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I. DISCURSO PROFERIDO PELO DESEMBARGADOR YUSSEF 
SAID CAHALI, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NA 
SOLENIDADE DE ENTREGA DOS ESPADINS PARA OS 
CADETES DA POLÍCIA MILITAR DE SÃO PAULO, EM 24 DE 
MAIO DE 1996. 

A honra do convite que me foi formulado para paraninfar esta 
solenidade de entrega de espadins aos novos Cadetes da Academia de 
Polícia Militar do Barro Branco, eu a transfiro por inteiro ao nosso 
Tribunal de Justiça, pois é na condição de seu Presidente que aqui com
pareço. 

Mas, assumo por inteiro, diante do alto significado desta 
solenidade, a responsabilidade de lhes dirigir a palavra, que faço com 
plena consciência e inteiramente à vontade. 

Saibam os senhores que acalento, desde a minha infância, um vín
culo de afinidade, de admiração muito grande pela tradicional Força 
Pública do Estado. 

Nascido na Rua do Quartel, em Bauru, recordo-me quando, nos 
idos da década de 1930, ainda criança, acompanhava com entusiasmo as 
alvoradas que a Banda Regimental do 4º Batalhão de Caçadores realiza
va nas datas festivas pelas ruas da cidade. 

Os anos se passaram, mas durante todos eles, aquele entusiasmo 
infantil não arrefeceu, e se foi consolidando sob a forma de apreço e esti
ma à gloriosa instituição militar. 

Hoje aqui nos defrontamos, eu, por um desígnio do destino, investi
do na condição de Chefe do Poder Judiciário do Estado, paraninfando 
uma turma de novos Cadetes da Polícia Militar do meu amado Estado. 

A circunstância é feliz, e oportuno o momento histórico em que isto 
está ocorrendo. 
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A Polícia Militar e o Poder Judiciário são duas instituições que, 
preservadas as respectivas independências, guardam entre si uma certa 
afinidade decorrente dos objetivos comuns de suas finalidades primárias: 
são entidades essenciais à preservação da ordem, à segurança dos 
cidadãos, à tranqüilidade da sociedade, ao respeito e à garantia dos dire
itos individuais e coletivos. 

São duas instituições que, à força da evolução histórica do país, 
cresceram "pari passu" e acabaram se agigantando, tomando sobremodo 
difícil a sua administração e a fiscalização de seu desempenho. 

Instituições integradas por seres humanos e atuando junto aos 
homens vivendo em sociedade, nem sempre conseguem um recrutamen
to perfeito daqueles que se destinam a integrá-las; nem sempre con
seguem proporcionar aos seus integrantes uma preparação moral e fun
cional compatível com a atividade que devem desempenhar junto à 
sociedade; nem sempre revelam-se adestrados para o fiel desempenho da 
tarefa que lhes compete. 

A Farda e a Toga, por essas contingências, são instituições que 
inevitavelmente apresentarão as suas falhas, as suas deficiências, frus
trando de alguma forma os seus tutelados ou jurisdicionados, que nela 
identificam instituições sobrenaturais ou sobre-humanas. 

Quando essas falhas, essas deficiências, essas frustrações mais se 
intensificam, intensificam-se também as cíclicas manifestações de crítica 
mais ostensiva, por vezes com acentuada carga de exagero e passionalis
mo de diversos segmentos da sociedade, nem sempre com propósitos 
claramente definidos. 

No momento, a Farda e a Toga estão colocadas no pelourinho, sob 
enfoque nem sempre imparcial da mídia e de políticos das mais variadas 
tendências. 

A tal ponto, que se pretende transferir-lhes a responsabilidade por 
todas as crises do momento existencial em que vivemos; é quando então 
as soluções mais esdrúxulas e nem sempre compatíveis passam a ser pre
conizadas, como sendo a panacéia para todos os males. 

Fala-se, então, com velhos e desgastados argumentos, na necessi
dade de um controle externo da Magistratura; de um esvaziamento da 
Justiça Militar em julgar a conduta de policiais militares. 

Como Magistrado, com mais de 40 anos de carreira, e agora como 
Presidente do Tribunal de Justiça, eu me permito dizer que conheço me-
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lhor do que ninguém as falhas, as deficiências, os equívocos do Poder 
Judiciário; mas ninguém poderá negar-nos o empenho, o esforço diu
turno com que temos procurado superá-los. 

E tenho a certeza de que, entre os oficiais mais antigos e experi
mentados da Corporação Policial Militar, serão muitos aqueles dotados 
dos mesmos sentimentos, das mesmas preocupações. 

A nós, responsáveis por nossas respectivas instituições, cabe a 
responsabilidade indelegável de buscar o seu aprimoramento e a supera
ção de todas as suas deficiências. 

Não estou convencido de que a criação de um controle externo de 
qualquer natureza ou composição pode produzir resultados mais auspi
ciosos no desempenho desse mister; como também não estou inteira
mente seguro de que a deslocação da competência para julgamento das 
infrações militares seja a garantia de uma prestação jurisdicional mais 
eficiente para coibir eventuais desvios dos policiais militares. 

A nós, como disse, compete, como responsáveis por nossas respec
tivas instituições, preparar e aprimorar aquele contingente humano antes 
de investi-lo na Toga ou na Farda Militar. 

É nesse contexto que assume particular relevância a tarefa desem
penhada pela Academia da Polícia Militar do Barro Branco. 

Compete-lhe, entre outras atribuições, preparar, moral e intelec
tualmente, aquele que foi destacado para o exercício de uma parcela 
do poder de comando; aquele que terá sob sua responsabilidade um 
agrupamento militar que lhe deve subordinação e respeito; daquele 
que, sob as suas ordens, deverá empenhar-se no sentido da preser
vação da integridade física, patrimonial e dos direitos individuais do 
cidadão e da coletividade. 

Os senhores, meus caros paraninfandos, recebem nesta manhã festi
va, o Espadim de Tobias de Aguiar, representação do início de uma car
reira de sacrifícios a ser trilhada. 

Levarão na bagagem a presunção de que os conhecimentos mi
nistrados, os exemplos proporcionados, as táticas e lições que lhes serão 
transmitidas pelos mais antigos companheiros de milícia serão hauridos 
em sua plenitude. 

Agora passa a ser da responsabilidade dos senhores a comprovação 
de que aquela presunção corresponde à realidade. 
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Estamos seguros, com a garantia das nobres tradições dessa 
Academia de Polícia Militar, de que seus superiores hierárquicos e a 
população de nosso Estado não serão frustrados nas nossas expectativas. 

O fiel desempenho na preparação de suas atividades funcionais os 
espera; os senhores foram escolhidos para isso. 

Sob a inspiração de Deus, saberão os senhores dar a esperada 
resposta. 

Com o agradecimento pessoal, desejo-lhes pleno êxito, ao encerrar 
estas minhas palavras. 
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II. A MARQUESA E O BRIGADEIRO 

HÉLIO ROSA BALDY, Diretor Fundador da 
Faculdade de Direito de Sorocaba em 1957; 
Consultor Jurídico da Câmara Municipal de 

Sorocaba a partir de 1953 até 1979; Secretário dos 
Negócios Jurídicos e Internos da Prefeitura 

Municipal de Sorocaba de O 1 de janeiro de 1964 a 
31 de dezembro de 1968. 

Ao agradecer a honra que me deferiram o Presidente da Edilidade, 
Vereador Waldomiro Raimundo Freitas, e o Presidente do Instituto 
Histórico, Geográfico e Genealógico de Sorocaba, Professor Adilson 
Cezar, para participar das comemorações do Bicentenário do Nascimento 
do Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, nesta sessão solene da Câmara 
Municipal de Sorocaba, devo confessar que quase declinei do convite, 
pois reputava uma temeridade abordar qualquer tema pertinente à 
Revolução de 1842 e à figura do Brigadeiro, depois da magnífica obra 
do Doutor José Aleixo Irmão sobre "O Homem e o Político". 

Entretanto, tocou-me os brios de sorocabano e feriu-me a veleidade 
de estudioso da nossa história o atrevimento de um inculto Promotor que 
oficia junto à Justiça Militar de São Paulo que se atreveu, o que é muito 
próprio dos ignorantes, a tecer absurdas considerações, no jornal "Folha 
de São Paulo", contra aquela Justiça Especial e nela envolver o criador 
da Polícia Militar Paulista, o nosso Brigadeiro Tobias, a quem qualificou 
de traidor e chegou à insinuação de apontá-lo como o marido da amante 
de Pedro I, numa confusão de fatos, datas e situações que bem demons
tram o nível cultural de quem não é digno de se apresentar como mem
bro do respeitável Ministério Público de São Paulo. 

Daí, condicionado pelo protesto formulado pelo Instituto Histórico 
de Sorocaba junto ao Comando da Polícia Militar Estadual, resolvi que 
bem caberia no meu pronunciamento desta noite abordar este tema: A 
Marquesa e o Brigadeiro. 

Fato inconteste na nossa história é que a paulista Dona Domitila de 
Castro Canto e Melo foi amante do Imperador Pedro I por sete anos, a 
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partir de 1822 até 1829, tendo este último 24 anos e aquela 25, ao ini
ciar-se o romance. Também é fato que não causa espécie que, nos tem
pos da monarquia absoluta que dominou a Europa desde o Século XIV 
até o Século XIX, os casamentos reais eram condicionados aos interesses 
políticos, militares e econômicos. Daí a conseqüência natural dos 
desapontos recíprocos entre os noivos, que só celebravam a união com o 
objetivo de assegurar o nascimento de filhos que preservassem a con
tinuidade da dinastia no trono, mas sem nenhuma vinculação de ordem 
afetiva. Esta, iam os reis e as rainhas encontrar nos seus relacionamentos 
espúrios, exigência natural e compreensiva a que só hipocritamente se 
pode negar validade. Eis então as favoritas dos Reis como Madame de 
Maintenon e Luiz XIV, a Marquesa Pompadour e a Condessa Du Barry 
com Luiz XV, ou, inversamente, a Rainha Ana d' Austria e o Cardeal 
Mazarino, a Rainha Maria Antonieta e o Conde de Lesseps, na busca de 
uma felicidade que o casamento de conveniência não lhes dava. 

Não se estranhe, portanto, o desaponto do Príncipe D. Pedro de 
Alcântara, aos 20 anos, em 5 de novembro de 1818, quando viu, a bordo 
da nau capitânea da esquadra, a arquiduquesa da Áustria, cunhada de 
Napoleão Bonaparte e irmã da Imperatriz dos Franceses, Sua Alteza 
Dona Maria Leopoldina, sua noiva prometida. Registram os historia
dores que foi a maior decepção de sua vida ... Mais tarde, já viúvo, 
quando se procurava na Europa uma segunda esposa para D. Pedro, é o 
próprio Imperador da Áustria, seu sogro que fora, como pai de 
Leopoldina, quem diz: "Meu genro precisa é de uma noiva linda e espi
rituosa" como efetivamente não fora a primeira esposa. E diz mais o 
registro histórico: "Dona Leopoldina desconhecia a utilidade dos cos
méticos e a magia dos mil recursos que a mulher inventou para a defesa 
dos seus encantos. Além de feia, mal ajambrada. Os seios fartos ba
lançavam por baixo das roupas folgadas que escondiam os contornos 
indisciplinados de um corpo robusto e sem colete. Estatura meã, as 
bochechas rubras e sadias, o andar pesado e deselegante, parecia antes 
uma camponesa rubicunda e roliça. " 

Apesar disso, disfarçando com muita nobreza o seu desencanto, 
procurou o Príncipe assegurar a continuidade da sua dinastia, de que é 
exemplo D. Pedro II. Porém, com o conhecimento da própria Imperatriz, 
teve aventuras que a sua idade exigia. E foi assim que o Destino lhe 
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reservou, quatro anos após, o conhecimento daquela que seria sua paixão 
exclusiva: Dona Domitila, a mais bela e sedutora mulher daquela época. 

Por sete anos, de 1822 a 1829, foi ela a sua companheira, mãe de 
seus filhos, conselheira oportuna e valiosa nas crises políticas mais difí
ceis, e que quase foi Rainha do Brasil após a morte da Imperatriz 
Leopoldina. Elevada ao título de Marquesa de Santos, não era porém daí 
que lhe advinha a nobreza. Descendia, pela linha paterna, de nobre 
estirpe lusitana, e guardava nas legendas da farru1ia a memória daquela 
infeliz Inês de Castro, que tão só depois de morta foi rainha ... ou da parte 
da mãe, Dona Escolástica Bonifácia de Toledo Ribas, o enobrecer dos 
feitos dos bandeirantes paulistas, entre os quais se inscrevia o soroca
bano Pascoal Moreira, fundador de Cuiabá. 

Porém, os entendimentos diplomáticos na Europa culminam com o 
contrato de casamento do viúvo D. Pedro I com a Princesa Amélia 
Augusta Eugênia Napoleona de Leuchtenberg, filha do Príncipe Eugênio 
de Beauharnais e da Grã-Duquesa de Leuchtenberg, celebrando-se os 
compromissos em Agosto de 1829. Data de então o rompimento definiti
vo do Imperador com a Marquesa de Santos, que regressa para São 
Paulo onde vai viver até a morte aos setenta anos, enquanto D. Pedro 
parte para Portugal após a abdicação de 7 de abril de 1831. 

Em São Paulo, a Marquesa mantém uma atitude retraída aliando, ao 
lado da majestade do porte encantador, a majestade de um comportamen
to irrepreensível, de tal forma que passa a ser o centro das atenções da 
sociedade paulistana embora recolhida ao seu palacete da Rua do Carmo. 
Atrai, com isso, as atenções de um homem que também aliava a um 
porte físico atraente a posição política invejável de Presidente da 
Província de São Paulo: era o Coronel Rafael Tobias de Aguiar, soroca
bano de tradicional família. 

Conta-se que Tobias, integrando as hostes do Partido Liberal, não 
tolerava as interferências da Marquesa na atuação política do Imperador. 
Conta-se, também, que de início Tobias procurara ridicularizá-la em São 
Paulo, dando o nome de Domitila a uma sua escrava fujona. Mas conta
se, finalmente, que num dos serões tradicionais da família paulistana, 
Tobias conheceu pessoalmente a Marquesa e . . . quem era um simples 
Presidente de Província para resistir aos seus encantos se nem um 
Imperador o conseguira?! 
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De Joaquim Manoel de Macedo, o festejado autor de A Moreninha 
e O Moço Loiro, contemporâneo da Marquesa, ficou-nos este retrato: 
"Deveu Dona Domitila à natureza predicados físicos alucinadores. Era 
alta, majestosa de estatura, de admirável harmonia e peifeição nas for
mas e contornos de seu corpo, formosa de rosto de modo a obrigar a 
contemplação de todos. No andar e nos modos, tinha enlevadora graça. 
Maravilhava pela sua beleza. " 

Apaixonou-se o Coronel, solteirão inveterado, e passou a viver ma
ritalmente com a Marquesa, pois o encantamento fora recíproco. Da 
união nasceram seis filhos, dos quais quatro sobreviveram ao pai. 
Registrou Tobias que os queria bacharéis em Direito e filiados ao Partido 
Liberal. Três atenderam ao seu desejo. Registra a história que, tendo 
Rafael Tobias de Aguiar falecido em 7 de outubro de 1857, não alcançou 
a formatura de seu filho João Tobias. Pois em homenagem à sua 
memória, a Marquesa celebrou essa formatura com um banquete, em 23 
de novembro de 1858, com todos os acadêmicos daquela turma. Conta o 
historiador Almeida Nogueira que "a baixela era toda de ouro e o 
serviço luxuoso". À cabeceira, a Marquesa de Santos, e dentre outras 
autoridades, à sua direita, o Presidente da Província. 

O que foram às recepções do casal, às quais acorria a alta sociedade 
paulistana, apesar da irregular situação de não serem casados, conta-nos 
o grande poeta Álvares de Azevedo, talvez o primeiro cronista social, 
nas cartas que endereçava às suas irmãs. Pelo fato de três filhos cursarem 
a Academia de Direito do Largo São Francisco, tão próxima ao solar do 
Carmo, a casa de Tobias e Domitila tornou-se o centro das reuniões 
acadêmicas. Lá ocorre o baile comemorativo da criação dos Cursos 
Jurídicos, em 11 de agosto de 1849, o que iria se repetir em 11 de agosto 
de 1856. 

Quando os saraus se realizavam nos palacetes de outras farrn1ias, a 
poltrona mais confortável e solene era reservada ao que chamavam "o 
trono da marquesa". Era tal o respeito que lhe devotavam que, quando 
passava pelo Solar do Carmo ou se avistava Dona Domitila, o Tenente 
Coronel Rodrigues Jordão Teodoro dos Santos ordenava que a tropa mi
litar que comandava lhe prestasse continência. 

Em 1860 abrem-se os salões da casa da Marquesa para um baile 
oferecido ao Conselheiro Torres para, em represália, prestigiar o liberal 
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que resignava à Presidência da Província. Era a militância política que a 
Marquesa exercia, à espera do crescimento de seus filhos, no cumpri
mento da vontade de Tobias. Chegou a ser apontada como a chefe do 
Partido Liberal Paulista, tanto se empenhava nas campanhas eleitorais. 

Na sua belíssima obra "Salões e Damas do Segundo Reinado", 
conta-nos Wanderley Pinho: "Quantos não viram, pelas ruas e ladeiras 
da Paulicéia, a veneranda Marquesa de mantilha à cabeça visitando os 
necessitados, seguida da negra que levava nos balaios as suas dádivas 
cristãs." 

Vários cronistas se repetem ao contar uma notável passagem da sua 
vida. Aquela convivência com os estudantes de Direito, que na sua ve
lhice tanto incrementou, proporcionou-lhe o conhecimento de que numa 
das modestas repúblicas de acadêmicos, à míngua de recursos e de pa
rentes, um jovem padecia acometido de febre altíssima porque estava 
com tifo. Foi a Marquesa em seu socorro e, indiferente aos riscos do 
contágio, dele cuidou, mudando diariamente as roupas do leito, alimen
tando-o e medicando com os parcos meios da época, até lhe salvar a 
vida. Esse desvalido estudante tornar-se-ia um dos vultos mais ilustres da 
época, ocupando o cargo de Primeiro Ministro de Pedro II à época da 
queda da monarquia: Afonso Celso de Assis Figueiredo, o Visconde de 
Ouro Preto. De outra feita, deparam com um jovem caído na rua, ferido a 
cacetadas e punhaladas. Era mais um estudante de Direito que a 
Marquesa recolhe, trata por longos dias até a total recuperação, para que 
fosse mais tarde o jurista Pires de Almeida. 

Foi assim, por amor aos filhos bacharéis, que a Marquesa de Santos, 
até o final de sua velhice, foi a Madrinha dos Acadêmicos. 

Digna de nota é outra conduta da Marquesa acentuando a sua 
cidadania. Conta-nos o Coronel Arrison de Souza Ferraz, na magnífica 
biografia de Tobias que publicou em 1973: "Na década de 1840, a 
Prefeitura de São Paulo organiwu o plano de urbanização da Várzea do 
Carmo, compreendendo a abertura da Rua Vinte e Cinco de Março; con
strução de uma ponte sobre o Tamanduateí, ligando a Ladeira do Carmo 
ao Brás e bairros de leste; retificação e canalização subterrânea do Rio 
Anhangabaú; e a retificação do curso do Tamanduateí. Para as desapro
priações que se faziam necessárias, o Poder Público buscou com
posições amigáveis. Os proprietários, no entanto, sem levarem em conta 
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que se tratava de melhoramentos públicos, no interesse da coletividade, 
criaram mil e uma dificuldades. Pelos imóveis, como por diminutas 
frações de terreno, exigiam somas fabulosas. Houve apenas uma e hon-
rosa exceção. A Marquesa colocou à disposição do Município para 
aquele fim, a título gracioso, uma faixa de terreno com vinte e cinco 
metros de frente por uma extensão que ia da Rua do Carmo às margens 
do Tamanduateí. A doação foi formalizada por seu esposo, o Brigadeiro 
Tobias, em sessão especial da edilidade, de 27 de julho de 1849. Poucos 
dias depois tornou-se peifeita e acabada por instrumento público. " 

Quando Tobias deixa São Paulo para chefiar a Revolução de 1842 
em Sorocaba, a Marquesa se opõe. Sua filha, a Condessa de Iguassu, 
conta que ouvira de sua mãe: "Tobias, esta revolução há de nos dar 
muito desgosto. Não se meta nela. Que tem o Feijó que perder? Nada! 
Mas Você tem tudo!" Tobias não lhe deu ouvidos e veio a desencadear o 
movimento. Dona Domitila, contudo, não o abandonou. Mal sabe dos 
perigos que ele enfrenta, não trepida; deixa São Paulo, coloca os filhi
nhos numa liteira, e cavalgando por léguas de caminhos, chega à 
Sorocaba, para sofrer com seu companheiro as agruras da empreitada. 
Tobias, vendo avizinhar-se o fracasso da rebelião, sem possibilidade de 
resistência às tropas de Caxias, desvincula seus companheiros de qual
quer compromisso de fidelidade e dissolve o contingente rebelde para 
lhes poupar o sacrifício final, enquanto parte para o Sul em busca, quem 
sabe, do auxílio dos revoltosos farroupilhas. 

Porém, antes de partir, promove a realização de seu casamento para 
assegurar à esposa e filhos uma situação juridicamente regularizada. A ce
rimônia ocorre em 14 de junho de 1842, no oratório de sua mãe Dona 
Gertrudes, sendo testemunha, dentre outros, o Padre Feijó. Após isso, a 
Marquesa, com sua fann1ia e amigos, abriga-se no Convento de Santa Clara. 

Passam-se os dias e Tobias é feito prisioneiro em dezembro de 
1842. Remetido para o Rio de Janeiro é, no dia 3 de janeiro de 1843, 
encerrado na Fortaleza de Laje. A Marquesa, tão logo tem notícia desses 
acontecimentos, parte para o Rio e consegue ser recolhida na fortaleza 
para cuidar de seu marido, que padecia de uma gastrite crônica agravada 
com o desconforto da prisão. Posteriormente, estando a sua saúde cada 
vez mais comprometida, é a 14 de fevereiro transferido para o Forte de 
Villegaignon, onde teria mais fácil assistência médica e farmacêutica. 
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Neste passo ninguém melhor do que o nosso historiador José Aleixo 
Irmão, com sua paciência de pesquisador que faz lembrar os irmãos 
copistas da Idade Média, para retratar a presença maravilhosa da 
Marquesa de Santos. Sabia ela, como sabemos nós hoje pelos documen
tos históricos, que D. Pedro II não a tolerava. Entretanto, insiste em obter 
uma entrevista que vinha sendo negada até que lhe ocorre fazer que tal 
oportunidade lhe seja concedida sob a ameaça de que, se o Imperador 
não a recebesse, "voltarei aqui com os irmãos do Imperador!" E ela era 
a mãe desses irmãos! 

Diante disso o Imperador a recebe. Eis o diálogo: 
"Já posso adivinhar o motivo de sua visita, senhora marquesa. 

Ninguém ignora que, durante o lº Império foi a senhora uma privilegia
da que tudo conseguia de meu pai ainda que contra os interesses do 
Estado. E agora tentará repetir tão discutíveis dons diante do filho de 
Dom Pedro /, para conseguir o indulto e libertação de seu marido. 
Acertei?" 

E Dona Domitila: "Não seria do temperamento meu, nem dele, 
pedir tanto, Majestade. Ele está doente. Gravemente doente, e só. Já 
intercedi junto ao Intendente da Fortaleza mas disseram que um requeri
mento assim, tão incomum, só poderia ser analisado e deferido, se o 
fosse, pelo próprio Imperador. " 

D. Pedro II: "E o que requer de tão incomum assim a minha nobre 
Marquesa?" 

Domitila: "Que me seja permitido, em reconhecimento do que pude 
contribuir para a Independência e o Império, o direito de também ser 
aprisionada e ir prestar, com remédios e afeto, a assistência de que meu 
marido necessita. " 

D. Pedro II: "Mas não posso mandar encarcerá-la sem motivo!" 
Domitila: "Então permita que, embora livre, eu possa ir viver com 

meu marido na prisão. " 
D. Pedro II: "Mas ... é apenas isso que a senhora requer?" 
Domitila: "Apenas não. Tudo isso. " 
D. Pedro II: "Senhora Marquesa. Como é terrível a memória dos 

homens. A respeito da Senhora, de meu Pai, de todos, hoje chegam aos 
meus ouvidos somente os ecos da inveja, da maldade, do não conformar
se por terem sido vitoriosos. Mas sempre senti, embora não pudesse 
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racionalizar o bastante, que meu falecido pai foi incomensuravelmente 
grande: e agora compreendo porque, entre tantas mulheres do mundo, 
ele se rendeu a uma só: à senhora. Por favor, não me beije as mãos. Eu 
tive enorme honra em conhecê-la. Hoje mesmo informarei ao Intendente 
da Laje que, em caráter mais do que excepcional, seu pedido é deferido. 
Adeus ... Marquesa de Santos!" 

Eis a Mulher. E isso é o bastante! 
Em 14 de março de 1845 vem o Decreto de Anistia. Tobias volta à 

liberdade e à vida política. Por diversas vezes é eleito deputado. E aju
dando-o e amando-o a dedicada companheira, a Marquesa de Santos. Em 
7 de outubro de 1857, aos 63 anos, falece o Brigadeiro, que a tal posto 
fora elevado em sua reforma o Coronel Revolucionário. Sobreviveu-lhe, 
por dez anos, a Marquesa de Santos, que morre aos setenta anos, em 2 de 
novembro de 1867. 

Indiscutivelmente, a companheira de Tobias foi uma mulher notável. 
Faço este modesto estudo, não para responder ao promotor, mas 

para registrar a presença notável de Dona Domitila de Castro Canto e 
Melo, a Marquesa de Santos, pelo muito que participou da vida daquele 
que há duzentos anos nasceu para honrar a história de Sorocaba. 
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III. A DESAGREGAÇÃO FAMILIAR E SEUS REFLEXOS NA 
VIOLÊNCIA E NA CRIMINALIDADE (*) 

ÁL V ARO LAZZARINI, 
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo, Professor de Direito Administrativo na 
Escola Paulista da Magistratura e na Academia de 
Polícia Militar do Barro Branco, no Estado de São 

Paulo, sócio colaborador do Instituto dos 
Advogados de São Paulo e membro da IAPC The 

Internacional Association of Chief s of Police 
(EUA). 

SUMÁRIO 

1. Notas introdutórias. 2. Os órgãos de comunicação na 
problemática da desagregação familiar e da violência. 3. Uma 
visão dos psiquiatras sobre a mesma problemática. 4. A 
responsabilidade do Estado Brasileiro diante da desagregação 
familiar e dos órgãos de comunicação. 

1. NOTAS INTRODUTÓRIAS 

Cuidando de O concubinato frente à nova constituição: hesi
tações e certezas, Eduardo de Oliveira Leite lembra que "A palavra 
farm1ia, empregada no artigo 226, caput, deve ser entendida num sentido 
amplo, abrangendo, não somente a.farm1ia fundada no casamento (antiga 
família dita legítima, em contraposição à ilegítima), mas ainda as novas 
formas de conjugalidade, como a união de fato (art. 226, 3), a família 
natural assente no fato da procriação (art. 226, 4) e a família adotiva, 
adoção por pessoa casada"1 

(*) Exposição no Painel de debates do 1 Seminário de Segurança Pública da Amazônia: "A Prevenção da 
Criminalidade". Belém (Pará), dia 25 de janeiro de 1994, no Teatro Margarida Schinazzapa - CENTUR. 
1 OLIVEIRA LEITE, Eduardo et alii. Direito de Família - Aspectos constitucionais, civis e processuais. Obra 
coordenada por Tereza Arruda Alvim Pinto. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo, 1 º ed., 1993, p. 97. 
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A família é a base da sociedade, assim declarada no artigo 226 da 
Constituição de 1988, carta esta ora em processo de Revisão 
Constitucional, merecendo, bem por isso, a proteção do Estado Brasileiro. 

José Cretella Júnior, porém, nos seus preciosos Comentários à 
Constituição de 1988, cuidando do tema 2

, lembra que "No texto 
vigente, a família, base da sociedade, é definida como a união estável 
entre o homem e a mulher, bem como a comunidade formada por qual
quer dos pais e seus dependentes", acrescentando, em seguida, que 
"diante da nova regra jurídica constitucional, não pode mais a doutrina 
aceitar o conceito de família como o conjunto de pessoas ligadas pelo 
vínculo da consangüinidade, cuja eficácia se estende mais larga, ou 
mais restritivamente, segundo as várias legislações (Clóvis Bevilacqua), 
e nem a posição de Pontes Miranda, quando recorda que, desde os 
romanos, a palavra família foi invariavelmente usada para designar 
o paterjami1ias, seus descendentes e pessoas àquele ligadas pelo pa
rentesco civil, a agnatio ... No Direito brasileiro atual, o legislador consti
tuinte, auscultando a vontade da maioria do povo que representa, teve a 
coragem necessária para libertar-se dos preconceitos passados, colocan
do, no texto, o que observou na realidade diária". 

Dissertando sobre A Nova Família, Diogo Leite de Campos, 
Professor da Faculdade de Direito de Coimbra, concluiu que "A família de 
hoje continua a ser uma instituição social imprescindível, dadas as funções 
sociais que desempenha e para as quais não foi possível encontrar substitu
to adequado à procriação e educação ( em sentido lato) dos filhos; ajuda 
mútua dos cônjuges. Mas, para que a família possa desempenhar estas 
tarefas, encontra dois obstáculos: a perda de valores de grande parte dos 
seres humanos contemporâneos, que propendem a deixar de ser sede de 
valores, para se tornarem seres inominados, ou seja, os seres humanos, 
transformados em indivíduos, singulares e inomináveis, perdem as refe
rências tradicionais, entram em desequilíbrio, e relativizam todos os valo
res, devendo ser considerada também, a adversidade das condições de 
trabalho, implicando longos períodos de permanência fora de casa 3 

· 

2 CRETELLA JÚNIOR, José. Comentários à Constituição de 1988, v. VIII, 1~ ed., 1993, Forense 
Universitária, Rio de Janeiro, p. 4526. 
3 LEITE DE CAMPOS, Diogo. Direitos de Família e do Menor, Coordenação de Sálvio de Figueiredo 
Teixeira, Editora Dei Rey, Belo Horizonte, 1992, p. 13-24. 
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Esses obstáculos, em verdade, têm levado ao desamor, ou seja, à 
falta do amor com que, em princípio, a família foi fundada, tem levado à 
desagregação familiar, com as graves conseqüências disto decorrentes, 
em especial para a prole. 

A socióloga francesa Evelyne Sullerot, autora do livro Quel Pres? 
Quel Fils? (Que País? Que Filhos?), recebido pela crítica francesa como 
o equivalente, para este final de século, a O Segundo Sexo, de Simone 
de Beauvoir, em entrevista ao jornalista Fábio Altman, da revista Veja 4

, 

lembra que a partir do momento em que as mulheres começaram a 
preencher funções antes exclusivas aos pais, a figura paterna foi se 
diluindo. No início dos anos 80 era moda ver pais dando de mamar aos 
filhos e acordando de madrugada para trocar fraldas. Aí veio o cresci
mento do número de divórcios e, sob a alegação de que já ocupavam 
o espaço do homem na vida econômica da casa, as mães ganharam 
força para exigir a guarda das crianças. Elas passaram a desempe
nhar, ao mesmo tempo, os papéis matemo e paterno". 

O processo de demolição da figura do pai, em verdade, como atesta 
a referida socióloga, na condição de ex-feminista, começou no ano de 
1968, na França e em todo o mundo ocidental, pois, "foi o período da 
grande revolta dos jovens, o instante em que uma geração queria provar 
que era diferente de seus pais, do autoritarismo paterno dentro de casa. 
Começou aí a derrubada da estátua paterna, com a revolução sexual e a 
liberdade da mulher de fazer o que quisesse. O pai ficou encostado. O 
tempo passou, os costumes viraram de cabeça para baixo e os pais 
ficaram identificados com a representação do aspecto autoritário da 
família". 

Em outras palavras, como observou a antropóloga Helen Fisher, que 
virou celebridade nos Estados Unidos graças a seus estudos, dissecando 
o amor em 65 culturas, durante dez anos, bem como desenvolveu um 
conhecimento enciclopédico sobre o relacionamento de machos e fêmeas 
em todo o reino animal, como o atesta a sua entrevistadora Flávia Sekles 5

, 

"A principal causa de divórcio no mundo inteiro, hoje, é o adultério 

4 SULLEROT, Evelyne. Crepúsculo dos Pais, entrevista a Fábio Altman, revista Veja, 16 de dezembro de 
1992,p. 7-10. 
5 FISHER, Helen. A culpa é do macaco, entrevista a Flávia Sekles, revista Veja, 17 de fevereiro de 1993, p. 
7-9. . 
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cometido pela mulher, porque os homens não conseguem tolerar a pos
sibilidade de gastar seus recursos com filhos de outros. As mulheres 
são mais capazes de ignorar o adultério, principalmente quando elas 
têm seu sustento garantido", certo que "À medida que as mulheres ga
nham poder econômico e compram a sua independência, estamos 
vendo a taxa de divórcio aumentar e a tolerância ao adultério masculi
no diminuir. Nenhum sexo foi programado originalmente para tolerar o 
adultério do outro". 

