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I. NA BUSCA DA VERDADEIRA PREVENÇÃO 

CARLOS ALBERTO DE CAMARGO, Coronel 
P M, Comandante Geral da Polícia Militar do 
Estado de São Paulo. 

1. Nunca se prendeu tanta gente em flagrante delito como nos últi
mos meses: 

Prisões em Flagrantes no Estado 
5.000~--------------·--------~ 

4.500--------------------

4.000 -~----------~-~---
3.500 +-----·-

3.000 
2.500 
2.000 
1.500 
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o--~~~~--.--,-~.----.--,-~,--.....---~c---.....--.-~,--~~~~~~~..--J 
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Prisões em Flagrante 
35000-------------------~ 

30000 i-----------------

25000 i--------------

20000 ---
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o'------

30,1% 

jan.97 a ago.97 

32066 
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Observação: o número de presos (1998) equivale a 4,7 vezes a po
pulação carcerária da casa de Detenção de São Paulo. 

2. A quantidade de armas apreendidas vem aumentando de forma 
significativa. 

Armas Apreendidas no Estado 
24.000 ~----------------~ 
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20.000 1 

18.000 1------
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* projeção para os meses de Set. à Dez. 
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3. As intervenções policiais nas ruas, por meio das buscas em pes
soas e em veículos, também estão sendo cada vez maiores. 

Revista Pessoal/Identificação 

1.600.000 .--------------------------, 
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1.200.000 ~--......_____J__,L-L.::J~~'----··-----

1.000.000 >----

800.000 ...-----

600.000 t----
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200.000 --
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13,7% 

22,4% 
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1.401.575 

out/97 a ago/98 

4. Por outro lado, o número de pessoas mortas em confronto com a 
PM vem diminuindo. 

5. Os números apresentados refletem de maneira clara o aumento 
da eficiência policial, calcada na multiplicação do efetivo empregado 
e na sua melhor distribuição, aliados à polícia comunitária e às for
ças táticas, em constantes operações de larga envergadura, traduzidas 
num conjunto de medidas que representam o eixo da política de segu
rança. 

6. Este êxito operacional permite-nos destacar a seguinte equação 
sobre a violência urbana: 

- se nunca se prendeu tanto; 
- se já não há mais espaço para pôr gente nas cadeias, como há 

tanta gente cometendo delitos? 

7. Diversas são as condicionantes geradoras da violência urbana; o 
desemprego é uma delas. Note-se a semelhança da ascensão do desem
prego e dos roubos. 
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Fonte: DIEESE 
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8. A solução do problema está fundamentalmente no policiamento 
comunitário, que, entre outras providências, deve incentivar a participa
ção ativa do cidadão, convidando-o a influenciar nas estratégias de poli
ciamento, autêntica manifestação de cidadania e, principalmente, promo
vendo na sociedade o anseio da procura e descoberta das causas da vio
lência em cada local; caso contrário, a violência continuará aumentan
do ano a ano, tal qual a 

TEORIA DA TORNEIRA ABERTA 
"Enquanto não se atacar as causas da violência, combater os seus 

efeitos, será como enxugar o chão com a torneira aberta." 

9. Apenas para citar um exemplo, lembre-se de que todos precisam 
de auto-estima, precisam perceber que estão melhorando e vencendo os 
desafios do dia-a-dia. 
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1 O. Nas camadas mais pobres, onde o Estado não provê estruturas 
sadias, a demanda de auto-estima é descarregada por intermédio de es
truturas marginais, ou seja, bandos, galeras e gangues, cujo valor 
está em ser o melhor distribuidor de drogas, o maior matador ou o 
depredador mais ousado. 

11. Consciente de tal problemática, a POLÍCIA MILITAR está pro
movendo, junto com a comunidade, o Projeto "Educação pelo esporte", 
o qual proporciona uma alternativa à ideologia das estruturas emprega
das pelos delinqüentes, prevalecendo corno valor a melhor jogada no 
esporte, o gol mais bonito ou quem aprende mais rápido o manejo 
do computador. 

12. O Projeto em foco foi inaugurado dia 29 de setembro, às 10:00 
horas, no Comando de Policiamento de Área Metropolitano - 5 - Zona 
Oeste da Capital e agrega cerca de 600 crianças das favelas mais os alu
nos das escolas localizadas naquela região. 

13. Os professores participam do Projeto para reforçar o vínculo en
tre a educação formal e o aprendizado social do bom exemplo, funda
mental para o acompanhamento e o estímulo da assiduidade e do apro
veitamento escolar. Para tanto, os alunos, acompanhados dos professores, 
comparecem ao Quartel, onde são desenvolvidas atividades de educação 
por meio do esporte, informática, aulas sobre trânsito e outras atividades 
visando à elevação da auto-estima. Espera-se, ainda, contar com a cola
boração da Associação Comercial da região, no sentido de proporcionar 
emprego àqueles que tiverem idade para o trabalho. 

14. No lançamento do Projeto, houve um desfile cívico-militar, cu
jas honras foram destinadas às professoras, homenagem esta que visa in
ternalizar a educação corno único vetor eficaz para formar e aperfei
çoar pessoas, fonte da verdadeira prevenção. 

A verdadeira prevenção não consiste em apenas evitar que os 
bandidos cometam crimes, mas, antes, que as crianças se tornem 
bandidos. 
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II. POLÍTICA DE PREVENÇÃO DA CRIMINALIDADE NA 
EUROPA. O EXEMPLO DA ALEMANHA 

HANS DIRETOR SCHWIND, Professor Cate
drático de Criminologia , Execução Penal e Po
lítica Criminal na Universidade de Bochuin e ex
Ministro da Justiça do Estado da Baixa Saxônia, 
Alemanha. 

SUMÁRIO 

1. Fenômenos, causas e prevenção; 2. A criminalidade como ter
mômetro da sociedade; 3. Condições de surgimento da crimina
lidade ou da "febre da sociedade" na Alemanha; 3.1 Processos 
de decomposição da sociedade; 3.2 Déficits de educação; 3.3 
Processos de aprendizado; 3.4 Perturbações da auto-estima; 3.5 
Problemas de lazer e infra-estrutura; 3. 6 Desemprego e falta de 
perspectivas futuras; 3. 7 Influência da mídia; 4. Modelos da po
lítica de prevenção na Alemanha; 4.1 Estágios da prevenção; 
4.2 Atividades isoladas; 4.3 Prevenção de crimes em nível muni
cipal (Conselhos de Prevenção de Crimes); 5. Conclusões 

1. FENÔMENOS, CAUSAS E PREVENÇÃO 

O surto de criminalidade não preocupa somente no Brasil mas tam
bém, e cada vez mais, na Europa. A Alemanha é situada no coração da 
Europa. As duas Alemanhas, separadas desde 1945 pela Cortina de Fer
ro, foram reunificadas em 1989. A Alemanha reunificada tem agora cer
ca de 81 milhões de habitantes, com índice decrescente de natalidade. 
Seus vizinhos são, no Leste, a Polônia e a República Tcheca; no Sul, a 
Áustria e a Suíça; no Oeste, a França e os Estados do Benelux; e, no 
Norte, a Dinamarca. 
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Nos últimos cinco anos quase todas as fronteiras se tornaram permeá
veis ou desapareceram. É permeável principalmente a fronteira de 421 Km 
com a Polônia; refugiados dos Estados do antigo bloco Oriental requerem 
asilo, atravessam a nado o rio Oder, fronteira com a Polônia, ou se tornam 
imigrantes clandestinos. Vinda do Leste, a chamada máfia vermelha tam
bém invade a Europa Central. Suas atividades principais: proxenetismo, 
tráfico de mulheres, furto de automóveis e extorsão. A partir da Romênia, 
operam em escala crescente bandos de ladrões e assaltantes (especializa
dos em assaltos-relâmpagos), em parte comandados por integrantes da Se
curitare, a antiga polícia secreta comunista. No Oeste, as fronteiras ficaram 
quase invisíveis desde 1993, no contexto da União Européia. Não mais 
existe controle nas fronteiras com a França e os Estados do Benelux. 

As conseqüências consistem, entre outras, na crescente importação 
de drogas, com a cocaína proveniente principalmente da América do Sul, 
mais precisamente Colômbia. 

As fronteiras externas da Comunidade Européia (CE), que se pre
tendia reforçar, ainda são fiscalizadas de modo bastante diferenciado. O 
mesmo ocorre também quanto a outras medidas compensatórias. A polí
cia alemã pode, por exemplo, perseguir delinqüentes, em casos de fla
grantes, para os Países-Baixos, para a Bélgica apenas nas imediações da 
fronteira e para a França em hipótese alguma, por ser proibida por princí
pio a perseguição. Ainda não foi realizada a planejada União Européia 
de Investigações, pois todos os países insistem em manter a todo custo 
seus direitos de soberania ou elementos centrais de sua qualidade de Es
tado, o que, manifestamente, não pode dar certo quando há procura e ne
cessidade de órgãos supranacionais. Assim, por exemplo, ainda não se 
concederam direitos executivos à EUROPOL, instituição estabelecida há 
três anos em Haia. Resultados: do ponto de vista da política de seguran
ça, a Europa foi provavelmente prematura. As cidades, especialmente as 
grandes metrópoles, são quem paga a conta Neste sentido, os prefeitos 
de Berlim, Dresden, Dusseldorf, Frankfurt, Hamburgo, Colônia e Stutt
gart assinalaram crescentes problemas sociais. Num apelo, publicado em 
março de 1994, escreveram, entre outros: 

"Em muitas metrópoles do mundo, visões de horror se tornaram 
realidade. Nas nossas grandes cidades não podemos chegar a este ponto. 
Não o admitimos! 
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Não queremos: 
a proliferação de favelas de chapa ondulada, madeira e papelão nos 

subúrbios, cinturões de pobres circundando o centro das nossas cidades, 
bairros residenciais de ricos fortificados e severamente vigiados por po
lícias privadas, idosos, portadores de defeitos físicos e doentes graves 
isolados e abandonados nos seus quartos, esperando ajuda em vão. 

Não queremos: 
a crescente marginalização dos desempregados, zonas pedestres 

cada vez mais dominadas por sem-teto, mendigos e vagabundos, bandos 
de criminosos internacionais estabelecidos nas nossas grandes cidades, o 
aumento constante de delitos cometidos por viciados em drogas visando 
obter meios para satisfazer seu vício, o medo crescente do cidadão diante 
da onda de assaltos, as guerras entre extremistas em praça pública. 

Não temos ilusões: 
é preciso um esforço ingente da sociedade, dos políticos, dos Esta

dos e da Federação para pôr fim a esta tendência insidiosa de piora da si
tuação em nossas grandes cidades e revertê-la. O slogan "salvem já as 
cidades" tem maior atualidade do que nunca! 

