica��o poder� ser da reserva remunerada, 
observado o disposto no artigo anterior. 

Art. 8� - O Conselho de Justifica��o funcionar� sempre com a totalidade 
de seus membros, em local e data onde a autoridade nomeante julgar melhor 
indicado, para a apura��o do fato. 

Art. 9� - Reunido o Conselho de Justifica��o, convocado previamente por 
seu Presidente em local, dia e hora designados com anteced�ncia m�nima de 48 
(quarenta e oito) horas, presente o justificante, o Presidente mandar� proceder � 
leitura e � autua��o dos documentos que constitu�rem o ato de nomea��o do 
Conselho. Em seguida, ordenar� a qualifica��o e o interrogat�rio do justificante, o 
que ser� reduzido a termo, assinado por todos os membros do Conselho e pelo 
justificante. 

� 1� - Para os fins do disposto neste artigo, o justificante ser� formalmente 



citado, para os atos de qualifica��o e interrogat�rio e intimado das datas e hor�rios 
das sess�es subsequentes, at� a instru��o final da justifica��o. 

� 2� - Ap�s o interrogat�rio, o justificante poder� requerer, dentro de 48 
(quarenta e oito) horas juntada de documentos e realiza��o de dilig�ncias, em 
peti��o escrita, dirigida ao Presidente do Conselho.

� 3� - Quando o justificante for Oficial da reserva ou reformado e n�o for 
localizado, os atos de comunica��o processual a ele dirigido ser�o feitos atrav�s 
do �rg�o de divulga��o da �rea tida como de localiza��o de seu domic�lio. 

� 4� - No caso do par�grafo anterior, o n�o atendimento � publica��o 
implicar� na revelia do justificante. 

Art. 10. Aos membros do Conselho de Justifica��o ser� l�cito perguntar ao 
justificante e �s testemunhas sobre da acusa��o e propor dilig�ncias para o 
esclarecimento dos fatos. 

Art. 11. Ao justificante ser� assegurada ampla defesa, tendo ele, ap�s o 
interrogat�rio, o prazo de 5 (cinco) dias para oferecer suas raz�es de defesa por 
escrito, devendo o Conselho de Justifica��o fornecer-lhe o libelo acusat�rio onde 
se contenham, detalhadamente, os fatos que lhe s�o imputados. 

� 1� - O justificante dever� estar presente a todas as sess�es do Conselho 
de Justifica��o, exceto � sess�o secreta de delibera��o do relat�rio. 

� 2� - Em sua defesa, e no prazo previsto neste artigo, o justificante 
poder� requerer perante o Conselho de Justifica��o a produ��o de todas as provas 
permitidas no C�digo de Processo Penal Militar. 

� 3� - As provas a serem realizadas mediante carta precat�ria ser�o 
efetuada por interm�dio da autoridade Policial Militar ou, na falta desta, da 
autoridade judici�ria local. 

Art. 12 - O Conselho de Justifica��o poder� ouvir o acusador e/ou o 
justificante ou solicitar-lhes esclarecimentos por escrito. 

Art. 13 - O Conselho de Justifica��o dispor� do prazo de 45 (quarenta e 
cinco) dias, a contar da data de sua nomea��o, para a conclus�o de seus 
trabalhos, inclusive remessa do relat�rio. 

Par�grafo �nico - A autoridade nomeante, excepcionalmente, poder� 
prorrogar, at� 30 (trinta) dias, o prazo para conclus�o dos trabalhos do Conselho 
de Justifica��o. 

Art. 14 - Realizadas todas as dilig�ncias o Conselho de Justifica��o 
passar� a deliberar, em sess�o secreta, sobre o relat�rio a ser redigido. 

� 1� - O relat�rio formalizado pelo escriv�o e assinado por todos os 
membros dever� concluir se o justificante: 

a) � ou n�o culpado ante a acusa��o que lhe foi feita; 
b) no caso do item II do artigo 2� deste decreto, est� ou n�o sem 

habilita��o para acesso, em car�ter definitivo; 
c) no caso do item V do artigo 2� deste decreto, est� ou n�o incapacitado 

de permanecer na ativa, ou na situa��o em que se encontra na inatividade, levados 
em considera��o os preceitos de aplica��o da pena prevista no C�digo Penal 
Militar. 

� 2� - A delibera��o do Conselho de Justifica��o, ser� tomada por maioria 
de votos de seus membros. 

� 3� - Quando houver voto, vencido, ser� facultada sua justifica��o por 
escrito. 

� 4� - Elaborado o relat�rio e feito o termo de encerramento, o Presidente 

do Conselho de Justifica��o remeter� o processo ao Comandante Geral da Pol�cia 
Militar. 

Art. 15 - Recebidos os autos, o Comandante Geral da Pol�cia Militar, 
dentro do prazo de 20 (vinte) dias, aceitando ou n�o as conclus�es do Conselho de 
Justifica��o, determinar�: 

I - O arquivamento do processo, se considerar procedente a justifica��o; 
II - A aplica��o da pena disciplinar, se considerar transgress�o disciplinar 

a raz�o pela qual o Oficial foi julgado culpado; 
III - A ado��o de provid�ncias previstas na legisla��o Policial Militar, 

necess�ria � transfer�ncia para a reserva remunerada, se o Oficial for considerado 
n�o habilitado para o acesso em car�ter definitivo; 

IV - a remessa do processo ao Auditor da Justi�a Militar do Estado, nos 
casos de: 

a) considerar crime a raz�o pela qual o Oficial foi considerado culpado; 
b) considerar quem pelo crime cometido, previsto no item V do artigo 2� 

deste regulamento, o Oficial foi julgado incapaz de permanecer na ativa ou na 
inatividade;

c) considerar que a raz�o pela qual o Oficial foi julgado culpado nos 
termos de quaisquer dos itens I, III e VI do artigo 2� deste regulamento, o torne 
incompat�vel com o servi�o ativo ou com o estado de inatividade em que se 
encontra. 

� 1� - Quando o Comandante Geral da Pol�cia Militar discordar, total ou 
parcialmente, das conclus�es do Conselho de Justifica��o, dever� justificar o seu 
despacho. 

� 2� - O despacho que julgar a justifica��o dever� ser publicado 
oficialmente, no �mbito da repercuss�o do fato que deu origem � justifica��o e 
transcrito nos assentamentos do Oficial. 

Art. 16 - A reforma do Oficial ser� efetuada no posto que possuir na ativa, 
com proventos proporcionais ao tempo de servi�o.

Art. 17 - Prescrevem-se em 06 (seis) anos, computada da data em que 
foram praticados, os casos previstos neste decreto e de conformidade com o que 
preceitua a Lei Federal n. 5.836 de 05 de dezembro de 1972, excetuados os casos 
previstos no C�digo Penal Militar. 

Art. 18 - O Comandante Geral da Pol�cia Militar do Estado poder� baixar 
as normas ou instru��es que se fizerem necess�rias � execu��o deste 
regulamento. 

Art. 19 - Este decreto entrar� em vigor na data de sua publica��o, 
revogadas as disposi��es em contr�rio. 

PAL�CIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOI�S, em Goi�nia, aos 30 
de dezembro de 1976, 88� da Republica.

IRAPUAN COSTA J�NIOR
Nelson Ivan Pientzenauer Pacheco