2. OS ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO NA PROBLEMÁTICA DA 
DESAGREGAÇÃO FAMILIAR E DA VIOLÊNCIA 

A contribuir para este estado de coisas, aliás, está o grave problema 
da televisão. Os órgãos de comunicação falada e particularmente a escri
ta não têm a dimensão e o poder da televisão. O apelo da imagem é 
fortíssimo: um arrastão no Rio de Janeiro, mostrado na televisão, pode 
repetir-se imediatamente em outros pontos do País, porque o seu modos 
operandi é entendido de plano. As novelas, em horários inadequados ou 
não, como apresentadas no Brasil, são fontes inesgotáveis de desagre
gação familiar, pois apresentam a família brasileira como desajustada, 
com troca de casais, com adultérios, com filhos problemáticos, etc., 
vendendo uma imagem distorcida, passando para o público em geral que 
o imoral é o normal na vida da sociedade brasileira, sem nenhuma pre
ocupação no vestir, no desvestir e no transmitir os fatos, sem a preocu
pação, como adverte Augusto Marzagão 6

, ilustre jornalista, com a 
preservação de valores básicos de qualquer sociedade com relação ao 
respeito ao próximo, esquecendo-se de que a "Sua ação reveste-se da 
maior gravidade, pois invade os lares através de três importantes meios 
de comunicação ·do ser humano: a imagem (visão), o som (audição), a 
leitura (o texto, o discurso)". 
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Gerardo Mello Mourão, poeta e escritor, citando o saudoso poeta 
Carlos Drummond de Andrade, de quem era amigo, afirmou que "a 
explosão da liberdade gera tanta poeira e tanta lama, que até por amor à 
limpeza devemos evitá-la"7

• Em verdade, como enfatizou o mesmo 
poeta e escritor, "À medida em que silenciamos diante da mídia gros
seira que forma e informa essa sociedade, especialmente a televisão com 
suas novelas abomináveis, somos cúmplices dessa miséria, e apodrece
mos juntos com ela. Lukács - um marxista - dizia que grande patie do 
romance moderno é uma espécie de epopéia de um mundo sem Deus. 
Lukács não conheceu as nossas novelas globais. Delas não se poderá 
dizer que são a epopéia de um mundo sem Deus, porque elas não 
chegam ao épico: elas são apenas o pirão repugnante, o ragu faisande de 
um mundo sem higiene moral nem cultural, sem Deus e sem honra, um 
vale tudo sem fé, sem esperança e sem amor". 

Coincidentemente, os países que menos controlam a Televisão, 
como Brasil e Estados Unidos da América do Norte, têm maiores 
índices de violência. Na Europa, existe um controle maior sobre a 
exibição de cenas violentas pela Televisão, mesmo porque a maioria 
dos canais é estatal (B.B.C., Eurovision, TVE, etc.). No Canadá, "A 
TV canadense começou o ano ( 1994) obedecendo ao novo código des
tinado a reduzir a violência veiculada em sua programação. A violên
cia gratuita fica descartada e o primeiro alvo dessa política será a nova 
série das Tartarugas Ninjas. Outros tipos de programas considerados 
violentos terão de ser apresentados depois das 21 horas, com a legenda 
somente para adultos. Os canadenses estão com sorte. Com esta lei 
fica afastada, de uma só penada, 90% da produção televisiva dos vizi
nhos de baixo, pródigos em veicular cenas de sangue. Quanto às cri
anças de lá, saem ganhando de qualquer maneira. Terão uma progra
mação mais suave e inteligente. Se não gostarem, desligam a TV e vão 
inventar outra coisa para fazer. Seguramente melhor", como pondera 
César Giorgi8

, ilustre colunista social do jornal "O Estado de São 
Paulo". 

7 MELLO Gerardo. Pavana para uma infanta defunta. Folha de São Paulo, Tendências/Debates, 
11 de janeiro de 1993. 
8 GIORGI, César. Ninjas no exílio, jornal "O Estado de São Paulo", Especial-Domingo, Domingo, 16 de 
janeiro de 1994, p. D-12. 
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Não se trata de puritanismo, mas de considerar que a imagem violen
ta e a desagregação familiar de que trato e é veiculada pela Televisão, 
alcançarão, inevitavelmente muitas pessoas, jovens ou adultos, predis
postas à violência, ao rompimento dos padrões familiares firmados pelo 
casamento ou, então, pela união estável entre homem e mulher, que é 
considerada como entidade familiar, pelo parágrafo 3º do artigo 226, da 
Constituição de 1988 ou, ainda, a comunidade formada por qualquer dos 
pais e seus descendentes, como previsto no parágrafo 4º do aludido artigo. 

Lembro que um estudo da agência Young & Rubican 
Comunicações, feito por psicólogas e pedagogas, que se valeram das 
hipóteses e teorias do aprendizado, como relata Nelson Blecher 9 , parece 
não deixar dúvida quanto à capacidade potencial da mídia de estabelecer 
padrões adequados capazes de estimular o consumo compulsivo de men
sagens comerciais desde os primeiros anos da infância", a ponto de "Aos 
4, memoriza marca; aos 14, só consome grifes". 

Casal de anti-heróis, crimes narrativos, etc. não cabem no horário 
nobre 10

, pois, por exemplo, levou garoto de 11 anos de idade a se matar 
ao imitar o filme "Uma questão de classe", exibido em domingo de 
setembro de 1993. 11 

O tema sobre "A Mídia como fator de propagação da violência", 
porém, deverá ser mais bem desenvolvido no 3º Painel de Debates, ama
nhã, dia 26 de janeiro. Não pode, no entanto, ser deixado de lado nesta 
exposição sobre "A desagregação familiar e seus reflexos na violência e 
na criminalidade", porque, a exemplo do garoto que se matou após assis
tir a um filme na televisão, a exemplo da criança que memoriza marca 
aos 4 anos e, aos 14, consome grifes, tudo dado o poder de sedução da 
publicidade televisiva sobre as crianças, as crianças e os adolescentes -
na expressão do Estatuto de regência - que assistem a novelas e filmes 
com famI1ias desagregadas e/ou com cenas de violência pela violência, 
ao certo serão adultos direcionados à desagregação familiar e ao uso da 
violência, estando, pois, predispostos, inclusive, à prática delitiva. 

9 BLECHER, Nelson. Aos 4, memoriza marca; aos 14, só consome grifes; jornal "Folha de São Paulo", 
caderno de negócios, Mídia & Marketing, 2ª feira, 29 de novembro de 1993, p. 2-5. 
10 JABOR, Arnaldo. Crimes reais não cabem no horário nobre; jornal "Folha de São Paulo", 26 de janeiro 
de 1993. 
11 GODOY, Marcelo. Garoto se mata ao imitar cena de filme; jornal "Folha de São Paulo", Cotidiano, 4ª 
feira, 15 de setembro de 1993. 
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O Papa João Paulo II, num de seus mais fortes discursos pronuncia
dos até agora, pediu um código de ética para a televisão, veículo que, 
segundo o líder da Igreja Católica, glorifica o sexo e a violência e disse
mina valores falsos. De acordo com o pontífice, o código promoveria os 
valores humanos e religiosos sobre os quais se baseia a vida familiar. Em 
seu pronunciamento, o Papa disse que a televisão é a maior ameaça à vida 
em família e sugeriu aos pais que em algumas situações simplesmente 
desliguem o aparelho de televisão, em vez de usá-la como babá eletrôni
ca. A televisão, disse João Paulo II, pode enriquecer a famfüa, mas tam
bém destruí-la, ao difundir valores e modos de comportamento falsos 
e degradantes. Para o Papa, incluem-se nessa categoria a "pornografia e 
imagens de violência brutal, assim como informações manipuladas, publi
cidade exploradora e falsas visões de vida". Na visão do pontífice, mesmo 
quando alguns programas em si não são prejudiciais, a televisão como 
meio de comunicação pode ter um efeito negativo ao isolar integrantes da 
fanu1ia, colocando-os em "seus próprios mundos" .12 

Entrevistado por Maurício Stycer, o psicanalista Jurandir Freire 
Costa13

, cuidando da degradação dos valores, afirmou que "Isso se 
manifesta na desorientação das pessoas. 'Em quem eu devo acreditar?' 
'Para que eu devo viver?' 'Que compromisso eu tenho com o futuro?' 
Você continua o ilustre psicanalista não tem mais compromisso com 
Deus, não tem mais compromisso com a história, agora acabou con
cluiu o compromisso com a única coisa que restava: o compromisso 
com a família e, até, com o outro parceiro". 

É a socióloga Evelyne Sullerot, já referida, que lembra que 
"Meninos e meninas desenvolverão problemas por não terem o pai ao 
seu lado. Ocorre, continua, que é mais fácil verificar os distúrbios na for
mação de um adolescente masculino do que o feminino. Os garotos terão 
dificuldades na busca de sua identidade sexual. Já há algum tempo os 
psiquiatras alertam para um dos grandes problemas dos adolescentes de 
hoje, filhos do divórcio, que vivem com as mães. Eles não sabem exata
mente qual o papel do homem e o da mulher na sociedade. Nos Estados 

12 O Estado de São Paulo, edição de 25 de janeiro de 1994, 3ª feira, página "Religião", p. A 16. 
13 FREIRE COSTA, Jurandir. A vingança da realidade, entrevista a Maurício Stycer, jornal "Folha de São 
Paulo", domingo, 17 de janeiro de 1993, p. 6-5. 
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Unidos estima-se que cerca de 87% das crianças negras americanas 
perderam contato com seus pais já na infância. Os meninos passam a ver 
no chefe da gangue ou no líder da turma o substituto para a figura pater
na. E então partem para os crimes e para as drogas". 14 

3. UMA VISÃO DOS PSIQUIATRAS SOBRE A MESMA PROBLEMÁTICA 

J. de Ajuriaguerra, Professor no College de France, no seu Manual 
de Psiquiatria Infantil15

, confirma o quanto exposto até aqui, lembran
do, ainda, o problema causado pela raça ou origem étnica, pois, "Na 
América, na população negra, a freqüência de delinqüência é superior à 
encontrada na população branca; a baixa taxa de delinqüência que se 
observa nos judeus ou nos chineses não pode ser explicada do ponto de 
vista puramente racial, sem se levar em conta o estado de dependência 
em que vivem alguns destes indivíduos, as reivindicações que eles 
provocam e a coesão maior ou menor, tradicional ou defensiva de cada 
um dos grupos dos quais eles fazem parte. A influência da televisão, do 
rádio, da imprensa e do cinema é considerada capital por alguns autores, 
ao passo que para L. Bovet estes meios de informação,visuais ou audivi
suais, podem determinar a forma tomada por um delito, mas não a 
própria idéia de delito. Os psiquiatras soviéticos consideram que, para os 
jovens, a censura destes meios de informação, aliada a uma formação 
mais positiva para a vida societária, pode desempenhar um papel muito 
importante na prevenção da delinqüência juvenil. Em nossa opinião 
acrescenta o referido autor , esses meios de informações visuais ou 
audiovisual, exaltando os atos agressivos, mostrando, na maioria dos 
casos, a impunidade do ato delituoso, podem desempenhar um papel 
determinante na organização delinqüente; seja em função do mecanismo 
de imitação, seja pelo fato de que eles dão um caráter de realidade a 
uma parte da nossa vida fantasiosa e uma aprovação implícita, ou 
vivenciada como tal, à expressão de nossos instintos, seja, enfim, e 

14 SULLEROT, Evelyne. Op cit. 
15 AJURlAGUERRA, J. de. Manual de Psiquiatria Infantil, traduzido por Paulo Cesar Geraldes e Sonia 
Regina Pacheco Alves sob a supervisão de Célio Assis do Carmo, Mara Salvini de Souza e Sonia Ioannides, 
2l! Tiragem, 1983, Masson, p. 882-911. 
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principalmente (segundo nos parece reafirma ), porque tais meios de 
informação perturbam, nos jovens, o mecanismo de identificação com 
os pais, oferecendo-lhes possibilidades de identificações múltiplas ou 
contraditórias, criando assim imagens ideais de afirmação que vão de 
encontro à organização atual de seu Ego e das exigências de seu 
Superego em formação. Os fatores sócio-econômicos continua influen
ciando, sem dúvida alguma, a desadaptação juvenil. Como o demons
traram muitos sociólogos (na França, Y.M.J. Chombart de Lauws), o 
problema não se coloca unicamente no plano de pobreza ou da insufi
ciência de recursos econômicos. De fato, em certos países pobres ou em 
certas regiões rurais isoladas, a delinqüência não é mais importante do 
que em outros lugares e, quando existe, é geralmente mais bem suporta
da. Nas cidades, ao contrário, a pobreza influi à medida que produz uma 
modificação societária: promiscuidade e falta de vida familiar por 
inexistência de lugar, formação de grupos extrafamiliares que criam 
uma ética diferente da do adulto. Observemos, pondera, porém que, 
além disso, tem-se atualmente insistido no importante aumento da delin
qüência nas famílias abastadas, no que se denominou 'juventude doura
da'. É neste microgrupo social, referindo-se ao ambiente familiar, que 
oferece por tradição modelos que permitem preservar um certo equi
líbrio, que a criança se desenvolve e se forma; alguns autores admitem 
que as crianças que vivem num meio familiar saudável são imunizadas 
contra a delinqüência", salientando T.C.N. Gibbens, citado por 
Ajuriaguerra, que "freqüentemente se diz que as separações e os divór
cios, atualmente mais freqüentes, têm como conseqüência não tanto a 
rejeição aberta ou a frustração, mas antes uma atenção talvez suficiente, 
porém dada sem calor por apenas um dos pais; nestes casos, torna-se 
desprovida de estimulação ou de autoridade eficaz. Os tipos de sepa
rações familiares são muito diversos e sua influência é tão diferente 
para cada idade que as generalizações são impossíveis". 

Famí1ia desagregada, reflexos na violência e na criminalidade. Qual 
o tratamento desses delinqüentes, normalmente jovens delinqüentes? 

Ajuriaguerra, na sua citada obra, afirma que "Dos numerosos traba
lhos surgidos nos últimos anos sobre a profilaxia da delinqüência não 
resultam mais do que noções muito gerais. Tais trabalhos referem-se às 
modificações das estruturas sociológicas ou às medidas psicológicas cujo 
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objetivo consiste em evitar os distúrbios que uma alteração no desen
volvimento harmonioso da criança pode ocasionar. Trata-se de medidas 
de ordem social, tendendo a possibilitar uma maior expansão familiar, 
de ordem educativa, pela intervenção de psicólogos ou de psiquiatras no 
quadro pedagógico e pela criação de serviços médico-pedagógicos, de 
ordem psicológica, no que concerne às crianças-problema, por conselhos 
aos pais desagregados e criação de escolas de pais, de um conjunto de 
medidas de higiene mental geral ... A conduta a adotar face ao delin
qüente juvenil se transforma à medida que evolui a atitude da sociedade 
face à criminalidade em geral e à noção de responsabilidade da criança ou 
do adolescente em caso de atividade delinqüente ... A terapêutica pode 
se exercer de diversas maneiras, seja sob a forma de um tratamento ambu
latorial e de uma reeducação em meio aberto, destinando-se simultanea
mente a modificar a atmosfera familiar ou de um ambiente familiar ( a 
criança e os pais aceitam uma família de acolhimento cuidadosamente 
selecionada e preparada), ou ainda de um ambiente institucional". 

A família, o seu ambiente familiar, é importante como se verifica de 
todos esses estudos, que mostram que, de fato, há reflexos na violência e 
na criminalidade quando desagregada estiver a família. 

4. A RESPONSABILIDADE DO ESTADO BRASILEIRO DIANTE DA 
DESAGREGAÇÃO FAMILIAR E DOS ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO 

Bem por isso não é demais lembrar, com Diogo Leite de Campos, 
que, obstáculos que a família fundada no amor tem dificuldade de ultra
passar, devem porém ser ultrapassados a todo custo, sob pena de 
desagregação social e de morte biológica das sociedades atingidas, como 
já se notam sinais. O amor, que parece ser uma aquisição definitiva, deve 
ser restituído ao casamento e ao parentesco. Haver-se-á que promover as 
condições materiais suficientes de sucesso do casamento e da família, 
tendo-se consciência da incapacidade de muitos ( embora, seguramente, 
uma minoria) de cumprirem os seus deveres matrimoniais, na ausência 
de uma rígida imposição social, do imperativo de uma tarefa social de 
promoção de valores que fundam, que são o casamento e a família, 
sobretudo, da verdadeira natureza e sentido do Amor. 

Cumpre ao Estado, por imposição constitucional, dar uma especial 
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proteção à família, no seu sentido amplo, como de início indicado, 
através de uma legislação adequada a ser observada com rigor, sob pena 
de fenecer pela desagregação familiar, de que já se notam sinais, dada a 
apologia desenfreada que se faz, em especial, em filmes e novelas trans
mitidas pela televisão brasileira. A programação e a produção das emis
soras devem atender ao princípio do respeito aos valores éticos e sociais 
da pessoa e da família (art. 221, IV, da Constituição da República). 

Não podemos ficar omissos diante deste verdadeiro processo 
demolitório da família, sob pena de sermos cúmplices dessa miséria 
moral, com a qual apodreceremos. 

Lembremo-nos, mais uma vez ele, de Carlos Drummond de 
Andrade: "a explosão da liberdade gera tanta poeira e tanta lama, 
que até por amor à limpeza devemos evitá-la". 

São Paulo, janeiro de 1994. 
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IV. A VIOLÊNCIA URBANA E SUAS VÍTIMAS 

PEDRO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO; Chefe da 
Divisão de Assuntos Políticos da Escola Superior de 

Guerra 

SUMÁRIO 

1. Introdução. 2. Causas da Criminalidade. 3. Urbanização. 4. 
O(s). Caso(s) Brasileiro(s) 5. As Vítimas. 6. Conclusão. 

1. INTRODUÇÃO 

Pode-se emprestar ao termo "violência" um sentido amplícíssimo, 

correspondendo à iniqüidade ou injustiça, ou empregá-lo de modo mais 
restrito, vinculando-o ao emprego da força ou da ameaça. 

É o que teremos em mente doravante, adotando o conceito do 
Dicionário das Ciências Sociais de Alain Birou: 

"De modo geral, diz-se que há violência na sociedade e no exercício 
da vida social sempre que uma pessoa ou grupo, constituindo uma força, 
emprega meios de coação para obrigar materialmente os outros a 
adotarem atitudes contra a sua vontade ou a realizarem atos que não 
realizariam se a isso não fossem coagidos. Constitui um atentado direto e 
consciente à liberdade, com emprego da força ou da ameaça. Nem toda 
coação é violenta, mas toda forma de violência implica coação. "Fala-se 

muitas vezes de violência para designar unicamente os atos de agressão 
ou de coação física sobre terceiros. Mas verifica-se também uma violên
cia real, e talvez ainda mais grave cada vez que, não importa por que 
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meios, se exerce violência sobre os outros, atentando contra a sua von
tade ou procurando viciar seu consentimento" 16 

Nessa linha, aliás, foi que um dos mais importantes trabalhos de 
pesquisa, razoavelmente recente, sobre o assunto se desenvolveu. Refiro
me ao famoso relatório do comitê presidido por Alain Peyrefitte a 
respeito do crescimento da violência na sociedade francesa, publicado 
sob o título 'Repouses a la Violence' 

O relatório esclarece, de início, o núcleo fático que o inspirou e que 
corresponde às preocupações brasileiras hoje: 

"Este súbito crescimento da violência na França inscreveu-se, em 
dez anos, nas cifras da criminalidade: duas vezes mais crimes ou delitos 
em 1976 que em 1967, compreendendo aumentos ainda mais espetacu
lares: cinco vezes mais roubos a mão am1ada, vinte vezes mais 'hold
up"' 11. 

Assim, o aumento da violência evidenciou-se no aumento da crimi
nalidade violenta, que constitui o núcleo palpável da violência. Mas, o 
próprio relator acrescenta: "A esta violência criminal se agrega uma vio
lência comum: como se a vida ela mesma se tornasse violenta. Uma 
agressividade nova marca as relações pessoais e sociais. ( ... ) Um senti
mento geral de insegurança apareceu, o qual ele mesmo pode engendrar 
a violência numa sociedade onde a regra de direito não goza de um con
senso geral, e na qual certas pessoas são tentadas a fazer justiça com as 
próprias mãos". 

Fala-se da França, e tem-se a impressão de que o autor trata da rea
lidade brasileira ... 

De toda forma, vamos reter que, a despeito do perigoso entorno da 
violência, seu aspecto mais concreto está na criminalidade violenta, na 
criminalidade que definimos, com Roberto Lyra, como o "conjunto dos 
crimes socialmente relevantes" 18 

· Nosso referencial é a criminalidade 
violenta: se ela diminui numa sociedade, temos aí indicador importante 
de que a violência como um todo arrefeceu. 

16 BIROU, Alain. Dicionário das Ciências Sociais, 5ª ed., Lisboa, Dom Quixote, p. 422-3. 
17 PEYREFITTE, Alaín. Reponses a la Violence. Paris, Presses Pocket, 1977, p.31. 
18 L YRA, Roberto. Criminologia. Rio de Janeiro, Forense, 1964. 
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2. CAUSAS DA CRIMINALIDADE 

Se podemos classificar as causas dos crimes em duas grandes catego
rias: endógenas (internas à pessoa do delinqüente) e exógenas ( externas ao 
delinqüente), certamente podemos fazê-lo relativamente às da criminali
dade. Contudo, em última análise, considerando a criminalidade no sentido 
que adotamos, verificaremos que suas causas são preponderantemente 
exógenas e, mais especificamente, sociais, porque mesmo as psicopatias, 
quando afetam um grupo social mais amplo e se tomam socialmente rele
vantes, têm raízes na sociedade. "São sempre sociais as causas da crimi
nalidade", ensinava Roberto Lyra. "Da criminalidade, não do crime", 
esclareci à. 

Essa convicção que haurimos do mestre, de quem, entretanto, politi
camente sempre discordamos, leva-nos a delimitar as presentes reflexões 
às causas de natureza social do fenômeno da criminalidade. 

Dentre diferentes causas sociais costumeiramente citadas para a cri
minalidade, temos a pobreza de amplos estratos da sociedade. Contudo, 
quando constatamos que amplos segmentos da população pobre não 
engrossam as estatísticas criminais, percebemos a insuficiência da expli
cação. A tese da marginalização nos parece melhor, na medida em que o 
conceito pode englobar não só o aspecto econômico, mas ainda o sócio
cultural e o político. Sem dúvida, entre nós, a marginalização de vasta 
camada da população, em seus múltiplos aspectos, pode ser entendida 
como causa de certos tipos de criminalidade, e de criminalidade violenta. 
Persiste, contudo, a mesma objeção que fizemos em relação à pobreza: boa 
parte dos marginalizados não participa da criminalidade. Das diferentes 
teorias sobre as causas ou fatores da criminalidade, a que nos parece de 
maior poder explicativo é a do sociólogo norte-americano Robert Merton. 
Observando que toda sociedade valoriza determinadas metas (aspi
rações legítimas ou valorizadas) e institucionaliza os meios ( canais ou 
instrumentos legais ou costumeiros) para o alcance das metas, sua teo
ria explica que os comportamentos divergentes ( eventualmente, mas 
não necessariamente criminosos) são frutos da disjunção entre metas e 
meios. O comportamento ajustado é o da pessoa que se vale dos meios 
institucionalizados para alcançar as metas valorizadas e, por isso mesmo, 
ambicionadas. Quando, porém, os meios institucionalizados são insufi
cientes ou inalcançáveis, ou as metas são vistas como inadequadas, 
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surgem os comportamentos diversos, que correspondem a quatro tipos: 
1) Se o indivíduo muito deseja atingir as metas, e os meios são ou 

lhe parecem inalcançáveis, ele adota o comportamento 'inovador', va
lendo-se de meios não institucionalizados, o que pode ou não constituir 
crime. Este é o comportamento mais freqüente que corresponde à 
chamada criminalidade comum. 

2) Quando a pessoa desiste das metas, mas se conforma aos meios 
institucionalizados, adota um comportamento 'ritualista', ou seja, 
cumpre os ritos sem qualquer compromisso com os resultados. 

Embora prejudicial, esse comportamento não costuma tipificar-se 
como cnme. 

3) A indiferença em relação às metas e aos meios constitui o com
portamento 'evasivo': dos vagabundos, dos alcoólatras, dos viciados em 
drogas, dos "hippies". Corresponde, o mais das vezes, a delitos leves. 

4) Pode ocorrer que o indivíduo não só rejeite as metas e os meios, 
mas ainda pretenda que a sociedade mude a ambos: temos o comporta
mento 'rebelde', que chega a pôr em questão a própria ordem jurídica 
que categoriza uma dada conduta como crime. 

Esse comportamento, essencialmente disruptivo, pode levar ao 
crime político e à violência política. 

A explicação e a tipologia mertorianas 19 são bastante abrangentes, 
embora não se possa dizer que esgotem o exame da causalidade da cri
minalidade. Desde logo, porém, tendo em vista a redução da criminali
dade, apontam no sentido de duas vertentes de políticas sociais: as que se 
preocupam em aumentar os meios institucionalizados disponíveis - o que 
se poderia traduzir pela melhoria na distribuição das oportunidades soci
ais - e as que preconizam uma revisão das metas sociais valorizadas, 
comportando a valorização de outras metas, mais amplamente acessíveis. 

A teoria de Merton explica não só comportamentos divergentes 
individuais como grupais, na medida em que uma solução desviante, 
quiçá criminosa, de alguém pode ser imitada por outros, constituindo um 
"folkway" socialmente negativo. 

Por sua vez, constituído o grupo delinqüencial, este passa a exercer 
influência criminógena sobre inúmeros indivíduos da sociedade. Eis um 

19 MERTON, Robert. Sociologia teoria e estrutura. São Paulo, Mestre Jou, 1970, p. 212-31. 
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outro fator da criminalidade, muito bem estudado por Edwin H. 
Sutherland na sua teoria da associação diferencial. 

Para Sutherland, o comportamento criminal é aprendido, como 
qualquer outro. E o é na interação com outras pessoas num processo 
essencialmente comunicativo. Assim, uma pessoa se toma delinqüente 
quando recebe mais influências comportamentais favoráveis à violação 
da lei que desfavoráveis 2º · Tal o papel criminógeno das chamadas sub
culturas divergentes ou marginais, isto é, subculturas que adotam e pre
conizam escalas de valores divergentes daquela predominante ou 
hegemônica na sociedade. Esses grupos que desenvolvem uma subcul
tura divergente, buscam cooptar novos adeptos, aos quais passam, quase 
didaticamente, técnicas , exemplos, motivos, atitudes e racionalizações 
concernentes às práticas criminosas. 

Além disso, a eles envolvem afetivamente, dando proteção e crian
do um vínculo de identidade. 

Evidentemente, as teorias expostas não explicam toda a criminali
dade ou o seu incremento, mas constituem uma base bastante boa. A elas 
agregaríamos dois outros fatos: o enfraquecimento dos freios sociais, 
quer morais, quer coercitivos. 

O pragmatismo e o materialismo, quer provenientes de uma visão 
capitalista excludente, quer provenientes da adoção do credo marxista, 
têm enfraquecido os limites éticos do comportamento do homem contem
porâneo. Esse enfraquecimento corresponde à perda da religiosidade 
cristã, sabido que, no mundo ocidental, essa vertente religiosa foi a princi
pal responsável pelas referências éticas da população. Na América Latina, 
a ênfase política adotada pelo clero adepto da chamada "teologia da liber
tação" tem deixado as populações desnorteadas, ante a ausência de seus 
referenciais éticos tradicionais. O enfraquecimento dos freios morais cor
respondente a uma permissividade que se insinua pelas brechas da relação 
Estado - Sociedade, afetando o funcionamento das instituições, notada
mente em relação ao ordenamento jurídico em geral e penal em particular, 
como agudamente observou o criminólogo Manuel López-Rey 21 

· 

20 Apud REIO, Sue Titus. Crime and Criminology. 5ª ed., New York, Holt, Rinehart and Winston, e. 1988, 
p. 18~-92. 
21 LOPEZ - REY y ARROJO, Manuel. "Permissividady Criminalización" ln Criminalidad y Abuso de 
Poder. Madri, Tecnos, 1983, p. 113-60. 
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Quanto à fraqueza dos freios coercitivos, constatamos as disfunções 
do aparelho jurídico-repressivo do Estado , representado pelos organis
mos encarregados de promover coercitivamente o respeito à lei: polícia, 
justiça criminal e sistema penitenciário. Essa debilidade, ensejando a 
impunidade, constitui um incentivo à delinqüência e, portanto, um fator 
de agravamento da criminalidade, quando não criminógeno. Mas a 
própria lei, por sua inadequação ou insuficiência, pode determinar ou 
contribuir para o mau funcionamento do mencionado aparelho. 

3. URBANIZAÇÃO 

Nosso vocabulário está cheio de palavras que enfocam a cidade 
como um lugar pacífico, em que os habitantes mantêm um comporta
mento harmonioso e educado. Assim: urbanidade ( do latim 'urbs' ), 
polidez (do grego 'polis'), e cidadão e cidadania, conotando uma espe
cial dignidade. 

Surpreendentemente, vemos hoje a cidade como o 'locus' dos con
flitos, da violência e da criminalidade. E vários estudos demonstram que, 
se a cidade não constitui causa da criminalidade, certamente constitui 
fator de seu agravamento. 

Já está demonstrado que o tamanho das cidades mantém correlação 
positiva com o aumento da criminalidade, notadamente da criminalidade 
violenta. Estudos realizados na França e nos EUA revelam um aumento 
exponencial da criminalidade nas cidades acima de 200.000 habitantes 
(quadros anexos). Isto é o que também, sem maiores investigações, 
percebem os que viram suas cidades crescerem, ultrapassando a cifra 
referida. 
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Peyrefitte, em seu relatório, já citado, refere-se a uma espiral da 
violência nos espaços urbanos. Diz ele: "a cidade nutre a agressividade 
de seus habitantes, a violência aparece, a insegurança se desenvolve e 
reforça a espiral da violência"22 

· 

Seu relatório conclui verdadeiramente ser a urbanização desregrada 
(o que, entre nós, já se denominou o 'inchaço' das cidades) fator de 
agravamento da criminalidade. Esse desregramento reflete-se sobre a 
população citadina sob três aspectos: pelo amontoamento, pela segre
gação e pelo anonimato. 

3.1 Uma população amontoada 

O relatório aponta a constatação de correlações significativas entre 
a violência e determinadas formas de urbanização nas quais tem influên
cia a própria altura das construções: "acima de seis andares nota-se 
menciona Peyrefitte uma nítida progressão da criminalidade. Assim, nos 
grandes conjuntos, como nas 'torres'. O amontoamento multiplica o sen
timento de insegurança". Esse amontoamento também se caracteriza pela 
exigüidade dos alojamentos, acarretando a ausência de um território 
próprio, que até entre ratos já se observou aumenta a agressividade. 
Trata-se, enfim, da ausência do espaço necessário à defesa e ao exercício 
da própria liberdade individual. 

3.2 Uma população segregada 

A segregação social tem caracterizado as cidades contemporâneas: 
os trabalhadores são afastados, cada vez mais, do centro e das demais 
classes. As cidades modernas se subdividem em setores: para dormir, 
para trabalhar, para divertir-se, etc. Assim, os setores para dormir ficam 
desprotegidos durante o dia, e os setores de escritório, por exemplo, 
ficam desprotegidos à noite. Os menores, que retornam da escola mais 
cedo para casa ficam desassistidos, à mercê das subculturas divergentes 
das 'patotas de rua'. A hipótese parece bastante plausível para Brasília 
com suas 'gangues' nas superquadras ... 

22 PEYREFITTE, Alain, op. cit., vol. 2, p. 107. 
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"A cidade hoje tem suas 'reservas' e seus 'índios"' observa 
Peyrefitte e comenta que, em Paris, antigamente, os pobres habitavam 
os andares mais altos dos prédios, o que permitia a interação com os 
demais moradores, pertencentes a classe mais afortunadas, estabelecen
do-se uma relação de trocas sociais. Hoje, classes sociais e classes de 
idades se ignoram e há absoluta ausência de trocas. 

Temos que reconhecer, com o relator francês, que para muitas 
cidades, considerando suas atuais plantas físicas, "o mal está feito por 
muitos anos". 

3. 3 Uma população anônima 

As cidades modernas se caracterizam pelo desaparecimento da rua 
como lugar natural de encontro. Temos avenidas, viadutos, linhas 
expressas, trevos, pelos quais as pessoas passam em seus veículos moto
rizados, cruzam-se, mas não se encontram. Nem nos estacionamentos, 
nem nos grandes conjuntos e espigões. Some-se a isso a automatização 
dos serviços, como o dos supermercados e dos bancos: tudo favorece o 
isolamento. Os moradores perdem seus pontos de referência e suas iden
tidades. Tomam-se anônimos, despersonalizam-se. 

Temos que sair para trabalhar, sair para fazer comprar, sair para 
resolver problemas com a administração: somos impelidos a uma disper
são. Se ficamos em casa, isolamo-nos vendo televisão ou isolamo-nos, 
mais ainda, jogando com a parafernália eletrônica. Estabelece-se a 
desnecessidade de conhecer os vizinhos, os moradores da rua ou do bair
ro. Em conseqüência, não há solidariedade. 

Por outro lado, os equipamentos coletivos são impessoais: sentimo
nos solitários e desconhecidos no meio da multidão. 

Em conclusão, parcial, podemos dizer que todos os aspectos apon
tados por Peyrefitte favorecem a hostilidade e diminuem a solidariedade. 
A qualidade de vida do homem comum nas grandes cidades, notada
mente dos integrantes dos estratos menos favorecidos economicamente, 
é péssima: muitas horas de deslocamento em transportes coletivos exces
sivamente lotados, poucas horas de convívio familiar, poucas horas de 
lazer, poucas horas de sono. 

Estas constituem idéias gerais que certamente se aplicam às cidades 
brasileiras de maior porte, observadas, evidentemente as suas peculiari-
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dades e considerados presentemente, como agravantes, os efeitos 
danosos da crise econômica, que atingem em cheio, principalmente, os 
habitantes das cidades. 