2. A CRIMINALIDADE COMO TERMÔMETRO DA SOCIEDADE 

Qual a situação objetiva da criminalidade que motiva este apelo? 
Eis algumas informações: 

1. Na Alemanha, a criminalidade registrada dobrou desde princípios 
dos anos 70, chegando a cerca de 6, 7 milhões de delitos. O índice de fre
qüência, ou seja, o número de delitos por 100 000 habitantes, é atual
mente da ordem de 9 000 por ano. O número de jovens suspeitos de deli
tos, que estagnou nos anos 80 em conseqüência da redução da natalida
de, aumentou nitidamente nos anos 90; 

2. Aumentou mais ainda a violência: assim, o número de roubos tri
plicou desde princípios dos anos 70, inclusive danos corporais graves e 
perigosos. Preocupa também a crescente violência ou brutalidade nas es
colas; 

3. Preocupa ainda a importação crescente de drogas e o aumento da 
criminalidade de viciados, cujo número aumenta constantemente. Atual-
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mente, o número de dependentes de drogas pesadas na Alemanha já che
gou à ordem de 100 000; no último ano, o número de consumidores pela 
primeira vez registrou aumento repentino; 

4. É preocupante a violência de ecologistas militantes, especial
mente de adversários da energia atômica, que, entre outras coisas, des
troem torres de transmissão de alta tensão ou cortam trilhos de estradas 
de ferro; 

5. São também objeto de preocupações os excessos dos chamados 
autônomos, hooligans e punks; 

6. Preocupam os ataques a estrangeiros por grupos ou indivíduos 
da extrema direita, provavelmente também noticiados na mídia brasileira. 
Há, porém, uma impressão errada em termos quantitativos. Em 1994 
ocorreram apenas 860 ataques com motivação xenófoba; em 1995, foram 
apenas cerca de 600, ou seja algo como 0,4% de todos os atos de violên
cia registrados; 

7. Outra preocupação é o aumento da criminalidade de jovens es
trangeiros na Alemanha. Enquanto o grupo etário entre 14 e 21 anos re
presenta cerca de 10% da população, os jovens estrangeiros suspeitos de 
algum delito representam quase 30% deste grupo etário; 

8. Não deixam de preocupar os atos violentos de grupos de extre
mistas estrangeiros, não somente da Alemanha, mas também de outros 
países ( como os curdos contra os turcos) que se combatem em território 
alemão: lançam coquetéis Molotov, bloqueiam estradas, surram policiais. 
A título de informação: atualmente, residem na Alemanha 7, 1 milhões 
de estrangeiros, dos quais 1,3 milhões de imigrantes turcos e 600 000 
curdos, muitos dos quais abusam do direito de hospitalidade para de
monstrações violentas; 

9. Preocupa também o aumento do crime organizado, a cujas ativi
dades, do furto de automóveis ao tráfico de mulheres, comércio de dro
gas e extorsão, já nos referimos. 

1 O. Enfim, também preocupam atos de terrorismo. 
No Brasil, entre outros locais no Rio, são corriqueiros fenômenos 

como estes. A mídia européia também os noticia. Assim, em 1 º de maio, a 
imprensa alemã noticiou o julgamento, no Rio, de um policial que junto 
com colegas teria assassinado crianças de rua. Aliás, o número de crianças 
de rua também aumenta na Alemanha: apenas em Berlim seriam hoje cer
ca de 3000. Outras notícias do Brasil que chegaram à Alemanha: reforço 

14 Revista A FORÇA POLICIAL São Paulo nº 20 out./nov./dez. 1998 



da polícia turística no Rio e problemas com o Movimento dos Sem-Terra 
(MST). Assisti recentemente a uma demonstração deste grupo em Brasília. 

É notável que os problemas de criminalidade evoluem na mesma di
reção em nossos continentes: não diminuem, mas aumentam, embora 
em velocidades diferentes. A civilidade decai, crianças perdem suas raí
zes, jovens descambam para a dependência de drogas, criminalidade e 
violência. Há quem goste de assinalar que Sócrates já deplorava a violên
cia dos jovens, mas esta constatação nada tem de tranquilizador. 

Se consideramos desvios de comportamento social como febre da so
ciedade, é notório que esta aumenta em quase todas as partes do mundo, 
inclusive na China e no Japão. Entretanto, é preciso levar em consideração 
que, a exemplo do corpo humano, no qual certa temperatura - digamos 3 7 
graus - possa ser normal num indivíduo, determinada medida de criminali
dade também é parte integrante de toda sociedade. Com efeito, surge por 
intermédio de processos de definição pelos quais o homem ameaça de 
pena determinado comportamento socialmente nocivo; sabemos que isto 
ocorre em todas as culturas. Somente números crescentes de criminalidade 
assinalam, como a febre no corpo humano, que algo há de errado na socie
dade. Portanto, cabe procurar aquilo que se relaciona a febre, que aliás au
menta principalmente nas grandes cidades. Chegamos assim à questão das 
causas, de cujo esclarecimento depende a possibilidade de prevenção. Em 
todo caso, a prevenção pressupõe certo grau de conhecimento das causas, 
a exemplo do médico que diagnostica antes de receitar uma terapia. 

3. CONDIÇÕES DE SURGIMENTO DA CRIMINALIDADE OU 
DA "FEBRE DA SOCIEDADE" NA ALEMANHA 

A criminalidade não cai do céu, tem antecedentes, na Alemanha 
como no Brasil. Em princípio, a criminalidade também não é monocau
sal. Via de regra, provém de mais de uma causa. Assim um comporta
mento socialmente divergente e também um comportamento criminoso 
se relaciona via de regra com toda uma série de causas, que em parte 
prejudicam a consciência do direito ou o desenvolvimento da mesma. 

Fazem parte das condições gerais de surgimentos, relacionados en
tre si, fenômenos como processos de decomposição da sociedade ( que 
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produzem déficits de educação), processos de aprendizado, a falta de 
modelos positivos, falta de possibilidades de aproveitar o lazer, idéia de 
ter direito a determinadas coisas, a pobreza, aparentemente hereditária 
por várias gerações, e correspondentes problemas de habitação, desem
prego ou falta de perspectivas profissionais, bem como outras frustra
ções que, na Alemanha, incluem o modelo do futuro ( em termos de paz, 
meio ambiente, assistência na velhice), influências da mídia (maior limi
nar de tolerância que reduz escrúpulos), dependência de drogas bem 
como, mormente e com relativa freqüência em delitos de violência, o ál
cool. Cabe ainda acrescentar a integração malograda de jovens imigran
tes ou de filhos de imigrantes nascidos na Alemanha. 

3.1. Processos de decomposição da sociedade 

Não somente na Alemanha (no contexto do êxodo rural), a família nu
clear substituiu a grande família .. A família nuclear, reduzida a pai, mãe e 
filho, está sendo substituída por solteiros ou se rompe com crescente fre
qüência por separação e divórcio. Assim, em 1,6 milhões de famílias, a 
educação dos filhos é exercida apenas pelo pai ou mãe. Crescem nestas 
condições mais de dois milhões de crianças, em parte na pobreza; acrescen
tem-se ainda a cada ano 130 000 filhos de pais divorciados. Muitas destas 
crianças perdem parte de sua segurança íntima ou da resistência necessária 
para fugir às tentações de um comportamento socialmente desviado. 

3.2. Déficits de educação 

A segurança interna necessária ao ser humano se cria pela educa
ção. A criança aprende dos pais como comportar-se com consideração e 
principalmente a não cometer delitos. Este, em todo caso, seria o desen
volvimento ideal. Outrossim, caberia aos pais inculcar à sua progenitura 
operosidade, pontualidade, disciplina e empatia ou consideração, e ainda 
a idéia que não se pode ter tudo que se deseja. É preciso ainda exercitar 
virtudes como postergação de necessidades, persistência e tolerância de 
frustração. Pesquisas em toda parte do mundo demonstram que, via de 
regra e sem motivo, o delinqüente carece destas capacidades. 
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Na Alemanha dos anos 70 pregou-se a educação emancipatória, que 
substitui a educação tradicional em termos de valores, propagada entre 
outros pelas Igrejas, em nome de uma "mudança de valores". Experiên
cias de pedagogia de conflito ou educação antiautoritária malograram. 
Atualmente, está vencendo um estilo resignado ou indiferente de educa
ção. Não se faz mais nada e às vezes, talvez para tranqüilizar a própria 
consciência, isto é considerado progressista. 

Outrossim e na atualidade, muitos pais carecem de tempo para cui
dar suficientemente dos filhos. Na Alemanha, em cerca de 60% das fa
mílias, pai e mãe exercem atividade profissional. Quando somente o pai 
ou a mãe cuida da educação, esta proporção é de 62,9% na Alemanha 
Ocidental e de 65,8% na Alemanha Oriental. Os filhos, por falta de con
trole e afetividade no lar, não raramente vão procurar em outro lugar sua 
pátria emocional e assim adquirem suas noções de normas principalmen
te na rua. Estes fenômenos também são bastante conhecidos no Brasil. 

3.3. Processos de aprendizado 

Os processos de aprendizado também têm papel de relevo. Assim, 
parece existir uma relação entre a experiência de violência na infância e 
uso de violência por adultos contra membros da família, designada, pelo 
menos retrospectivamente, por "circuito da violência". Filhos que foram 
maltratados pelos pais ou assistiram a maus tratos entre os pais ou na sua 
própria faixa etária, sofrem em todo caso, e freqüentemente, maior risco 
de usar de violência, quando adultos, contra seus próprios filhos, parcei
ros ou semelhantes. Segundo estimativas, até 500 000 crianças teriam 
sido maltratadas deste modo na Alemanha, e maus tratos entre parceiros 
ultrapassariam o milhão. 

3. 4. Perturbações da auto-estima 

Entende-se por auto-estima negativa a atitude em relação a si pró
prio: complexos de inferioridade e insatisfação consigo mesmo. Este 
conceito negativo de si mesmo ("não sei fazer nada"; "não sou nin
guém"; "o que faço nunca dá certo"; "sou inútil na sociedade") promove 
não raramente reações não conformes em situações de stress. 
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Assim, um pequeno conflito entre adolescentes já pode degenerar 
em pancadaria. Este desenvolvimento também tem suas causas específi
cas. Na Alemanha se relaciona, entre outros, com reformas da política 
educacional, que em princípios dos anos 70 visavam maior qualificação 
de largas camadas da população, para melhor corresponder aos requisitos 
de urna moderna sociedade industrial. A conseqüência tem sido, porém, 
urna concentração da escola na pura e simples transmissão de conheci
mentos, em prejuízo de sua tarefa de educação. Quem não conseguir 
bom desempenho fica frustrado e preterido. Em todo caso, é muito difi
cil conseguir emprego na Alemanha sem um bom diploma. 

3.5. Problemas de lazer e infra-estrutura 

Outrossim e em toda parte, é relevante o papel de problemas de la
zer. Opaschowski, pesquisador de Hamburgo especializado neste proble
ma, já levantou a questão se até a criminalidade seria um tipo de ativida
de de lazer: "furtar diverte", a violência ainda incrementa a auto-estima. 