4. O(S) CASO(S) BRASILEIRO(S) 

Nas modernas cidades americanas e em algumas cidades européias, 
os ricos e a classe média abastada migraram para os subúrbios, restando, 
entre o setor central de comércio e escritórios e nova zona residencial, 
uma zona de transição, desvalorizada, decadente, que vai ser ocupada 
por uma parte da população marginalizada, onde se improvisam residên
cias coletivas, subdividem-se alojamentos, instala-se um pequeno comér
cio, sendo aos poucos incorporada à zona central de negócios. Estudos 
realizados nos EUA mostram uma alta incidência de crimes nessa zona 
de transição, ocupada principalmente por pessoas sem qualificação 
profissional 23 

· 

No Brasil, de modo geral, a população marginalizada não está tão 
próxima dos centros de negócios, mas já se generalizou a expressão 'pe
riferias' para indicar esses sítios de misérias. Seus habitantes são os que 
mais sofrem: com as grandes distâncias a percorrer até o local de traba
lho, com a ausência ou insuficiência de equipamentos sociais urbanos, 
enfim com a ausência do aparelho estatal, o que lhes acarreta enormes 
dificuldades para o atendimento das necessidades básicas da vida. Ficam 
esses marginalizados à mercê de pequenos comerciantes inescrupulosos, 
de políticos demagogos, da proteção e exploração de quadrilhas de cri
minosos, das incursões truculentas de uma polícia mal preparada. O 
medo e a violência fazem parte do seu cotidiano e os índices de crimina
lidade nessas áreas são costumeiramente altos, a despeito de a maioria da 
população ser, paradoxalmente, pacífica e ordeira. 

Tenham o nome de mocambos, alagados ou favelas, o fato alar
mante é que, conforme adverte Arthur Rios, "( ... ) os núcleos habituais 
assim criados e desenvolvidos crescem num ritmo duas vezes maior que 

23 Apud REID, Sue Titus op. cit., p. 144-8. 
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o de toda cidade. A população das cidades aumenta duas vezes mais 
rápido que a população do país ( ... ) nos países cuja população cresce de 
2,5% a 3,5% a urbanização cresce a 5% e 7%, e a favelização atinge 
10% a 14% ao ano" 24

· 

Certamente já não crescemos a taxas tão elevadas quanto as que 
estão apontadas pelo sagaz sociólogo, mas a favelização prossegue a taxas 
desanimadoras. Hoje, a favelização é tão grande que a discutida política 
de remoção generalizada inviabilizou-se economicamente, de modo 
cabal. Ainda que houvesse vontade política e a concordância dos favela
dos, não mais seria possível, dada a desproporção entre a favelização e os 
recursos alocáveis. Parece que só resta uma política para essas áreas: 
urbanização e humanização. Remoção apenas nas situações de alto risco. 

O Rio de Janeiro constitui caso 'sui generis'. Convivendo com fave
las desde o início do século, o carioca assiste hoje ao seu 'derramamen
to' por todos os espaços disponíveis da cidade: debaixo dos viadutos, nas 
nesgas de terra à margem das linhas férreas e das estradas. Mais de 500 
favelas cadastradas, a maioria nas encostas desmatadas dos morros. 
Algumas são pequenas cidades, como a da Rocinha, que tem em número 
de habitantes maior que toda a população indígena do Brasil. 

A peculiar geografia de nossa cidade não só favoreceu o apareci
mento das favelas nos morros mas ainda permitiu que elas servissem de 
santuário para o crime organizado do narcotráfico. Estratégica e tatica
mente a situação é perfeita: as favelas têm dominância sobre o asfalto, de 
modo que do alto podem-se vigiar todos os acessos, bem como bater 
com armas de fogo as passagens obrigatórias. Além disso, as interli
gações entre os morros e seus vários acessos estabelecem, para os bandi
dos, rotas de ataque e fuga excelentes. A população trabalhadora e 
decente que nelas reside serve de anteparo vivo ante a ação policial, nos 
tiroteios entre bandidos e a polícia, ou nas batalhas entre quadrilhas, 
quase sempre morrem moradores inocentes. A subcultura divergente dos 
narcotraficantes, consorciada àquela mais antiga da contravenção, impõe 
seus valores e sua lei ao morro. Tal como a guerrilha alhures, realizam o 
paternalismo fácil de 'robin hoods' e não hesitam em valer-se da violên-

24 RIOS, José Arthur. A favela problema ou resgate? Apud Cordovil, Hélio de Figueiredo. A violência na 
sociedade brasileira. ESG, CE 11/93, El, anexo. 
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eia e do terror como argumento final para consolidar seu poder incon
trastado. Realizam a cooptação dos meninos e adolescentes e impedem 
dessa forma qualquer reação dos pais. 

Entretanto, quando se procura conhecer mais de perto a realidade 
das favelas, descobre-se que pode haver esperanças. A socióloga norte
americana Janice Perlman, tendo desenvolvido magnífico trabalho de 
campo, para o qual, inclusive, residiu em favelas, dá-nos conta do 
enorme esforço dos favelados para se organizarem e progredirem: 

"Em resumo, têm as aspirações da burguesia, a perseverança dos 
pioneiros, e os valores dos patriotas. O que eles não têm é uma oportu
nidade de satisfazer suas aspirações" 25 

· Na verdade, a população do 
asfalto sabe disso, na medida em que há décadas tem os favelados em 
suas casas e escritórios, como empregadas domésticas, babás, serventes, 
contínuos, etc., em útil e tranqüila convivência. Grande parte dessa po
pulação é migrante, mas nem todos são provenientes diretamente do 
campo. Os que o são encontram muita dificuldade para achar empregos 
regulares, notadamente os homens, sem qualificação para trabalhos 
citadinos. Janice Perlman dedica todo um capítulo do seu livro a 
estabelecer o que chama o "retrato do migrante", desfazendo mitos e 
equívocos 26 

· 

Mas o Rio hoje não tem só a favela como grande questão urbana: 
tem também um 'lumpesinato' perambulante, constituído de adultos e 
crianças, que são ao mesmo tempo vítimas e ameaças. Mendigos, 
alcoólatras, vagabundos, e crianças que dormem sob as marquises ou nas 
ruas e praças constituem o refugo da sociedade: os vencidos afinal ou 
por antecipação. Pedintes e vagabundos, toda sociedade os tem, e são to
lerados enquanto não se tornem agressivos. Ainda assim, constitui um 
dever das autoridades tirá-los das ruas na tentativa de reeducá-los e 
torná-los minimamente produtivos. Certo que a crise econômica os 
aumentou em número, mas parece tê-los aumentado também uma equi
vocada política de direitos humanos que os deixa abandonados à própria 
sorte sob o duvidoso conceito do direito de ir e vir do "povo de rua". 
Duvidoso em relação aos adultos, mais ainda em relação às crianças, que 

25 PERLMAN, Janice E. O 
26 Idem. Ibidem, p. 87-119. 

Marginalidade. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1977, p. 286. 
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devem sujeitar-se a um pátrio poder, se não dos pais, de algum substitu
to, quando os primeiros não o puderem exercer. É um absurdo que ne
nhuma crise econômica justifica o estado de abandono material e moral 
a que se têm relegado os chamados meninos de rua: explorados pelos 
mais velhos dentre eles e, pior, explorados segundo denunciou o próprio 
juiz de menores por dezenas de organizações que recebem dólares do 
exterior para ajudá-los, pasmem, a permanecer nas ruas! 

5. AS VÍTIMAS 

A continuarem as tendências nas grandes cidades brasileiras, todos 
somos, ou seremos, algozes e vítimas da violência. 

São vítimas os ricos e a classe média, cada vez mais presos em 
suas casas e apartamentos, com medo dos assaltos e seqüestros. Mas 
também são algozes, na medida em que contribuem para criar cidades 
que se desumanizam, ou quando pagam o preço da truculência parti
cular. 

São vítimas os operários que sofrem duplamente: pelas más 
condições de habitação e transporte e porque se dobram à lei iníqua dos 
"robin hoods" locais. Porém transmudam-se em algozes quando, nas 
suas reivindicações e movimentos, paralisam as cidades impondo injusto 
sofrimento a toda a comunidade citadina. 

São vítimas os marginalizados em geral, que sofrem, além da 
miséria hereditária ou adquirida, da fome, do descaso, da doença 
física ou mental, da violência de maus policiais e de eventuais gru
pos de extermínio. Algozes também da cidade, cujos equipamentos 
coletivos poluem e destroem, dos velhos e crianças que atacam, 
algozes de si mesmos quando recusam as escassas oportunidades de 
ajuda e promoção que o poder público ou a caridade particular lhes 
oferece. 

Vítimas são os jovens de todas as classes, precocemente destruídos 
pelo vício e pela socialização perversa das subculturas divergentes. 
Algozes uns dos outros, e dos pais que, por eles, muitas vezes sacri
ficaram sonhos e oportunidades e não terão a recompensa de vê-los 
melhores. 
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São vítimas os políciais que se arriscam em confrontos, freqüente
mente inferiorizados em meios, e que sofrem também por suas famfüas, 
quase sempre desprotegidas enquanto estão no trabalho. Algozes sempre 
que pretendem impor-se pela truculência ou vendem suas armas a inte
resses escusos. 

São vítimas os criminosos, pelas oportunidades sociais que não 
tiveram, muitos deles, na infância e na adolescência, pela socializa
ção adequada que não aconteceu e pelas penas que sofrem no horror 
de nossos estabelecimentos penais, penas que não estão prescritas em 
lei 27 

· Algozes de toda a população pelos crimes que praticam, pela 
violência desnecessária e indiscriminadamente aplicada; algozes de si 
mesmos quando se guerreiam e atassalham em busca do domínio. 

6. CONCLUSÃO 

Como pensar soluções? 
Parece-nos que, em primeiro lugar, pensando positivamente, ou 

seja, admitindo que nossa sociedade tem capacidade para superar os ele
mentos dissociativos da criminalidade e da violência. Temos uma con
cepção predominantemente funcional da sociedade, isto é, a visão de que 
os conflitos constituem contingências, podendo prevalecer sobre eles os 
processos associativos e cooperativos. Desse modo, a violência pode ser 
circunscrita e reduzida, desde que se adotem as políticas e estratégias 
sociais adequadas. 

Nessa linha, devem ser pensadas as medidas de natureza social, 
sabendo-se de antemão que seus efeitos demoram a acontecer. 
Necessitamos de uma política persistente e consistente visando à inte
gração da grande massa de marginalizados. Precisamos ampliar as opor
tunidades sociais, através da educação e do trabalho. 

Mas não se pode deixar de pensar nas medidas tendentes a reforçar 
a eficácia do aparelho jurídico-repressivo do Estado, exatamente porque 

27 Como apoio à nossa afirmativa, veja-se por exemplo: THOMPSON, Augusto. A questão penitenciária. 2ª 
ed., Rio de Janeiro, Forense, 1980. 
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as medidas sociais são de efeito lento. Devemos pensar nas três pernas 
do sistema: política, justiça criminal ( e junto a ela o ministério público) e 
sistema penitenciário. Reformular as polícias, militares e civis, integran
do seus esforços para obter mais qualidade; aprimorar a justiça criminal, 
alcançando, com segurança, mais celeridade, aparelhar a polícia, espe
cialmente a federal, e o ministério público para o combate ao crime orga
nizado, o que significa reforçar seus serviços de inteligência; aprimorar 
os sistemas penitenciários, aliviando-os e logrando mais segurança e um 
efetivo trabalho de ressocialização. Para tanto, será, certamente, 
necessário rever a legislação vigente. 

O texto constitucional e a legislação administrativa, para permitir a 
integração das polícias. A lei processual penal, para lograr acelerar os 
processos sem perder a segurança jurídica. A legislação penal e de exe
cução penal, de modo a ampliar o campo de aplicação dos substitutivos 
às penas privativas de liberdade, e da pena pecuniária. 

Quanto aos fatores específicos de agravamento da criminalidade 
urbana, não podemos deixar de repensar nossas cidades no sentido de 
humanizá-las, direcionando seu crescimento. Temos que ajudar as comu
nidades periféricas, estimulando e apoiando diversos processos de auto
ajuda, como o dos mutirões. 

Mas precisaremos diminuir a pressão demográfica sobre as grandes 
cidades: redirecionando, através de estímulos e desestímulos, as 
migrações internas (para cidades de menor porte e áreas de colonização); 
incentivando o planejamento familiar; e, finalmente, amparando o 
homem no campo, com escola, saúde e previdência. 
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V. A NOVA POLÍCIA 

ANTÔNIO CARLOS DE CASTRO MACHADO e 
CARLOS ALBERTO MARCHI DE QUEIROZ 

SUMÁRIO 

1. Considerações preliminares. 2. Conceitos de Polícia. 3. 
Resumo histórico da Policia brasileira. 4. Resumo histórico da 
Polícia Militar do Estado de São Paulo. 5. Resumo histórico da 
Polícia Civil do Estado de São Paulo. 6. As Polícias brasileiras 
nas Constituições pátrias. 7. As Polícias paulistas à luz da atual 
Constituição Estadual. 8. A velha Polícia e os equívocos do 
passado. 9. A nova Polícia. 10. Considerações finais e 
conclusivas. 

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

O exercício da atividade policial é função tão antiga que se perde na 
noite dos tempos. Nos seus primórdios, a Polícia confundia-se com a 
Magistratura estatal. Tanto, que seus juízes eram investidos de poderes 
de capitão. E seus capitães, antes de sua integração pelo próprio Estado, 
investidos de poderes de juiz. Numa certa quadra da evolução da 
História Universal, ambos, juízes e capitães, prendiam e julgavam, 
sendo certo, porém, que a manutenção do condenado em calabouço 
dependia, sempre, do capricho, ou da vontade imperial, de príncipes e de 
reis, supostos depositários divinos de ilimitados poderes de vida e de 
morte sobre seus súditos. 

No século XVIII, todavia, com o advento da Revolução Francesa, 
os Iluministas, ou filósofos da liberdade, passaram a combater esse 
desmedido poder de prender e de julgar por parte dos juízes-capitães, ou 
dos capitães-juízes, e, até, de autoridades administrativas, semeando uma 
curiosa idéia de separação entre Polícia e Justiça. 
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Dessa época é que, com certeza histórica, advém a conhecida dico
tomia que informa a teoria da divisão da Polícia em dois grandes ramos: 
Polícia Administrativa e Polícia Judiciária. A primeira, responsável pela 
manutenção da ordem pública e pela prevenção das infrações penais em 
geral. A última, responsável pela apuração das infrações penais não evi
tadas, pela colheita de provas e pela condução dos autores às barras dos 
tribunais. 

Essa divisão pioneira apareceu, inicialmente, nos artigos 18, 19 e 20 
do Código de Brumário, na França revolucionária, fato histórico 
antecedente à época napoleônica. A propósito, doutrina João Mendes 
Júnior, antigo Ministro do Supremo Tribunal Federal, com meridiana 
clareza que "a missão policial foi definida pela Assembléia Nacional 
Francesa, em 1791; a Polícia Judiciária investiga os delitos que a 
Polícia Administrativa não pôde evitar que fossem cometidos". 28 

2. CONCEITOS DE POLÍCIA 

Tentando explicar a dicotomia, Pimenta Bueno, o grande jurista do 
Segundo Império do Brasil, prelecionava que a função da Polícia era 
"rastrear e descobrir criminosos que não puderam ser prevenidos, co
lher e transmitir às autoridades competentes os indícios e as provas dos 
crimes, indagar quais sejam as autoridades e coagentes e, finalmente, 
concorrer com eficácia para que sejam levados aos tribunais" 29 

Carnelutti, por sua vez, dissertando com extrema erudição sobre o 
conceito de Polícia no campo de Direito Processual Penal, conferiu-lhe 
função de "promover as condições materiais favoráveis à vida social, 
visto que o crime é, antes de tudo, uma desordem" 30 

Não obstante a multiplicidade de conceitos sobre a Polícia encon
trados em preciosos manuais e tratados de Policiologia, quer nos parecer 

28 MENDES JUNIOR João. "O Processo Criminal Brasileiro" , vol I, Ed. Freitas Bastos, São Paulo, 1959. 
p. 249. 
29 BUENO - Pimenta. "Apontamentos sobre o Processo Criminal Brasileiro", 2.a edição, 1957, pp. 3 e 4. 
30 CARNELUTII - Francesco. "Lecciones sobre el processo penal", vol I, p. 262, citado em "Elementos de 
Direito Processual Penal" de J. Frederico Marques, vol. I, p. 148, Forense, Rio de Janeiro, 1965. 
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que o mais adequado é aquele formulado pelo administrativista 
argentino Rafael Bielsa, que disse ser a Instituição Policial "um con
junto de serviços organizados pela Administração Pública, com a 
finalidade de assegurar a ordem pública e garantir a integridade física 
e moral das pessoas, mediante limitações impostas à atividade pes
soal". 31 

3. RESUMO HISTÓRICO DA POLÍCIA BRASILEIRA 

A instituição policial brasileira, conforme documentação 
existente no Museu Nacional do Rio de Janeiro , data de 1530, quan
do da chegada de Martim Afonso de Souza enviado ao Brasil

Colônia por Dom João III. A pesquisa histórica revela, a propósito, 
que no dia 20 de novembro daquele longínquo ano, a Polícia 
brasileira iniciava suas ações , promovendo Justiça e organizando os 
serviços de ordem pública "como melhor entendesse nas terras con

quistadas do Brasil" 32 
· 

A partir de então, a Instituição Policial brasileira passou por 
seguidas reformulações nos anos de 1534, 1538, 1557, 1565, 1566, 
1603, e sucessivamente, até a chegada do príncipe Dom João ao 
Brasil. No dia 10 de agosto, criou-se, mediante Alvará Régio, o 
cargo de Intendente Geral de Polícia, ocupado, pela primeira vez, 
pelo Desembargador Paulo Fernandes Viana, incumbido, imediata
mente, de criar suas diversas secções. Somente em 1841 é que se 
institui-o cargo de Chefe de Polícia em cada uma das Províncias do 
País. 33 

31 BIELSA Rafael. "Derecho Administrativo" vol. IV, 5ªed. Bueno Aires, 1921, p. 1. 
32 PEREIRA Murilo de Macedo. "Segurança Pública-Política" Revista da ADPESP, nº. 14, Ed. Histórica, 
São Paulo, 1987, p. 63. 
33 PEREIRA, Murilo de Macedo, idem. 
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4. RESUMO HISTÓRICO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE 
SÃO PAULO 

Com a chegada da Famt1ia Real ao Brasil, o Príncipe Regente, após 
organizar o Corpo de Fuzileiros Navais, criou, em 1809, a Divisão 
Militar da Guarda Real de Polícia, incumbida da guarda do Palácio e da 
Família Real, no Rio de Janeiro. 

Extinta no dia 16 de janeiro de 1858, foi a Divisão Militar da 
Guarda Real de Polícia substituída pelo Corpo Militar de Polícia da 
Corte, que operou até 15 de novembro de 1875, data do surgimento, 
nacional, da Brigada Policial da Capital Federal e das Províncias. 

A propósito, esclarece o Coronel da Reserva da Polícia Militar, 
Carlos Fuga, que a atual Polícia Militar, antigo Corpo Policial 
Permanente, "foi criada em 15 de dezembro de 1831 pelo Brigadeiro 
Raphael Tobias de Aguiar, à época presidente da Província de São 
Paulo" com a finalidade de "manter a tranqüilidade pública e auxiliar a 
Justiça. encargo que tem mantido até nossos dias por dispositivo 
Constitucional" 34 

Proclamada a República, e extinta a Brigada Policial da Capital 
Federal e das Províncias, permitiu a Constituição Federal de 1881 
que os Estados, antigas Províncias, implantassem suas Forças 
Públicas. 35 

Valendo-se do permissivo constitucional, o então presidente, e não 
governador, do Estado de São Paulo, Jorge Tibiriçá Botelho , criou a 
Força Pública mediante decreto estadual, operacionalizando-a com o 
auxílio da Missão Militar Francesa, em 1906, composta por oficiais do 
Exército francês e que vieram a se destacar, como heróis, na Primeira 
Guerra Mundial. 

Em 30 de dezembro de 1969, por força do Decreto-lei federal n 
1072, surge a Polícia Militar do Estado de São Paulo, face à extinção 
da Força Pública, cujas tradições históricas remontam à Campanha 
Cisplatina e à Guerra do Paraguai, fundida, nessa ocasião, com corpo-

31 34 FUGA - Carlos. "O deputado e a Polícia"," Folha de São Paulo", ed. de 5 de junho de 1993, p. 3. 
35 PEREIRA - Murilo de Macedo. idem 
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rações policiais civis, dentre elas a Guarda Civil de São Paulo, criada 
em 1926, e que, pouco antes, absorvera a Polícia Marítima. 

5. RESUMO HISTÓRICO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE 
SÃO PAULO 

Em 1905, o Presidente do Estado de São Paulo, Jorge Tibiriçá 
Botelho, enviou mensagem ao então Congresso Estadual, atual 
Assembléia Legislativa, propondo a criação da Polícia Civil de car
reira que, convertida na Lei n 979, de 23 de dezembro de 1905, criou 
seis classes de Delegados de Polícia, estabelecendo que somente 
bacharéis em Direito poderiam ser nomeados para a primeira, segun
da e terceira classes. Não obstante, seu primeiro concurso para 
provimento das classes iniciais de Delegado de Polícia somente veio 
a ocorrer em 1945. Desde então, a Polícia Civil do Estado de São 
Paulo vem experimentando sucessivos saltos de qualidade, sendo 
suas carreiras policiais civis atualmente normatizadas pela Lei 
Complementar n 207 /79, também conhecida como Lei Orgânica da 
Polícia. 

6. AS POLÍCIAS BRASILEIRAS NAS CONSTITUIÇÕES PÁTRIAS 

As Polícias Militares brasileiras, antigas Milícias, Brigadas e 
Forças Públicas, entraram nas Constituições a partir da primeira, ou
torgada em 1824. Nela permaneceram nas de 1891, republicana e ori
unda de legítima Assembléia Nacional Constituinte, nas de 1934 e 
1937, outorgadas pela ditadura Vargas, na de 1946, oriunda de legíti
mo Poder Constituinte, nas de 1967 e 1969, tecnicamente conside
radas como Emendas Constitucionais, e, finalmente, na Constituição
cidadã, de 1988, na feliz expressão do saudoso Deputado Ulysses 
Guimarães. 

Revista A FORÇA POLICIAL São Paulo n2 10 abr./jun. 1996 51 



A Polícia Federal, por sua vez, ingressou no ordenamento constitu
cional nacional a partir de 1967, ao lado das "polícias estaduais, territori
ais e até municipais", como quer o pranteado Pontes de Miranda.36 

Hoje, transcorridos mais de seis anos da promulgação da 
Constituição de 5 de outubro de 1988, o país dispõe, segundo o artigo 144 
e respectivos incisos, das seguintes instituições policiais: Polícia Federal, 
Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis e 
Polícias Militares e respectivos Corpos de Bombeiros Militares. 

Nesse contexto, acha-se constitucionalmente consagrada a sepa
ração entre Polícias Civis e Polícias Militares, cometendo-se ao segmen
to não uniformizado funções de polícia judiciária e a apuração das 
infrações penais, e ao segmento uniformizado tarefas de polícia ostensi
va e a preservação da ordem pública, conforme dicção dos §§ 4º e 5º do 
artigo 144, da Lei Maior. 

7. AS POLÍCIAS PAULISTAS À LUZ DA ATUAL CONSTITUIÇÃO 
ESTADUAL 

A Constituição do Estado de São Paulo, promulgada no dia 5 de ou
tubro de 1989, consagrou a dicotomia pregada pelo Código de Brumário, 
em seu Capítulo III, relativo à Segurança Pública. Suas seções II e III 
normatizam, através dos artigos 140 e 141, as atividades específicas da 
Polícia Civil e da Polícia Militar ainda não detalhadas pelas respectivas 
Leis Orgânicas a que se referem o § 4º e o § 2º dos mencionados cânones. 

8. A VELHA POLÍCIA E OS EQUÍVOCOS DO PASSADO 

Inegável que a Polícia Militar e a Polícia Civil do Estado de São 
Paulo buscaram, sempre, atingir seu máximo desempenho, dando o me
lhor de si para si próprias, para a Administração Pública e para a cole-

36 MIRANDA - Pontes de . "Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda n. l de l 969" 2! ed., revista 
( 2! tiragem) , Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1973, p. 324 e 325. 

52 Revista A FORÇA POLICIAL São Paulo nº 10 abr./jun. 1996 



tividade. E dentro desse quadro de prestação de serviços à comunidade, 
perfeitamente admissível que cultuem suas tradições, seu peculiar espíri
to de corpo, seus heróis tombados no cumprimento do dever e suas mís
ticas37 · fatos geradores, pouquíssimas vezes, de equívocos, hoje feliz
mente apagados pelos "silenciosos e constantes pés do tempo" de que 
falava o imortal William Shakespeare. 

O quadro político estadual, de fim de século, não comporta, em 
nosso Estado, dissensões, divergências e desavenças entre policiais civis 
e militares, atritos que revelaram, antes, disputas corporativas menores 
das quais se aproveitaram, e ainda poderão se aproveitar, os infratores da 
lei penal em detrimento dos superiores interesses da sociedade, que tudo 
espera de sua Polícia. 38 

9. A NOVA POLÍCIA 

O atual quadro político estadual tem, como meta prioritária, o fun
cionamento do binômio Polícia Militar-Polícia Civil num sistema alta
mente competente de prevenção do crime e à desordem , otimizando o 
policiamento ostensivo da Polícia Militar em igualdade de condições 
com a atuação especializada dos setores reestruturados da Polícia Civil, 
sem se descuidar, por um só momento, do combate cerrado ao crime 
organizado. 

Nesse contexto, esperamos que nossas Polícias cooperem, ao máxi
mo, entre si, no limite de suas possibilidades, através de normas gerais 
de ação comuns e que, para o povo paulista, traduzir-se-á em inequívoco 
salto de qualidade de serviços prestados, comparados, logicamente, com 
o passado recente. 

Para tanto, além da indispensável ação cívico-social de ambas 
Corporações coirmãs, deveremos adotar mecanismos adequados de 
seleção e de capacidade de nossos quadros, uma vez que em andamento 

37 KFOURI FILHO - Abrahào José, "Unificação das Polícias Civil e Militar". "O Estado de São Paulo", ed. 
de 7 de junho de 1991, p. 17. 
38 LOMBARDI - Renato. "Os Problemas da Polícia - Falta união entre os civis e os militares" "O Estado de 
São Paulo", ed. de 11 de agosto de 1985, p. 28. 
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a recuperação salarial e dos meios de ação postos à disposição de polici
ais civis e militares. 

Igualmente, critérios objetivos de aferição de desempenho, para 
promoção nas diversas carreiras, deverão por cobro aos favoritismos e 
apadrinhamentos que tanto desmoralizam os organismos policiais de 
todo o mundo. Nesse contexto, ambas as Instituições, a Civil e a Militar, 
deverão aproximar-se, cada vez mais, da Universidade, principalmente 
no que tange ao desenvolvimento de métodos e pesquisas científicas 
direcionadas à investigação criminal. 39 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSIVAS 

Ser policial, militar ou civil, é exercer parcela do poder estatal, 
tomando decisões, impondo regras, dando ordens, por vezes restringindo 
bens e interesses jurídicos e direitos individuais e coletivos, dentro dos 
limites da Constituição. 40 

Conseqüentemente, para que desempenhemos as missões que o 
Estado nos confia devemos possuir atributos intelectuais, técnico-profis
sionais, e, acima de tudo, morais, colocando-nos como espelhos da 
cidadania. Firmeza de caráter, dedicação ao trabalho, profissionalismo, 
consoante atualização e senso de Justiça em todas as situações, são pré
requisitos que a sociedade espera, e exige, do verdadeiro policial. 

Na atualidade, segundo o artigo 42, caput, da Constituição Federal, 
os policiais militares brasileiros são servidores militares estaduais, ainda 
que subordinados aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, 
nos exatos termos do § 6 do seu artigo 144, pois suas corporações depen
dem da União, conforme dicção do artigo 22, XXI, da Lei Maior. 

Entretanto, analisando a questão, o Desembargador Álvaro 
Lazzarini, entende, com propriedade, que "a Polícia Militar não repre
senta poder militar como querem alguns, mesmo porque ela é subordina
da aos governadores dos Estados e do Distrito Federal" 41 

39 COVAS - Mário. "Um Governo para São Paulo - Propostas Setoriais" São Paulo, 1994, p. 26 e 27. 
40 GOMES - José Carlos. "Constituição não impede eficiência", O Estado de São Paulo, ed. de 30 de maio 
de 1990, p. 17. , 
41 LAZZARINI -Alvaro. Suplemento Justiça de O Estado de São Paulo, ed. de Ide fevereiro de 1991, p. 5 e 6. 
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Efetivamente, estudos de Polícia Comparada revelam que, na 
Europa, corporações semelhantes às Polícias Militares brasileiras, como 
a "Gendarmerie Nationale ", na França, a "Guardia di Pubblica 
Sicurezza" e os "Carabinie ri", na Itália, a "Guardia Civil", na Espanha, 
e a "Guarda Nacional Republicana", em Portugal, têm situações legais 
perfeitamente definidas em lei ordinária, já que, em época de paz, ope
ram no âmbito dos respectivos Ministérios do Interior, instituições 
equivalentes às nossas Secretarias de Segurança Pública. 

O quadro constitucional brasileiro está muito próximo da realidade 
européia, uma vez que o ideal de uma polícia unificada não implica, ne
cessariamente, a fusão dos organismos atualmente existentes. Basta, tão
somente, vontade política do legislador para solucionar, de vez com 
inteira propriedade, a questão. 

A nova Polícia, surgirá, no Brasil, quando cumprido o espírito do § 
7º do, artigo 144, da Constituição Federal, que preceitua: "A lei discipli
nará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela 
segurança pública de maneira a garantir a eficácia de suas atividades" 

Permanecemos, pois, doutrinária e politicamente unidos até que a 
lei ordinária, de que fala esse preceito programático de natureza constitu
cional, torne nossa atividade unívoca, ainda que não unificada, como 
exige a realidade e a vontade constitucional do país . 
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VI. PROGRAMA DE QUALIDADE TOTAL NA POLÍCIA 
MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO 

PAULO MIQUELINI FILHO, 
Ten Cel da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 

Chefe da 6ª EM/PM. 

Mário Covas Júnior, governador eleito e empossado, assumiu o 
Governo do Estado de São Paulo com o compromisso de resgatar o 
Estado de uma crise financeira sem precedente, de modo que volte a ter 
condições de investir nas áreas sociais, promovendo uma melhor quali
dade de vida aos paulistas. 

Tido como político de esquerda, estatizante, a realidade do dia-a-dia 
e a verificação das mudanças que acontecem em todo o mundo, e partic
ularmente também no Brasil, o fez tornar-se defensor da privatização, da 
terceirização, da parceria com a iniciativa privada, das reestruturações e 
reformas administrativas, da diminuição de custos, da avaliação do 
desempenho dos funcionários, enfim, da adoção de ferramentas e princí
pios defendidos pela filosofia da qualidade total. 

Tais referências são feitas para demonstrar que o ser humano pode e 
deve mudar seus paradigmas, de acordo com a evolução que ocorre ao 
seu derredor. 

Assim é que, visando maior eficiência e eficácia no Serviço 
Público, editou o Decreto nº 40.536, de 12Dez95, instituindo o Programa 
Permanente da Qualidade e Produtividade no Serviço Público. 

Reconhece o Governador do nosso Estado, que a revolução da qual
idade é uma das mais importantes referências das duas últimas décadas. 
Ao lançar o programa, Mário Covas enfatizou que os órgãos públicos 
não devem voltar-se para dentro de si mesmos, privilegiando o cumpri
mento de procedimentos, e sim devem voltar-se para fora, privilegiando 
o alcance de resultados, agregando valor aos cidadãos-clientes, fornecen
do-lhes serviços de excelente padrão, conforme suas necessidades. 
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Em sua exposição de motivos, o Governador ressalta: "Para tanto, a 
administração pública deve tomar-se eficiente - fazer mais com menos -
deve economizar custos, racionalizar atividades, ao mesmo tempo que 
deve capacitar sem cessar seu pessoal e deve aprimorar sempre e sempre 
seus atendimentos" .42 

Vê-se, portanto, no programa instituído pelo governo, uma primeira 
e inafastável razão para implantarmos um Programa de Qualidade na 
Corporação. 

Por outro lado, independentemente da imposição governamental, 
devemos procurar razões suficientemente fortes para nos conscienti
zarmos da necessidade de dar total apoio e incentivo à implantação de 
um programa que é, ao mesmo tempo, um fim e um meio em si mesmo, 
ou seja, o aumento do nível de competência da organização para a rea
lização da qualidade na prestação do serviço de segurança pública. 

Devemos ter em mente que hoje uma empresa ou órgão público não 
deve ser administrado sem levar em conta os custos da execução de suas 
tarefas e as necessidades e os anseios dos seus clientes. A relação custo
benefício, frase corrente nas empresas privadas que visam lucro, deve 
cada vez mais constar também do dicionário dos órgãos públicos. 

No governo municipal de São Paulo, vemos uma tentativa de passar 
a administração da saúde pública para cooperativas de médicos, "privati
zando" a saúde pública, fato impensado em passado recente: seu sucesso 
poderá ensejar a acolhida por outros municípios e esferas de poder. 
Devemos, portanto, implementar o Programa de Qualidade Total para 
sermos mais eficientes e eficazes, elevando a satisfação da comunidade 
com os nossos serviços para que no futuro não haja tentativa de "privati
zar" algum tipo de policiamento ora executado por nossa Corporação. 
Embora isto signifique quebra dos nossos atuais paradigmas, não 
podemos esquecer que, até há pouco tempo, a PETROBRÁS detinha o 
monopólio da extração e refino do petróleo; e que no campo das peniten
ciárias, no exterior, empresas privadas as administram, o que já está 
sendo objeto de estudo também no Brasil. 

Outra razão importante para se implantar o PQT se relaciona com a 
necessidade de se estruturar a Corporação e direcioná-la para a satis-

42 Exposição de motivos ao Decreto nº 40536, de 12/12/95 (DOE nº 237, de 13/12/95) 

58 Revista A FORÇA POLICIAL São Paulo nº 10 abr./jun. 1996 



fação da comunidade. Questão para se discutir em outra oportunidade, 
verificamos que a atual estrutura da Corporação, sobretudo a de nível 
operacional, de forma piramidal como a que convém a organizações tipi
camente militares, deve sofrer alteração, de modo a valorizar todos os 
níveis de oficiais em comandos regionais, evitando-se a sobreposição de 
responsabilidades e de autoridade. O PQT pressupõe a discussão do tema 
como objetivo inconteste para se alcançar a delegação (princípio da qua
lidade total) que, em última análise, terá como desiderato a satisfação da 
comunidade local de cada comando regional. 

Por outro lado, o PQT objetivará tomar a Polícia Militar pró-ativa e 
não reativa. Hoje, dispendemos maiores esforços no atendimento de 
ocorrências, fatos oconidos que necessitam de registro e encaminhamen
to de partes a órgãos públicos e/ou socorro médico, constituindo-se em 
medidas reativas aos acontecimentos. O estudo das causas e a inter
veniência da polícia ostensiva no sentido de se prevenir o fato através de 
programas pró-ativos se farão mais presentes com o PQT, uma vez que a 
gerência participativa (princípio da qualidade total) estimulará o aponta
mento de problemas para estudo das equipes de trabalho, tornando a 
Polícia Militar mais atuante na prevenção da criminalidade. 

Devemos ressaltar o fato de que o PQT valorizará sobremaneira o 
homem policial-militar, centro das atenções, uma vez desencadeada a 
delegação e a gerência participativa, e a busca maior da sua capacitação 
com o incremento do treinamento dos recursos humanos. Tal valoriza
ção, e em razão da maior "humanização" do relacionamento (não con
fundir com paternalismo), terá ainda efeito significativo na diminuição 
dos pedidos de exoneração por parte das praças, em razão da mudança 
comportamental, influindo positivamente nos claros da Polícia Militar. 

O PQT deverá, portanto, modificar a cultura organizacional, na 
medida em que a prática da gerência participativa trará maior integração 
e satisfação no trabalho, o que não representa abrir mão da hierarquia e 
da disciplina, pilares da nossa instituição. O Comandante, Chefe ou 
Diretor deverá tornar seus oficiais e praças uma verdadeira equipe de tra
balho, como deverão ser constituídas as organizações do século XXI, 
empregando os meios para servir a comunidade. Para tanto, deverá 
deixar de ser simplesmente um chefe para transformar-se em líder, 
humanizando as relações dentro de sua OPM. A organização, por sua 
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vez, deverá promover a ascensão na carreira daqueles oficiais compro
metidos com essa evolução, que hoje exige a sociedade. 

Há aqueles, entretanto, que, malgrada a difícil possibilidade de 
empresa concorrente nos arrebatar parcela do rol de atividades, não 
acreditam no efetivo desenvolvimento do PQT, uma vez que para tal 
seriam necessários vultosos investimentos: na capacitação/treinamento 
dos recursos humanos, na aquisição de viaturas e equipamentos, na 
manutenção e benfeitorias de próprios, etc ... Sem embargo dos que assim 
pensam, acreditamos que o maior perigo a não efetivação do programa 
são as naturais resistências às mudanças. 

Estudos realizados sobre os motivos pelos quais os clientes mudam 
de fornecedor mostram que quase 70% das razões nada têm a ver com o 
produto/serviço, mas com a qualidade do atendimento prestado: ou seja, 
a falta de atenção pessoal e principalmente o atendimento rude, 
autoritário e desatencioso levam o cliente a mudar de fornecedor ou ter 
uma imagem negativa do prestador de serviço. Corroborando tais estu
dos, recentemente o ouvidor da Secretaria da Segurança Pública divul
gou relatório trimestral sobre suas atividades, de onde se verifica que a 
maioria das queixas da sociedade em relação à polícia se refere ao 
atendimento. E para melhorar o atendimento não há necessidade de 
grandes investimentos, basta conscientizarmos os policiais militares da 
linha de frente que nos "momentos da verdade" devem atender o cidadão 
com atenção, dedicação e profissionalismo, de modo a satisfazê-lo na 
sua necessidade de se sentir seguro e de ver respeitada sua cidadania. 
Atitude cortês e atenciosa é questão de educação que independe de 
equipamentos, fardamento, viaturas novas e reluzentes, embora o PQT 
preconize a melhoria dos processos e investimentos na infra-estrutura de 
apoio à execução dos trabalhos. 

Mas, afinal, o que vem a ser qualidade? 
É de se ver que a qualidade é um conceito que tem variado no 

tempo e no espaço. Hoje, entretanto, alguns a conceituam como a capaci
dade que tem o produto ou serviço de satisfazer as expectativas do seu 
usuário. Outros a conceituam como o atendimento de 100% das necessi
dades do cliente. Para Juran, qualidade é a adequabilidade ao uso. 
Certamente a grande dificuldade em se definir qualidade é a de traduzir 
as necessidades futuras do usuário. 
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---------~--" ___ , _______ _ 
E qualidade total ? 
Qualidade total é: 
- cumprir com excelência a finalidade para o qual o órgão foi criado; 
- fazer com que todos os empregados sintam orgulho e satisfação da 

organização e do seu trabalho; 
- tratar o próximo cliente do processo após o seu como um cliente, e 

ser tratado como cliente pelo processo anterior ao seu; 
- criar um clima de confiança, eliminando o medo de participar e 

quebrando barreiras entre as diversas áreas; 
- fazer certo as coisas certas. Etc ... 
Para se implementar tais conceitos é que se busca o desenvolvimen

to de um Programa de Qualidade Total. 
E o que deve ser entendido como um Programa de Qualidade Total ? 
O PQT não é exatamente um programa, um projeto. Este tem início, 

meio e fim. Entretanto, a implantação da qualidade tem início, um meio, 
mas não tem, certamente, um fim. É uma filosofia que coloca a quali
dade como ponto central das atividades da organização, que deve ser 
buscada de modo permanente, através do aperfeiçoamento contínuo. 

Nesse sentido, a qualidade é um fator estratégico para que a 
Corporação atinja níveis cada vez mais elevados de competência, 
aumentando seu conceito e a imagem positiva junto à população e, em 
conseqüência, angariando maior autoridade e poder. 

É interessante verificar-se que na nossa Corporação não existe o 
envolvimento de todos, principalmente daqueles que executam os 
serviços prestados à comunidade, com o resultado da nossa imagem pe
rante esta mesma comunidade. Não se tem claro para as praças, em espe
cial, quais os objetivos, a missão de nossa instituição. Isto porque são os 
oficiais que administram, e são eles que realizam o controle das ações e 
operações realizadas. De modo que às praças a responsabilidade final 
não é de quem executa, mas de quem controla. 

Moisés Sznifer, professor da FGV, consultor voltado para o desen
volvimento organizacional e planejamento estratégico, afirma-nos que, 
tendo o conceito de qualidade e produtividade nascido na área de produção, 
teve como palavra-chave o controle. A responsabilidade final não era de 
quem produzia, mas de quem controlava aqueles que produziam. O con
ceito moderno de qualidade, ressalta o autor, alterou esse enfoque. A quali-

Revista A FORÇA POLICIAL São Paulo n2 10 abr./jun. 1996 61 



dade e a produtividade passam a ser responsabilidade de todos na organiza
ção. É uma revolução cultural e de valores. O controle cede lugar à participação. 

Prossegue o autor afirmando que: "a segunda grande transformação 
no conceito de qualidade é a mudança de uma visão funcional para uma 
visão sistêmica. Todos trabalham com vistas à satisfação das necessi
dades dos clientes da organização e não apenas para cumprir a função 
que lhes foi atribuída. Essa nova visão torna a qualidade uma opção 
estratégica".43 

Considerando-se a nossa área de atuação, prestação de serviço, isso 
significa que todas as atividades realizadas devem contribuir para o 
atendimento da comunidade na sua necessidade de segurança. E para que 
isso ocorra é necessário que se obtenha qualidade organizacional, ou 
seja, que todos na instituição sejam vistos como clientes e fornecedores e 
que os fornecedores estejam sempre buscando atender à necessidade de 
seus clientes. Assim, a organização estará em condições de atender a 
seus clientes externos com qualidade. 

Com essas considerações, fica mais fácil entender o conceito de 
gestão da qualidade total: "modo de gestão de uma organização, centrado 
na qualidade e baseado na participação de todos os seus membros, visan
do sucesso a longo prazo, através da satisfação do cliente e dos benefí
cios para todos os membros da organização e para a sociedade".44 

Com esse escopo deve a Polícia Militar, como organização voltada 
para o exercício da polícia ostensiva e a preservação da ordem pública, 
estabelecer canais de comunicação direta com a comunidade, no sentido 
de fazê-la também responsável pela segurança pública, como reza o 
mandamento constitucional, procurando, ao mesmo tempo, adequar 
instalações físicas e o seu homem para um atendimento da melhor quali
dade ao cidadão. Deve-se optar pela qualidade. E o meio é a implemen
tação de um Programa de Qualidade Total. 

É fundamental que os princípios, conceitos e razões aqui colocados 
sejam convenientemente entendidos para que ocorra a transformação da 
mentalidade dentro da Corporação, antes mesmo que sejam absorvidas 

43 SZNIFER, Moisés. A qualidade é um fator estratégico. "O Estado de São Paulo", 08 de janeiro de 1992, 
p. 10. 
44 Conceito da NBR ISO 8402. 
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as novas técnicas da gestão da qualidade. Tais técnicas são, aliás, muito 
assemelhadas às das organizações puramente militares no estudo de 
problemas que necessitam de soluções ou de alternativas para o atingi
mento de determinados objetivos. 

Indiscutivelmente, a implementação de um Programa de Qualidade 
Total na Corporação acarretará a médio e longo prazos um fortalecimen

to da instituição, fruto do aumento do nível de competência dos Oficiais 
e das Praças, em função ainda de uma reestruturação na área administra

tiva e operacional, paralelamente a uma política de pessoal que deverá 
implantar a avaliação de desempenho (indicadores de qualidade no 
atendimento e de produtividade de cada órgão) e novo processo de 
seleção para a ascensão na carreira, em conjunto com uma política de 
ensino que intensificará o treinamento para todos os níveis, concursos e 
cursos como alavancas também para a promoção. 

É de se ver que é igualmente importante que a Polícia Civil tenha 
também, em desenvolvimento, um PQT, de modo que, no futuro próxi

mo, tais programas levem a uma melhor integração entre as duas polí
cias, e se tenha maior sucesso com os Programas Integrados, e maior 
intercâmbio de informações, o que aumentará o nível de confiança recí
proca, base ou condição para que se possa de uma vez por todas se 
definir / separar claramente as missões e as competências de cada órgão 
policial e uma reestruturação final. 

Finalmente, convém deixar claro que os princípios da qualidade 
total, uma vez intemalizados, significarão a minimização da burocracia, 
tornando a Corporação no que os consultores chamam de "empresa 
inteligente", onde as interações sociais e a cooperação humana fluem 
com mais facilidade, tudo em prol da sociedade, que paga os tributos 

para ter sua necessidade de segurança satisfeita. 

São Paulo, 27 de Maio de 1996 
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VII. EFICÁCIA POLICIAL - ALGUMAS CONCEPÇÕES 
POPULARES EQUIVOCADAS 

MIKE HOUGH e KEVIN HEAL, tradução do 
Tenente Coronel da Polícia Militar do Estado de São 

Paulo FLAMMARION RUIZ, publicado no Research 
Bulletin nº 7, de 1979; publicação do Home Office 

Research Unit; 50 Queen Ann'es Gate; London 
SWIH9AT. 

As opiniões populares sobre polícia tendem a traçar uma metáfora 
conflitiva "a polícia está engajada na guerra contra o crime". Por 
enquanto é impossível concentrar numa definição algo tão controverso 
quanto a visão popular do trabalho policial. Quase sempre a maioria das 
pessoas superestima a visão de que a polícia está diretamente relacionada 
com o índice criminal e exalta a natureza deste envolvimento. 

A função primária da polícia é vista como a de· supressão do crime e 
a de perseguição aos criminosos. Explicitando, a polícia é colocada 
como "controladora do crime", e a visão popular de policiamento impli
ca que se aumente o potencial humano policial e que sejam oferecidos 
recursos que levem à redução do crime. Este artigo se preocupa em dis
cutir algumas destas super-simplificações e a questão se o aumento do 
potencial humano, o efetivo, é, necessariamente, um remédio eficaz con
tra o aumento da criminalidade. 

O principal recurso na "guerra contra o crime" consiste em estraté
gias de desestímulos. As atividades da polícia, que geralmente são tidas 
como sendo as de maior eficácia de inibição, são o patrulhamento pre
ventivo, a descoberta de crimes pelo Departamento de Investigações 
Criminais e o trabalho de frações táticas especializadas, tais como forças 
específicas antidrogas, antifraudes e contra outros ilícitos. Estas estraté
gias são baseadas na afirmação de que a ação humana é guiada pela con
tribuição racional da utilidade comparativa dos vários e possíveis cursos 
da ação: a polícia representa risco de apreensão, seguida de sanções 
impostas pelas cortes, que são claramente percebidas pelos transgres-
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sores em potencial ou pelos reincidentes. O trabalho da polícia é o de 
representar um nível de risco tal que, cumprindo sua missão, inibindo os 
criminosos, seja possível a vida em sociedade. De acordo com estas afir
mativas, a polícia está falhando em suas estratégias de controle criminal, 
pois o número de crimes registrados, e quase certamente o mesmo 
número de crimes cometidos45 

, aumenta anualmente. A origem desta 
falha é quase invariavelmente atribuída ao déficit de efetivo policial e, 
noutra parte, aos recursos. 

Contudo, há boas razões para duvidar de que o aumento de policiais 
e tecnologia reduziria ou conteria o nível de criminalidade no país. A 
lógica existente em montar estratégias de repressão é desanimadora. Em 
bairros populosos, com altas taxas de criminalidade, cada habitante irá 
comunicar um crime, em média, a cada 15 anos. Em uma área mediana 
de patrulhamento a pé, será comunicado, em média, um crime por dia. 
Três crimes por dia serão relatados por uma rádio-patrulha. Muitos 
destes crimes ocorrerão em locais inacessíveis para as patrulhas polici
ais, tais como recintos privados e lojas. Crimes em locais públicos ten
dem a ser cometidos furtiva e rapidamente sob o manto da escuridão. 
Uma patrulha a pé mediana cobre por volta de 30,3 alqueires ou 9 
quilômetros de vias públicas ou atende uma população de 5 .000 pessoas. 
Uma patrulha em veículo motorizado atinge o triplo destes números. 

Somente estes dados já mostram o quão difícil é apanhar crimi
nosos procurados ou localizá-los logo após a transgressão cometida. A 
pesquisa confirma isto: a proporção de ctimes comunicados esclarecidos 
pelas patrulhas é muito pequena - muitos estudos os colocam na faixa de 
5% (conforme McCABE, S., 1978, "Definindo o Crime: Um Estudo das 
Decisões da Polícia", Oxford, editora Blackwell, Inglaterra e COLE
MAM, C.A. e BOTTOMLEY, A.K., 1976, "Estatísticas Criminais: O 
Trabalho Policial na Descoberta e Detenção do crime", International 
Journal of Criminology and Penology, 4, nº 1, 33-58), sendo que a grande 
maioria dos crimes comunicados à polícia pelas vítimas ou testemunhas. 
A reduzida pesquisa no trabalho do Departamento de Investigações 
Criminais similarmente sugere que a proporção de crimes "elucidados" 

45 N.T.: na Inglaterra. 
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pela pencia é também muito pequena (GREENWOOD, P.W; 
CHAIKEN, J; PETERSILIE, J. E PRUSOFF, L., 1975, "O Processo de 
Investigação Criminal", Santa Mônica, editora Rand, Estados Unidos). 

Outras pesquisas têm monitorado diretamente os efeitos dos níveis 
de mudanças no efetivo da polícia. Muitos experimentos sobre a eficácia 
de patrulhas foram recentemente concluídos, principalmente nos Estados 
Unidos, sugerindo que tanto o patrulhamento a pé como o motorizado 
por vezes acabam resultando numa melhoria no nível de crimes registra
dos e muito freqüentemente também em nenhuma melhoria (página 13 
do artigo de Kelling, onde revê alguns destes experimentos). Embora 
individualmente estes estudos estejam abertos a diversos graus de criti
cismo metodológico, tomados juntos, eles constituem evidências convin
centes de que o nível de patrulhamento não está diretamente relacionado 
com os níveis de ocorrência de crime. Nem todos os estudos mostram 
estes resultados negativos. Algumas pesquisas têm sugerido que patru
lhamento intensivo de áreas específicas, para prevenir crimes específi
cos, pode atingir o efeito pretendido nessas áreas. Entretanto estas 
estratégias envolvem um custo pesado e em alguns casos um alto custo 
social em termos de deterioração de relacionamento com o público, ten
dendo a deslocar o crime para outros horários e locais. 

Isto não é para sugerir de maneira alguma que a polícia é ineficaz 
ou ineficiente em relação ao crime. Ao contrário, ela é altamente bem
sucedida em solucionar crimes de violência espetacular e em conter o 
nível de ocorrência de crimes graves cometidos por experientes profis
sionais do crime. Além disso, a experiência de algumas greves (não de 
todas) na polícia mostram que a ausência ou a redução da atividade de 
polícia podem levar ao aumento degenerado de furtos, saques, pilhagens, 
roubos e comportamentos de desordens. Melhor dizendo, a lição que se 
tem destas notas de pesquisa é que a concepção popular de polícia é sim
plista e supra-racional. É um engano afirmar que muitas pessoas fazem 
escolhas de decisão entre obedecer ou violar a lei, nas quais os custos e 
benefícios são balanceados, uns contra outros. Isto pode ser verdade para 
aqueles transgressores considerados criminosos profissionais, mas a pro
porção dos crimes cometidos por estas pessoas é muito pequena. A 
maioria dos crimes é praticada por pessoas que possuem uma limitada 
potencialidade criminal e um reduzido compromisso com o crime como 
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forma de vida. Esses crimes são "os pães com manteiga" do trabalho 
policial. Qualquer descrição adequada desse trabalho deve levar em 
conta que as pessoas são criaturas mais de hábitos do que racionalidade 
em muitos dos seus comportamentos, que há uma profunda interpretação 
entre a lei penal e as regras morais e que muitas pessoas habitualmente 
observam muito mais as regras morais. Ao se avaliar como a polícia 
afeta o crime, um total reconhecimento deveria ser dado para o fato de 
que a polícia é uma instituição que mantém as convenções dos direitos, 
dizendo o que é certo e o que é errado. 

O componente moral da função da polícia, pode ser claramente 
delineado na comparação entre aquela desenvolvida pelas forças encar
regadas de fazer cumprir a lei e por guardas de trânsito. A aplicação de 
multas por estacionamento irregular é um procedimento no qual o mode
lo popular de "controle criminal" é aplicável. Parece provável que um 
número substancial de motoristas decide racionalmente se deve ou não 
observar as multas de estacionamento, contra a probabilidade e o custo 
de ser descoberto. Alguém esperaria um relacionamento simples e direto 
entre a freqüência de infrações com o tipo de patrulha e o tipo de multa. 
Os motoristas se comportam dessa maneira racional por duas razões. 
Existe uma pequena, se existir, reprovação ligada à transgressão pelo 
estacionamento irregular, e tanto a oportunidade como as conseqüências 
de ser descoberto são razoáveis e precisamente conhecidas. 

Muitos crimes, por outro lado, são crimes porque constituem uma 
infração de direitos: é errado furtar, por exemplo, de uma forma tão 
diferente como é errado se gabar de uma multa por estacionamento irre
gular. Um estigma conduz à primeira transgressão. Pessoas obedecem à 
lei não porque a vejam como um curso racional de ação. Elas assim pro
cedem porque é errado o cometimento de crimes e porque elas têm o 
hábito de obedecer regras morais. Uma das mais importantes das funções 
policiais, talvez a primeira função, consiste na manutenção do senso 
público e da moralidade comum. Esta função é reconhecida por muitas 
polícias e por muitos analistas policiais, mas o principal é raramente con
siderado (MANNING, p. 1977. "O Trabalho Policial: A Organização 
Social do Policiamento", Londres, editora MIT, Inglaterra, é uma 
exceção à qual este artigo fica a dever algo). Tende a ser difícil a 
descrição precisa de como é executada esta função por meio de meios 
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simbólicos, posto que algumas destas simbolizações poderiam ser facil
mente identificáveis. Somente por sua presença a polícia já simboliza a 
presença do Estado na vida cotidiana - ela traduz o interesse estatal na 
preservação da ordem. À medida que a polícia é apresentada como parte 
íntegra do povo, ela simboliza a congruência de valores morais com os 
valores do Estado e os inerentes à lei penal; legitima o interesse do 
Estado na preservação da ordem e o seu monopólio no uso da força 
coercitiva. A continuidade e estabilidade da ordem moral é simbolizada 
pelos aspectos ritualísticos e cerimoniais do trabalho policial. 

Parece plausível que as estratégias de inibição empregadas pela 
polícia sejam analogamente importantes tanto para o que ela simboliza 
quanto para o que ela certamente realiza em termos de prisões. 
Parcialmente acidental e parcialmente por planejamento, o mito de eficá
cia tem envolvido estas estratégias. Os mais visíveis e espetaculares 
aspectos do trabalho policial implicam eficácia - o uso, por exemplo, de 
computadores, veículos com alta potência e avançada tecnologia de perí
cia criminal, dão à polícia a aparência de eficaz nas suas rotinas de 
desenvolvimento de estratégias. A apresentação da polícia na mídia de 
massa, particularmente na televisão e em histórias de filmes, tende a 
reforçar esse visão. Esse mito de eficácia em somente inibir, funciona 
corretamente para uma pequena parcela. Pessoas especializadas e experi
mentadas em violar a lei, provavelmente não endossem essa fama. 
Muitos daqueles que habitualmente respeitam a lei, não necessitam 
coerção para agirem assim, somente uma pequena parcela é inibida por 
causa dos riscos que representa a presença da polícia. A mais importante 
função das estratégias de rotinas de inibição é simbólica. A existência de 
uma organização, a qual à vista da maioria das pessoas, tem uma alta 
capacidade inibitória, representa, para essas pessoas o valor e a necessi
dade da lei penal e das convenções morais tendo a polícia na base desse 
processo. 

Se as estratégias de inibição da polícia operam nesta linha de 
raciocínio, fica mais claro por que as alterações de estratégias parecem 
ter pouco efeito sobre o crime. Em primeiro lugar por causa da crença da 
população na habilidade para prender criminosos não diminui a partir de 
uma apreciação correta de suas estratégias, mas a partir de uma série 
difusa de impressões obtidas através de terceiros. Assim, mudanças na 
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capacidade da polícia irão somente afetar as pessoas de modo marginal e 
vagarosamente. Em segundo lugar, mudanças na crença sobre a eficácia 
policial, por si só, não predisporiam ao crime aquele que mantivesse esta 
certeza, mas corroeriam os valores que compõem os conceitos de morali
dade pública, e, como conseqüência, eles poderiam, mais prontamente, 
violar a lei. 

Este tipo de perspectiva no trabalho de polícia tem várias implicações 
na organização do serviço policial. A mais importante delas é que a polícia 
está falhando somente em tem1os de uma meta inatingível, que é o con
trole do crime. Índices crescentes de crimes não deveriam ser atribuídos 
exclusivamente aos policiais, pois o crime é determinado por uma multi
plicidade de fatores dos quais somente poucos ficam dentro da capacidade 
de controle policial. O corolário disso é que não é provável que taxas cres
centes de crimes sejam estancadas simplesmente por aumentos no poten
cial humano policial, número de componentes, a menos que se promovam 
aumentos tão vastos e intensivos que transformem completamente toda a 
base da vida civil. O crime justifica aumentos no potencial humano poli
cial (efetivo) e em recursos o suficiente para que se crie mais trabalho para 
a polícia. Policiais adicionais absorverão este trabalho extra, porém nada 
garante que haja reversão do quadro criminal. 

Ao desenvolver novas estratégias, a polícia não deveria necessaria
mente se empenhar em fazer cumprir a lei como primeiro objetivo. A 
perspectiva de "controle do crime" tende a transformar a aplicação da lei 
de um meio - de manutenção de convenções de moralidade pública e 
direitos - para um fim em si mesmo. O fazer cumprir a lei simplesmente 
por serem leis, pode fazer muito mais para deteriorar essas convenções 
do que para sustentá-las, se elas não são aceitas pela moralidade pública. 

Há outras dimensões de estratégia para que os encarregados de 
fazer cumprir a lei possam aumentar as convenções de moralidade públi
ca. De certo modo, parece correto que a eficácia dessas estratégias 
provoque uma relação inversa de explicitação desses objetivos. 
Programas como as campanhas de esclarecimento e integração escolares, 
que possuem um ar de "educação moral", podem ter um impacto limita
do. Aqueles que tiram partido do potencial simbólico da existência de 
estratégias policiais, podem ter mais sucesso. Por exemplo, o trabalho 
das patrulhas uniformizadas que atuam em área não criminal, tende a ser 
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subvalorizado por policiais, por não ser um serviço verdadeiramente de 
polícia. Entretanto, incidentes como brigas domésticas, queixas e desor
dens, são normalmente aqueles em que tem havido quebra nos padrões 
de conduta, mesmo havendo pequena possibilidade ou necessidade de 
invocação do processo criminal. Pode haver algum valor em dar maior 
ênfase à interferência policial em tais incidentes: a resolução bem suce
dida desses problemas pela polícia afirma a existência de padrões públi
cos de conduta e simboliza muito claramente a interpretação da lei com 
os padrões de moral. 

Esta visão do trabalho policial implica que a relação entre a legali
dade das ações policiais, observadas nos processos criminais, e sua eficá
cia é falsa. Os requisitos do processo criminal são também observados 
freqüentemente como meros constrangimentos à eficácia policial. De 
certo modo até, muitas falhas que se verificam nos direitos dos transgres
sores podem ter conseqüências mais danosas que as falhas que assegu
ram suas condenações. O desembolso em implementar mudanças organi
zacionais, que reduzirão as ações ilegais da polícia, provavelmente irão 
também diminuir aquelas que valorizam as estratégias inibitórias de 
apreensão e detenção. 

Finalmente, é concebível, direito, que se force a população a obede
cer às leis, que a polícia possa em verdade destruir a possibilidade das 
pessoas se autopoliciarem. Se é assim, a necessidade pressiona a polícia 
a mudar o modo como se apresenta em público. Qualquer que seja o 
caso, a necessidade de ser "controladora do crime" de ficar insustentável 
nos próximos poucos anos, porque não há razão para antecipar qualquer 
nivelamento ou redução nos índices de criminalidade. A dificuldade para 
a polícia será em se desembaraçar do seu presente papel sem causar 
danos à sua credibilidade e sem acelerar o aumento da criminalidade. As 
pessoas tem-se policiado com o policial de sua imaginação, elas tem-se 
fiscalizado no cumprimento da lei enquanto acreditam que a fiscalização 
é externa. As reações à descoberta da frouxidão desse sistema podem ser 
afetadas pela maneira pela qual a população faz essa descoberta, sendo 
importante que a polícia abandone seu papel de única "controladora do 
crime" voluntariamente antes que se ache usurpada do mesmo. Se a polí
cia tomar a frente em agir no limite de suas capacidades, a população 
poderá estar preparada para redesenvolver mecanismos que levem ao 
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respeito à lei. Se, entretanto, a polícia continuar a clamar essa respon
sabilidade unicamente para si, deve-se ficar preocupado com as conse
qüências a serem observadas no desempenho dessas funções. 

FUNÇÕES DA UNIDADE DE PESQUISA (RESEARCH UNIT) 

A Secretaria da Administração tem autoridade estatutária para con
duzir e apoiar financeiramente pesquisas dentro da política criminal e 
política social (incluindo relações com a comunidade) e, dentro do 
processo criminal, as causas da delinqüência, o uso indiscriminado de 
drogas, o tratamento de transgressões e coisas relacionadas. A Unidade 
de Pesquisa do Gabinete de Administração, fundada em 1957, administra 
essas atividades. 

A Unidade de Pesquisa presta um serviço abrangente de pesquisas e 
informação profissional dentro das ciências sociais, incluindo 
Criminologia. Inicia e conclui pesquisas para fins administrativos ou 
para formulação de políticas. Fornece informações para o Gabinete de 
Administração sobre pesquisa em ciências sociais, estimula e assiste 
essas pesquisas por universidades e outras organizações e analisa ajudas 
financeiras para pesquisas. 

Universidades e outras instituições considerados os projetos de 
pesquisa de possível interesse para o Gabinete de Administração, são 
convidadas a entrar em contato com o Escritório Central da Unidade de 
Pesquisa, para onde os pedidos de concessão de subvenções para 
pesquisa devem ser endereçados. A Unidade de Pesquisa é o órgão ofi
cial nacional perante o programa internacional do Congresso Europeu. 
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VIII. A POSIÇÃO E O "STATUS" DOS MILITARES 

ALAOR SILVA BRANDÃO, Coronel da Reserva 
da Polícia Militar do Estado de São Paulo; Ex

Comandante do Policiamento da Zona Norte da 
Capital de São Paulo; Diplomado no Curso de 

Extensão de Ciência Política da UnB; Diretor do 
Clube de Oficiais da Polícia Militar do Estado de 

São Paulo. 

SUMÁRIO 

1. Introdução. 2. O que é "militar". 3. Desmilitarização. 4. 
Conclusões. 

1. INTRODUÇÃO 

Nosso país vem atravessando uma atmosfera muito perigosa nos 
anos que sucedem a famosa euforia da "Era Jucelino". 

Após uma esperança longínqua no "País do Futuro" e os arroubos 
de neo-ufanismo do "Milagre Brasileiro", restou um ambiente de certa 
frustração na sociedade, coincidindo com o fim dos ditos "Governos 
Militares". 

Por essa época, o mundo todo via se esboroarem as decantadas teo
rias econômicas e sociais, quer da esquerda quer da direita. Nosso país 
não escapa a essa "débâcle" e pior - sendo uma sociedade ainda periféri
ca - é atingido em primeiro lugar pelos males e por último pelos benefí
cios de qualquer alteração. 

Nossa sociedade passa por um verdadeiro cataclisma, assistindo à 
derrocada dos princípios que nortearam nosso país e à negação das pre
missas que se constituem na base dos silogismos éticos. 

Nesse quadro, como é comum ocorrer, culpa-se o "velho-regime" 
dos males experimentados. Mas o que é no nosso caso, o "velho 
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regime"? É o mais próximo, que mais vivo está na memória de todos e 
que acaba de ser derrogado: o "regime militar". 

Fossem só as conseqüências históricas desse raciocínio, não haveria 
o que lamentar. Mas o pior é que se instalam idiossincrasias avessas a 
tudo que genericamente possa ser tachado de "militar". Não que o 
"regime" passado não tivesse seus defeitos - teve-os e grandes mas 
agora é debitado à conta dos "Militares" tudo que de errado se produziu 
no país nos últimos anos. 

E, no bojo desse raciocínio, as Polícias Militares entram como pivô 
da questão, embora essa conclusão seja mera manobra diversionista. 

Passam as PMs a ser atacadas pela sua "subordinação ao Exército" 
( como se isso fosse verdade) e pela sua violência, aqui com altíssima 
dose de exagero e má vontade. 

A solução apontada pelos "juristas" de plantão é, senão ridícula, 
pelo menos curiosa: desmilitarizar as polícias. 

Ficam então no ar duas questões: 
1. O que é na realidade, "militar"? e 
2. A desmilitarização é um remédio ou um veneno? 
São essas questões que pretendemos analisar à luz de fatos e não de 

chavões e lemas pa11idários. 

2. O QUE É "MILITAR"? 

Etimologicamente Militar, que tanto pode ser verbo, como adjetivo 
ou substantivo, vem de "Militare", verbo latino cujo significado era tanto 
o de combater, pugnar, como o de trabalhar, fazer esforço e até exercitar 
práticas amorosas, como queria Ovídio. 46 

Mesmo hoje, verifica-se que "militar" como verbo significa "traba
lhar" empenhar-se. É comum ouvir-se que "fulano milita no fórum 
cível". Cícero usava a expressão "militia urbana" para caracterizar o ofi
cio ou exercício dos advogados.47 

46 CRETELLA José & CINTRA, Geraldo Ulhoa. Dicionário Latino Português. Cia Editora 
Nacional; São Paulo. 
47 CRETELLA JÚNIOR, José. et al; Op Cit. 
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Pode-se concluir daí que a raiz de "militar" está muito mais no "tra
balho" do que na prática belicosa, significado que surgiu posteriormente. 

Verdade é que, por séculos, a idéia de militar esteve ligada ao exer
cício das armas, e ainda hoje essa conotação é a mais corrente. 

No entanto, é necessário que se faça uma análise daquilo em que se 
constituem hoje as organizações militares. 

País de forte tradição pacífica, o Brasil tem em todos os ditos "mi
litares" (Forças Armadas, Policiais Militares, Bombeiros Militares) 
maiores funcionários de paz do que de violência (ao contrário do que 
apregoam os meios de comunicação). 

Não é preciso ir muito longe para se constatar a larga folha de 
serviços da Força Aérea na comunicação com regiões do país, onde o 
Correio Aéreo Nacional levou desde os primórdios de sua criação a única 
manifestação oficial aos habitantes daquelas paragens. Levava notícias, 
remédios, alimentos, trazia doentes, produtos locais e correspondências. É 
um serviço eminentemente "civil'' executado por militares. 

Há poucos dias o resgate de uma tripulação de pescadores por uma 
fragata da Marinha em águas do Rio Grande do Sul atesta a importância 
"civil" daqueles militares, sem receio do paradoxo. 

E o Exército? Quantas estradas de rodagens e ferrovias, pontes, 
canais, foram construídas pelos homens de verde-oliva! Serão estas 
ações belicosas? 