Depois da guerra, a Alemanha teve de acolher sete milhões de refugia
dos dos territórios orientais alemães e mais tarde os refugiados da RDA. 
Para este fim foram construídos imensos complexos habitacionais, infeliz
mente, via de regra, sem infra-estrutura própria para a juventude, faltavam 
play-ground, centros para jovens, oficinas etc. O resultado foi desastroso. 
Adolescentes, à procura de atividades e emoções procuraram-nas, não raras 
vezes na área ilegal. Por debates aos quais assisti me parece que este desen
volvimento é muito similar no Brasil. Neste ambiente, e não apenas na Ale
manha, ainda é importante o papel de drogas e álcool: pelo menos, um em 
cada três atos de violência é cometido sob influência de bebidas alcoólicas; 
um em cada três furtos e um em cada cinco assaltos é cometido por drogado. 

3.6. Desernprego e falta de perspectivas futuras 

Desemprego ou falta de perspectivas profissionais reforçam os senti
mentos de frustração. Na Alemanha, o número de desempregados está ul
trapassando quatro milhões ( 4, 1 milhões em março do corrente ano); ou 
seja, cerca de 11% (exatamente 10,9%) da população capaz ou disposta a 
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trabalhar está atualmente sem emprego: um em cada oito desempregado 
tem menos de 25 anos. Este resultado também tem suas causas específi
cas. Devido à crescente automação, postos de trabalho são suprimidos ou 
transferidos para países de salários baixos, pois o custo da mão-de-obra 
na Alemanha se tornou elevado demais, Por exemplo, a hora de trabalho 
na indústria, inclusive custos acessórios, custa DM 43,97 na Alemanha 
Ocidental; DM 27,21 na Itália; DM 9,17 em Portugal; e DM 1,32 na Bul
gária'. Por este motivo e no passado, apenas a indústria elétrica alemã 
transferiu 100 000 postos de trabalho para o exterior. Adicionalmente, no
vas levas de refugiados prejudicam seriamente o mercado de trabalho, 
Apenas em 1994, mais de um milhão de imigrantes chegou à Alemanha. 
Trata-se principalmente de candidatos a asilo ou refugiados econômicos 
de todas as partes do mundo, que fazem jus à assistência social, propor
cionada na Alemanha a qualquer pessoa sem recursos. O mesmo se aplica 
a migrantes de origem alemã provenientes dos Estados da antiga União 
Soviética, Romênia e Polônia. O custo dessa assistência cabe às cidades, 
que estão chegando à insolvência em conseqüência dos encargos da reuni
ficação alemã. Por este motivo reina, atualmente extrema austeridade fi
nanceira na Alemanha, afetando inclusive a prevenção e acarretando re
dução das atividades de integração, cuja intensificação seria urgentemen
te necessária. Assim e desde já, um em cada três delinqüentes em institui
ções penais para adolescentes é estrangeiro, muito embora representem 
apenas 10% da população. Nos presídios, cerca de um preso em cada qua
tro não é alemão. A tendência é crescente. Particularmente entre os refu
giados econômicos que nos últimos cinco anos afluíram à Alemanha, em 
parte sob pretexto de direito de asilo, há muitos malandros e bandidos. 

3. 7. Influência da mídia 

Outra influência, e não das menores, é exercida pela mídia. A mídia, in
clusive na Alemanha, assume cada vez mais as funções que, antigamente, 
cabiam às escolas, igrejas e famílias, ou seja, influenciar os valores, objetivos 
e estilo de comportamento de nossa sociedade. A televisão tomou-se uma es-

1 Os valores citados pelo autor em marcos alemães (DM) ao longo do texto podem ser convertidos em dólar 
norte-americanos (US$) na proporção 1,5 DM = 1 US$ (Nota do editor) 
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pécie de babá: para terem sossego, os pais simplesmente colocam os filhos 
diante do televisor. A mídia, e em particular os canais comerciais de televi
são, instalados na Alemanha há apenas 20 anos, nem sempre cumpre suas 
responsabilidades. Trata-se porém de questão a ser examinada mais uma vez 
nos debates. Trata-se em particular de influências provenientes do mercado 
de vídeo. Na Alemanha também existem determinados jogos eletrônicos que 
incitam à violência. Num destes jogos, as instruções em inglês dizem "basta 
você dar tiros nos adversários". Vencida uma etapa do jogo sem que o joga
dor sofra morte eletrônica, o prêmio é um "pelotão de fuzilamento". 

Numa visão geral, este breve esboço da problemática das causas le
vanta a questão se, em última análise, nossa "sociedade de cotoveladas" 
não tem os criminosos que merece. A sensação de ameaça, que cresce 
não apenas na Alemanha, seria a reação a fenômenos de um desenvolvi
mento que iniciamos nós mesmos. 

Para prevenir mal entendidos, gostaria porém de salientar que, pelo 
menos na Alemanha, ainda não se trata da juventude, mas de uma minoria, 
embora crescente, de jovens transviados. A Alemanha ainda não sofre de 
"febre" (para manter a imagem inicial), mas de temperatura acima do nor
mal, que poderá subir em conseqüência dos problemas da União Européia e 
de novas levas de imigrantes, e se tomará febre se nada, ou pouco demais, 
for feito a respeito. Ora, que se pode fazer, o que se faz na Alemanha? 

Seriam as notícias de atividades na Alemanha realmente "notícias 
do planeta Marte", como num debate recente me disse uma colega brasi
leira? Sem dúvida, a criminalidade na Alemanha ainda não chegou às di
mensões brasileiras, e a situação da sociedade brasileira dificilmente se 
compara com a reinante na Alemanha. Não obstante, cabe-nos falar da 
Alemanha e talvez uma ou outra sugestão também seja cabível no Brasil. 
Seja lá como for, não é inútil um intercâmbio de informações e experiên
cias. Assim por exemplo, me parece boa idéia a Lei 7560 de 19.12.1986 
dispondo que recursos confiscados de traficantes de drogas se destina
riam a um fundo de terapia para viciados. 

4. MODELOS DA POLÍTICA DE PREVENÇÃO NA ALEMANHA 

Para uma exposição sistemática, distinguirei vários níveis de pre
venção: 
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4.1. Estágios da prevenção 

A literatura distingue: 
A prevenção primária, que visa reduzir as causas de comportamento 

criminoso, por exemplo, pela política social, de mercado de trabalho, de 
educação etc. 

A prevenção secundária, que visa desencorajar delinqüentes em po
tencial pela legislação penal e implementação da mesma pela polícia, fa
zendo menores as oportunidades para se cometer delitos ("a ocasião faz 
o ladrão") ou acautelando vítimas em potencial. 

A prevenção terciária, que visa combater a reincidência. 

4.2. Atividades isoladas 

Por falta de espaço, posso apenas esboçar as atividades levadas a 
efeito na Alemanha no contexto destes três estágios de prevenção. Eis al
guns exemplos; 

a) Modelos de prevenção primária 
Esforços visando impedir a criminalidade sempre deveriam consti

tuir a essência de uma política racional em matéria de criminalidade, o 
que privilegia a prevenção primária. Trata-se, assim, de estratégias de 
prevenção em termos de educação, habitação, lazer, integração etc. Ain
da faz parte desta prevenção o estabelecimento da consciência do direito. 
Exemplos de providências na Alemanha: 

1. Mães ou pais com atividade profissional recebem, a título de in
centivo, até os 3 anos completos de seu filho um salário-educação de até 
DM 600 mensais (em função da renda familiar) isento de imposto e não 
penhorável, sob a condição de tratar pessoalmente, integralmente ou 
principalmente, do filho durante este período, ou seja, não trabalhar na 
sua profissão mais do que 19 horas por semana. Com efeito, e conforme 
assinalou Pestalozzi, filhos precisam de carinho, dedicação e tempo. 
Atualmente, cerca de 700 000 pessoas se beneficiam do salário-educa
ção, não apenas mães, mas em casos excepcionais, também pais. 

2. Atualmente, experimenta-se na Alemanha um modelo de cuidar 
dos filhos fora do domicílio. A partir de 1998, pais terão direito a uma 

Revista A FORÇA POLICIAL São Paulo nº 20 out./nov./dez. 1998 21 



vaga em creche para seus filhos maiores de três anos; pretende-se com 
isso oferecer uma alternativa para o cuidado dos filhos, principalmente 
para mães ou pais que precisam trabalhar fora de casa. Pelos mesmos 
motivos intensificam-se os esforços no sentido do job-sharing ou traba
lho em tempo parcial. No Estado da Renânia do Norte-Vestfália, apóia-se 
ainda um programa destinado a cuidar de filhos em idade escolar de pais 
que exercem atividade profissional, inclusive depois do horário de aulas 
e de preferência durante todo o dia. 

3. A exemplo da Suécia e da Áustria, pretende-se abolir na Alema
nha o direito dos pais infligirem penas corporais aos filhos, que pode 
servir de pretexto a maus tratos, para prevenir o "circuito da violência". 

4. A indústria vem oferecendo maior número de contratos de apren
dizado. Apenas no ano passado foram 573.000. Entretanto, um adoles
cente em cada cinco fica novamente desempregado depois do aprendiza
do; atualmente, há cerca de 530.000 nesta situação. Por este motivo, a 
Federação dos Sindicatos Alemães também oferece formação fora das 
empresas. 

5. Desempregados recebem um pagamento a título de assistência, 
correspondente a 60% do último salário líquido. Entretanto, depois de 
certo período ( em função do tempo de serviço), este pagamento se trans
forma em auxílio-desemprego menor. Um mercado de trabalho artificial 
é criado por medidas de criação de empregos temporários, por exemplo 
em serviços sociais, custeados pelo Instituto Federal do Trabalho em Nu
rembergue. 

6. Todo necessitado socialmente recebe um chamado auxílio social, 
atualmente da ordem de DM 1.112 mensais para pais solteiros e DM 
2.777 para casais com dois filhos, como complemento do mínimo vital 
destinado a prevenir a miséria. 

7. Municípios e cidades têm a obrigação legal de proporcionar mo
radia aos sem-teto involuntários; para moradores de rua voluntários exis
tem abrigos, bem como locais de distribuição de café, refeição e roupas. 

8. Os departamentos da juventude das cidades fazem trabalho de 
rua ( como no Brasil) e oferecem trabalho por intermédio de centros de 
jovens. Em Munique foi iniciado desde 1970 o modelo de "atividades da 
polícia com adolescentes". Assessores da polícia em trajes civis procu
ram os adolescentes suscetíveis de fazer parte de gangues de adolescen-
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tes onde se encontram via de regra: em centros de lazer, salões de jogos 
ou na rua, e procuram interessá-los por programas de lazer; inclusive, in
tervêm quando, por exemplo, se trata de pacificar duas gangues inimigas. 

9. Fazem ainda parte da prevenção primária ofertas de assessoria 
educacional e, em matéria de drogas, até programas de substituição 
corno programas de metadona. A legislação alemã sobre entorpecentes 
parte do princípio "terapia em lugar de pena", mas por enquanto não 
venceu a descriminalização de drogas, por serem imprevisíveis as conse
qüências. Aliás, segundo notícias na imprensa de 17 de abril p.p., a 
União Européia pretende colaborar mais estreitamente com a América 
Latina no combate ao tráfico de drogas. 

1 O. A "Federação Alemã de Proteção à Criança" implantou centros 
de proteção à criança para crianças maltratadas pelos pais, bem como 
urna linha telefônica especial para crianças com problemas. 

11. Casas da Mulher oferecem refúgio a mulheres vítimas de maus 
tratos, e centros de proteção à criança acolhem adolescentes maltratados. 

12. Para estrangeiros e seus filhos foram desenvolvidos programas 
de integração, que começam com o ensino da língua alemã e abrangem 
ainda formação escolar e profissional especial e projetos de lazer. Para a 
defesa dos interesses dos estrangeiros, o governo federal criou uma re
partição específica; instituições deste tipo também existem em nível es
tadual e em muitos municípios. Existem programas especiais para imi
grantes de origem alemã de Estados da antiga União Soviética, que por 
enquanto também receberam assistência financeira bastante generosa 
para a construção de casa própria. Programas habitacionais constante
mente renovados procuram solucionar os problemas de moradia dos imi
grantes. Em 1995, por exemplo, foram construídas 603.000 novas habita
ções no território da Alemanha reunificada. 

13. A mídia impressa e eletrônica constituiu órgãos de autocontrole, 
embora com êxito apenas modesto. 

- Descobriu-se ainda a escola corno área particular de prevenção. As 
propostas, já implementadas em parte, abrangem, entre outras, as seguin
tes atividades: 

- Possibilitar às vítimas de delitos um diálogo, por exemplo com um 
porta-voz da escola, conselho de classe e em casos excepcionais profes
sores aceitos pelos alunos; 
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- Atividades nos intervalos entre as aulas; instalar mesas de pingue
pongue e painéis para pintar; 

- Maior controle dos professores no pátio, eventualmente assistidos 
por vigilantes recrutados entre os alunos; 

- Delimitar no pátio áreas de repouso para alunos mais jovens; 
Servir lanches com leite e cacau; às vezes, agressões são provoca

das pelo fato de os alunos comparecerem à escola de estômago vazio; 
- Reforçar o sentimento de solidariedade na escola, por exemplo por 

meio de um coral, orquestra ou clube esportivo do estabelecimento. Em 
algumas escolas foi positiva a experiência com camisetas com logotipo 
da escola; 

- Reuniões pedagógicas nas quais o corpo docente debate casos 
concretos podem aliviar situações de tensão e facilitar intervenções coor
denadas; 

- Formação para professores que não sabem como lidar com a vio
lência, inclusive por cursos itinerantes: 

- Debate de casos concretos nas aulas, por exemplo, uma briga no pá
tio. Neste contexto, também se pode cogitar da representação de papéis, na 
qual o adolescente violento tem de representar o papel da vítima. Como 
base de debates, estes jogos podem inclusive ser gravados em vídeo; 

- Aproveitar as aulas de esporte como válvula de escape da violência; 
- Informações pedagógicas sobre mídia, visando imunizar os ado-

lescentes contra influência da televisão e jogos de vídeo; 
- Parece importante ainda atribuir responsabilidades aos alunos para 

melhor aceitação das providências, inclusive prevendo a participação dos 
alunos em decisões sobre punições; 

- Salientar nas aulas atividades bem sucedidas fora da escola ( espe
cialmente por alunos fracos) para reforçar a auto-estima e prevenir frus
trações; 

- Enfim, faz parte deste elenco o ensino de noções de comporta
mento certo, para ilustrar o sentido dos valores e normas da sociedade. 
Por exemplo, debate sobre o uso de linguagem grosseira. 

Outros modelos de prevenção visam adolescentes alemães violen
tos, que revelam motivações xenófobas. Com assistência do governo fe
deral, foi implantado nos novos Estados federais um "programa de ação 
contra agressão e violência de adolescentes" (AgAG). Esta iniciativa foi 

24 Revista A FORÇA POLICIAL São Paulo n2 20 out./nov./dez. 1998 



depois substituída por um projeto-modelo, "prevenção da violência na 
sociedade", que está sendo testado também nos antigos Estados Federais. 
Neste sentido, vem sendo parcialmente realizada uma estreita coopera
ção com as instituições municipais de prevenção da criminalidade, atual
mente em vias de implantação na Alemanha. 

b) Modelos da prevenção secundária 
Pertencem a esta categoria, entre outros, um programa de prevenção 

da polícia criminal em nível estadual que visa assessorar a população por 
intermédio do cinema, rádio e televisão, bem como "posters", folhetos e 
adesivos. Assim, a televisão alemã vem emitindo um sketch de 4 1/2 mi
nutos, "a polícia criminal aconselha", bem como, em programa destinado 
às famílias, a "dica do mês da polícia criminal". Existem ainda ações em 
nível federal, como o "tema do mês" (sob o lema "seja mais inteligente 
do que o ladrão"). Em coordenação com este programa trabalham ainda 
mais de 100 balcões de orientação nas secretarias de segurança pública 
das cidades. Entre outras instituições visando à prevenção cabe mencio
nar ainda o "quiosque da polícia" nas ruas de pedestres e o programa de 
prevenção PPS em Hannover. O quiosque da polícia, ou loja da polícia 
(seguindo o exemplo japonês), consiste em assessoria policial instalada 
fora de uma repartição (por exemplo nas ruas de pedestres do centro ur
bano), de fácil acesso e destinado a tranqüilizar o cidadão. 

O modelo PPS (seguindo exemplo americano) foi iniciado em agosto 
de 1979 na 9ª delegacia de Hannover. A idéia fundamental consiste em ins
talar num mesmo local funcionários da promoção social e policiais para 
solucionar problemas sociais e pessoais dos interessados, antes que ocorra 
um crime ou no contexto de delitos. Trata-se de prevenir a escalada de 
conflitos familiais ou outros, prevenindo assim delitos iminentes, de cuidar 
de vítimas de delitos ( estupro, por exemplo), ajudar crianças de rua etc. 
Maiores informações do Ministério da Justiça da Baixa Saxônia: Nieder
sachsisches Justizministerium, Am Waterlooplatz 1.30169 Hannover. 

e) Modelos da prevenção terciária 
Contrariamente à prevenção primária e secundária, a prevenção ter

ciária pressupõe que um delito foi cometido. Abrange "cursos de treina
mento social", "compensação do autor à vítima", execução penal e ajuda 
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ao preso depois de sua saída da prisão. Maiores informações no ensaio 
seguinte sobre a execução penal na Alemanha e suas alternativas. 

4.3. Prevenção de crimes em nível municipal (conselhos de prevenção de 
crimes) 

No âmbito da competência municipal, todas estas atividades, ou seja 
os esforços no contexto da prevenção primária, secundária e terciária, vêm 
sendo levadas a cabo nos chamados conselhos de prevenção de crimes, em 
vias de implantação em numerosas cidades alemãs, seguindo o exemplo 
escandinavo e francês. A idéia fundamental consiste em combater a crimi
nalidade no local onde se manifesta, de modo interdiciplinar e com partici
pação de todos os cidadãos. Aliás, na Alemanha como em outros países, a 
criminalidade é o principal problema das grandes cidades. Pretende-se não 
mais deixar, como antigamente, o combate ao crime exclusivamente a car
go da polícia, mas considerá-lo tarefa de toda a sociedade. 

5. CONCLUSÕES 

Na Alemanha, o problema da prevenção não consiste na falta de 
idéias adequadas nem de disposição de adotar programas bem sucedidos 
no exterior. Pelo contrário, consiste no fato de que, atualmente e à seme
lhança do Brasil, faltam os meios necessários para a implementação. As 
caixas estão vazias. Apenas para a assistência social prestada pelos mu
nicípios, os gastos no ano passado totalizaram DM 50 bilhões. Poucos 
sabem que a Alemanha, supostamente tão próspera, se endividou consi
deravelmente, mormente nos últimos cinco anos. Esta situação provém 
principalmente de três causas, às quais já me referi em parte: 

- primeiro, a reunificação da Alemanha. É preciso reconstruir a an
tiga Alemanha Oriental comunista com recursos provenientes da arreca
dação de impostos na parte ocidental do país, depois que o regime comu
nista arrasou a economia; 

- segundo, a imigração, que ocasiona custos elevados. Os municí
pios têm o encargo da assistência social e construção de moradias. 
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Como, por princípio, a Alemanha paga a maior assistência social de to
dos os Estados da UE, ainda atrai imigrantes de países ocidentais; 

- terceiro, o crescente desemprego, constantemente mais dispendio
so. Por sua vez, o desemprego se relaciona com o alto custo de salários e 
despesas acessórias, ao qual já aludimos, e que leva os empregadores ale
mães a deslocar a produção cada vez mais para outros países, como os 
do Leste europeu ou países ocidentais de menor nível de custos. 

Em todo caso, a Europa está se movimentando. Debates sobre o que 
for possível empreender para uma orientação positiva do desenvolvimen
to fazem parte da ordem do dia da Conferência Maastricht II em Turim, 
inclusive propostas na área da política interna e jurídica. Seria preciso 
completá-las por medidas na área da prevenção. Esperemos que este as
pecto não fique esquecido. 

1. Ministro dos Assuntos Sociais 2. Ministro do Interior - 3. Ministro do Interior - Ministro da Jus
tiça 4. Ministro da Cultura 5. Ministro dos Assuntos Sociais - Ministro da Cultura - Ministro do 
Interior - Ministro da Justiça - 6. Ministro dos Assuntos Sociais Ministro da Cultura 7. Ministro 
dos Assuntos Sociais - Ministro da Cultura 8. Ministro dos Assuntos Sociais 9. Socialização no 
seio da família 1 O. Assessoria às vitimas - presença da policia 11. Execução penal - 12. Sociali
zação na escola - 13. Abuso de entorpecentes 14. Desemprego - 15. Socialização por pessoas da 
mesma faixa etária - 16. Integrantes de gntpos marginalizados 17. Criminalidade 
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III. ACESSO AOS SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA MÉDICA: 
RESGATE - CASO DE POLÍCIA 

MARIA INÊS DA SILVA BARBOSA, Doutora em 
Saúde Pública pela F acuidade de Saúde Pública 
da Universidade de São Paulo - USP e Mestra 
em Serviço Social pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo PUC 

"Cada vez tem menos sentido afirmar que cada país tem a polícia que 
merece. Melhor considerar que a polícia é como é, no Brasil, porque está 
enraizada numa tradição, e por refletir o curso e as resoluções de conflitos 
- não só do presente como do passado. A explicação para a d(ferença entre 
estilos de polícia, níveis de violência, excursões além da lei, somente pode 
ser histórica. E o próprio estilo da polícia é dinâmico e sujeito a mudanças 
apesar das aparentes continuidades". (Paulo S. Pinheiro) 

SUMÁRIO 

1. Introdução; 2. A presença da Polícia nas práticas sanitárias 
em São Paulo; 3. Serviços de emergência: resgate - caso de polí
cia; 4. Encontro de necessidades: o desejo de atender e a neces
sidade de chegar aos serviços; 4.1. A estratégia de superação 
das resistências ao acesso; 4.2. A polícia que mata é a mesma 
que salva; 5. Considerações finais; 6. Referência bibliográfica 

!.INTRODUÇÃO 

Este estudo tem por tema uma das estratégias utilizadas pelas popu
lações da periferia da cidade de São Paulo para exercitar a acessibilidade 
aos serviços do sistema de saúde existentes na capital: o uso freqüente e 
reiterado das viaturas policiais. 
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A polícia é parte do atendimento cotidiano de emergência em saúde 
na cidade de São Paulo; é o componente que, embora presente de fato, 
está ausente das considerações políticas relativas ao sistema de saúde. 