Finalmente chegamos às Polícias Militares. Possivelmente sejam 
elas as únicas organizações que respondem "presente" em todos os 
mU1"icípios brasileiros. 

Nas grandes cidades, e São Paulo é exemplo mais forte, grande 
parte das ocorrências atendidas são ... ligadas à saúde dos cidadãos. É a 
viatura que conduz a parturiente à maternidade, ou o operário ferido ao 
pronto-socorro. 

É notório que o primeiro a ser acionado nas calamidades é o 
Bombeiro - que é tão militar quanto os demais. 

Por tudo isso conclui-se que ser militar não é ser necessariamente 
belicoso ou violento. 

Mas o que é ser militar, então? É pertencer a uma classe que 
margeia o sacerdócio - um sacerdócio não religioso, mas cívico - de 
atendimento aos cidadãos e aos interesses da comunidade. 
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Ser militar é ser um servidor que tem capacidade de lutar com 
tenacidade, sofrer com estoicismo, perder sem despeito e vencer sem 
vaidade.48 É uma pessoa que sente o regime de emergência ( ou de pron
tidão) como algo normal em sua vida. É alguém preparado para as vicis
situdes, para deslocamentos extemporâneos e até para morrer ( ... com 
sacrifício da própria vida ... - assim se faz o juramento). 

É um homem ou uma mulher atento à disciplina, não por mera obe
diência, mas por sentir que a ordem dada é algo necessário. 

3. DESMILITARIZAÇÃO 

Com o fim do regime de 1964, a Sociedade, movida por políticos, jor
nalistas e alguns "intelectuais", passou a contestar os valores que vigeram 
entre 64 e 84, mesmo que fossem valores perenes ou anteriores a 64. 

Com isso instalou-se uma febre antigoverno, consubstanciada nas 
campanhas de privatização e na diminuição da influência do Estado na 
sociedade. 

No capítulo "Segurança Pública", a moda é desmilitarizar as PMs. 
Na realidade, o alvo colimado por esses intelectuais é mesmo as 

Forças Armadas, num arroubo de revanchismo e de falta de bom senso. 
Mas, como é difícil atacar o cerne da questão, passam a desbordar e 
atacar, de início as Polícias Militares com argumentos até infantis, quan
do não ridículos. 

Entre esses argumentos estão: 
1. As Polícias do Mundo são civis, pois trata-se de uma atividade 

"civil". 
Na verdade a premissa é falsa, pois raramente as Polícias são civis 

ainda que não tragam ostensivamente a condição de "militares". Estão aí 
para provar a "Royal Mounty Police" canadense, a "Gendarmeria 
Nacional Argentina", a "Gendarmerie" francesa, os "Carabineiros" 
chilenos, os "Carabinieri" italianos, etc. A função realmente é civil, mas 
praticamente executada por militares. 
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2. As PMs são subordinadas ao Exército. 
Aqui opera a meia verdade, tão a gosto dos nossos já conhecidos 

pseudo-intelectuais. Realmente há um certo grau de subordinação das 
PMs ao Exército, mas no tocante à uniformização das armas, equipamen
tos, insígnias. Nunca na parte operacional de Segurança Pública, que 
aliás não é o "metier" do Exército. Mesmo assim, caberia a pergunta: 
Qual o mal de alguém estar subordinado a um organismo legalmente 
constituído e cuja missão nada tem de pejorativo? Além disso, como há 
o Serviço Militar, todo brasileiro está subordinado a alguma das Forças 
Armadas. Qual o mal disso? 

3. A PM é violenta porque é militar. 
Primeiramente, o que hoje é violento é a sociedade (não a brasileira, 

mas toda a Sociedade Mundial). As razões são de origem sócio
econômicas, escapando a uma análise do ponto de vista policial. 

As Polícias, ao atuarem nesse quadro, necessitam agir com violên
cia igual ou superior para poderem exercer o seu papel coercitivo. É 
como operar uma câmara hiperbárica: necessita-se pressão igual ou 
superior para que se possa influir. A mudança desse estado de coisas 
passa muito mais pelos meios de divulgação (tão ácidos em relação à 
Polícia) do que pelos meios de segurança. 

Daí que, militar ou não, a violência persegue as Polícias. Vimos há 
pouco tempo o tratamento dado pela Polícia dos Democráticos Estados 
Unidos a imigrantes mexicanos. 

4. As PMs são remanescentes da "Ditadura". 
Na realidade essa afirmativa não deveria sequer ser comentada, 

dado o elevado grau de ignorância de seus autores. 
As PMs, a rigor são mais antigas que a própria Independência, pois 

a Guarda Real de Polícia veio com D João VI e daí se originaram as 
PMs, com diversos nomes no Brasil. 

A "Guarda Nacional Republicana" de Portugal tem em seus re
gistros, como fato honroso, o de ter dado origem às PMs do Brasil. 

Mais longe que isso, é verdade que antes da vinda da Fann1ia Real, 
desde as ordenações Filipinas, órgãos policiais já eram constituídos mili
tarmente. 
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4. CONCLUSÕES 

Como se viu, a moda vigente de se atirarem na natureza militar da 
Polícia todos os males da Sociedade, tem duas conotações: a ignorância 
e a má vontade. 

Nos nossos dias, o "status" de militar envolve uma gama muito 
grande de profissões, sendo característica sua, apenas componentes for
mais favoráveis. 

A própria atividade não caracteriza a profissão. Vejamos, por exem
plo um controlador de vôo. Pode ser um Sargento da FAB, que obvia
mente é militar; mas a atividade nada tem de belicosa. Vejamos um 
cartógrafo do Serviço Geográfico do Exército. Nem sequer armas ele 
necessita portar. 

A grande característica das organizações militares é que possuem 
hierarquia e disciplina, que são as pilastras de qualquer organização, mas 
que nos militares assume foros de religiosidade. 

Combater organizações que podem ter falhas ( são compostas por 
seres humanos) mas que vem apresentando uma folha de serviços 
inigualável por todos os cantos do país, consiste uma atitude que, além 
de reprovável e antipatriótica, é, também, antipopular. 

São Paulo, 28 de maio de 1996. 
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IX. O JUÍZO ESPECIAL CRIMINAL E A SOCIEDADE 

ABELMÍDIO DE SÁ RIBAS, Tenente Coronel da 
Polícia Militar do Estado do Paraná e sociólogo. 

A legislação penal e processual penal brasileira, embora tenha seu 
valor, é comumente considerada defasada e anacrônica, por não estar 
compatível com a evolução da criminalidade e também pelos excessivos 
procedimentos jurídico-burocráticos que, não raro, inviabilizam a efetiva 
aplicação da justiça. 

Com isso, o cidadão comum tem uma imagem distorcida dos órgãos 
do Poder Executivo encarregados dos serviços de segurança pública e 
defesa de direitos; dos órgãos do Poder Judiciário encarregados da 
prestação jurisdicional; e do Poder Legislativo, que é o encarregado de 
produzir leis adequadas às expectativas da população. 

Por essa imagem distorcida, aos olhos do cidadão, os órgãos polici
ais são corruptos e violentos; os órgãos do Ministério Público defendem 
os interesses dos poderosos; a Justiça é lenta e ineficaz, quando se con
segue acessá-la, e o Poder Legislativo é incompetente para cumprir seu 
papel e busca sempre benefícios pessoais. 

Nesse contexto de descrédito, produzindo significativo impacto 
social, surgiu a Lei federal nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, dispon
do sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Na esfera criminal, 
especialmente, as mudanças preconizadas pela nova lei começam a pro
duzir efeitos positivos e motivadores. 

O cidadão quer um atendimento rápido e eficiente dos órgãos poli
ciais quando sente o risco imediato ou potencial à sua integridade física 
ou ao seu patrimônio. Pouco lhe interessa, na realidade, se é atendido por 
um órgão policial militar ou civil, fato irrelevante desde que seja bem 
atendido, pois o Estatuto do Agente Público não é notado pelo usuário 
do serviço. 

Também quer que o conflito/problema em que se envolveu seja sub
metido ao Poder Judiciário, no mais curto prazo possível, sem intermedi-
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ações absolutamente dispensáveis. Isso se toma possível, na medida em 
que a lei impõe o encaminhamento imediato do autor, da vítima e teste
munhas (art. 69) ao Juizado Especial e dispensa o inquérito policial (art. 
77, § 1 º) - uma peça draconiana - que atrasa a aplicação da justiça, 
notadamente nos casos de competência do Juizado Especial Criminal -
infrações penais de menor potencial ofensivo, cominadas com pena má
xima não superior a um ano. Nesses casos o cidadão tem um novo di
reito, o de não ser mais obrigado a dirigir-se ou se ver conduzido de um 
órgão policial a outro, pois aquele que atender à ocorrência adotará as 
medidas necessárias e fará o encaminhamento direto ao Juizado 
Especial. Assim não haverá perda de tempo, duplicidade de esforços e 
desperdício de recursos públicos, com a conseqüente melhoria de 
imagem dos órgãos policiais. 

Estes, por sua vez, também vão auferir outros benefícios decor
rentes da lei, pois a Polícia Militar , que possui integrantes habilitados 
para elaborar o termo circunstanciado, tem a oportunidade de prestar um 
atendimento mais ágil e eficaz às ocorrências, coroando seu trabalho 
com o encaminhamento ao Juizado Especial, sem outras delongas que 
irritam o cidadão, imobilizam as viaturas operacionais e respectivos 
patrulheiros e impedem ou retardam o atendimento a novas solicitações 
da comunidade; enquanto a Polícia Civil poderá direcionar seu pessoal 
para a investigação criminal, que é sua principal atividade no exercício 
da polícia judiciária. Hoje é comum os reclamos de que há acúmulo de 
inquéritos e que, por insuficiência de pessoal, o próprio trabalho de 
investigação fica comprometido. 

Agora, excluídos os casos de competência do Juizado Especial 
Criminal, ou seja, a maioria das infrações penais cometidas, os policiais 
civis poderão atualizar o andamento de inquéritos que ainda sejam 
necessários e dedicar-se aos casos mais graves que exigem um trabalho 
investigatório técnico-científico, capaz de dar adequado suporte ao 
processo penal e conseqüente aplicação da justiça. 

Os bons policiais, militares e civis, podem perceber que a lei auxi
liará também no sentido de diminuir a falsa idéia de violência e cor
rupção policial como algo generalizado, quando se sabe que somente 
uma minoria - por desvio de caráter e não de formação - envereda por 
esses caminhos. 
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Ora, tendo que levar o autor, a vítima e testemunhas ao Juízo 
Especial Criminal, é evidente que um policial, mesmo com tendência 
para a corrupção ou violência, pensará duas vezes antes ficar exposto à 
constatação de sua conduta por todas essas pessoas, mais o juiz e o pro
motor, e sujeito ainda às sanções decorrentes. O mais provável é que, 
satisfeito por verificar que seu trabalho se realiza por completo indo até 
o Juizado, sentir-se-á motivado a somar-se à infinita maioria de bons 
policiais que trabalham de maneira essencialmente ética. 

Até o advento da Lei nº 9.099/95, pode-se dizer que mesmo os bons 
policiais militares estavam trabalhando desmotivados profissionalmente. 
Além de exporem suas vidas no confronto diário com marginais, eram 
forçados a uma "ciranda", demorada e quase sempre inútil, por delega
cias e sequer faziam idéia de que houvesse continuidade ao arriscado tra
balho que tinham realizado não raro o infrator deixava a repartição 
policial civil antes do condutor da ocorrência. 

O policial civil, com os mesmos desvios de caráter e de conduta -
corrupção e violência - sequer terá a oportunidade de constranger o 
cidadão, pois a maioria dos casos não passará mais pela delegacia; e o 
que atender a uma ocorrência também ficará exposto diante de todas as 
pessoas já mencionadas no Juizado Especial. Com toda a certeza, os 
bons policiais civis ficarão satisfeitos em ver reduzida a possibilidade de 
atuação dos maus profissionais, e, agora, com mais tempo disponível, 
sentir-se-ão motivados a realizar o trabalho de investigação criminal no 
elevado nível técnico-profissional que desejam para a sua instituição. 

Bem, e quanto ao cidadão? Alguém tem dúvida de que o cidadão 
não quer e não agüenta mais ser constrangido, achacado e agredido nas 
ruas, praças ou nos recônditos de uma delegacia por maus policiais? 
Alguém tem dúvida de que o cidadão não quer ficar "passeando" de um 
órgão policial a outro, perdendo tempo e seu horário de labor? Alguém 
tem dúvida de que o cidadão quer ter acesso rápido à justiça e não ficar 
aguardando por uma decisão, cuja demora fortalece a impressão de 
impunidade e estimula a ocorrência de novas infrações penais? 

Pois agora, mais do que nunca, o cidadão pode e deve exigir do 
Estado um atendimento ágil por parte da polícia, o encaminhamento 
imediato ao Juizado Especial, e, deste, a conseqüente e diligente decisão 
para os casos de infrações penais de sua competência. Mesmo que, para 
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isso, o Estado tenha que superar interesses corporativistas baseados no 
medo das mudanças, no personalismo barato, na intenção de manter o 
poder e o tráfico de influência ou em outros propósitos nem sempre con
fessá veis. Afinal, se fosse para manter tudo como está, não seria 
necessária a nova lei. Por outro lado, a expectativa social é de que os 
serviços públicos sejam prestados de maneira ágil e eficiente pelo 
Estado, desde o atendimento à ocorrência até a prestação jurisdicional. E 
o Estado, a rigor, nada mais é do que um ente jurídico a serviço da 
sociedade. Ou não? 
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X. AUTORIDADE POLICIAL E A LEI N9 9.099/95 ALGUMAS 
CONSIDERAÇÕES 

MARCELO CORTEZ RAMOS DE PAULA, 1 º 
Ten PM da Polícia Militar do Estado de São Paulo e 

Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de 
São Bernardo do Campo. 

SUMÁRIO 

1. Introdução. 2. Autoridade Policial uma análise do termo. 3. 
Quem é Autoridade Policial. 4. Autoridade Policial à luz da Lei 
9.099195. 

1. IN_TRODUÇÃO 

Com a recente edição da Lei nº 9.099/95, de 26.09.1995, que disci
plina o funcionamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, nosso 
sistema jurídico, sobretudo no ramo do direito penal, sofreu saudável 
ruptura, advinda de importantes alterações de ordem processual e de 
direito material que fizeram por dar nova configuração a procedimentos 
que já não demonstravam estar de acordo com os anseios cada vez mais 
prementes de justiça rápida e eficaz na sua função básica de pacificação. 
Dentre várias discussões importantes, umas mais de caráter teórico
acadêmico, outras mais de cunho prático, destaca-se, para nós, a polêmi
ca em torno da expressão "autoridade policial'', especialmente no que diz 
respeito ao seu exato significado e, via de conseqüência, às pessoas que 
podem ser por ela identificadas. 

Isso porque o art. 69, do citado diploma legal dispõe: 
"e o encaminhará imediatamente ao Juizado, com o autor do fato e 

a vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais 
necessários. " 
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Embora pareça preocupação de somenos importância diante dos 
avanços que a lei trouxe à nossa ordem jurídica, o desacerto diante dessa 
questão mostrou-se de elevada importância e relevante aplicação prática, 
já existindo notícia de sérios entraves à aplicação da norma, o que, de 
certa forma, esvazia aquele que talvez seja o seu maior objetivo: a celeri
dade. 

Tanto é assim que, em recente editorial publicado no jornal O 
Estado de São Paulo, o problema foi desta forma retratado: "A incom
preensível rixa para a população, bem entendido entre a Polícia Civil e a 
Polícia Militar se transfere para este terreno, que deveria ser neutro. Para 
a população, que quer justiça rápida e acessível, pouco importam as prer
rogativas dos delegados e as aspirações dos policiais militares. O essen
cial é que o relatório chegue ao juiz, junto com o autor e vítima." 
(Editorial de O Estado de São Paulo, segunda-feira, 04 de dezembro de 
1995, p. A3). Embora distorcido por carecer de fundamentação mais téc
nica, o trecho transcrito espelha, de forma precisa, as posturas que deseja 
a sociedade sejam adotadas pelas autoridades públicas. 

Nos debates que tiveram lugar durante o período de vacatio legis da 
referida lei, o assunto foi colocado em discussão, evidenciando-se, de 
início, duas correntes básicas: uma, que encontra eco na opinião dos 
Delegados de Polícia, a entender que é autoridade policial somente o 
Delegado de Polícia, invocando como fundamento para este posiciona
mento os art. 4º e seguintes do Código de Processo Penal, que tratam do 
Inquérito Policial; outra, esposada pelo nosso Tribunal de Justiça (ao 
menos é a opinião do Exmo. Sr. Des. Weiss de Andrade, então 
Presidente do TJ e de outros Desembargadores que compõem o Órgão 
Especial da Magistratura)50

, a entender que autoridade policial, além do 
Delegado de Polícia, também é todo Policial Militar. Em torno dessa 
segunda posição surgiram algumas outras, que fazem incluir na definição 
de autoridade policial os Policiais Ferroviários e Rodoviários Federais, 
nos termos da lei. 

49 Lei Federal n 9.099, de 26 de setembro de 1995, publicada no D.O.U., Seção I, 27.09.1995, p. 15.033. 
50 Seminário sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, realizado em 12 de novembro de 1995, em São 
Paulo, sob a coordenação da Polícia Militar do Estado de São Paulo e com a participação de representantes 
da Magistratura paulista. 
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De qualquer forma, parece-nos que a dúvida toda pode ser resumida 
no seguinte questionamento: autoridade policial é só o Delegado de 
Polícia ou há outras categorias de servidores públicos às quais se pode 
dar essa denominação? 

Uma análise mais apressada e que se restringe ao exame único e 
exclusivo da lei Processual Penal nos conduziria a entender como correta 
a primeira posição, vale dizer, só o Delegado de Polícia seria autoridade. 
policial. Mas essa é uma análise um tanto quanto simplista e que peca 
pela superficialidade, subvertendo a máxima segundo a qual as coisas 
são aquilo que são, e não o que se diz que são. Em outras palavras, seja 
por usos e costumes, seja por vício de interpretação legal, adotamos 
como significado de uma expressão aquele que uma lei aparenta dar, em 
detrimento do seu real significado, em todos os aspectos ( etimológico, 
lógico, histórico, etc.). 

Com efeito, os usos e costumes por nós seguidos ao longo de largo 
tempo, no que tange ao jargão policial, sedimentaram o entendimento de 
que o Delegado de Polícia ( ou qualquer outra denominação que ao longo 
dos tempos recebeu aquele funcionário incumbido da apuração de 
infrações penais) é a autoridade policial, e somente ele. 

O que proponho neste breve e singelo trabalho, é procurar resta
belecer o real significado da expressão "autoridade policial", por meio 
de uma análise sobre os seus mais variados aspectos, de forma a reduzi
la a um significado comum, a partir do qual se possa compreender quem 
é autoridade policial, criando condições para que o questionamento pro
posto seja respondido com maior segurança. 

2. AUTORIDADE POLICIAL - UMA ANÁLISE DO TERMO 

A palavra autoridade provém do latim auctoritate e possui vários 
significados, segundo nos informa o Novo Dicionário Aurélio da Língua 
Portuguesa51

, tais como direito ou poder de se fazer obedecer, de dar 
ordens, de tomar decisões, de agir; aquele que tem tal direito ou poder; 

51 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda (Coordenador). Novo Dicionário Aurélio da Língua 
Portuguesa. 2ª ed., Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1986. 
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os órgãos do poder público; aquele que tem por encargo fazer respeitar 
as leis; representante do poder público; domínio, jurisdição; indivíduo de 
competência indiscutível em determinado assunto. 

Plácido e Silva, em sua festejada obra "Vocabulário Jurídico"52 
, 

comenta: " ( ... ) Em sentido geral, assim, autoridade indica sempre con
cessão legítima outorgada à pessoa, em virtude de lei ou de convenção, 
para que pratique atos que devam ser obedecidos ou acatados, porque 
eles têm o apoio no próprio direito, seja público ou seja privado.( ... )" 

Segundo o renomado jurista Godofredo da Silva Telles Júnior, cita
do pelo eminente Álvaro LAZZARINI na já clássica obra Direito 
Administrativo da Ordem Pública53

, "Autoridade, i,ara o direito, é o 
poder pelo qual uma pessoa ou entidade se impõe às outras, em razão do 
seu estado ou situação. É o poder de direito de uma pessoa, em virtude 
de sua especial capacidade de fato. ( ... )" 

É intuitivo que o significado que motivou a adoção do termo como 
ele é aqui analisado é o que se refere àquele que tem o poder de se fazer 
obedecer, de dar ordens, de tomar decisões, de agir enfim. Esse poder, 
aliás, decorre da oficialidade que cerca os atos praticados pela autori
dade, uma vez que constituem atos administrativos em sua grande maio
ria, dotados, por isso, de auto-executoriedade e presunção de legitimi
dade, dentre outros atributos. Bem assim também, são atos estribados em 
leis, das quais provém também a "autoridade" de que se revestem para a 
sua execução. 

Assim definida, a autoridade pode ser qualquer pessoa a quem a lei 
cometa certa competência (melhor definida, às vezes, como dever) para 
realizar este ou aquele ato administrativo. Portanto, é essencial que essa 
pessoa esteja investida num cargo público ou, ao menos, de uma função 
pública, sob pena de seu ato estar inquinado de nulidade, por faltar um 
de seus requisitos. De notar-se então que a autoridade provém de uma 
confluência entre a vontade da lei que estabelece as competências e os 
atos a serem praticados por certa categoria de servidor. 

Autoridade é, então, a um só tempo, o poder de imposição, decor
rente da vontade da lei, e aquele que detém esse poder, em nome da lei. 

52 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. 11ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 1991, v. 1. 
53 LAZZARINI, Álvaro et alii. Direito Administrativo da Ordem Pública. 2ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 
1987, p. 55. 
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Restaria agora definir o que se pretendeu ao acrescer ao termo 
autoridade o termo "policial". Duas colocações parecem adequadas a 
esse respeito, num primeiro momento: o designativo "policial" estaria a 
revelar que aquela categoria de autoridade composta apenas por inte
grantes das polícias (na sua acepção mais restrita) ou que a atividade por 
eles desenvolvida é atividade de polícia, assim entendida a que decorre 
do poder de polícia. 

Se tomarmos a expressão autoridade policial num sentido mais 
amplo, parece mais adequado que a entendamos obedecendo às con
clusões que derivam da segunda colocação, isto é, a que relaciona o de
signativo policial às atividades de polícia desenvolvidas pelas autori
dades. Isso porque, como se viu retro, a própria noção de autoridade 
encontra-se intimamente relacionada com uma situação de poder fazer 
algo, de atividade, portanto. 

Estabelecidas estas colocações, teríamos então um conceito bastante 
amplo e por isso de interesse para este estudo do que viria a ser autori
dade policial, isto é, toda a pessoa investida num cargo público ou 
função pública ao qual a lei cometa uma certa competência, bem como o 
necessário poder para realizá-la. 

É óbvio que esta noção, como já frisei, é bastante ampla e se consti
tui numa conseqüência lógica da exposição feita, não interessando, para 
os estritos limites do presente tema, nela aprofundar-se. 

Aliás, a doutrina ligada ao processo silencia no tocante ao assunto, 
havendo, nos principais manuais de Processo Penal, apenas citações rá
pidas e superficiais sobre a questão, tratando do assunto sem envolvê-lo 
na polêmica que foi aqui lançada, tornando difícil invocá-la com o 
escopo de nela apoiar-se ou dela afastar-se. 

Em sua virtuosa obra Prática de Processo Penal, Tourinho Filho 
traduz tal posicionamento doutrinário ao afirmar: "Essas funções de 
Polícia Judiciária são exercidas pelas autoridades policiais, os Delegados 
de Polícia. "54 

• Importante frisar que a citada obra cuida apenas e tão 
somente, como o título está a indicar, do processo penal, dando à matéria 
um tratamento prático, o que explica a pouca atenção reservada à analise 

54 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Prática de Processo Penal. 15ª ed., atualizada e ampliada. São 
Paulo, Saraiva, 1993, p. 2. 
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do assunto, que poderia induzir a conclusões precipitadas e, pior, equivo
cadas, como será visto mais adiante. 

Por isso, é oportuno voltar à questão inicial deste breve estudo, 
restringindo-a ainda mais, para cingi-la aos limites da lei criadora dos 
juizados especiais cíveis e criminais. 

3. QUEM É AUTORIDADE POLICIAL ? 

Parece ter ficado claro que, de fato, como sustentamos no início, a 
expressão "autoridade policial" sofreu restrições em seu significado que 
acabaram por desfigurá-la e, bem assim, por provocar o seu emprego em 
apenas algumas das situações em que tal se justificaria. 

Nesse passo, torna-se interessante tratar agora do que parece ter 
restado como conclusão razoável daquilo que já se articulou até o pre
sente: a par da autoridade policial a que se refere o nosso ordenamento 
processual penal ( que, em nosso sistema jurídico atual, é o Delegado de 
Polícia), e que poderíamos definir como uma das carreiras que detêm 
autoridade policial, há outras categorias de funcionários dotadas de 
poderes e competências que, por isso, são também autoridades policiais; 
poderíamos defini-las como autoridades policiais, "lato sensu". Veja-se 
que a expressão "autoridade policial", usualmente empregada para 
referir-se ao Delegado de Polícia, sofreu sim uma restrição em seu sig
nificado que é mais amplo e abrangente face às disposições de nosso 
Código de Processo Penal, de vez que há, sem dúvida alguma, servidores 
outros dotados pela lei de competências e poderes que os tornam autori
dades policiais. São poderes ~ competências que a lei prestigia a ponto 
de exigir do servidor que deles se encontra investido um comportamento 
diferenciado, ensejador, inclusive, de tratamento punitivo exacerbado 
para as condutas que guardem relação com o exercício de tais poderes 
(v. Lei nº 4.898/65). 

A propósito, equivoca-se quem diz encontrar no Código de 
Processo Penal o embasamento necessário para sustentar que é autori
dade policial o Delegado de Polícia. Tanto é assim que, durante bom 
tempo em época pretérita, mas não muito distante de nossos dias, quando 
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já em pleno vigor a lei processual atual, funcionaram, como autoridades 
policiais em nosso Estado, Oficiais da então Força Pública. Bastasse a lei 
adjetiva para apontar o Delegado de Polícia como autoridade policial, e 
exclusiva, não teríamos vivenciado tal situação sem caminhar na ilegali
dade. 

É necessário que, num processo de integração legislativa, inter
pretemos a lei processual à luz do que dispõe a Constituição Federal em 
seu artigo 144, § 4º, em que se lê: 

"( ... ) § 4º - Às Polícias Civis, dirigidas por delegados de polícia 
de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções 
de polícia judiciária e a apuração das infrações penais, exceto as mili
tares. ( ... ) " 

O exercício de integração legislativa proposto eqüivale à construção 
silogística, onde dizer que às Polícias Civis (leia-se por meio dos 
Delegados de Polícia e seus auxiliares) incumbem as funções de polícia 
judiciária (CF, art. 144, § 4º) e a apuração das infrações penais, exceto as 
militares e que a polícia judiciária será exercida pelas autoridades polici
ais (Código de Processo Penal, art. 4º, primeira parte) equivale a anun
ciar premissas, e afirmar que os delegados de polícia são autoridades 
policiais corresponde à conclusão. Mas daí a se afirmar que os delegados 
de polícia constituem o único corpo de servidores aos quais se pode 
referir como autoridades policiais, vai uma distância muito grande, 
fazendo por transformar esse exercício de lógica em sofisma, conduzin
do a uma conclusão equivocada, portanto. 

Creio que, com isso, e com a estreiteza de argumentos própria de 
um trabalho sem a preocupação de esgotar o assunto, ficou razoavel
mente claro que a expressão autoridade policial comporta, basicamente, 
dois significados: autoridade policial stricto sensu, que é a forma encon
trada no Código de Processo Penal, face ao que dispõe a CF em seu art. 
144, § 4º, e autoridade policial lato sensu, que são todos os demais servi
dores públicos dotados de poderes e competências relacionados à ativi
dade policial (numa visão mais "conservadora") ou à atividade adminis
trativa decorrente do poder de polícia (numa visão mais heterodoxa). 

Em recente trabalho publicado pela Escola Paulista da 
Magistratura, sob a coordenação de seu diretor, o eminente Des. Yussef 
Said Cahali, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, mais 
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uma vez socorreu-nos o ilustre Des. Álvaro Lazzarini, esclarecendo que 
"( ... ) a Autoridade Policial é um agente administrativo que exerce ativi
dade policial, tendo o poder de se impor aos outros nos termos da lei, 
conforme o consenso daqueles mesmos sobre os quais a sua autoridade é 
exercida, consenso esse que se resume nos poderes que lhe são atribuí
dos pela mesma lei, emanada do Estado em nome dos concidadãos". 55 

Feito isso, cabe passar a uma análise do assunto sob o prisma da 
recente Lei nº 9.099/95, que é o objetivo proposto. 

4. AUTORIDADE POLICIAL À LUZ DA LEI NQ 9.099/95 

O súbito interesse quanto à correta inteligência e aplicação do artigo 
69, da Lei nº 9.099/95, que tomou conta de vários setores ligados às 
ciências jurídicas e, em especial, aos meios policiais e forenses-criminais 
decorre, em parte, da necessidade e interesse em bem cumprir a lei - até 
para que não seja, em face dela própria - objeto de punição - e, por outro 
lado, de certa dose de orgulho em ostentar "título" que, principalmente 
em uma sociedade como a nossa, que ainda apresenta resquícios de patri
monialismo e personalismo, traduz poder e respeito. 

Os questionamentos que surgiram em face do dispositivo comenta
do foram vários: "A autoridade policial a que se refere é só o Delegado 
de Polícia ou o Policial Militar é também autoridade policial para os fins 
da lei ?" "Pode o BO/PM (registro de ocorrência lavrado por Policial 
Militar com todos os dados relativos ao fato) ser entendido como o 
'termo circunstanciado' a que se refere a lei?" Se negativas as respostas, 
poderia um Policial Militar ser processado e condenado por abuso de 
autoridade caso conduzisse o autor do fato, a vítima e as testemunhas 
diretamente ao juizado, sem passar pela delegacia de polícia?" 

Por aí se vê que o deslinde da matéria é de vital importância para o 
bom andamento dos serviços policiais e jurisdicionais, especialmente 
quando se está diante de lei que pretende dar celeridade à extinção dos 

55 LAZZARINI, Estudos de Direito Administrativo. Coordenação de Yussef Said Cahali. São Paulo, 
Revista dos Tribunais, 1995. 
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conflitos visando à pacificação, condição de elevada importância para o 
bem-estar da sociedade. 

É evidente que o posicionamento que defendo é o mais amplo, 
entendendo que, para os fins da lei dos juizados especiais, na parte que 
toca à matéria criminal, o Policial Militar é, sim, autoridade policial, por 
possuir poderes que, indubitavelmente, lhe dão capacidade para atuar na 
produção dos atos preparatórios da fase processual propriamente dita, 
previstos pela lei. Ou não é verdadeiro que pode um Policial Militar exi
gir de pessoas sob fundada suspeita a sua identificação? Que pode um 
Policial Militar conduzir pessoas às delegacias de polícia para serem os 
atos delituosos por elas praticados objeto de registro em Boletim de 
Ocorrência para posterior instauração de procedimento apuratório 
(inquérito policial), quando não presente a situação de flagrância? Que o 
Policial Militar pode realizar buscas em veículos e pessoas que estejam 
em situação de fundada suspeita? Ora, sendo positivas as respostas, e 
são, não estariam aí presentes todos os atos necessários a dar andamento 
aos feitos cuja competência hoje é dos recém-criados juizados especiais 
criminais? 

Com a ressalva das solicitações de perícias e investigações comple
mentares que tocam ao delegado de polícia, todas as demais providên
cias pela lei exigidas podem ser, praticadas por Policiais Militares, sem a 
mobilização do aparato da delegacia de polícia, evitando, como de fato 
deve ser, a sobreposição de meios diversos cujo objetivo, afinal, é o 
mesmo. Vale dizer, por que exigir que seja feito um registro pelo Policial 
Militar o BO/PM que, se ainda não contém todos os elementos de que 
necessita o Promotor Público para oferecer denúncia, poderá, com relati
va facilidade, vir a conter e, depois, repetir esse mesmo procedimento na 
delegacia de polícia ( quando então o Policial Militar terá que estar pre
sente e aguardar) para depois e finalmente levar tais registros, acompa
nhados do autor do fato, da vítima e das testemunhas, à presença do Juiz, 
decorrendo daí outros procedimentos em que se exige a presença do 
Policial Militar ? 

Os propósitos da lei, porque expressos, não comportam dúvidas. E, 
dentre todos, surge com destaque a celeridade na resolução dos conflitos. 
Em complemento e em decorrência deste, pode-se acrescentar a racional
ização dos meios materiais e humanos envolvidos na persecutio criminis, 
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mormente na parte que toca às polícias ( de conteúdo investigatório), de 
tal sorte que se permita dar ênfase à repressão das novas e sofisticadas 
práticas delituosas que intranqüilizam a sociedade do nosso tempo. 

Parece claro que pretender criar restrições à situação de Policiais 
Militares junto aos Juizados Especiais, levando diretamente ao Juiz da 
causa os fatos, devidamente registrados em termo próprio, quando isso é 
possível e jurídico, faz a prática afastar-se daquilo que buscou o legislador. 