A participação não institucionalizada da polícia no resgate de pa
cientes refere-se, especificamente, ao atendimento prestado pelas radio
patrulhas às pessoas em situações agudas que exigem providências rápi
das de remoção, ou seja, é a mais comum e mais eficaz forma de atendi
mento prestado através do acionamento do dígito telefônico 190, princi
palmente para a população da periferia da cidade de São Paulo. 

A contribuição da polícia ao sistema de saúde ocorre sem nenhuma 
consideração por parte dos técnicos; e por não ser oficialmente assumi
da, não aparece e nem é citada nas políticas e nos planos de saúde. Pode
se dizer que, não sendo reconhecido, esse trabalho importante é, na ver
dade, negado, no interior do sistema de saúde. 

Sua presença é uma das modalidades de organização informal que a 
sociedade realiza como resposta à carência de recursos e à violência do 
próprio sistema de saúde instituído, que impõe barreiras que impossibili
tam o acesso universal e igualitário do cidadão, preconizado pelo texto 
constitucional, no seu artigo 196. 

Na verdade, pode-se dizer que a violência embutida num sistema 
ineficaz desencadeia na população a utilização de meios para romper as 
barreiras de acesso ao próprio direito à saúde. conforme J. Frenk1 trata
se do "poder de utilização" da população na busca de superação das di
ficuldades cotidianas. 

2. A PRESENÇA DA POLÍCIA NAS PRÁTICAS SANITÁRIAS 
EM SÃO PAULO 

A presença da polícia nas práticas sanitárias ocorre desde a institu
cionalização dessas práticas em São Paulo. Enquanto fruto das mudanças 
ocorridas no modo de produção, a necessidade de organização destas prá
ticas a serviço da reprodução da força de trabalho tornou-se imperativa. 

1 Frenk, J. El concepto y la medicion de accebilidad". Salud Publica de Mexico: 440, sept/oct.,1985. 
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----------.. --.--

É no período nominado República Velha2 que se institucionalizam 
as práticas sanitárias em São Paulo, período este onde se dá a ascensão 
econômica do estado em nível nacional, pela passagem, dentro do siste
ma agroexportador cafeeiro, da relação urbano-comercial para a urbano
industrial. 

Embora se registrem sinais destas práticas na década de 1880, é na 
fase republicana que ocorrem mudanças radicais quanto ao objeto, orga
nização e técnica das práticas sanitárias. 

O processo de urbanização em São Paulo foi resultado, em primeira 
instância, da comercialização do café, sendo considerados prioritários, 
então, o porto e o sistema ferroviário. O espaço urbano passa a ter novos 
significados quando se torna palco da produção do capital e de reprodu
ção das relações de produção capitalista. Este processo impunha solu
ções que pretendiam garantir a sobrevivência da população trabalhadora 
em função da acumulação. 

No período inicial, as ações pautavam-se em atividades de sanea
mento do meio e no combate de certas doenças infecciosas, aquelas que 
incidiam mais diretamente na mão-de-obra, composta basicamente do 
imigrante. Isso ocorria através da polícia sanitária e de campanhas. À po
licia sanitária cabia a vigilância permanente do meio ambiente; quanto às 
campanhas, estas eram ações localizadas, de caráter temporário, com o 
propósito de interromper processos de contaminação, bloqueando a ca
deia de transmissão no nível individual, calcadas na visão bacteriológica 
existente na época. 

Tais ações não se voltavam para a totalidade dos habitantes; intervi
nham sobretudo nos grupos considerados fundamentais enquanto força 
de trabalho, e em situações que efetivamente ameaçassem a produção. 
Isto explica o tratamento diferenciado frente às morbidades. A varíola, a 
peste, a febre amarela, demandaram ações imediatas dada a alta virulên
cia e a prevalência além das fronteiras classistas, o mesmo não ocorren
do em relação à tuberculose, que apesar do alto índice de mortalidade 
não impediu o desenvolvimento do capitalismo. 

"A tuberculose nunca se caracterizara como doença transmissível 
cuja prevalência transcendesse à situação de classe, atingindo indiscrimi-

2 Período compreendido entre 1889-1930, conforme vários historiadores. 
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nadamente tanto as camadas dominantes como as classes populares 
como a peste, febre amarela e mesmo a varíola, Além de que não impe
dia que a força de trabalho permanecesse em atividade antes de a doença 
assumir configuração aguda e mortal, ao contrário das outras". 3 

A política sanitarista busca formular normas que regulem a vida so
cial, bem como impedir os surtos epidêmicos. Após a epidemia de febre 
amarela em 1893, cria-se uma comissão para inspecionar habitações ope
rárias e os cortiços. Segundo Rago, no horizonte dos médicos sanitaris
tas, as privadas, os esgotos, as prostitutas, os pobres doentes, os loucos e 
negros são associados numa mesma operação simbólica.4 

Estas práticas foram efetivadas em meio a forte resistência popular, 
dado o caráter militar-repressivo; as intervenções do Estado sobre o meio 
urbano e habitações populares aumentaram ainda mais as dificuldades de 
moradia, tendo o movimento operário apontado o caráter instrumentalis
ta dessas ações, pleiteando a regulação do consumo da força de trabalho. 
A resistência contou com o apoio dos setores dominantes alijados dopo
der, a burguesia liberal, e os setores militares. 

Quanto à assistência médica, de um modo geral, era de cunho filan
trópico ou provinha de instituições beneficentes como a Santa Casa de 
Misericórdia, existindo ainda consultórios médicos particulares, cirur
giões barbeiros, sangradores, curandeiros, curiosas e parteiras. 

Quando o Estado brasileiro assume a assistência médica geral o faz 
através dos serviços de urgência, no Rio de Janeiro em 1893 e Porto ale
gre em 1898. Cid Guimarães explica que sua ação consistia em atendi
mentos prestados "na via pública e no domícilio por meio de ambulân
cia, apoiando-se quando necessário na rede hospitalar privada. Somente 
a partir de 1922 contou com leitos próprios ao iniciar-se o Hospital do 
Pronto-Socorro do Departamento de Saúde Pública".5 

3 Costa, Nilson do Rosário. "Lutas Urbanas e Controle Sanitário-Origens das Políticas de Saúde no Brasil". 
Petrópolis, Vozes, Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (ABRASCO), 
1986, p.77. 
4 Rago, Margareth, "Do cabaré ao lar: a utopia da cidade disciplinar-Brasil 1890-1930", São Paulo, Paz e 
Terra, 1987, p. 170. No texto a autora trata das estratégias de disciplinarização do trabalhador, em múltiplos 
campos do social, implementados pelas classes dominantes, e a oposição dos anarquistas e operários frente 
ao conjunto de procedimentos disciplinares. 
5 Guimarães, Cid. Situação Assistencial Brasileira, p. 107, ln Gonçalves, Ernesto Lima (coord.), Adminis
tração de Saúde no Brasil", São Paulo, Livraria Pioneira Editora, 1982. 
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i 
Em São Paulo tal assistência ficará a cargo da Polícia civil do Esta

do, cabendo-lhe o controle dos médicos do serviço legal e da movimen
tação dos encaminhados para o hospício, asilo e Santa Casa, através res
pectivamente da 2ª e 3ª seção. 

Pelo Decreto 395 de 7.10.1893, ampliam-se as funções da Seção 
Médica, composta por quatro médicos, um dos quais responsável pela 
cadeia da capital. 6 

Tal serviço irá continuamente estender seus atendimentos à popu
lação, em casos de emergência, caracterizando-os mais como fatos jurídi
cos do que sociais, sendo preciso o lavramento no boletim de ocorrência. 

Pelo Decreto 1.892 de 1912, as incumbências dos médicos legistas 
eram ratificadas, acrescidas da obrigatoriedade de permanência na repar
tição durante as horas de expedientes, pernoitando se assim o determi
nasse o secretário, o que possibilitava o atendimento em situações de 
emergência e calamidade. 

Em 15 de março de 1912, o Decreto n. 2.215 regulamenta e amplia 
o serviço de Assistência Policial, que dentre outros tem por atribuição 
"prestar os primeiros socorros médicos em domicilio fazendo transportar 
os necessitados para os hospitais e asilos". 

O serviço funcionava continuamente, devendo os socorros serem 
prestados com a máxima presteza; após cada socorro, o médico faria re
gistrar no boletim de ocorrência: o nome, cor, idade, profissão e residên
cia do paciente, local onde foi encontrado, destino que lhe foi dado, local 
e natureza do acidente, e o motivo do socorro médico, encarado do ponto 
de vista clínico-policial. 

Em 1924, foram registrados 10.131 socorros prestados e a segunda 
maior incidência refere-se ao atendimento domiciliar correspondendo a 
32,5% dos casos. (Vide tabela 1.) 

6 O art. 14, do Decreto 395, de 7.10.1893, dispõe que os médicos ficam com as seguintes atribuições: atender 
de pronto, a qualquer hora do dia ou da noite, às requisições do chefe de Polícia, ou dos delegados e subdele
gados da capital, para qualquer serviço urgente ou para socorros imediatos aos feridos, que lhe sejam apre
sentados, e dos que encontrados nas ruas e praças públicas carecem de tais socorros; extrair, para exame quí
mico, as vísceras de cadáveres que autopsiarem", desde que haja suspeita de envenenamento e quando o de
termine o chefe de Polícia; prestar serviço aos presos doentes, recolhidos aos xadrezes da capital ou aos pos
tos policiais, no caso de enfermidade grave ou repentina, ln Sposati, A. O. (coord.). "Memórias de Higiene e 
Saúde Municipal", São Paulo, Departamento do Patrimônio Histórico, 1985, p. 130. 
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TABELA 1 

CAUSASDOSSOCORROSPRESTADOSPELOSERVIÇO 
MÉDICO DA ASSISTÊNCIA POLICIAL EM 1924 

Causas do atendimento Nº % 

Desastres 3.757 37,10 
Socorros em domicílio 3.289 32,47 
Crimes 1.265 12,49 
Acidentes do trabalho 921 9,10 
Socorros na via pública 562 5,54 
Tentativas de suicídio 181 1,78 
Mortes repentinas 130 1,28 
Suicídios 18 0,17 
Socorros a parturientes 8 0,07 

Total 10.131 100,00 

Fonte: Livros de ocorrências da Assistência Policial (ln Sposati, A. O. op. cit., 131) 

Em 1924, através da Lei Estadual 2.034 é criado o Posto Médico da 
Assistência Policial, à parte do serviço médico legal; desencadeia-se um 
processo freqüente de ampliação do serviço; em 1933, o serviço conta 
com 30 médicos, um enfermeiro-mordomo, oito enfermeiros de primeira 
classe, oito da segunda e vinte da terceira e quatro serventes, além de es
criturários para os registros competentes. 

Em 12 de julho de 1938, pelo Decreto 9.377, é feita a primeira ten
tativa, não consumada, de transferir esse serviço para a administração do 
Município de São Paulo; tal fato só ocorrerá em 11 de agosto de 1951, 
através do Decreto Estadual 16.629, onde o governo autoriza o Secretá
rio da Segurança a estabelecer com a Prefeitura ajustes referentes à Lei 
666, de 16.03.51, que extinguia o posto médico da Assistência Policial, 
subordinando-o à Municipalidade. O serviço é inaugurado em 
28.04.1951 pelo então prefeito Armando Arruda Pereira. 

Após esse período, a participação da polícia não mais será conside
rada como um dos serviços de saúde. Contudo, sua presença, embora não 
institucionalizada, permanecerá constante. Sabe-se que a polícia participa 
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do sistema; inexiste, contudo, um controle dos serviços de saúde sobre 
esta participação, com exceção dos serviços prestados atualmente pelo 
Corpo de Bombeiros em conjunto com a Secretaria de Saúde do Estado 
de São Paulo: o "Projeto Resgate" - para atendimento de emergências por 
causas externas, que atende pelo dígito telefônico 193, em São Paulo. 

SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA: RESGATE - CASO DE POLÍCIA 

"A São Paulo escondida " 

Este título advém de uma reportagem da revista Veja - São Paulo, 
de 19.06.91, que chama a atenção para as complexidades e problemas 
existentes na região sul: uma região de contrastes, onde coexistem reali
dades de características rurais, comunidades indígenas, loteamentos 
clandestinos, ao lado de bairros de padrão médio alto. Trata-se da zona 
dos mananciais. A São Paulo que pouca gente sabe que existe, conforme 
relata a referida reportagem. 

A área do presente estudo compreende parte do subdistrito da Cape
la do Socorro, limitada a oeste pela Represa do Guarapiranga e a leste 
pela Represa Billings, bem como o distrito de Parelheiros. 

Esta região tem características típicas do processo de periferização 
ocorrido na cidade de São Paulo a partir de 1940, baseado no tripé: lo
teamento, autoconstrução e moradia própria. 

A periferização perversa dos grandes centros urbanos significou e 
significa um processo de exclusão das populações, das regiões mais bem 
equipadas de serviços públicos de infra-estrutura urbana. 

São áreas onde reside a maioria dos espoliados; realidades onde a tônica 
é a negação da cidadania, onde viver é um risco permanente, seja por falta de 
segurança ou pela exposição a condições que põem em risco o direito à vida. 

É visível o recorte existente entre as diferentes configurações urba
nas que coexistem no município mais rico do país. Onde o poderio econô
mico não se substancia em eqüidade, é flagrante a conseqüência das for
mas de inserção dos sujeitos nos distintos modos de produção existentes. 

É parte da região onde se concentram cerca de 62,5% das favelas do 
município, 7 geralmente construídas em beiras de córregos, locais de alta 

7 Dados relativos ao censo de 1991. 
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declividade ou zonas verdes. Apesar da Lei dos Mananciais (1976), que 
visa impedir as ocupações irregulares e prejudiciais, a área possui cerca 
de 160 loteamentos clandestinos. 

"Do ponto de vista da relação entre o indivíduo e o Estado, corres
ponde a uma condição de clandestinidade ou ilegalidade freqüentemente 
associada a um quadro de ausência de cidadania, ou seja, de direitos ur
banos, reservados aos habitantes regulares que têm acesso aos equipa
mentos e serviços públicos, à infra-estrutura urbana; e apesar de esma
gadoramente majoritários, são percebidos pelos cidadãos de pleno direi
to como potencialmente desviantes, pois estão à margem da legalidade 
urbana".8 

É dentro desse contexto que 26 a 40% do trabalho da polícia militar 
na área estudada destina-se à população que busca um meio de acesso 
aos serviços de emergência, conforme a tabela 2 a seguir. 

TABELA2 

NÚMERO E PERCENTAGEM DOS RESGATES AOS SERVIÇOS 
DE PRONTO ATENDIMENTO E EMERGÊNCIA, FEITOS PELA 

POLÍCIA MILITAR, EM RELAÇÃO AO TOTAL DE 
OCORRÊNCIAS POLICIAIS, DAS ia, 2ª E 4ª COMPANHIAS 

DE POLICIA MILITAR, SÃO PAULO, 1990. 

Mês do Acidente Demente Mal Parturiente Total Total de 
Ano 1990 Pessoal Súbito Ocorrências 

Nº % Nº % 

Março* 4 25 107 52 188 40,1 469 100 
Junho 5 20 74 32 131 38,5 340 100 
Setembro 1 13 89 36 139 32,2 432 100 
Dezembro 1 24 58 21 104 26,5 392 100 

Fonte: Boletins de ocorrências das 1~ 2ª e 4ª CPM. 

* No mês de março não estão inclusos os dados da 1 ª CPM, inaugu
rada em 22/05/1990. 

8 Rolnik, Raquel et alii (org.) São Paulo: crise e mudança, São Paulo, Sempla/Brasiliense, 1990, p. 91. 
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O caminho percorrido 

A presença da polícia no serviço de saúde provoca indagações. A 
imagem da polícia na sociedade brasileira, não sem motivos, está invaria
velmente associada à violência, ao autoritarismo e à impunidade. 

Pode-se dizer, de um modo geral, que a polícia que "mata", é ames
ma que "salva", quando se trata de sua presença nas áreas periféricas da 
cidade. 

As indagações advindas da participação não institucionalizada da 
polícia no sistema de saúde, pautaram-se em algumas hipóteses que nor
tearam o estudo do objeto: 

1. Nas análises de acessibilidade dos serviços de saúde, a exclusão 
da participação da polícia é resultante do papel que a sociedade espera 
da mesma, da forma como a polícia é vista e concebida, ligada de modo 
intrínseco às ações de repressão. 

"A atuação policial no Brasil sempre se exerceu prioritariamente 
contra as classes populares, contra a maioria dos cidadãos. Nunca preva
leceu nesse pais a noção de que a função de polícia é uma delegação fei
ta pelos cidadãos ao Estado para que a proteção, a segurança de todos 
seja melhor concretizada, sem que os cidadãos recorram à violência indi
vidual"9. 

2. A ausência de considerações sobre o resgate policial nas propos
tas e nos documentos sobre o sistema de saúde é resultante de formu
lações que partem do pressuposto de que o acesso aos serviços depende 
da quantidade e distribuição territorial dos mesmos. 

"Certamente o acesso - do ponto de vista da distribuição espacial 
dos equipamentos e serviços - é a primeira condição para viabilizar a uti
lização dos recursos pelos usuários e, sem dúvida, é um elemento funda
mental contido no princípio, formado linearmente, de que a oferta pro
duz a demanda". 1º 

No processo de compreensão deste objeto de estudo, o coletivo foi 
entendido enquanto campo estruturado de práticas sociais, objeto e sujei-

9 Donnicci, Virgílio, "A criminalidade no Brasil", Rio de Janeiro, Forense, 1984, passim, apud Pinheiro, P.S. 
e Sader, E., o.e., p.79. 
10 Cohn et alii. "A saúde como direito e como serviço", São Paulo, Cortez Ed., 1991, p. 67. 

Revista A FORÇA POLICIAL São Paulo nº 20 out./nov./dez. 1998 37 



to das relações de uma determinada sociedade, a partir de dois tipos prin
cipais de encaminhamentos, para seu entendimento, conforme Merhy: 11 

- tomando as variações que sofrem os instrumentos utilizados nas 
práticas sanitárias em função da variação do seu objeto em particular e 
verificando como isto se integra em organizações específicas; 

- tomando a historicidade dos objetivos destas práticas e os objetos 
e instrumentos a elas correspondentes, como constituintes das próprias 
relações sociais, onde esta prática se efetiva. Assim sendo, elas se tor
nam inteligíveis enquanto práticas sociais estruturadas constitutivas de 
uma estrutura social determinada. 

Buscou-se compreender como se opera, na periferia da cidade de 
São Paulo, o acesso aos serviços de saúde em situações de emergência, 
considerando o uso de viaturas policiais como um instrumento do "poder 
de utilização" das populações socialmente condenadas, para ter acesso à 
assistência à doença. 

A necessidade de conhecer quais os meios utilizados pela popula
ção para chegar aos serviços de emergência surgiu de observações empí
ricas e de leituras de análises que apontavam para a utilização da viatura 
policial como um dos meios de acesso. O trabalho de Oliveira, N. da C. 12 

demonstrou que os distritos policiais figuravam com taxas significativas 
entre as modalidades de encaminhamento de pacientes num pronto-so
corro de psiquiatria da cidade. Segundo a tabela 6, de 30 a 40% dos ca
sos do Pronto Socorro Psiquiátrico da Coordenadoria de Saúde Mental 
(C.S.M.) - Secretaria de Estado da Saúde - S.E.S. são levados através dos 
serviços prestados nos Distritos Policiais da cidade. (Vide tabela 3.) 

11 Merhy, E. E. "O capitalismo e a saúde públi,a: a emergência das práticas sanitárias no Estado de São Pau
lo", 2ª. ed., Campinas, Papirus, 1987, p. 21. 
12 Oliveira, N. da C. f reorientação das ações de saúde mental na Secretaria de Estado da Saúde: uma análise 
da atuação do serviço social em uma instituição psiquiátrica", São Paulo, 1988, dissertação de mestrado - Fac. 
de S.Soc. da PUC - SP. 
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TABELA3 

MODALIDADES DE ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES AO 
SERVIÇO DE EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA DA C.S.M.S.E.S. 