Argumentos contrários ao que aqui se defendem, como o de que se 
estaria retirando do Delegado de Polícia função sua que lhe reserva a 
Constituição Federal, qual seja a de polícia judiciária e apuração das 
infrações penais, não procedem, haja vista que os atos que compõem 
aquilo a que a lei deu o nome FASE PRELIMINAR (Seção II, do 
Capítulo III, da Lei nº 9.099/95) não são propriamente o que se pode 
chamar de apuratórios de vez que estão evidentes. Com efeito, pretendeu 
o legislador estabelecer o procedimento sumaríssimo apenas para aque
las infrações que, além de constituírem infrações penais de menor poten
cial ofensivo (artigo 61), estejam, desde logo, em condições de serem 
julgadas. Vale dizer, os casos complexos, e aí se incluem aqueles que 
dependam de apuração mais pormenorizada, não serão processados 
segundo o que dispôs a lei. Serão, na forma do art. 77, § 2º, remetidos ao 
Juízo Comum, para lá serem processados segundo o procedimento ade
quado, podendo o Juiz que receber os autos remetê-los à Polícia Civil 
para instauração de Inquérito Policial, se tal for necessário à propositura 
da ação penal. 

Vê-se, à evidência, que aqueles atos que constituem a fase preli
minar ( condução do autor do fato, da vítima e das testemunhas, e con
fecção de termo circunstanciado) nada mais são que atos diuturna
mente praticados por Policiais Militares, cujo destinatário vinha sendo 
o Delegado de Polícia. Não se justifica agora, a pretexto de salva
guardar competências ditas privativas, impedir que se faça o que já 
vinha sendo feito, principalmente quando o maior prejudicado será o 
cidadão, que perderá uma grande chance de ver funcionar uma justiça 
muito mais célere. 

Aliás, ao manifestarem-se sobre o artigo 69 da lei examinada, os 
renomados juristas Ada Pelegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes 
Filho, Antônio Scarance Fernandes e Luiz Flávio Gomes, os três 

92 Revista A FORÇA POLICIAL São Paulo n2 10 abr./jun. 1996 



primeiros integrantes da Comissão que elaborou o Anteprojeto da Lei 
nº 9.099/95, assim o fizeram "Qualquer autoridade policial poderá dar 
conhecimento do fato que poderia configurar, em tese, infração penal. 
Não somente as polícias federal e civil, que têm a função institucional de 
polícia judiciária da União e dos Estados (art. 144, § 1 º, inciso IV, e § 
4º), mas também a polícia militar" (sic).56 Bern mais sucinta, porém não 
menos eloqüente, é a lição de Damásio Evangelista de Jesus, que, tam
bém, em recentes comentários à Lei, afirma, quanto ao verbete 
"Autoridade", do artigo 69: "nada impede que a autoridade policial seja 
militar. "57 

Assim expostos os fatos, em apertada síntese, corno convém a um 
trabalho sem qualquer pretensão criadora de conceitos novos, espero 
atingido o maior objetivo proposto quando do início do trabalho, qual 
seja o de trazer para a discussão dados e fatos concretos para sustentar 
urna posição e não apenas ilações legislativas tendenciosas. 

56 GRINOVER, Ada Pelegrini et afü. Juizados Especiais Criminais. Comentários à Lei nº 9.099/95, de 26 
de setembro de 1995. São Paulo, Revista dos Tribunais, 1995, p. 96/97. 
57 JESUS, Damásio Evangelista de. Lei dos Juizados Especiais Criminais anotada. São Paulo, Saraiva, 
1995, p. 50. 
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XI. GERENCIAMENTO DE CRISES 

MINISTÉRIO DA füSTIÇA 

SUMÁRIO 

1. Conceituação Geral de Crise. 2. Métodos Básicos de 
Organização. 3. Partilha de Poderes Níveis Federal, Estadual e 
Municipal. 4. Níveis de Gerenciamento de Crises. 5. 
Composição dos Grupos nos Diferentes Níveis. 6. Atribuições. 7. 
Anexo Roteiro Básico para Gerenciamento de Crises. 

1. CONCEITUAÇÃO GERAL DE CRISE 

Uma crise pode surgir de uma emergência grave e pode manifestar
se de diferentes formas: incêndios, inundações, terremotos, acidentes 
comerciais ou industriais ( desastres de aviação, desabamento de minas e 
derrames de petróleo), epidemias, violência trabalhista, extorsão crimi
nosa, levantes políticos, insurreições, motins em presídios, ocupação 
ilegal de terras, etc., bem como terrorismo. Há vários conceitos de crise. 
O primeiro é um conceito geral, que considera como crise" ... uma situa
ção que: 

- ameace metas de alta prioridade do nível decisório ... 
- restrinja a quantidade de tempo de resposta disponível antes da 

tomada de uma decisão e ... 
- sua ocorrência surpreenda os membros do nível decisório." Ou, 
"Um incidente ou situação que ef\volva ameaça a um país, seus ter

ritórios, cidadãos, forças de segurança e possessões ou interesses vitais, 
que se desenvolva rapidamente e gere condições de importância 
diplomática, econômica, política ou de segurança nacional de tal grau 
que exija a consideração do compromisso de forças militares, forças de 
segurança interna e recursos nacionais para realizar objetivos nacionais." 
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Estes conceitos oferecem elementos essenciais a considerar: 
- ameaças a metas de alta prioridade; 
- tempo limitado de resposta; 
- surpresa para o nível decisório; 
- ameaça a interesses vitais do país; 
- necessidade de recursos nacionais para alcançar objetivos 

nacionais; e 
- possibilidade de uso de força. 

2. MÉTODOS BÁSICOS DE ORGANIZAÇÃO 

Existem dois métodos básicos de organização para o gerenciamento 
de crises: 

- formar grupos ad hoc para responder a cada ocorrência de si
tuação de crise; e 

- desenvolver uma organização mais permanente, tipo Gabinete de 
Crise, para responder a todas as situações de crise. 

Os grupos ad hoc muitas vezes são menos eficientes do que organi
zações mais permanentes de manejo de crises, porque não conseguem 
formar todo o relacionamento pessoal, profissional e organizacional 
requerido para coordenar as ações dos múltiplos órgãos que respondem a 
uma situação de crise. 

Os Gabinetes de Crise são entidades formalmente organizadas, em 
que cada órgão importante para a resposta à crise está representado. A 
autoridade e a responsabilidade estão claramente delineadas num docu
mento de planejamento. Os membros do grupo treinaram em conjunto e 
participaram de exercícios e, em conseqüência, cada membro entende o 
papel e a função que desempenha e o papel e a função dos demais mem
bros do grupo. 

Freqüentemente, os grupos ad hoc são mais eficientes do que as 
comissões no desenvolvimento de soluções criativas para problemas 
novos. Podem encarar esses problemas a partir de um ângulo "novo", 
não influenciado por experiências passadas. Contudo, somente em raras 
ocasiões um efetivo programa de gerenciamento de crises que tenha sido 
adequadamente preparado para favoráveis cenários de crise encontrará 
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problemas realmente novos, que resistam a uma solução com o uso de 
respostas planejadas. A estabilidade e a característica de continuidade do 
Gabinete de Crise como tipo de organização para o gerenciamento de 
crises são criticamente importantes para o desempenho consistente e efi
ciente em situações de crise. 

3. PARTILHA DE PODERES NÍVEIS FEDERAL, ESTADUAL E 
MUNICIPAL 

O sistema de partilha de poderes estabelecidos pela Constituição 
requer cooperação e negociação dos governos municipais e estaduais 
com o Governo Federal para atender às necessidades da população que 
enfrenta desastres, entretanto: 

- cabe aos governos estaduais e municipais a responsabilidade fun
damental de resposta a situações de desastre; e 

a assistência federal destina-se a complementar os esforços e os 
recursos disponíveis de governos estaduais e municipais e de organiza
ções voluntárias de socorro para aliviar os danos, prejuízos, problemas 
ou sofrimentos causados por um desastre. 

Seja qual for a situação, os governos municipais e estaduais retêm a 
responsabilidade fundamental pela manutenção do controle em suas 
comunidades. Em conseqüência, o Governo Federal geralmente se limita 
a desempenhar uma função de cooperação. 

Eventos de crise que envolvam situações à lei federal geram uma 
situação diferente. Por exemplo: o furto, por terroristas, de um dispositi
vo nuclear e seu subseqüente uso como instrumento de extorsão de con
cessões do governo estaria enquadrado na esfera da competência inves
tigativa da Polícia Federal. A resposta do governo a um incidente desta 
natureza seria coordenada pelo Governo Federal. Embora as autoridades 
municipais e estaduais tenham um papel a desempenhar num cenário 
como este, sua função seria secundária em relação aos órgãos federais 
envolvidos na resposta e no andamento das investigações. 
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4. NÍVEIS DE GERENCIAMENTO DE CRISES 

A estrutura típica de gerenciamento de crises compreende três níveis 
organizacionais, cada qual dotado de funções e responsabilidades peculiares. 

Esses três níveis são: 
a. Nível Federal, integrado pelas autoridades federais encarregadas 

de assessorar o Presidente da República e difundir as diretrizes emanadas 
por aquela autoridade para o Gabinete de Crise de nível estadual; 

b. Nível Estadual, integrado pelas autoridades estaduais encar
regadas de supervisionar a execução das ações e de assegurar que os 
órgãos de resposta disponham de recursos adequados; e 

c. Nível Local, integrado por especialistas e pelos chefes de órgãos 
responsáveis em debelar a crise, no local do incidente. 

5. COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS NOS DIFERENTES NÍVEIS 

a. Nível Federal 
Criação de um Gabinete Permanente de Crise no Ministério da 

Justiça, que o coordenará, composto basicamente de representantes dos 
seguintes órgãos: 

Ministério da Justiça; 
MRE; 
Ministérios Militares; 
Poder Judiciário; 
Ministério Público Federal; 
ABIN; e 
outros órgãos julgados necessários (INCRA, FUNAI, Def. Civil, 

CDDPH, etc.) 
b. Nível Estadual 
Criação em cada Estado da Federação de um Gabinete Permanente 

de Crise, composto basicamente das seguintes autoridades: 
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Secretário de Segurança; 
Secretário de Justiça; 
Cmte. PM; 
Dir. Geral da Polícia Civil; 
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Cmte. Corpo de Bombeiros; 
Superintendente da Polícia Federal; 
Superintendente da Polícia Rodoviária Federal; 
Elemento de ligação com o comando da cena do incidente; e 
outras autoridades julgadas necessárias (INCRA, FUNAI etc.) 
c. Nível Local 
Criação de uma Chefia da Cena do Incidente, composta basica-

mente pelos seguintes elementos: 
Gerenciador ou Chefe da Cena do Incidente; 
Assessor de Imprensa, utilizado como porta-voz; 
Grupo tático - Equipes policiais ou militares especializadas pela 

intervenção para resolver a situação de crise; 
Elemento de negociação - Negociadores treinados e cientistas do 

comportamento, responsáveis pela negociação com os perpetradores; 
Equipes de Analistas de Inteligências; 
Elemento de apoio policial - Elementos policiais adicionais de 

resposta,, responsáveis pela segurança perimetral, o controle do tráfego, 
o controle das multidões etc.; 

Unidades de bombeiros - Unidades responsáveis pela proteção con
tra incêndios e pela previsão de equipamento de apoio especializado; 

Equipes médicas e de emergência - Elementos responsáveis pela 
prestação de apoio médico e de evacuação e pela coordenação de facili
dades médicas externas em apoio à possibilidade crítica de grande 
número de vítimas; 

Elementos de serviços públicos - Equipes de apoio técnico das 
empresas de eletricidade, gás, água, telefone etc., encarregadas do con
trole quase total das condições físicas no local do incidente. Também 
podem prestar assessoria - técnica de assistência aos elementos de 
resposta tática; e outros elementos julgados necessários. 

6. ATRIBUIÇÕES 

a. Nível Federal 
O Gabinete Permanente de Crise do Ministério da Justiça tem como 

atribuições: 
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- assessorar o Presidente da República; 
- difundir as diretrizes emanadas pelo Presidente da República para 

o Gabinete de Crise de nível estadual; 
- cooperar com o Governo Estadual com os recursos materiais e 

humanos disponíveis para a solução da crise; e 
- manter, permanentemente, em condições de atuar, um Grupo de 

Negociação e um Grupo de Operações Táticas de pronta resposta. 
b. Nível, Estadual 
O Gabinete Permanente de Crise Estadual tem como atribuições: 
- assessorar o Governador do Estado; 
- difundir as diretrizes emanadas pelo Governador para Comando 

da Cena do Incidente; 
- designar o Chefe da Cena do Incidente; 
- supervisionar a execução das ações e assegurar que o Chefe da 

Cena do Incidente disponha de recursos adequados para a solução da 
crise; e 

- manter, permanentemente, em condições de atuar, um Grupo de 
Negociação e um Grupo de Operações Táticas de pronta resposta. 

c. Nível Local 
A Chefia da Cena do Incidente tem como atribuições: 
- coordenar a ação dos diferentes órgãos empregados na operação; 
- exigir, de todos os elementos empregados, o fiel cumprimento das 

formas de respeito aos Direitos Humanos; 
- conter a crise, isolá-la e procurar solucioná-la através de negocia

ções; e 
- dar ciência ao Gabinete Permanente de Crise Estadual, através de 

Relatórios Periódicos sobre a evolução dos acontecimentos, oferecendo
lhes sugestões e informações para o processo decisório. 
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ANEXO 

SEGURANÇA PÚBLICA 

ROTEIRO BÁSICO PARA GERENCIAMENTO DE CRISES 

A CRISE É UM EVENTO OU SITUAÇÃO CRUCIAL QUE EXIGE 
UMA RESPOSTA ESPECIAL DA POLÍCIA A FIM DE ASSEGU

RAR UMA SOLUÇÃO ACEITÁVEL 

EXEMPLOS DE CRISE: 

- assalto a bancos; 
- ocupação de propriedades; 
- rebelião num presídio; e 
- bloqueio de uma estrada por manifestantes. 

CARACTERÍSTICAS DA CRISE: 

- imprevisibilidade; 
- compressão de tempo; 
- ameaça de vida, mesmo quando a vida ameaçada é a do próprio 

elemento causador da crise; 
- necessidade de: 
( postura organizacional não rotineira com treinamento prévio da 

organização policial; 
( planejamento analítico especial e capacidade de implementação: 
* insuficiência de informações, ação da mídia e tumulto provocado 

por multidões são óbices; 
( considerações legais especiais: 
* competência para atuar; 
* quem é o encarregado do gerenciamento? 
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GERENCIAMENTO DE CRISES É O PROCESSO DE 
IDENTIFICAR, OBTER E APLICAR OS RECURSOS 
NECESSÁRIOS À ANTECIPAÇÃO, PREVENÇÃO E 

RESOLUÇÃO DE UMA CRISE 

JUSTIFICATIVA PARA A CAPACIDADE DE GERENCIAMENTO 
DE CRISES PELAS ORGANIZAÇÕES POLICIAIS 

1. RESPONSABILIDADE: crises mal gerenciadas podem acarretar 
problemas de responsabilidade civil para o Estado; 

2. A CRISE É NÃO SELETIVA E INESPERADA: ninguém pode 
prever ou está imune à ocorrência de uma crise em sua área de atuação; e 

3. AÇÃO DA MÍDIA: nos regimes democráticos, a atuação dos 
órgãos de Segurança está constantemente esmiuçada. Desempenhos cau
sadores de incidentes serão inevitavelmente explorados com reflexos 
negativos para o Estado e os policiais envolvidos. 

JUSTIFICATIVAS PARA A EXIGÊNCIA DE ESTUDOS E 
TREINAMENTOS ESPECIAIS 

1. as características de crise provocam stress; 
2. o stress reduz a capacidade de desempenho em tarefas de solução 

de problemas; 
3. o Gerenciamento de Crises é uma complexa tarefa de solução de 

problemas; e 
4. os resultados da incompetência profissional podem ser imediatos 

e fatais. 

OBJETIVOS MAIORES DO GERENCIAMENTO DE CRISES 

1. preservar vidas; e 
2. aplicar as leis. 
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CRITÉRIOS DE AÇÃO 

1. NECESSIDADE: toda e qualquer ação somente deve ser imple
mentada quando for indispensável. 

2. VALIDADE DO RISCO: toda e qualquer ação tem de levar em 
conta se os riscos dela advindos são compensados pelos resultados. Os 
riscos se justificam quando a probabilidade de redução da ameaça exce
der os perigos a serem enfrentados e a continuidade do status quo. 

3. ACEITABILIDADE: toda ação deve ter respaldo legal, moral e 
ético. 

GRAUS DE RISCO OU AMEAÇA 

1. ALTO RISCO: 
* assalto a banco por elemento armado de pistola ou revolver sem 

reféns. 
2. ALTÍSSIMO RISCO: 
* assalto a banco por dois elementos armados de escopetas ou 

metralhadoras com reféns. 
3. AMEAÇA EXTRAORDINÁRIA: 
* terroristas armados de metralhadoras ou outras armas automáticas 

com oitenta reféns a bordo de um avião. 
4. AMEAÇA EXÓTICA: 
* elemento dispondo de material venenoso ou radioativo ameaça 

contaminar o reservatório de água da cidade. 

ELEMENTOS ESSENCIAIS DE INFORMAÇÃO 

1. BANDIDOS: 
- número; 

motivação; 
- estado mental; 
- condição física; 
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- habilidade no manuseio de armas; e 
- experiências anteriores em delitos semelhantes. 
2. REFÉNS: 
- número; 
- idade; 
- condição física; 
- localização no ponto crítico; e 
- proeminência ou relevância social; 
3. OBJETIVO OU PONTO CRÍTICO: 
- localização; 
- tamanho; 
- vulnerabilidade (fácil entrada? se edifício, fácil escalar?); 
- peculiaridades (edifício? aeronave? navio?); 
- condições do terreno circundante; e 
- condições meteorológicas. 
4.ARMAS: 
- quantidade; 
- tipo; 
- letalidade; e 
- localização no ponto crítico. 

NÍVEL DE RESPOSTA 

A cada grau de risco ou ameaça corresponde um nível de resposta 
do organismo policial: 

1. NÍVEL UM: a crise pode ser debelada com recursos locais; 
2. NÍVEL DOIS: a solução da crise exige recursos locais especia

lizados (Grupo Tático ou GT); 
3. NÍVEL TRÊS: a crise exige recursos locais especializados e tam

bém recursos do Q.G.; e 
4. NÍVEL QUATRO: a solução da crise requer o emprego dos 

recursos do NÍVEL TRÊS e outros, inclusive exógenos. 
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ELEMENTOS OPERACIONAIS ESSENCIAIS 

1. MEDIDAS IMEDIATAS: 
conter a crise; 
* evitar que a crise se alastre; 
* isolar o ponto crítico; 
* ação que se desenvolve ao mesmo tempo que a de conter a crise, 

consiste em interromper todo e qualquer contato dos seqüestradores e 
reféns (se houver) com o exterior. 

* iniciar as negociações; e 
* mesmo que a autoridade que primeiro teve contato com a crise 

não seja o negociador oficial, deve iniciar o processo. 
2. INSTALAÇÃO DO TEATRO DE OPERAÇÕES: 
- o teatro de operações também é denominado de cena do incidente; 
- o seu perímetro será delimitado pelo GERENCIADOR (também 

denominado Chefe da Cena do Incidente); e 
toda e qualquer ação na Cena do Incidente deve, necessariamente, 

ser executada após determinação do Gerenciador. 

FASE DA EVOLUÇÃO DO EVENTO CRÍTICO 

A Organização Policial toma conhecimento e reage ao evento críti
co. O Gerenciador deve, entre outras atividades: 

1. FASE DA RESPOSTA IMEDIATA: 
- verificar se as Organizações Policiais possuem um Plano de 

Emergência para eventos críticos e, se for o caso, acioná-lo; 
- montar o posto de comando (PC) em local seguro e próximo à 

Cena do Incidente; 
- providenciar os especialistas (negociadores, swat, técnicos em 

explosivos, médicos, pessoal de comunicação social, bombeiros, etc.); 
- isolar a área, estabelecendo os perímetros táticos e seu patrulhamento; 
- providenciar o posicionamento do GT; 
- entrevistar ou interrogar pessoas que eventualmente escaparam do 

ponto crítico; 
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- iniciar a negociação; 
- cientificar os escalões superiores e fornecer-lhes relatórios periódi-

cos; 
- estabelecer uma rede de comunicações que cubra toda a cena do 

incidente; 
- racionar o contato dos causadores de crise com o mundo exterior; 
- designar seu substituto eventual; e 
- designar um porta-voz para o contato com a mídia. 
2. PLANO ESPECÍFICO: 
- participar de reuniões com os negociadores e o pessoal do GT; 
- participar de reuniões com as autoridades encarregadas do geren-

ciamento da crise, oferecendo sugestões e informações; 
- estabelecer claramente as missões de cada elemento que participar 

da execução do plano específico; 
- realizar encontros com o pessoal da imprensa, filtrando as infor

mações; 
- verificar a existência dos recursos materiais necessários; 
- providenciar a presença de técnicos ou especialistas da área 

específica para assessoria; 
- viabilizar assistência médica; 
- verificar se o plano específico observa os critérios de ação: neces-

sidade, aceitabilidade e validade do risco; 
- verificar se a equipe tem condições de desempenhar as ações pro

postas no Plano; 
- providenciar autoridades policiais e assistentes para a lavratura de 

eventuais procedimentos; 
- providenciar alimentação para os policiais e técnicos envolvidos; 
- definir seus períodos de descanso; e 
- em caso de transferência da crise, contactar as autoridades locais. 
3. RESOLUÇÃO: 
Esta fase se inicia quando o Plano é posto em execução: 
- adaptar os perímetros táticos à dinâmica da ação escolhida; 
- posicionar os policiais; 
- identificar com segurança os reféns; 
- dar o comando para o início dos procedimentos finais; 
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- providenciar o resgate dos feridos, priorizando reféns e policiais; e 
- deter os meliantes e providenciar as medidas de Polícia Judiciária 

cabíveis. 
Mesmo após a Resolução da Crise há tarefas para o Gerenciador: 
- recolhimento e devolução do material; 
- elaboração de relatórios; 
- providenciar perícia do local; 
- avaliação crítica dos resultados obtidos; e 
- encontro com a mídia para informar resultados finais. 

ELEMENTOS OPERACIONAIS ESSENCIAIS 

1. NEGOCIADOR. 
2. O GRUPO TÁTICO ESPECIAL: 
também conhecido como swat; 

* se a população tem problemas, chama a polícia; se a polícia tem 
problemas, chama a swat; 

* COT/DPF e seus congêneres no âmbito Estadual; 
* composto basicamente por snipers e atacantes, havendo várias 

especializações entre os subgrupos; 
* unidade de baixo efetivo; 
* forte ênfase em hierarquia, disciplina, lealdade e respeito aos 

Direitos e Garantias Individuais; 
* recrutamento feito com base em voluntariado, com rígidos 

critérios de seleção; 
* treinamentos constantes; 
* regime de dedicação exclusiva ao grupo; 
* todos atuam com base no compromisso de utilização da força 

letal; 
* fundamentos éticos preconizados pela Doutrina; e 
* o chefe do Grupo Tático reporta-se diretamente ao Gerenciador. 
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PERÍMETROS TÁTICOS 

Sua forma e dimensões podem variar de acordo com cada evento. 
Quanto maiores suas dimensões mais difícil sua manutenção. 

1. INTERNO: 
- cordão de isolamento que circunda o ponto crítico; e 
- delimita a zona estéril, em cujo interior somente se admite apre-

sença de bandidos, reféns e policiais especialmente designados; 
2.EXTERNO: 
- delimita uma zona tampão entre o perímetro interno e o público; 
- é onde se instala o Posto de Comando; e 
- admitem-se a presença e o trânsito de policiais não diretamente 

relacionados com o gerenciamento da crise, além de médicos, mídia e 
pessoal de apoio operacional. 
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XII. LEGISLAÇÃO 

(a). LEI Ng9.034, DE 3 DE MAIO DE 1995 

Dispõe sobre a utilização de meios operacionais para a prevenção 
e repressão de ações praticadas por organizações criminosas 

O Presidente da República. 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

CAPÍTULO! 
Da Definição de Ação Praticada por Organizações Criminosas 
e dos Meios Operacionais de Investigação e prova 

Art. 1 º - Esta Lei define e regula meios de prova e procedimentos 
investigatórios que versarem sobre crime resultante de ações de 
quadrilha ou bando. 

Art. 2º - Em qualquer fase de persecução criminal que verse sobre 
ação praticada por organizações criminosas são permitidos, além dos já 
previstos na lei, os seguintes procedimentos de investigação e formação 
de provas: 

I (vetado); 
II - a ação controlada, que consiste em retardar a interdição policial 

do que se supõe ação praticada por organizações criminosas ou a ela vin-
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culado, desde que mantida sob observação e acompanhamento para que 
a medida legal se concretize no momento mais eficaz do ponto de vista 
da formação de provas e fornecimento de informações; 

III - o acesso a dados, documentos e informações fiscais, bancárias, 
financeiras e eleitorais. 

CAPÍTULO II 
Da Preservação do Sigilo Constitucional 

Art. 3º - Nas hipóteses do inciso III do artigo 2 desta Lei, ocorrendo 
possibilidade de violação de sigilo preservado pela Constituição ou por 
lei, a diligência será realizada pessoalmente pelo Juiz, adotado o mais 
rigoroso segredo de justiça. 

§ 1 º -Para realizar a diligência, o Juiz poderá requisitar o auxílio de 
pessoas que, pela natureza da função ou profissão, tenham ou possam ter 
acesso aos objetos do sigilo. 

§ 22 - O Juiz, pessoalmente, fará lavrar auto circunstanciado da 
diligência, relatando as informações colhidas oralmente e anexando 
cópias autênticas dos documentos que ti verem relevância probatória, 
podendo, para esse efeito, designar uma das pessoas referidas no pará
grafo anterior como escrivão "ad hoc". 

§ 32 - O auto de diligência será conservado fora dos autos do 
processo, em lugar seguro, sem intervenção de cartório ou servidor, 
somente podendo a ele ter acesso, na presença do Juiz, as partes legíti
mas na causa, que não poderão dele servir-se para fins estranhos à 
mesma, e estão sujeitas às sanções previstas pelo Código Penal em caso 
de divulgação. 

§ 42 - Os argumentos de acusação e defesa que versarem sobre a 
diligência serão apresentados em separado para serem anexados ao auto 
da diligência, que poderá servir como elemento na formação da con
vicção final do juiz. 
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§ 5º - Em caso de recurso, o auto da diligência será fechado, lacrado 
e endereçado em separado ao juízo competente para revisão, que dele 
tomará conhecimento sem intervenção das secretarias e gabinetes, 
devendo o relator dar vistas ao Ministério Público e ao Defensor em 
recinto isolado, para o efeito de que a discussão e o julgamento sejam 
mantidos em absoluto segredo de justiça. 

CAPÍTULO III 
Das Disposições Gerais 

Art. 4º - Os órgãos da polícia judiciária estruturarão setores e 
equipes de policiais especializados no combate à ação praticada por 
organizações criminosas. 

Art. 5º - A identificação criminal de pessoas envolvidas com a ação 
praticada por organizações criminosas será realizada independentemente 
da identificação civil. 

Art. 6º - Nos crimes praticados em organização criminosa, a pena 
será reduzida de um a dois terços, quando a colaboração espontânea do 
agente levar ao esclarecimento de infrações penais e sua autoria. 

Art. 72 - Não será concedida liberdade provisória, com ou sem 
fiança, aos agentes que tenham tido intensa e efetiva participação na 
organização criminosa. 

Art. 82 - O prazo máximo da prisão processual, nos crimes previstos 
nesta Lei, será de cento e oitenta dias. 

Art. 9º - O réu não poderá apelar em liberdade, nos crimes previstos 
nesta Lei. 

Art. 10 - Os condenados por crimes decorrentes de organização cri
minosa iniciarão o cumprimento da pena em regime fechado. 

Art. 11 - Aplicam-se, no que não forem incompatíveis, subsidiaria
mente, as disposições do Código de Processo Penal. 

Art. 12 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 13 Revogam-se as disposições em contrário. 
Fernando Henrique Cardoso - Presidente da República. 
Milton Seligman. 
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(b). LEI NQ 9.271, DE 17 DE ABRIL DE 1996 

Altera os arts. 366, 367, 368, 369 e 370, do Decreto-lei NQ 3.089, 
de 3 de outubro de 1. 941 - Código de Processo Penal. 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono o 

seguinte: 
Art. 1 º -Os arts. 366, 367, 368, 369 e 370 do Decreto-lei N 3.689, 

de 03 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, passam a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 366 - Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem 
constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 
prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das 
provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, 
nos termos do disposto no art. 312. 

§ 1 º - As provas antecipadas serão produzidas na presença do 
Ministério Publico e do defensor dativo. 

§ 2º - Comparecendo o acusado, ter-se-á por citado pessoalmente, 
prosseguindo o processo em seus ulteriores atos. 

Art. 367 - O processo seguirá sem a presença do acusado que, cita
do ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer 
sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não 
comunicar o novo endereço ao juízo. 

Art. 368 - Estando o acusado no estrangeiro, em lugar sabido, será 
citado mediante carta rogatória, suspendendo-se o curso do prazo de 
prescrição até o seu cumprimento. 

Art. 369 - As citações que houverem de ser feitas em legações 
estrangeiras serão efetuadas mediante carta rogatória. 

Art. 3 70 - Nas intimações dos acusados, das testemunhas e demais 
pessoas que devam tomar conhecimento de qualquer ato, será observado, 
no que for aplicável, o disposto no Capítulo anterior. 

§ 1 º -A intimação do defensor constituído, do advogado do quere
lante e do assistente dar-se-á por publicação no órgão incumbido da pu-
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blicidade dos atos judiciais da comarca incluindo, sob pena de nulidade, 
o nome do acusado. 

§ 2º - Caso não haja órgão de publicação dos atos judiciais na 
comarca, a intimação far-se-á diretamente pelo escrivão, por mandado, 
ou via postal com comprovante de recebimento, ou por qualquer outro 
meio idôneo. 

§ 3º - A intimação pessoal, feita pelo escrivão, dispensará a apli
cação a que alude o § 1 º. 

§ 4º - A intimação do Ministério Público e do defensor nomeado 
será pessoal." 

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor sessenta dias após a data de sua 
publicação. 

Brasília, 17 de abril de 1996, 175 da Independência e 108 da 
República. 
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(c). DECRETO N 52 39.711, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1994 

Cria o Sistema Estadual de Informações sobre a Violência contra a 
Criança e o Adolescente - SEIVA e dá providências correlatas. 

LUIZ ANTÔNIO FLEURY FILHO, Governador do Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais, 

Decreta: 
Artigo 1 º - Fica criado, no âmbito do Estado, o Sistema Estadual de 

Informações sobre a Violência contra a Criança e o Adolescente -
SEIVA, com o objetivo de assegurar a coleta, o tratamento, a consistên
cia e a disseminação das informações de práticas delituosas, que tenham 
crianças e adolescentes como vítimas. 

Artigo 2º - Integram o SEIVA: 
I Secretaria da Criança, Farm1ia e Bem-Estar Social; 
II Secretaria da Segurança Pública; 
III Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania; 
IV Secretaria da Educação; 
V Secretaria de Esportes e Turismo; 
VI Secretaria da Saúde. 
Parágrafo único - O Ministério Público será convidado pelo 

Secretário da Secretaria da Criança, Família e Bem-Estar Social a inte
grar o Sistema Estadual de Informações sobre a Violência contra a 
Criança e o Adolescente - SEIVA. 

Artigo 3º - A Secretaria da Criança, Fanu1ia e Bem-Estar Social é o 
órgão gestor do SEIVA, tendo por atribuições: 

I - implantar e gerir o SEIVA; 
II - coordenar, em conjunto com os órgãos integrantes do Sistema, 

estudos visando definir as necessidades e prioridades da respectiva ali
mentação e as metodologias de coleta de informações, que garantam 
confiabilidade e consistência aos dados a serem armazenados. 

III - assegurar o fluxo permanente de informações atualizadas perti
nentes ao Sistema; 

IV - produzir relatórios periódicos de totalização dos dados trata
dos, tanto analíticos e sintéticos como estatísticos e comparativos, e dis-

Revista A FORÇA POLICIAL São Paulo nº 10 abr./jun. 1996 115 



-----------------· ~-----·--···· 

tribuí-los a todos os órgãos integrantes do SEIVA e demais instituições 

públicas interessadas, bem como colocá-los à disposição de organizações 

comunitárias e do público em geral; 

V - submeter ao Chefe do Executivo proposta de celebração de con

vênios com órgãos e instituições de outros poderes públicos, federais, 

estaduais ou municipais, com o objetivo de integrá-los como órgãos 

cooperadores do Sistema. 

Artigo 4º - Os Titulares das Secretarias de Estado integrantes do 

SEIVA deverão comunicar à Secretaria da Criança, Família e Bem-Estar 

Social, no prazo mínimo de 5 (cinco) dias contados da publicação deste 

decreto, seu representante no Sistema. 

Artigo 5º - O Secretário da Criança, Família e Bem-Estar Social 

poderá expedir normas complementares para o cumprimento deste decreto. 

Artigo 62 - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

Palácio dos Bandeirantes, 19 de dezembro de 1994 

LUIZ ANTÔNIO FLEURY FILHO 

Carlos Estevam Aldo Martins 

Secretário da Educação 

Fausto Eduardo Pinho Camunha 

Secretário de Esportes e Turismo 

Odyr José Pinto Porto 

Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania 

Theresinha Fram 

Secretária da Criança, Família e Bem-Estar Social 

Cármino Antônio de Souza 

Secretário da Saúde 

Antônio Corrêa Meyer 

Secretário da Segurança Pública 

Frederico Coelho Neto 

Secretário do Governo 

Publicado na Secretaria de Estado do Governo, aos 19 de dezembro 

de 1994. 
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XIII. JURISPRUDÊNCIA 

(a.) PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

Apelação Criminal nº 33.943, da Capital. 
Relator: Desembargador Nilton Macedo Machado. 