- NOVEMBR0/1982 - DEZEMBR0/1984 

Média mensal de atendimento 1982 1983 1984 
Modalidades de encaminhamentos Nº % Nº % Nº % 

1. Distritos Policiais 302 44,47 316 35,82 407 33,17 

2. Familiares e/ou Colaterais 158 23,26 181 20,52 309 25,18 

3. Pronto Socorros Municipais 128 18,85 191 21,65 188 15,32 

4. Outras Instituições 79 11,63 108 12,24 138 11,24 

5. Projeto Resgate (*) - - 43 4,87 92 7,49 

6. Registros Ilegíveis - - 26 2,94 54 4,43 

7. Sem Acompanhamento 12 1,79 17 1,96 39 3,17 

Total 679 100,00 882 100,00 1.227 100,00 

Fonte: Registros de atendimento do Setor de Serviço Social, no Pronto Socorro Psi
quiátrico da Coordenadoria de Saúde Mental - CM - Secretaria de Estado da Saúde -
S.E.S. -Janeiro/1985. ln: Oliveira, Nivalda da Costa, o.e., p. 136. 

(*) O Projeto iniciou suas atividades junto ao Pronto Socorro Psi
quiátrico em 27 /07 /83. 

A existência de recursos de saúde não garante o seu uso efetivo por 
parte daqueles que necessitam de assistência. Em se tratando de áreas 
periféricas, além da escassez dos mesmos, em relação às necessidades da 
população, é preciso que se considerem os obstáculos a serem transpos
tos na busca e obtenção de atenção. 
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Tais obstáculos são de diferentes dimensões. Frenk13 elabora uma ti
pologia de obstáculos que compreende desde aspectos ligados à locali
zação, distância, tempo de transporte até os de níveis organizacionais, 
tanto na admissão quanto na liberação dos usuários dos serviços de saúde. 

Cohn et alii 14 apresentam dados sobre o reconhecimento da popu
lação quanto às suas dificuldades para utilizar os serviços, referentes às 
dificuldades de mobilidade e às de caráter organizativo. Os dados de
monstram que a dificuldade com transportes é o obstáculo preponderante 
na procura dos serviços de saúde. (Vide tabela 4.) 

TABELA4 

PRINCIPAIS DIFICULDADES PARA 
PROCURAR SERVIÇOS DE SAÚDE 

Problemas de mobilidade Zona Sul Zona Leste 
da população Nº % Nº % 

Dificuldade de transporte 50 30,3 49 25,3 
Distância 17 9,2 42 21,6 
Dificuldade de transporte 7 3,8 3 1,5 
+ distância 

Resistências desenvolvidas nos Zona Sul Zona Leste 
serviços de saúde 

Problemas do próprio serviço 13 7,0 14 7,2 
de saúde 

Fila e espera para marcar 49 26,5 21 10,8 
consulta 

Horário de atendimento 2 1,1 5 5,2 
Outros 4 2,2 10 5,2 

Fonte: Cohn, A. et alii. "A saúde como direito e como serviço", São Paulo, Cortez Ed., 
p. 82. 

13 "( ... ) Para este trabajo hemos elegido una classificación baseada en la fuente de los obstáculos ( ... ) una 
classificación con tres categorias principales. La primera incluye los obstáculos ecológicos, los cuales se ori
ginan en la localización de las fuentes de atención a la salud, con repercusiones de distancias, tiempos de 
transportes. Na segunda categoria, obstáculos financieros, ( ... ) la tercera categoria está representada por los 
obstáculos que se originan en los modos de organización ( ... )"; Frenk, J. op. cit, p. 445. 
14 Cohn, A et alii, op. cit., pp. 81/82. 
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A acessibilidade de um serviço só é efetiva quando não oferece obs
táculos, estando adequada às características demográficas, sociais, geo
gráficas, econômicas e culturais de uma determinada população. O esque
ma existente exige que a população se adapte a ele, e não o contrário. 

O cotidiano dos serviços de saúde configura, ainda, por enquanto, 
uma relação conflituosa, onde a oferta não corresponde às necessidades 
e expectativas da demanda. A cobertura de tais serviços não atinge se
quer os limites mínimos da proporção numérica entre a existência física 
do equipamento e o número de habitantes a serem atendidos em uma de
terminada região. 

A rede básica é insuficiente e subutilizada. A ausência do médico é 
uma possibilidade sempre presente. 

"Não temos pediatra de 2ª a 6ª feira; e clínico às 5ªs e 6ªs feira; às 
5ªs feiras há muito tempo, às 6ªs feira há mais ou menos 4 meses."15 

Somem-se a isso os obstáculos interpostos na oferta dos serviços, 
dificuldade de acesso, tempo de espera, atendimento negligente, e, em 
rápidas pinceladas, visualiza-se o cotidiano do sistema. 

A utilização de um serviço não se condiciona à existência física 
deste; outros fatores devem ser ponderados quando se discute acessibili
dade. 

A população busca e requer respostas imediatas às suas necessida
des concretas. Reitera, assim, uma política de saúde perversa que lida 
com o manifesto, desconsiderando suas causas. As pessoas ajustam-se e 
formulam meios que lhes possibilitem transpor as barreiras impostas, 
"( ... ) montam uma 'cesta básica' de serviços norteados pela percepção e 
pelo conhecimento por eles adquiridos" .16 Conforme ilustra a fala de um 
usuário da viatura policial enquanto meio de acesso: "as pessoas têm 
precisão; a polícia é mais rápida, o pessoal abre passagem, ninguém se
gura a polícia; a ambulância não funciona." 

Diante desse quadro é importante entender porque a presença signi
ficativa da polícia no sistema de saúde é desconsiderada nos planos e nas 
políticas. Este entendimento pode possibilitar, talvez, uma maior aproxi
mação dos caminhos e percalços da implantação do Sistema Único de 
Saúde (SUS), processo em curso em todo país desde 1987. 

15 Informações prestadas por uma funcionária, em uma das unidades visitadas, durante a pesquisa de campo. 
16 Cohn, A. et. alii, op. cit. p. 93. 
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A acessibilidade, neste estudo, foi entendida enquanto essência da 
efetivação do direito de cidadania na área da saúde, tendo por referencial 
o movimento de Reforma Sanitária instaurada no Brasil a partir da déca
da de 70. 

Conforme Teixeira11
, a Reforma Sanitária é " ... um processo de 

transformação da norma legal e do aparelho institucional que regula
menta e se responsabiliza pela proteção à saúde dos cidadãos e corres
ponde a um efetivo deslocamento do poder político em direção às ca
madas populares, cuja expressão material se concretiza na busca do di
reito à saúde e na criação de um sistema único de serviços sob a égide 
do Estado". 

O acesso aos serviços como condição do direito à saúde supõe uma 
distribuição espacial do equipamento. A acessibilidade, contudo, segun
do Frenk18

, contém a noção do alcance garantido, ou seja, do atendimen
to efetivado. 

"Al igual que la mayoria de los conceptos de las ciências sociales 
el estudo de accesibilidad deve considerar sus limites de espacio y 
tiempo hejos de ser atemporal y universal, el concepto de 'accesibili
dad' está restringindo a cierta manera de concebir y levar a cabo las 
funciones de aliviar el dolor, afrontar la enfermidade y promover el 
bienestar. Decir que algo es accesible vale tanto como decir que está 
fuera del indivíduo, el qual tiene que desearlo, buscado y, finalmente 
alcanzarl o." 

Portanto, quando se fala na acessibilidade dos serviços de saúde, 
está se falando em estratégias da população para alcançar o que lhe é de 
direito. E, nesses termos, é preciso ouvir as pessoas, mais do que conhe
cer os planos e os programas governamentais. 

Para se aproximar do significado da participação da polícia enquan
to meio de acesso aos serviços de emergência médica, foi realizada uma 
pesquisa de campo, que procurou conhecer o " o poder de utilização" da 
população através do policial, do usuário, dos funcionários das unidades 
visitadas, dos movimentos sociais da região estudada, e dos agentes dos 
sistemas de saúde e policial." 

17 Teixeira, S. F.(org.). "Reforma Sanitária: em busca de uma teoria". São Paulo, Cortez/ABRASCO, 1989, 
p. 39. 
18 Frenk, J. op. cit, p. 440. 
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4. ENCONTRO DE NECESSIDADES: O DESEJO DE ATENDER 
E A NECESSIDADE DE CHEGAR AOS SERVIÇOS 

a) A estratégia de superação das resistências ao acesso 

O modo pelo qual uma sociedade implementa políticas sociais, para 
o enfrentamento e prevenção de doenças, é resultante de relações sociais 
historicamente estruturadas. 

No Brasil, até recentemente, as políticas de saúde pautavam-se, de 
um modo geral, pelo critério da inserção ou não do sujeito no mercado 
de trabalho. Coexistiam dois planos básicos de assistência médica: previ
denciária e não previdenciária; aquela de caráter contratualista, funda
mentada principalmente na compra de serviços, tendo por lógica o lucro 
em favorecimento do setor privado; em contrapartida a assistência não 
previdenciária, a cargo do Estado, atendia os segmentos mais carentes da 
população, através de programas parciais, pobres de recursos, dissocia
dos das prioridades e necessidades epidemiológicas da população, resul
tantes de formulações técnicas tomadas no nível central. 

A conjuntura atual, calcada no texto constitucional "de acesso uni
versal e igualitário às ações e serviços", demanda alterações tanto na 
concepção como na execução dos serviços, considerando a amplitude e 
complexidade dos aspectos que têm em vista. 

A instituição do princípio do "acesso universal e igualitário" impõe 
reformulações que teriam por finalidade a garantia da eqüidade do siste
ma, ou seja, que todos tenham condições efetivas de buscar e receber 
atenção médica e sanitária. 

Assim sendo, não se pode desconsiderar que saúde, enquanto dever 
do Estado e direito do cidadão, é um processo que se constrói no embate 
de interesses antagônicos que buscam ser hegemônicos. 

Ao se tratar da acessibilidade, tendo por horizonte a construção do 
Sistema Único de Saúde (SUS), a superação do enquadramento do recur
so versus tempo de percurso para alcançá-lo se impõe. 

Frenk sugere a necessidade de revisão conceituai de acessibilidade, 
em função do uso de vários termos utilizados como sinônimos do con
ceito. Acrescenta que existe uma tendência de uso indistinto de "acesso" 
e "acessibilidade", por diversos autores, dentre eles Salkever, Aday y 
Andersem, Fiedler e Chen. 19 
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Em suas formulações preconiza que a acessibilidade é o grau de 
ajuste entre as características dos recursos de atenção à saúde e as da po
pulação, no processo de busca e obtenção da atenção. 

Considera o autor, que a disponibilidade do serviço não significa uti
lização, introduzindo o conceito de "resistência", vista como obstáculos, 
oriundos dos recursos de saúde, que criam barreiras à sua utilização. 
Frenk utiliza o termo alternativo "poder de utilização", análogo ao "poder 
de compra" na aquisição de um bem ou serviço, para se referir à capaci
dade da população para buscar e obter atenção. As diferentes políticas de 
saúde no Brasil freqüentemente têm entendido o acesso restrito à disponi
bilidade de recursos. Distribuídos de forma irracional e insuficiente, apre
sentam-se continuamente como se fossem a causa incontestável da de
manda reprimida, confirmando que "o circuito das carências se reitera: 
onde a demanda se realiza pela pobreza também a oferta é pobre .... 2º 

O processo de implantação do SUS, pautado nos paradigmas da hie
rarquização, regionalização, priorização e resposta às necessidades epi
demiológicas, tem por base uma rede depauperada onde a população que 
busca atenção tenta, a seu modo, superar as diversidades de um sistema 
voltado para interesses outros que não os seus. 