LESÕES CORPORAIS LEVES - CRIME MILITAR (ART. 209, 
CAPUT, CPM) COMETIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI NQ 9.099/95 
(26.11.95) - EXIGÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO COMO CONDIÇÃO 
AO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO (ART. 91, DA LEI CITADA) -
NORMA DE CARÁTER PENAL - APLICAÇÃO IMEDIATA AOS 
PROCESSOS PENDENTES RECURSO NÃO CONHECIDO 

São aplicáveis também pelo Juízo Militar, imediata e retroativa
mente, respeitada a coisa julgada, os institutos penais da Lei nº 9.099/95, 
como composição civil extintiva da punibilidade (art. 74 e parágrafo 
único), transação (art. 76), representação (art. 88) e suspensão condi
cional do processo (art. 89). 

Com o advento do art. 88, da Lei nº 9.099/95, o Estado atribuiu ao 
ofendido com lesões corporais leves ou lesões corporais culposas o direi
to de avaliar a conveniência e oportunidade de promover a ação penal, 
passando esta a depender de representação. 

As normas de caráter preponderantemente penal da lei nova, como 
o art. 88, que condiciona à representação a ação penal pública relativa 
aos crimes de lesões corporais leves ou lesões corporais culposas, apli-
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cam-se imediata e retroativamente aos crimes cometidos antes de sua 
vigência (CF, art. 52 , XL), devendo, nos termos da regra de transição 
ditada no art. 91, ser intimado o ofendido ou seu representante legal para 
oferecer a representação no prazo de trinta dias, sob pena de decadência. 

A exigência de representação aos processos pendentes, inclusive em 
grau de recurso, face à aplicação imediata da lei nova, significa condição 
de prosseguibilidade sem a qual é impossível prosseguir no feito. 

Visto, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 
33.943, da comarca da Capital (Auditoria da Justiça Militar), em que são 
apelantes Jucimar Antônio Alves Cachoeira, Antoninho Burzanello, 
Gilmar Mozzer e outros, sendo apelada a Justiça, por seu Promotor. 

ACORDAM, em Primeira Câmara Criminal, por votação unânime, 
não conhecer do recurso. 

Custas na forma da lei. 
Perante a Auditoria da Justiça Militar Estadual, sediada na comarca 

da Capital, JUCIMAR ANTÔNIO ALVES CACHOEIRA, ANTONI
NHO BURZANELLO, GILMAR MOZZER, LUIZ CORDEIRO E 
JOÃO DE OLIVEIRA foram denunciados como incursos nas sanções 
dos arts. 209, § 1 º, 212 e 324, na forma dos arts. 53 e 79, todos do 
Código Penal Militar, por fatos praticados no dia 15 de maio de 1993, na 
cidade e comarca de Videira, descritos na exordial que, lida na sessão, 
deste fica fazendo parte integrante (RITJSC, art. 150). 

Ao final, em processamento regular, comprovada mediante exame 
pericial médico que a vítima sofrera apenas lesões corporais leves, 
restaram todos condenados por infração ao art. 209, caput, ele art. 70, II, 
g, do Código Penal Militar (sendo absolvidos das demais imputações), 
apenando-se Jucimar Antônio Alves Cachoeira ao cumprimento de 6 
(seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção e os demais a 4 (quatro) meses 
de detenção, todos agraciados com sursis pelo prazo de 2 (dois) anos. 

Inconformados, Jucimar Antônio Alves Cachoeira, Antoninho 
Burzanello, Gilmar Mozzer e João de Oliveira apelaram objetivando 
absolvição (Luiz Cordeiro não recorreu, transitando em julgado a sen
tença condenatória), ofertadas as contra-razões, os autos subiram a esta 
Instância onde a douta Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pelo 
desprovimento do recurso. 
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É o relatório. 
Cuida-se de ação penal relativa a crime de lesões corporais leves 

praticadas por policiais militares no exercício da função ( art. 209, caput, 
do Código Penal Militar), com causa de especial aumento contida no art. 
70, II, g, do mesmo Estatuto, cometido em 15 de maio de 1993. 

Em pauta para apreciar o recurso, eis que no dia 26.11.95, entrou 
em vigor a Lei nº 9.099, dispondo sobre os "Juizados Especiais Cíveis e 
Criminais", e também estabelecendo, nos arts. 88 e 91, respectivamente. 

"Além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, 
dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões 
corporais leves e lesões culposas"(art. 88). 

"Nos casos em que esta Lei passa a exigir representação para a 
propositura da ação penal pública, o ofendido ou seu representante legal 
será intimado para oferecê-la no prazo de trinta dias, sob pena de 
decadência ( art. 91). 

Introduziram-se, no Brasil, assim, as mudanças que a doutrina vinha 
reclamando, como a mitigação do princípio da obrigatoriedade da ação 
penal, e o fim da reparação dos danos sofridos pela vítima, aquela trans
formando a ação penal pública incondicionada em ação penal pública 
condicionada, o que significa "despenalização". Sem retirar o caráter de 
ilícito do fato, isto é, sem descriminalizar, passa o ordenamento jurídico a 
dificultar a aplicação da pena de prisão. De duas formas isso é possível: 
a) transformando-se a ação pública em privada; b) ou transformando-se a 
ação pública incondicionada em ação condicionada"(Luís Flávio Gomes, 
ln Suspensão Condicional do Processo, RT, 11-1995, p. 205). 

O Estado, com o disposto no art. 88, da Lei nº 9.099/95, atribuiu ao 
ofendido com lesões corporais leves ou lesões corporais culposas o di
reito de avaliar a conveniência e oportunidade de promover a ação penal 
podendo optar por suportar a lesão ( eventualmente diante da composição 
cível, em outros casos nas conhecidas "brigas de casal") a aguardar o 
desfecho criminal, sujeitando-se a audiência, depoimentos e demais atos. 

Trata-se de lei nova mista, de direito penal ( desaparecimento do 
jus puniendi conseqüente à decadência) e processual (relativa à repre
sentação como requisito à ação penal - Heleno Cláudio Fragoso. Lições, 
Forense, 8ª ed., p. 104), mais benéfica ao acusado em processo pendente, 
que deve ser aplicada retroativamente até a coisa julgada (limite por ser 
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norma mista), não obstante o que dispõe o art. 90, da mesma Lei ng 
9.099/95, porque este dispositivo "só vale para normas processuais 
puras" (Luís Flávio Gomes, ob. cit., p.206); neste aspecto, quando o art. 
90 proíbe aplicação da lei "aos processos penais cuja instrução já estiver 
iniciada", na parte em que se entenda restrição à aplicação incondicional 
da lei penal mais favorável e igualdade perante a lei, segundo entendi
mento manifestado pelo eminente Doutor e Ministro Luiz Vicente 
Cernicchiaro, "é materialmente inconstitucional . A limitação não encon
tra amparo, respaldo nos princípios que regem o instituto. Lei inconstitu
cional é o nada jurídico. No contexto em que tem aplicação lei inconsti
tucional (mais favorável), lógico, cumpre repetir mencionada restrição. 
O Juiz aplica lei constitucional e deve recusar as que afrontam os princí
pios da Constituição da República"(/n Boletim do Instituto Brasileiro de 
Ciências Criminais, nº 35, nov/95, p.16). 

Segundo Damásio E. de Jesus, "a lei nova que transforma um crime 
de ação penal pública incondicionada em condicionada à representação, 
embora envolva temas de processo, é de natureza penal material, 
retroagindo. O não exercício do direito de representação no prazo legal 
gera a decadência, causa extintiva da punibilidade matéria penal. Nesse 
sentido: Tourinho Filho, Processo Penal, São Paulo, Editora Saraiva, 
1994, I: 108; Damásio E. de Jesus, Direito Penal I, São Paulo, Editora 
Saraiva, 1995, pág. 77; doutrina estrangeira: Luiz Jiménez de Asúa, 
Tratado de Derecho Penal, Buenos Aires, Editorial Losada, 1964, Il:670, 
m.733; Sílvio Ranieri, La Legge, pág. 154; Manzini, Derecho Procesal 
Penal, Buenos Aires, EJEA, tradução de Santiago S. Melendo, 1951, pág. 
231; Antolisei, Manual de Derecho Penal, Buenos Aires, Aires Uthea, 
1960, tradução de Juan Del Rosal e Angel Tório, página 89; Battaglini, La 
Querela, Turim, UTET, 1958, página 178" (Boletim citado, página 13). 

A professora Ada Pellegrini Grinover, igualmente, sustenta que "são 
indiscutivelmente normas de caráter preponderantemente penal o artigo 
74, parágrafo único, que dispõe que o acordo civil homologado pelo juiz 
importa em renúncia ao direito de representação ou queixa; o artigo 76, 
que cuida da transação penal e de seus efeitos; o artigo 88, que condi
ciona à representação a ação penal pública relativa aos crimes de lesões 
corporais leves e lesões culposas; e o artigo 89, atinente à suspensão 
condicional do processo" (Boletim citado, pág. 4 ). 
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A Constituição da República, no artigo 5º, inciso XL, consagra o 
princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica ( como também está 
previsto no § 1 º, do art. 2º, do Código Penal Militar, neste indicando a 
retroação até mesmo aos fatos anteriores, ainda que decididos por sen
tença condenatória transitada em julgado, o que não é o caso dos autos, e 
também porque, pelo caráter misto penal e processual, com prepon
derância penal , há que se observar a coisa julgada). 

Sobre a aplicabilidade imediata de tais dispositivos, dentre outros, de 
caráter "de direito material ou, no mínimo, normas processuais materiais" 
(Antônio Sérgio A. de Moraes Pitombo, Boletim IBCCRIM citado, pág. 
11 ), revolucionadores do sistema penal e processual penal brasileiro, a 
Comissão Nacional de Interpretação da Lei nº 9.099/95 (integrada pelos 
Ministros Sálvio de Figueiredo Teixeira, Luiz Carlos Fontes de Alencar e 
Ruy Rosado de Aguiar Júnior, do STJ; Desembargadora Fátima Nancy 
Andrighi (DF) e Sidnei Agostinho Benetti (São Paulo); professores Ada 
Pellegrini Grinover e Rogério Lauria Tucci e pelo Colégio Permanente de 
Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil. 

"Segunda 'São aplicáveis pelos juízos comum ( estadual e federal), 
militar e eleitoral, imediata e retroativamente, respeitada a coisa julgada, 
os institutos penais da Lei nº 9.099/95 como composição civil extintiva 
da punibilidade (art. 74, parágrafo único), transação (artigos 72 e 76), 
representação (art. 88) e suspensão condicional do processo (art. 89)' ." 

Relembre-se que, na hipótese dos autos, trata-se de crime de lesões 
corporais leves praticados por policiais militares, no exercício da função, 
definida no art. 209, caput, do Código Penal Militar, ao qual se aplicam 
as disposições mais favoráveis da lei nova de caráter geral, sob pena de 
flagrante ofensa ao disposto no art. 5º, incisos I e IX, da Carta Magna, 
como, aliás, recomenda a segunda conclusão transcrita. 

O Dr. Alberto Silva Franco, discutindo "Os questionamentos provo
cados pela Lei nº 9 .099/95", também leciona: 

'"A matéria deve ser cuidada com cautela, sem precipitações, nem 
preocupações personalistas. As regras penais mais favoráveis, inseri
das na Lei nº 9.099/95, têm aplicação imediata , por.força do inciso 
XL do art. 5º da Constituição Federal. O mais não demanda urgência
urgentíssima mas debate, discussão, questionamento entre os operadores 
do Direito" (Boletim cit. p.9). 
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Não se encontra dúvida, portanto, no sentido de que a representação, 
agora exigida para a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais 
leves e lesões culposas, transformando a ação penal pública incondiciona
da para pública condicionada, por dizer com a subseqüente extinção da 
punibilidade em face da possível decadência é norma de direito mate
rial penal (e também processual) contida na Lei nº 9.099/95, de apli
cação imediata por imposição do princípio constitucional da retroa
tividade da lei penal mais benéfica (art. 5º, XL, da CF e art. 2º do CP). 

Neste sentido, traz-se novamente a lição da professora Ada: 
"Como visto, configuram normas de caráter preponderante

mente penal as regras contidas nos arts 7 4, parágrafo único, 7 6, 88 e 
89". 

"Esses dispositivos, por beneficiarem o acusado, aplicam-se retroa
tivamente, devendo o juiz de Primeira Instância rever os processos pen
dentes, para que sobre eles incidam as normas supra-indicadas. Da 
mesma forma, os tribunais baixarão os processos pendentes ao primeiro 
grau de jurisdição, para aplicação das referidas disposições às situações 
jurídicas em andamento". 

Damásio E. de Jesus, nas "Breves Notas à Lei dos Juizados 
Especiais Criminais" já mencionadas, sobre a Aplicação imediata de dis
positivos e institutos", é incisivo: 

"Uma disposição e três institutos poderão ser aplicados imediata
mente, a partir de 27.11.95, pelos Juízos Comuns, enquanto não hou
ver leis estaduais: 

"1 Art. 88: exigência de representação nos crimes de lesão cor
poral leve e culposa. Procedimentos em curso (inquéritos policiais e 
ações penais) por crimes cometidos antes da vigência da lei: devem 
ser sobrestados, ainda que em grau de recurso (conversão em 
diligências) para o efeito de intimação do ofensivo, com prazo deca
dencial de 30 dias (art. 91). Crimes cometidos na vigência da lei 
nova: o procedimento criminal depende de representação, sendo de 6 
meses o prazo decadencial" (Boletim citado, p. 13). 

Vê-se, pois, que a representação passou à condição de procedibili
dade para todos os crimes de lesões corporais leves e lesões corporais 
culposas que ocorrerem a partir de 26.11.95, sem a qual será impossí
vel iniciar a ação penal. 
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Já em relação aos crimes anteriores à vigência da lei ( caso dos 
autos, onde, sob pena de ferimento à norma constitucional, há aplicação 
retroativa, como demonstrado), deve ser aplicada a letra do artigo 91, 
que é "uma regra de transição", do que resulta em que, como afirma 
mais uma vez o lúcido Luiz Flávio Gomes (apontado pelo Ministro 
Sálvio de Figueiredo Teixeira, com exatidão, como "a mais grata 
vocação do processo penal brasileiro nesta virada de século"): "con
siderando que estamos numa fase transitória, a representação possui 
outra natureza: é condição de prosseguibilidade, isto é, sem ela é 
impossível prosseguir (seja no inquérito, seja na ação penal instaurada). 
Não se trata, portanto, de afirmar que a denúncia já oferecida, por falta 
de representação, é nula. Nada disso. Todos os atos praticados sem a 
representação são válidos. Mas para prosseguir o processo, urge o 
preenchimento de uma condição, que é a representação. 

"g) Para crimes ocorridos depois de 26/11/95, aplica-se integralmente 
o Código de Processo Penal: o prazo para representação é de seis meses 
(art. 38), respeita-se a dupla titularidade (art. 34 ), havendo conflito 
nomeia-se curador (art. 33), havendo morte o direito passa para os suces
sores ( art. 31 ), no caso de duas vítimas , com vontades opostas, só há 
extinção frente a quem não mais quis representar ( art. 50, parágrafo único) 
etc. Para crimes ocorridos antes de 26.11.95, quanto ao prazo de re
presentação, aplica-se a regra de transição do art. 91: o prazo é de 30 
dias e é decadencial. No mais, todas as regras do CPP são válidas sub
sidiariamente" (vide Suspensão Condicional do Processo, cit. p. 206). 

Diante destas conclusões, sendo aplicável o disposto no art. 91, da 
Lei nº.9.099/95, aos procedimentos em curso por crimes cometidos antes 
de 26.11.95 (inquéritos e ações penais), ainda que pendente recurso em 
Segundo Grau, há que se preencher a condição trazida pela lei nova, 
sem a qual o processo não pode prosseguir ( em benefício do réu mas 
sem prejuízo à vítima, que poderá, inclusive, celebrar composição civil 
sobre os danos como réu diante de sua situação pessoal e concreta, ou 
apresentar a necessária representação). 

A melhor solução, diante do recurso, não é aquela de o Tribunal 
determinar simples diligência à origem, com o retorno posterior dos 
autos à Superior Instância, diante dos entraves burocráticos que cursam 
as diligências com a manutenção dos autos distribuídos mas pendentes. 
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Alvitra-se como mais prático, diante da ausência de condição de 
prosseguibilidade do processo e, ipso facto, do recurso, o simples não 
conhecimento da súplica recursa}, com baixa dos autos à origem, libera
dos da Superior Instância. 

Na origem, proceder-se-á à intimação da ofendida ou seu repre
sentante legal, para oferecer a representação no prazo de 30 (trinta) 
dias, contados da intimação, sob pena de decadência (art. 91, da Lei 
nº 9 .099/95), constando da intimação a advertência do prazo fatal e 
que poderá celebrar composição civil com a ofensora. Intimada, poderá 
deixar fruir o prazo in albis, ou mesmo manifestar desde logo, por 
escrito, no próprio mandado ou em papel, que deseja o prosseguimento 
do processo, ou, então, que não o deseja, ensejando, então, ao Juízo de 
Primeiro Grau, por força do artigo 61, do Código de Processo Penal, a 
declaração de extinção da punibilidade, lá ficando o processo. 

Na hipótese de representação para prosseguimento no prazo fatal, 
intimadas as partes e ratificado o recurso, os autos serão remetidos a este 
Tribunal de Justiça. 

Por estas razões, não se conhece do recurso. 
Participou do julgamento, com voto vencedor, o Exmo. Sr. 

Desembargador Genésio Nolli, e lavrou parecer, pela Douta 
Procuradoria-Geral de Justiça, o Exmo Sr. Dr. Luiz Fernando Sirydakis. 
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Florianópolis, 5 de dezembro de 1995. 
Aloysio de Almeida Gonçalves - Presidente com voto. 
Nilton Macedo Machado - Relator. 
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(b.) PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

APELAÇÃO CÍVELNQ240.511-1!7 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 
240.511-1/7, da Comarca de São Paulo, sendo recorrente Juízo "Ex 
Officio", apelantes e reciprocamente apelados Fazenda do Estado de São 
Paulo e Judite Beltrame de Oliveira: 

Acordam, em Oitava Câmara de Direito Público, do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo, por maioria de votos, dar provimento 
aos recursos, de conformidade com o relatório e voto do Relator 
Designado que ficam fazendo parte do Acórdão. 

Participaram do julgamento os Desembargadores Antônio Villen 
(Relator sorteado, vencido) e Toledo Silva (revisor, com voto vencedor). 

São Paulo, 03 de abril de 1996. 

Raphael Salvador - Presidente e Relator Designado 
Antônio Villen - Vencido, com declaração de voto, em separado 

VOTO Nº9237 
APELAÇÃO Nº 240.511.1/7-00 
COMARCA: SÃO PAULO 
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RECLAMANTE: JUÍZO "EX OFFICIO" 
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E 

JUDITE BELTRAME DE OLIVEIRA 
APELADO: OS MESMOS 
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - Morte de detentos em 

rebelião, que eles iniciaram - Invasão da Penitenciária para impedir sua 
completa destruição, para garantir a segurança dos demais detentos não 
amotinados e para apagar o incêndio que se apontava como devastador 
- Atuação legítima da Polícia Militar - Invasão plenamente justificável e 
reação à atitude agressiva dos presos - Responsabilidade civil do Est .. Hio 
inexistente - Ação improcedente e recursos providos. 

Relatório 

A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente em parte~ 
ação promovida pela segunda apelante para condenar a Fazenda do 
Estado a pagar-lhe importância correspondente a cem (100) salários mí
nimos a título de indenização por dano moral provocado pela morte de 
seu filho durante a invasão do Pavilhão 9 da Casa de Detenção pela 
Polícia Militar, em outubro de 1992. Além do recurso oficial, autora e ré 
apelaram. 

A Fazenda ofereceu o recurso de folhas nº 97 /123. Alega que houve 
cerceamento de defesa, o que implica em nulidade da sentença. Quanto 
ao mérito, afirma que o ingresso da polícia no presídio foi necessário em 
razão da rebelião existente. Houve injusta agressão por parte dos presos 
e disso decorreu a necessidade da ação do Estado,. por isso, não há dever 
de indenizar. Não bastasse isso, a indenização foi fixada em quantia 
excessiva. Por tudo isso, pede se dê provimento ao recurso para que a 
ação seja julgada improcedente. 

A autora também recorreu de parte da sentença. Pretende que a in
denização fixada na sentença não garante a efetiva reparação do dano 
moral. Deve ser aumentada para quantia equivalente a 500 (quinhentos) 
salários mínimos. Por outro lado, devem ser incluídas na condenação as 
despesas com funeral, demonstradas documentalmente nos autos. Para 
tais finalidades, pede a reforma parcial da sentença. 
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Recursos regularmente processados e respondidos. 
O voto: 
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O pretendido cerceamento de defesa da Fazenda não é acolhido 
diante do provimento total que se dá ao seu recurso, o que toma prejudi
cado o pedido de realização de provas. 

Deve ser dito, antes de mais nada, que a responsabilidade da 
Administração Pública não é objetiva, corno pretende a autora, nem do 
risco integral, mas sim hoje se reconhece que é urna responsabilidade 
que decorre do risco administrativo, teoria aceita e muito mais justa. 

Surgiria aqui a responsabilidade da Administração Pública pela 
guarda que tem dos condenados na Penitenciária do Estado, cabendo-lhe 
cuidar deles, impedindo que sofram danos ou prejuízos. Dentro dessa 
teoria do risco administrativo, basta às vítimas demonstrar o fato danoso, 
ocasionado por ação ou omissão do Poder Público. Baseia-se no risco 
que existe para os administrados, não cumprida pela Administração sua 
obrigação de guarda e proteção dos presos, que vieram a ser mortos. 

Mas, dentro dessa mesma teoria, importante lembrar a lição de Hely 
Lopes Meirelles quando diz: "Advirta-se, contudo, que a teoria do risco 
administrativo embora dispense a prova da culpa da Administração, per
mite que o Poder Público demonstre a culpa da vítima, para excluir ou 
atenuar a indenização. Isto, porque o risco administrativo não se con
funde com o risco integral. O risco administrativo não significa que a 
Administração deva indenizar sempre e em qualquer caso o dano supor
tado pelo particular; significa, apenas e tão-somente, que a vítima fica 
dispensada da prova da culpa da Administração, mas esta poderá 
demonstrar a culpa total ou parcial do lesado no evento danoso, caso em 
que a Fazenda Pública se eximirá integral ou parcialmente da indeniza
ção" ("Direito Administrativo Brasileiro", RT, 10ª ed., pg. 551). 

Ninguém dirá que a responsabilidade da Administração existirá 
quando um seu veículo bate em outro, mas por culpa do motorista deste, 
que entrou à sua frente, em via preferencial. Não basta a simples batida, 
o simples dano, mas pode desaparecer a responsabilidade pelo risco 
administrativo, quando a culpa do dano decorreu de ato da vítima, corno 
causa única ou concausa. 

Aqui todos sabem que o motim dos presos foi por eles iniciado, 
dentro do presídio do Carandiru, tornando funcionários corno reféns, 
botando fogo nos colchões e celas, derrubando portas, acabando com 
salas administrativas e ameaçando a segurança geral, tanto dos que 
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estavam dominados, como dos demais presos, em número superior a 
6.000, que não participaram da rebelião. Havia ainda o perigo para a 
coletividade, na hipótese de fuga dos amotinados, elementos perigosos, 
que ocupavam o pavilhão destinado aos presos de maior periculosi
dade. 

A Polícia Militar foi chamada e precisava intervir, pois essa é sua 
função. Eu não queria e acredito que nenhum habitante de São Paulo 
poderia desejar que a Polícia ficasse quieta e deixasse que os amotinados 
vencessem e fugissem. 

A intervenção da Polícia Militar não foi o ato inicial de toda a briga, 
mas foi conseqüência da rebelião que se espalhava perigosamente. A 
Polícia precisava entrar e sabia que iria enfrentar os piores condenados, 
aqueles que nada mais tinham na vida a perder. Os chefes da Polícia 
Militar tentaram dialogar e forçar os presos a se entregar, mas nada con
seguiram. 

Receberam os policiais ordens de invadir a Penitenciária, o 
Pavilhão 9 e sabiam que enfrentariam presos armados com estiletes e 
algumas armas de fogo, dispostos a tudo. 

O que desejaria a autora que os militares fizessem? Que se sub
metessem aos presos, que se deixassem matar ou que aceitassem que 
sobre eles fossem jogados frascos e panos com sangue que os presos 
tiravam de si e diziam que portavam o vírus da Aids? 

A atuação da Polícia Militar não pode ser medida aqui em processo 
que foi feito tranqüilamente, em escritórios e nos Fóruns, mas sim 
naquela cena dantesca de incêndio, destruição e violência. Havia ação 
violenta dos presos e havia reação da Polícia, que precisa ser entendida 
como de homens que se defendiam dentro do inferno em que se transfor
mou o referido Pavilhão. 

Dizem que o Estado não cumpriu bem sua função de guarda dos 
presos sob sua custódia. Mas, o que dizer-se de um País onde o traba
lhador ganha cem reais por mês para sustentar sua farru1ia e o Estado não 
pode ajudá-lo! No entanto, esse mesmo Estado é obrigado a gastar quase 
cem reais diários para a manutenção de cada preso, além de manter 
grandes presídios e penitenciárias, com guardas, funcionários adminis
trativos, médicos, enfermeiros, numa tentativa de ajudá-los a suportar os 
anos de prisão. 

128 Revista A FORÇA POLICIAL São Paulo nº-10 abr./jun. 1996 



1 1 

O que poderia fazer o Estado para evitar tão grande rebelião, que 
ainda trazemos em nossas retinas como uma das mais graves da história 
penitenciária brasileira? Será que tem culpa o Estado dos presos se 
amotinarem, de desejar fugir, de desejar matar todos que se coloquem 
entre eles e a rua? A culpa foi das vítimas, que iniciaram a rebelião, que 
destruíram todo um pavilhão do Carandiru e que forçaram a sociedade, 
através de sua Polícia Militar, a se defender. Não poderiam ter direito 
algum a qualquer indenização, como não podem seus parentes buscar 
uma indenização por ato doloso de autoria das vítimas. 

Além disso, não tem a autora qualquer direito à indenização por 
dano moral pela morte do filho, pois dele totalmente separada, distante, 
sem ligação. Nunca foi visitá-lo, nunca foi anteriormente por ele visitada 
e o fato de ser dele mãe não lhe garante o direito a que se reconheça uma 
dor moral que, na situação em que a família vivia separada, exigia prova 
que não foi feita. 

Enquanto na China são mortos 30.000 condenados de maior pericu
losidade por ano, enquanto em alguns países da América são mortos ou 
lançados na selva um grande número de presos irrecuperáveis, não se 
pode reclamar do Brasil, onde eles vivem protegidos da chuva e das 
necessidades alimentares, mantidos pelo Estado com dificuldades orça
mentárias, que lhes dão privilégio em relação aos pobres pais de fanu1ia 
de salário mínimo. Quando estes presos se rebelam, quando ateiam fogo 
às celas e colchões, quando tentam a fuga para voltar à delinqüência, 
quando prendem guardas e carcereiros, quando se lançam contra a Polícia 
Militar que cumpre o seu dever, não se pode dizer que são vítimas de vio
lência, mas poderão ser vítimas de sua própria atitude impensada. 

A ação,pelo meu voto, é totalmente improcedente, não havendo direi
to algum ao dano moral, que a mãe quando muito poderia atribuir ao filho 
que, criminoso, nunca nela pensou e nem em sua dor, se viesse a morrer. 

O dispositivo: 

Por todo o exposto, pelo meu voto dou provimento ao recurso vo
luntário da Fazenda e ao oficial, para julgar improcedente a ação de in
denização, reconhecendo que a Polícia Militar agiu no cumprimento do 
seu dever, que ali não poderia ser outro senão o domínio da rebelião. 

Raphael Salvador .. Relator Designado 
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VOTONº664 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 240.511.1/7 
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, JUDITE 

BELTRAME DE OLIVEIRA E JUÍZO EX OFFICIO 
APELADOS: OS MESMOS 
INDENIZAÇÃO - Fazenda Pública - Morte de detento por ocasião 

da invasão do Pavilhão Nove da Casa de Detenção pela Polícia Militar, 
em 1992 - Responsabilidade do Estado caracterizada - Arts. 5º, XLIX, e 
37, § 6º, da Constituição da República - Cerceamento de defesa não con
figurado - Ação procedente em parte - Recursos não providos. 

INDENIZAÇÃO - Responsabilidade civil - Dano moral - Dor da 
mãe pela morte de filho Presunção de caráter absoluto - Verba devida -
Art. 5º, X, da Constituição da República - Fixação em cem ( 100) salários 
mínimos - Importância que não comporta alteração - Cerceamento de 
defesa não configurado - Ação procedente em parte - Recursos não 
providos. 

INDENIZAÇÃO - Responsabilidade civil - Despesas com funeral -
Prova documental - Notas emitidas em nome de cunhado da vítima - Fato 
que não impede o acolhimento do pedido de ressarcimento formulado 
pela mãe - Inclusão na condenação - Recurso provido para tal finalidade. 

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO 

Ar. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente em parte 
ação promovida pela segunda apelante para condenar a Fazenda do 
Estado a pagar-lhe importância correspondente a cem (100) salários mí
nimos a título de indenização por dano moral provocado pela morte de 
seu filho durante a invasão do Pavilhão 9 da Casa de Detenção pela 
Polícia Militar, em outubro de 1992. Além do recurso oficial, autora e ré 
apelaram. 

A Fazenda ofereceu o recurso de folhas nº 97/123. Alega que houve 
cerceamento de defesa, o que implica em nulidade da sentença. Quanto 
ao mérito, afirma que o ingresso da polícia no presídio foi necessário em 
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razão da rebelião existente. Houve injusta agressão por parte dos presos 
e disso decorreu a necessidade da ação do Estado. Por isso, não há dever 
de indenizar. Não bastasse isso, a indenização foi fixada em quantia 
excessiva. Por tudo isso, pede se dê provimento ao recurso para que a 
ação seja julgada improcedente. 

A autora ofereceu o recurso de folhas nº 197/205. Alega que a in
denização fixada na sentença não garante a efetiva reparação do dano 
moral. Deve ser aumentada para quantia equivalente a 500 (quinhentos) 
salários mínimos. Por outro lado, devem ser incluídas na condenação as 
despesas com funeral, demonstradas documentalmente nos autos. Para 
tais finalidades, pede a reforma parcial da sentença. 

Recursos regularmente processados e respondidos. 

É O RELATÓRIO 

A Fazenda alega que houve cerceamento de defesa e que se lhe 
tivesse sido concedida oportunidade de produzir provas, demonstraria 
que a ação do Estado consistiu em reação a agressão injusta praticada 
pelos presos, entre os quais se encontrava o filho da autora. 

A argumentação não pode ser aceita. Com efeito, o próprio 
número de pessoas envolvidas na rebelião impede seja ela atribuída a 
um ou outro detento. Mais, ainda que o fato pudesse ser atribuído ao 
filho da autora, a responsabilidade do Estado não seria elidida. É 
tradicional e notória - e fatos notórios não dependem de prova a ne
glir,ência do Estado com relação ao sistema carcerário. Quando ocor
reram os fatos em discussão, havia tempo que era de conhecimento 
público que as condições da Casa de Detenção a tornavam um ver
dadeiro barril de pólvora. O dever do Estado de assegurar a integri
dade física e moral dos presos, previsto no art. 5º, XLIX, da 
Constituição da República, era letra morta na época dos fatos, pelo 
menos quanto àquele estabelecimento. 

Foi o sistemático descumprimento dessa norma constitucional a 
causa primeira dos tristes acontecimento de 1992. Evidente, por isso, que 
não faz sentido a alegação da ré de que poderia provar o envolvimento 
do filho da autora e, desse modo, excluir a responsabilidade do Estado. 
A prova seria inútil, pois o dever de indenizar decorre dos fatos notórios 
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veiculados por todos os órgãos de comunicação, antes e depois do even
to. E tais fatos, repita-se, consistem no descumprimento da norma consti
tucional já mencionada. É inegável que a tragédia não teria ocorrido, se o 
estabelecimento carcerário apresentasse o mínimo de decência para 
preservar a integridade dos detentos. 

Tais considerações, além de suficientes para rejeitar a alegação de 
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, bastam também para 
demonstrar o acerto do Magistrado ao reconhecer a responsabilidade 
civil do Estado. Deve ficar consignado que tal conclusão não depende de 
afirmação da existência de eventual conduta culposa dos agentes da 
Administração no dia dos fatos. Isso está sendo apurado na esfera penal, 
e as conclusões respectivas não seriam relevantes para o julgamento da 
presente demanda. Cuida-se aqui do dever de indenizar, decorrente da 
responsabilidade objetiva, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição sob a 
modalidade do risco administrativo. 

Saliente-se, outrossim, que é de manifesta improcedência a ale
gação da ré de que o Estado, por seus agentes, reagiu a uma injusta 
agressão. Como já consignado, a rebelião não foi ato individual de um 
ou outro preso. Foi um verdadeiro motim, que, evidentemente, não pode 
ser atribuído ao filho da autora. Deve ser atribuído ao já referido descaso 
do Estado - aqui, sim, a injusta agressão - com o sistema prisional. Por 
isso, ainda que se pudesse afirmar que a ação da polícia, naquele preciso 
momento, restringiu-se ao necessário para encerrar a rebelião, ainda 
assim o pedido teria de ser acolhido. Isso porque, sob qualquer aspecto 
que se considere a questão, não há que falar em culpa exclusiva ou con
corrente da vítima para excluir ou atenuar a responsabilidade do Estado. 

Quanto à existência do dano moral, também não tem razão a ré 
quando argumenta novamente com a ocorrência de cerceamento de defe
sa, ou quando alega que ele não existiu. Conforme consignado pelo 
Desembargador César Peluzo no acórdão que decidiu os embargos 
infringentes nº 202.702-1, publicado em Jurisprudência do Tribunal de 
Justiça, Lex Editora, vol. 169/252, a dor pela perda de filho é presunção 
de caráter absoluto. Cumpre transcrever as seguintes considerações 
expendidas no acórdão: 

"A reparação do dano imaterial, que, sendo dor, não há como nem 
precisa provar, donde se lhe presume de modo absoluto (iuris et de iure) 
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a existência, quando se trata da morte de um filho (art. 335 do Código de 
Processo Civil), essa é objeto doutra norma jurídica, que manda arbitrá
la (artigo 1.553, do Código Civil)". 

Daí a desnecessidade de produção de provas a respeito da dor 
moral, no caso dos autos. Não pode ser aceita a alegação da ré de que o 
fato de a autora não prestar assistência e não visitar o filho no presídio é 
incompatível com a dor moral que constitui o fundamento do pedido. A 
desintegração da vida familiar, ocasionada por agruras vividas dentro e 
fora do presídio, muitas das quais geradas por políticas governamentais 
cuja última preocupação é a preservação da dignidade dos cidadãos, não 
elide a já referida presunção de sofrimento da mãe pela perda do filho. A 
dor existe, ainda que em vida a desfortuna tenha impedido demonstrações 
de afeto freqüentes entre os bem-nascidos. 

Em suma, configurado o dano à personalidade da autora e caracteri
zada a responsabilidade do Estado, era mesmo de rigor o acolhimento do 
pedido. No que tange ao cabimento da indenização, convém mais uma vez 
fazer menção ao acórdão já referido, onde ficou observado que se a 
Constituição determina - art. , X - que seja indenizado o dano moral por 
violação da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, por 
mais fortes razões deve ser indenizado o dano moral causado à personali
dade pela supressão do bem supremo de um ente querido, qual seja, a vida. 

Na fixação da indenização, é necessário ter em conta os ensinamen
tos de Tereza Ancona de Magalhães ( O Dano Estético, Editora Revista 
dos Tribunais, 1980, p. 75), segundo os quais como não há equivalente 
da dor em dinheiro, o que se atribui é uma "compensação ou benefício 
de ordem material, que permita ao lesado obter prazeres e distrações que, 
de algum modo, atenuem sua dor". Embora seja impossível reparar a 
morte do filho, a indenização não pode ser meramente simbólica, de 
modo a perder seu caráter punitivo, como também não pode ser excessi
va, de modo a gerar um verdadeiro enriquecimento da vítima e insu
portável penalização do agente. Razoável, portanto, a fixação em cem 
( 100) salários mínimos, que se socorreu de critério previsto no art. 84, § 
1º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962 - Código Brasileiro de 
Telecomunicações - para a reparação de dano moral por calúnia ou 
injúria. Não procede o inconformismo das partes com relação àquela 
importância. Em apoio a tal entendimento, cumpre transcrever o prece-
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dente referido por 2º Ten PM Rui Rodrigues Câmara Stoco, na obra 
Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial ... , Editora 
Revista dos Tribunais, 1994, p. 403, 5.15: 

"Hoje em dia, a boa doutrina inclina-se no sentido de conferir à in
denização do dano moral caráter dúplice, tanto punitivo do agente, quan
to compensatório, em relação à vítima (cf. Caio Mário da Silva Pereira, 
Responsabilidade Civil, Editora Forense, 1989, p. 67). Assim, a vítima 
de lesão a direitos de natureza não patrimonial (CR, art. 5º, incs. V e X) 
deve receber uma soma que compense a dor e humilhação sofridas, e 
arbitrada segundo as circunstâncias. Não deve ser fonte de enriqueci
mento, nem ser inexpressiva (TJSP, 7ª C. - Ap - Rel. Campos Mello - j. 
30.10.91 - RJTJESP 137/186-187)". 

Quanto às despesas com funeral, tem razão a autora. Os documen
tos de folhas nº 27 /28 demonstram a realização daquelas despesas e os 
respectivos valores. Estes devem ser incluídos na condenação, irrele
vante o fato de as notas terem sido emitidas em nome de um cunhado do 
falecido. O próprio fato de tais documentos se encontrarem em poder da 
autora é indicativo de que houve reembolso a quem efetuou o pagamento 
e de que está ela autorizada a pleitear o ressarcimento. Este deve ser con
cedido. A correção monetária deve incidir a partir das datas de emissão 
das notas, pois somente assim haverá plena recomposição do patrimônio 
lesado. 

Pelo meu voto, nego provimento aos recursos oficial e voluntário da 
ré e dou parcial provimento ao recurso da autora para incluir na conde
nação os valores a que se referem as notas de folhas nº 27 e 28, com cor
reção monetária a partir das respectivas emissões e juros de mora conta
dos da citação. 

Antônio Villen - Relator 
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1 !"·-----------

(c). PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

APELAÇÃO CÍVELNg243.364-1!7 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 
243.364-1/7, da Comarca de SP, em que é recorrente o Juízo "Ex 
Officio", sendo apelantes e reciprocamente apelados Maria Aparecida de 
Aquino e Fazenda do Estado de São Paulo: 

ACORDAM, em Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo, por votação unânime, provi
mento aos agravos retidos e ao recurso de ofício, bem como à apelação 
da Fazenda, dando-o, em parte ao da autora, de conformidade com o 
relatório e voto do Relator, que ficam fazendo parte do acórdão. 

O julgamento teve a participação dos Desembargadores Viseu 
Júnior (Presidente) e José Cardinale, com votos vencedores. 

São Paulo, 9 de abril de 1996. 
Pires de Araújo - Relator 

APELAÇÃO CÍVELNg243.364-1!7 - VàTO Ng 1.373 
Recorrente: JUÍZO "EX OFFICIO" 
Apelantes: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRA 
Apeladas: AS MESMAS 
Comarca: SÃO PAULO 
Relator: PIRES DE ARAÚJO 

Revista A FORÇA POLICIAL São Paulo nº 10 abr./jun. 1996 135 



AGRAVO RETIDO conhecido mas improvido - Os depoimentos das 
testemunhas da ré, em nada altera a responsabilidade do Estado e, no 
que diz respeito a testemunha arrolada pela autora a prova constante 
dos autos é suficiente para a valoração dos fatos relevantes que se pre
tende provar - INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE DO ESTADO -
A Constituição Federal de 1.988 em seu artigo XLIX, assim dispõe: "é 
assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral" - O dano 
patrimonial é indevido - A vítima não tinha emprego fixo e não tinha 
sequer promessa de colocação laboral quando de sua saída do presídio, 
além de não caracterizada a dependência econômica da autora em 
relação ao filho, como alegou, nem mesmo o visitava no presídio Dano 
moral é indenizável em face do disposto no artigo 5Q, X, da C.F. - As 
despesas com o funeral foram pagas por terceiros, portanto, são indevi
das - Agravo retido, reexame necessário e voluntário da Fazenda 
improvidos e provido em parte o da autora. 

Cuida-se da ação de reparação de dano ajuizada pela autora contra a 
Fazenda do Estado. 

A sentença de fls. 185/192, cujo relatório é o adotado, julgou proce
dente em parte a ação. 

Ao reexame necessário soma-se o da Fazenda do Estado que plei
teia a reforma do julgado. 

A autora, também, recorre e reitera o agravo retido de fls. 152/153 e 
no mérito pede seja a ré condenada a pagar indenização por dano patri
monial e 500 (quinhentos) salários mínimos, a título de dano moral. 

Os recursos foram respondidos. 
É o relatório. 
Preliminarmente, conhece-se do agravo retido de fls. 152/153, 

porque reiterado no apelo. Todavia, nega-se provimento. Com efeito, 
como será fundamentado logo a seguir, os depoimentos das testemunhas 
da ré, em nada altera a responsabilidade do Estado e, no que diz respeito 
a testemunha arrolada pela autora a prova constante dos autos é sufi
ciente para a valoração dos fatos relevantes que se pretende provar. 

Cuida-se de ação de reparação ajuizada pela autora contra a 
Fazenda do Estado, em vista da morte de seu filho, ocorrida em 
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02/10/1992, no Pavilhão Nove da Casa de Detenção. Naquele dia houve 
tumulto entre os detentos do Pavilhão 09, da intensa movimentação deles 
a Polícia Militar foi chamada a intervir e controlar a situação e com essa 
finalidade adentrou àquele local, e, desta operação resultou a morte de 
111 pessoas. 

Note-se que a função da Polícia Militar é manter a ordem ou resta
belecê-la, mas, no caso sub judice, não foi isto que ocorreu, tanto é ver
dade que mais de uma centena de homens morreram, todos eles presos. 

As mortes estão comprovadas. 
A operação realizada pela Polícia Militar que tem a função precípua 

de defender vidas e manter a ordem, foi feita no mínimo de forma cul
posa. Lembrem-se os policiais militares são profissionais e por isso de
veriam agir como tal, com efeito, se a situação era gravíssima não deve
riam entrar, mas sim avaliar o perigo, mas a partir do momento que 
entraram dentro do Pavilhão 09 assumiram todos os riscos de suas ações, 
e no final, da operação, 111 mortes, todas de preso. 

A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 52, XLIX, assim dis-
põe: assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral". 
Mas não foi isso o que aconteceu. 

A par disto, o § 6º, do artigo 37, da atual C.F., repete o artigo 107, 
da C.F. de 1969, que é dispositivo primordial para a criação do instituto 
jurídico de responsabilidade do Estado, e esse dispositivo, não alude à 
necessidade de culpa por parte do agente causador do dano, sendo certo, 
que os requisitos principais para a deflagração da responsabilidade das 

11 pessoas jurídicas de direito público são a causação do dano, por parte de 
seus agentes, e que estes estejam a serviço da Administração (função 
pública). 

Com efeito, "Em face do artigo 107 da C.F., as pessoas jurídicas 
de direito público, responderão pelos danos que seus funcionários, nessa 
qualidade, causarem a terceiros, independentemente de terem agido ou 
não por culpa. Só se eximirão dessa obrigação se provada a culpa do 
lesado no evento danoso. ( RT J 532/234 ). " 

Aliás, é a lição de Yussef Said Cahali: 
"Na realidade, a partir da detenção do indivíduo, este é o posto sob 

a guarda e responsabilidade das autoridades policiais, que se obrigam 
pelas medidas tendentes à preservação da integridade corporal daquele, 
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protegendo-o de eventuais violências que possam ser contra ele prati
cadas, seja da parte de seus próprios agentes, seja da parte de outros 
detentos, seja igualmente da parte de estranhos. 

Assim, resulta em responsabilidade civil do Estado, o ato omissivo 
dos agentes administrativos concorrentes para a consumação de morte 
de detento, assassinado por um companheiro de cela de notória pericu
losidade ". (lª Turma do CTF, 05 de dezembro de 1975, RTJ 77/601 e 
RT 495/261). 

Ou, como afirmado mais amplamente pelo próprio STF, se o indiví
duo "estava sob a proteção do Estado, quando recolhido à prisão", daí 
resulta que "a responsabilidade por sua morte, causado por outros pre
sos, deve ser debitada ao Estado." (lª Turma, 19 de novembro de 1976, 
RTJ 85/923). 

Se assim é, com maior razão "a Fazenda Pública responde pelas 
conseqüências de agressão de policiais contra presos" (5ª Câmara Civil 
do TJSP, 27 de abril de 1978, RT 530/108); desse modo, "procede a 
ação ordinária de indenização contra o Estado por violência cometida 
por policiais, no exercício de suas funções, da qual resultou incapaci
dade total ou permanente da vítima para exercício de suas atividades 
profissionais" (8ª Câmara Civil do TJRJ. 19 de abril de 1977, RT 
526/225). 

E reiteradamente tem proclamado a responsabilidade civil do 
Estado pela morte do preso, nas mais diversas circunstâncias, causada 
pelos policiais: "espancamerJ.,to de preso em delegacia, por policiais, 
para extorquir-lhe confissão, causando-lhe a morte" ( 1 ª Turma do STF, 
6 de março de 1969, RT 404/420); indivíduo assassinado "pelos polici
ais que compunham o tristemente famoso 'Esquadrão da Morte'" (4ª 
Câmara Civil do TJSP, 14 de fevereiro de 1980, RJTJSP 63/97). 

Aliás, no caso, importa mesmo que tivesse ou não havido culpa dos 
agentes policiais na morte do particular, pois "esta só deverá ser apura
do em caso de ação de regresso que a Fazenda do Estado deseje pro
mover contra aqueles" (lª Câmara Civil do TJSP, 15 de março de 1977, 
RJTJSP 45/119). in Responsabilidade Civil do Estado, Editora RT, 1982, 
páginas 175/176. 

No que diz respeito ao dano patrimonial não assiste razão à autora, 
eis que a prova realizada nos autos é no sentido de que o filho dela esta-
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va há muito tempo desempregado, eis o depoimento da testemunha 
(Cristiane - fl. 118) "que Adão ficou longo período desempregado". 

A própria autora em seu depoimento afirma que trabalhava e que 
ficou sem visitar seu filho na Detenção por aproximadamente um ano. 

Ademais; da ficha de visita constou a existência de duas amásias, e, 
ainda, que Maria Aparecida de Souza, seria sua "esposa" - fl. 146 - parte 
final, logo se a vítima tivesse qualquer rendimento, o que não se provou 
teria que sustentar a sua "esposa". 

De outro lado, tampouco se comprovou que a vítima trabalhasse no 
presídio, pois, "apenas poucos presos do Pavilhão n 09 trabalhavam, (fls. 
137v/138), e dentre esses não se provou que o filho do autora fizesse parte. 

Portanto, neste aspecto o digno Juiz de Direito - Danilo Panizza 
Filho examinou com esmero as provas dos autos e concluiu: 

"resume-se do apurado que não tinha a vítima emprego fixo e que 
não tinha sequer promessa de colocação laboral quando de sua saída do 
presídio, além de não caracterizada a dependência econômica da autora 
em relação ao filho, como alegou, nem mesmo o visitava no presídio. Ao 
contrário, quem o visitava com freqüência eram os relacionados a fl. 
146, com o acréscimo de que o amigo íntimo João era o confidente da 
vítima, 'como se fosse pai'. (V. fl. 117). Por fim, a própria Carteira de 
Trabalho, cuja cópia consta de fl. 32, confirma os termos do depoimento 
de fl. 119". (fl. 190). 

O dano moral atualmente em vista de preceito constitucional é ele 
devido, mesmo quando ocorra indenização por dano patrimonial (art. 52, 

X, da Constituição Federal). 
Nesse sentido é a jurisprudência: 
''quanto à indenização por dano moral, ante ao expresso termo do art. 5~ 
X, da C.F., se dúvida antes havia, agora não mais há. O dano moral é 
indenizável, vê-se, por conseguinte, que a própria Carta Magna colocou 
'pá-de-cal' sobre o assunto "(RT 648/108). 
Estamos em nível constitucional. Prescinde-se de lei ordinária. O 

direito, aqui, é auto-aplicável. 
Aliás, com idêntico entendimento a Egrégia 6ª Câmara deste 

Tribunal, conforme Apelação nº 425.021/3, tendo como relator o Juiz 
Carlos Gonçalves, julgada em 07 de novembro de 1989. 

Nem outra é a lição de nossos constitucionalistas: 
"A novidade que há aqui é a instrução do dano moral como fator 
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desencadeante da reparação. De fato não faz parte da tradição de nosso 
direito o indenizar materialmente o dano moral. 

No entanto essa tradição no caso há de ceder diante da expressa 
previsão constitucional. 

E é bom que tenha agido assim o constituinte. A inclusão da respon
sabilidade civil reveste-se em muitas hipóteses de uma força intimi
datória que as outras formas de responsabilização podem não possuir, 
sobretudo em decorrência de uma desaplicação quase sistemática das 
normas penais sobre os segmentos mais endinheirados da população. 

Temos para nós que é sem dúvida um reforço substancial que se 
presta ao cumprimento destes direitos. 

Não se desconhecem as dificuldades de encontrar-se uma corre-
spondência entre o dano moral e a reparação patrimonial. 

No particular, a experiência dos países que tem longo trato com o assun
to servirá certamente de auxílio para a atividade do magistrado. "(Celso 
Ribeiro Bastos e Ives Gandra Martins - Comentários à Constituição do 
Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988, São Paulo, Ed. Saraiva, 
1989, 2° volume, arts. 5º 17, p. 65). 
É evidente que entre os danos morais emerge o inerente à persona

lidade, que integra aspectos subjetivos do patrimônio moral, v.g. o 
proveniente da morte causada a um ente querido, a um membro da 
família". 

É o "pretium coloris". Tem caráter reparatório de um mal 
irremediável. 

Como não indenizar, pois, tais traumatismos, tais danos? por que 
se não há de indenizar em tais circunstâncias? 

Argumenta-se que difícil seria alcançar o preço da dor, exatamente 
porque seria inestimável. Esse argumento, entretanto, é sofístico. Deixa
se de pagar um "minus" a pretexto de se não saber o "plus". 

É evidente que, em se não podendo alcançar o "plus" paga-se o 
"minus". Aliás, há nesse sentido julgados deste Tribunal: Apelação 
Cível nº 412.831/4, da Comarca de Suzano, e nº 404.563/6, da Comarca 
de São José dos Campos, todos da lavra do eminente Juiz Carlos 
Gonçalves, que, admitindo expressamente a reparabilidade do dano 
moral, emprega na fixação de seu montante, critério estabelecido pelo 
Código Brasileiro de Telecomunicações (Lei nº 4.117, de 27 /08/62), que 
prevê a reparação do dano moral causado por calúnia ou injúria divul-
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gadas pela imprensa, e estabelecendo o "quantum" da reparação entre 5 
e 100 vezes o maior salário mínimo vigente no País. 

O dano moral, "in casu ", levando-se em conta merecer pago de 
uma só vez, corresponderá a 70 vezes o maior salário mínimo vigente à 
época da execução, considerando-se o alijação que a ré lhe causou. 
Note-se: uma indenização é em razão da perda da parte do membro e 
seus reflexos patrimoniais. A outra, por força constitucional, tem per-· 
tinência ao trauma psicológico, social e moral criado pelo aleijão irre-· 
versível." (no caso a perda do filho da autora)" (Apelação Cível n~! 
447.060/4 - SP - Relator Rodrigues de Carvalho). 

Em relação ao dano moral é questão difícil para fixar um quantum, 
mas isso, não é motivo de deixar de aplicá-lo. Com efeito, "o Egrégio 
Supremo Tribunal Federal tem admitido o dano moral em ações de 
responsabilidade civil, adotando orientação que, já em 1920, era doutrina 
perfilhada por Pedro Lessa: "não indenizar o dano moral é deixar sem 
sanção um direito, ou uma série de direitos. A indenização, por menor e 
mais insuficiente que seja, é a única sanção para os casos em que se per
dem ou se têm lesados a honra, a liberdade, a amizade, a afeição, e out
ros bens morais, mais valiosos que os econômicos" e o Ministro Oscar 
Corrêa, ao admiti-la, concluia que "Não se trata de pecunia doloris, ou 
prectum doloris, que se não pode avaliar e pagar; mas satisfação da 
ordem moral, que não ressarce prejuízo ou danos e abalos e tribulações 
irressarcíveis, mas representa a consagração e o reconhecimento, pelo 
direito, do valor da importância desse bem, que é a consideração moral, 
que se deve proteger tanto quanto, se não mais do que os bens materiais 
e interesses que a lei protege." (RTJ, vol. 108/287). 

À lição acima se ajunta a referida pelo MM Juiz e oriunda de 
Yussef Cahali, mencionada pelo MM Juiz em sua bem lançada sentença 
(O Dano Moral no Direito Brasileiro, 1980, página 93, in RTJESP nºs 
107/202 e 204). 

Atenta-se a peculiaridades do caso, e tendo como paradigma a 
Apelação nº 447.060/4 - São Paulo, fixa-se o dano moral em 100 salários 
mínimos vigentes à época da execução, que deverá ser pago de uma só 
vez. 

As despesas de funeral não foram comprovadas, portanto, indevi
das, posto que quem pagou foi o tio da vítima (fl. 34). 
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Portanto, dá-se parcial provimento ao recurso da autora para elevar 
para 100 ( cem) salários mínimos a indenização por dano moral. 

Do exposto, nega-se provimento ao agravo retido, ao reexame 
necessário e o voluntário da Fazenda do Estado e dá-se parcial provi
mento ao da autora. 

Pires Araújo - Relator. 

142 Revista A FORÇA POLICIAL São Paulo nº 10 abr./jun. 1996 



( d). PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

TELEFONEMA ANÔNIMO 

PRATICA A CONTRAVENÇÃO DO ARTIGO 65 DA LEI DAS 
CONTRAVENÇÕES PENAIS QUEM TELEFONA SEGUIDAMENTE À 
VÍTIMA, NA MAIOR PARTE DAS VEZES RESTANDO SILENTE, MAS 
CAUSANDO A EIA E À SUA FAMÍLIA INTRANQÜILIDADE O acinte 
de quem se utiliza do telefonema anônimo está ínsito em sua conduta. 
Invadir a privacidade de alguém, sem identificar-se e valendo-se da 
prática impossibilidade de vir a sê-lo, constitui o motivo reprovável pre
visto no artigo 65 da Lei das Contravenções Penais. O inquérito policial 
é peça prescindível para o oferecimento de ação penal. De qualquer 
forma, sua instauração independe de requisição ministerial e decorre de 
ato de ofício do delegado, quando diante de idônea "notitia criminis". A 
análise das provas se faz de maneira contextual, não restando o juiz 
impedido de analisar a realidade consoante sua experiência de vida e 
atento à ambiência local, como lhe assegura o princípio da livre aprecia
ção dos elementos formadores da convicção. A certeza da circunstância 
indiciante confere a esse elemento de prova validade suficiente a formar 
convencimento desfavorável ao réu. O indício vale como qualquer outra 
prova e impossível o estabelecimento de regras práticas para apreciação 
do quadro indiciário. Em cada caso concreto, incumbe ao juiz sopesar a 
valia desse contexto e admiti-lo como prova, à luz do artigo 239 do 
Código de Processo Penal. Uma coleção de indícios, coerentes e con
catenados, pode gerar a certeza reclamada para a condenação. (TACrim 
- 1 JJ. Câmara; Ap. nº 925.155-8 - São Paulo; Rel. Juiz Renato Nalini; j. 
26.06.1995; v.u). 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos ... 
Acordam, em Décima Primeira Câmara do Tribunal de Alçada 

Criminal, em período de férias forenses, por votação unânime, negar 

Revista A FORÇA POLICIAL São Paulo nº 10 abr./jun. 1996 143 



provimento aos apelos, de conformidade com o voto do relator, que fica 
fazendo parte integrante do presente julgado. 

O julgamento teve a participação dos Juízes Xavier de Aquino 
(Presidente) e Wilson Barreira, com votos vencedores. 

São Paulo, 26 de junho de 1995. 
Renato N alini - Relator 

A r. sentença de folhas nº 166/171 condenou P.M.L. T. à pena de 15 
(quinze) dias-multa por infringir o disposto no artigo 65, pois, desde 
meados de 1992 até 1994, perturbou a tranqüilidade de J.R.S., por meio 
de ligações telefônicas. 

Não se conforma o Ministério Público e apela, pretendendo a 
absolvição da ré (folhas nº 175/182), e também esta recorre, insistindo 
na exculpação (folhas nº 189/195) e argumentando com a inexistência de 
prova, toda ela produzida pela própria vítima. 

Às contra-razões de folhas nº 228, segue-se parecer de i. 
Procuradoria-Geral da Justiça (folhas nº 234/238), no sentido do provi-
mento. 

É uma síntese do necessário. 
Conhece-se do apelo da ré, consoante opina a i. Procuradoria-Geral 

da Justiça, pois o apelo ministerial objetiva também a absolvição. 
Embora não argüido como preliminar, rejeita-se a argumentação 

envolvendo a instauração de inquérito policial de forma contrária ao pre
ceito constitucional do artigo 129, inciso I, da Constituição da 
República. O dispositivo contempla a função institucional do Ministério 
Público e, dentre elas, não está a de instaurar inquérito policial. 

O inquérito não é peça imprescindível à propositura de ação penal. 
Quando presente, contudo, influi na formação do convencimento 
judicial. 

Depois, nenhuma irregularidade existe nos autos, a respeito da 
função institucional do Ministério Público. A denúncia foi oferecida por 
um promotor de justiça e vigora, para essa instituição do poder 
Executivo, o princípio da unidade. 

Em relação ao mérito, existe nos autos prova suficiente de ter a ré 
se dedicado a, acintosamente, perturbar a tranqüilidade não apenas do 
J.R.S., mas a de toda a família dessa vítima. 
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1 1 

Centenas de telefonemas anônimos atormentavam J ., a ponto de 
haver necessitado recorrer à TELESP e à polícia. E, dessa forma, 
chegou-se a precisar a origem dos telefonemas: o telefone da ré. 

A utilização do aparelho "Bina" conferiu certeza à desconfiança já 
nutrida pelo zelador, diante de postura nervosa da ré. Os telefonemas 
partiam, efetivamente, de sua casa. 

Existe no processo o auto de exibição e apreensão elaborado por 
autoridade policial, contendo fotos comprobatórias da origem dos tele
fonemas. Elucidativas as fotos de folhas n2 31/41. O laudo complemen
tar de folhas n2 108/110 é fator convincente da possibilidade de a voz 
detectada na gravação provir de garganta feminina. 

Os testemunhos são eloqüentes. As declarações de J.R.S. (folhas nº 
08, 12 e 148) não deixam margem à dúvida a respeito da autoria dos tele
fonemas intranquilizadores. Também P.R.S. tem certeza em relação à 
responsável pela acintosa perturbação (folhas nº 25 e 152). 

O investigador J.R.F.L. atuou na elucidação do caso (folhas nº 22 e 
150) e não hesita em concluir ser a ré a responsável pelos telefonemas. 
E, da mesma forma, V.L.V.R (folhas nº 23 e 151/153). Em relação a esta 
o elemento de convicção inafastável, contido no depoimento de folhas nº 
151, "in fine" e (151 v) ao sair da casa de J., esta se despediu da investi
gadora dizendo: "Tchau, V." - fato presenciado pela apelante. Logo 
depois, a vítima recebia um telefonema onde P. perguntava: "A V. está 
aí?" Evidente a vinculação feita por qualquer pessoa dotada de bom 
senso e discernimento. 

A.C.M., testemunha idônea e isenta aos fatos, viu quando o tele
fone de J. tocava e identificou, no aparelho "Bina", a proveniência. Da 
mesma forma, P.F.A., responsável pelas fotos, menciona a certeza de 
todos quanto à autoria dos telefonemas perturbadores (folhas nº 155). 
E o zelador J.A.S., na sabedoria leiga de homem do povo, conhecedor 
dos hábitos dos moradores do edifício onde trabalha, logo desconfiou 
deP. 

Tudo está a indicar a responsabilidade de P. O contexto permite 
conclusão diversa. Prova mais sólida se mostra desnecessária. Somente 
com um mandado judicial, invadindo-se a privacidade de P. para sur
preendê-la no momento mesmo de utilização de seu telefone para ator
mentar a vizinha. 
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Os autos trazem detalhes sobre o seu conhecimento em detalhes da 
vida da vítima. Depois da apuração da proveniência dos telefonemas, 
aconselhada pela polícia, a vítima continuou a tratá-la aparentemente da 
mesma forma. E pode empreender melhor as coincidências, como os 
telefonemas após o banho, o fato de a ré saber da indenização recebida 
dos Estados Unidos, o comentário sobre o vestido da filha. Tendo acesso 
à intimidade de J. e se utilizando das relações de vizinhança, com a falta 
de privacidade espelhada nos autos, P. tramou a empreitada, tornando 
difícil a vida da família por longo período. 

Quem invade a privacidade de uma pessoa, via telefônica, sem 
identificar-se, pratica o delito contravencional do artigo 65 da Lei 
Especial. O acinte está ínsito na conduta. E o telefonema anônimo já é 
em si algo de reprovável, pois impossibilita a reação da vítima, indefesa 
diante da prática impossibilidade de identificar seu molestador. 

A análise da prova foi bastante sensata. O juiz, no princípio da livre 
apreciação, não fica adstrito à literatura do laudo, nem a minúcias. Faz 
análise contextual. E, nessa tarefa, não pode se desvestir de sua experiên
cia de vida. Não pode desprezar a natureza das coisas. Nem desconhecer 
os meandros da psicologia das pessoas, na prática inexplicável do mal, 
vitimando semelhantes próximos, de suas relações freqüentes. 

A própria ré se compromete, restando silente no interrogatório poli
cial. Pois, se a opção pelo silêncio é resguardada até pela Constituição da 
República, não é demasia concluir possa influenciar a convicção do jul
gador, diante da posição insólita da ré. Pois a reação normal do inocente 
é proclamar, à insistência e com intensidade, sua inocência. Não reser
var-se para prestar esclarecimentos apenas perante o juízo, depois de 
suficientemente esclarecida das conseqüências de sua conduta. 

Está-se, portanto, diante de quadro consistente de prova. E, se aco
lhida a argumentação da defesa, combativa ao pretender inocentar a 
apelante, mencione-se a presença de um contexto indiciário firme, coe
rente e de invulgar solidez. 

A intuição da vítima somente poderia conduzi-la a desconfiar de 
alguém próximo. Somente alguém conhecedor de seus hábitos, conduta e 
detalhes da vida poderia mencionar tais elementos nos telefonemas, con
ferindo credibilidade às ameaças. A partir da identificação do número do 
telefone, passou a ofendida a extrair ilações entre os dados fornecidos 
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pela autora dos telefonemas anônimos e aqueles suscetíveis de conheci
mento pela ré. A vítima chegou à certeza de ser a ré a responsável pelos 
telefonemas. E, como permanecia sozinha em casa, com duas filhas 
pequenas, somente ela poderia se responsabilizar pelos telefonemas. O 
marido trabalhava fora. 

Inexplicável a conduta da ré. Quem pode penetrar na insondável 
natureza humana, com suas idiossincrasias, seus traumas, neuroses e 
desequilíbrios? 

À certeza necessária para a condenação, suficientes os indícios 
veementes contidos nestes autos. E a prova indiciária é prova como 
outra qualquer. Assim não fora e delitos praticados na clandestinidade e 
na solidão, como a contravenção do artigo 65, nunca poderiam ser 
punidos. 

O contexto indiciário impunha a condenação, pois assim não fora e 
os ilícitos jamais poderiam vir a ser sancionados. O indício é prova como 
qualquer outra. Apoiado em Carnelutti, assevera Tourinho ser requisito 
primordial da prova indiciária "a certeza da circunstância indiciante", 
para arrematar: 

"O valor dos indícios depende de sua concordância, de maneira que 
cada um deles se integra com os outros; não se exclui que o juiz se possa 
servir também de um indício só, mas, em geral, a utilidade da prova indi
ciária está em razão de seu concurso e até de sua acumulação porque a 
mesma está normalmente constituída por um conjunto de indícios, os 
quais valem tanto mais quanto mais concordem entre si" ("Lecciones", 
cit., vol. 01, p. 24, "apud" Fernando Costa Tourinho Filho, "Processo 
Penal", 3º vol., Saraiva, 16ª ed., 1994, p. 309). 

O indício vale como qualquer outra prova. E 
"não é possível, diz muito bem Câmara Leal, estabelecerem-se 

regras práticas para a prova indiciária. Em cada caso concreto, o juiz 
aplicará as normas que a lógica lhe subministra, de acordo com a 
natureza dos fatos e suas circunstâncias. O que o artigo 239 esclarece é a 
admissibilidade dos indícios como meios de investigação criminal, como 
meios de prova. Tudo o mais fica ao prudente critério do magistrado" 
(Tourinho, op. cit., p. 308). 

E, nestes autos, está-se diante de indício veemente, categoria con
ceituada por Camargo Aranha como 
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"aquele que, dada a sua natureza, permite razoavelmente afastar 
todas as hipóteses favoráveis ao acusado" (Da Prova no Processo Penal", 
Saraiva, 3ª ed., 1994, p. 169). 

O juízo local tomou conhecimento imediato com os protagonistas 
do episódio e com a prova colhida. Analisou-a com correção. E aprecia
ção adequada de todos os elementos indiciários também contribui para a 
conclusão no tocante à responsabilidade inevitável do co-réu ora apela
do. Pois 

"às vezes, uma sucessão de pequenos indícios, coerentes e concate
nados, igualmente podem dar a certeza exigida para a condenação" 
(Camargo Aranha, op. cit., p. 169). 

O julgamento no crime não prescinde de sensatez, equilíbrio, 
análise ponderada, prudente arbítrio entregue pela comunidade a seu 
juiz. Espera-se tal apreciação dos fatos, não o apego a formalismos 
exagerados, estiolantes da crença na Justiça. 

A leitura de todas as peças encartadas nestes autos leva qualquer 
pessoa à conclusão de se encontrar diante de uma prática contraven
cional perfeitamente comprovada. Inocentar-se a ré por excessivo for
malismo é retirar o consenso comunitário à condenação criminal. É apro
fundar a distância existente entre a realização do justo concreto e a 
expectativa comunitária em relação a seus juízes. 

A ré já foi beneficiada com a descaracterização do delito de 
ameaça, quando a vítima tinha motivos para acreditar na seriedade das 
promessas de infligir-lhe, a pessoa desconhecida, mal injusto e grave. 

De qualquer forma, a punição é a retribuição jurídica possível e 
moralmente adequada, indispensável até, a quem agiu como o fez a ré. 

Por estes fundamentos, nega-se provimento ao apelo da ré, único 
recurso conhecido. 

Renato Nalini - Relator. 
(publicado no AASP, nº 1924, "Jurisprudência", 08 a 14/11/95, p. 

357-J) 
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1 1---------------~-

ERRATAS: -

a - Publicação incorreta na 1 ª página da revista nº 09, "Capa", onde se 
lê: "conduziu sua Unidade .... , de setembro de 1893 a janeiro de 
1984 ... " leia-se "a janeiro de 1894" 

b - Publicação incorreta na Matéria "O AUMENTO DA VIOLÊNCIA 
CRIMINAL NO BRASIL'', página 13 da revista nº 09, 23ª linha "o 
Estado-nação ... e na Europa", leia-se "o Estado-nação ... e na 
França." 
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