Os recursos são sempre insuficientes, ineficientes e ineficazes, 
quando endereçados aos segmentos mais espoliados da população, ape
sar dos conhecimentos técnicos disponíveis. 

Diante desse quadro a população tece uma rede de estratagemas 
para garantir, de modo precário, a atenção médica, ainda que nesse pro
cesso acabe por reiterar um modelo perverso de respostas imediatas e in
completas às manifestações da doença, distanciando-se, assim, definiti
vamente, da manutenção da saúde como objeto ideal e objetivo desejado 
em tese. 

O atendimento de emergência, na cidade de São Paulo, é precário, o 
sistema de retaguarda, referência e contra-referência inexiste; são inúme
ros os obstáculos interpostos para a utilização deste serviço. 

19 Salkever, D.S.: "Accessibi/ity and the demand for preventive care ", Soe Sei & Med 1976; 10:469-475; 
Aday, L.A. Andersen, R.A.: "Framework for study of aeess to medical eare Health Serv Researeh", 1974, 
9:208-220; Fiedler, J. L. : "A review of the literature acess and utilization of medical care with special em
phasis on rural primary care", Soe. Sei & Med 1981, 15C:129-142; Che, M.K.: "A quantitative index of 
acess to primary medical carefor health planning Socio-Economico Plan ", Sei 1978, 12:295-301; ln Frenk, 
J., op cit, p. 438. 
20 Conh A. et. alii, op eit., p. 77. 
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Um dos pontos críticos do serviço de resgate prestado pela SMS é a 
frota de ambulâncias que, além de não ser suficiente, é utilizada de ma
neira inadequada. 

A demanda, contudo, se expressa com força própria. Na medida 
mesma em que se vê reprimida e por ser constituída pelas necessidades 
da população, encontra, a partir das condições mais imediatas oferecidas 
no cotidiano, táticas de exercício que viabilizem o acesso. 

Um dos meios empregados pela população que busca os serviços de 
emergência médica na cidade de São Paulo, para superar as "resistên
cias" existentes no interior do sistema, é a viatura da Policia Militar 
( através do serviço prestado pelo acionamento do dígito telefônico -
190). No levantamento efetuado, em 1990, o resgate efetuado pela Poli
cia Militar, na região da amostra, corresponde ao total de resgates reali
zados no período estudado a 95% em março, 91% em junho e 83,2% em 
dezembro. (Vide tabela 5) 

TABELAS 

NÚMERO E PORCENTAGEM DOS ATENDIMENTOS 
PRESTADOS PELO SERVIÇO DE RESGATE - 192 DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E PELA POLÍCIA 
MILITAR - 190, NA ÁREA ESTUDADA, DURANTE DETERMI
NADOS MESES DO ANO, MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 1990. 

Fone 192 190 Total 

Mês Nº % Nº % Nº 
1 

% 

Março 10 5 188 95 198 100 
Junho 13 9 131 91 144 100 
Setembro* - - - -

Dezembro 21 16,8 104 83,2 125 100 

Fonte: Boletins estatísticos mensais do CECOM e Boletins diários de ocorrência poli
cial das lª, 2ª e 4ª CPM 

* Por ausência de dados foi excluído o mês de setembro de 1990. 

21 Prof. Dr. Cornélio Pedroso Rosenberg - Professor associado do Departamento de Saúde Matemo-infantil 
da Faculdade de Saúde Pública da USP, em entrevista realizada em 28.06.91. 
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Flagrante é a diferença entre o número de transportes de emergên
cia feitos pelo serviço de saúde (ambulância) e pelo serviço policial 
(viatura). 

A polícia aparece, de modo inegável, enquanto um meio que permi
te a obtenção da atenção médica, embora não instituída legalmente para 
este fim. Mais parece um anacronismo perante as representações ideais 
do sistema. 

Segundo o prof. Rosenberg,21 é necessário que se percebam as dife
renças na história da participação da polícia nas práticas sanitárias. Num 
primeiro momento, quando o Estado assume a assistência médica geral, 
esta é decorrência da inexistência de um serviço especifico de ambulân
cias e da necessidade de dar ao motivo de emergência uma versão ou 
concretude de processo de natureza jurídica, sobretudo de caracterização 
de responsabilidade, quer no nível civil, quer no nível criminal. Em ou
tras palavras, o resgate pela polícia conferia ao socorrido uma figura ofi
cial. Na atualidade é uma estratégia utilizada pela população para lhe ga
rantir um direito que lhe é negado institucionalmente. É a maneira pró
pria que os socialmente excluídos encontram como tática de inclusão no 
sistema. 

Para fazer valer seus direitos, a população das áreas periféricas utili
za a viatura policial nas 24 horas do dia: "Só contamos com a polícia, 
não temos condições financeiras, e os vizinhos não se dispõem". 

A polícia é acionada, enquanto meio de acesso aos serviços de emer
gência, indistintamente, em todos os períodos do dia. (Vide tabela 6) 
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TABELA6 

NÚMEROS E PORCENTAGEM DOS INTERVALOS DE HORÁ
RIOS, DE OCORRÊNCIA DE CASOS, EM 24 HORAS, SEGUNDO 
O TOTAL DE OCORRÊNCIAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS DE 

SAÚDE, NA ÁREA ESTUDADA, MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 1990. 

Intervalo de horário Ocorrência de casos 
em horas Nº % 

Oa3 74 13,1 

3a6 54 9,6 

6a9 69 12,3 

9 às 12 78 13,9 

12 às 15 81 14,4 

15 às 18 84 15,0 

18 às 21 57 10,1 

21 às 24 64 11,4 

Total de Casos 562 100 

Fonte: Boletins de ocorrências diárias da 1~ 2ª e 4ª CPM. 

A presença ostensiva da polícia nos bairros pobres da cidade, acaba 
lhe conferindo um outro papel, revelando a outra face do trabalho poli
cial: o de transportador para o socorro. 

O usuário da polícia que busca acesso aos serviços de emergência 
médica é pobre, conforme a amostra estudada: 42,8% das famílias 
pesquisadas têm rendimentos que variam de 1 a 3 salários mínimos 
para o sustento de 5 a 8 pessoas; 57% dos casos residem em casa de 2 
cômodos; em 71,3% dos casos os membros ativos da família não têm 
qualificação profissional; e 3 3 ,3 % deles vão a pé para o serviço. A 
maioria é proveniente de outros estados (50% dos casos); destes, 
100% residem há mais de 5 anos em São Paulo. São em sua maioria 
pretos e pardos ( 57 ,2% dos entrevistados). Tais características corres
pondem à percepção do policial quanto ao segmento populacional 
atendido. 
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Conforme a fala de um policial entrevistado: 
"A polícia lida com o lixo da sociedade, tudo aquilo que ninguém 

quer, com os que não têm nada: os pobres, como 70% da população es
tão nessas condições, somos nós que os atendemos porque os demais não 
o fazem." 

O uso da polícia, por parte da população, não decorre do desconhe
cimento do Serviço de Resgate (192, da SMS), no tocante aos moradores 
dos bairros menos afastados da área pesquisada, onde 71,5% dos entre
vistados tinham conhecimento do atendimento instituído da rede de saú
de e acionaram a polícia. Dentre outros motivos alegaram que chamaram 
o 192 e a ambulância não veio; ou que a polícia vem mais rápido; ou que 
é péssimo o serviço prestado pelo 192. 

Ao deslocamento para as áreas mais periféricas (Marsilac, Barra
gem, ou Educandário da Madrinha), a carência se agudiza e revela odes
caso total, ou seja, a população está relegada à própria sorte. 

"A gente vem a pé cerca de 1 hora até a Barragem, pede carona, 
passa mal até a hora que tem ônibus, às vezes as pessoas chamam a po
lícia, só tem telefone aqui na Barragem" (moradora da Aldeia do Curu
cutu). 

93 % dos casos entrevistados utilizam o telefone para chamar a polí
cia. Mas nem sempre esse aparelho público é de fácil acesso. Quanto 
mais se avança para a periferia, mais comum se torna a carona até o pos
to policial mais próximo. Nestes locais 68,3% dos entrevistados não co
nheciam o Serviço de Resgate da Prefeitura. 

Quanto à classificação dos casos atendidos, conforme mostra a ta
bela 7, a maior incidência é notificada pelo policial como "mal súbito" 
(58,5%), seguido por "parturiente" (25,1 %), aparecendo os "dementes" 
como a terceira maior demanda, cerca de 14,6% dos casos. O instrumen
to utilizado para a notificação dos casos de assistência médica é o mes
mo utilizado para as demais ocorrências. 
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TABELA 7 

NÚMERO E PORCENTAGEM DAS OCORRÊNCIAS RELATIVAS 
À SAÚDE, ATENDIDAS, SEGUNDO A NOTIFICAÇÃO DOS POLI
CIAIS, NA ÁREA ESTUDADA, MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 1990. 

Casos atendidos Nº % 
1 

Acidente pessoal 11 1,9 
Demente 82 14,6 
Mal súbito 328 58,4 
Parturiente 141 25,1 
Total 562 100 

Fonte: Boletins de ocorrências diárias da 1~ 2ª e 4ª CPM. 

Para garantir o direito de ter filhos em condições minimamente sau
dáveis, a População carente faz uso do poder da força, utiliza-a em sua 
defesa. A autoridade requerida é a mesma que lhe cerceia a liberdade, 
que a trata como suspeita até prova em contrário; enfim, que a percebe 
como ''classe perigosa".22 

Do ponto de vista das mulheres mais pobres é grande a preocupação 
em ir para a maternidade. Um grupo de mulheres no Grajaú assim se ex
pressou: 

"Pela nossa experiência, essa coisa de onde ter o filho e como ser 
transportada até o local de ter filho, isso é uma coisa que é mais uma 
preocupação. Para nenhuma mulher da nossa região é uma coisa tranqüi-

22 "As classes pobres e viciosas, diz um criminalista notável, sempre foram e hão de ser sempre a mais abun
dante causa de todas as sortes de malfeitores: são elas que se designam mais propriamente sob o título de -
classes perigosas - pois quando mesmo o vício não é acompanhado pelo crime, só o fato de aliar-se a pobreza 
no mesmo indivíduo constitui um justo motivo de temor para a sociedade. O perigo social cresce e toma-se de 
mais a mais ameaçador, à medida que o pobre deteriora a sua condição pelo vício e, o que é pior, pela ociosi
dade." (Frégier) 
M. A. Frégier, alto funcionário da polícia de Paris, no séc. XIX; é a fonte de onde emana a noção de que po
breza está associada ao crime, utilizada a partir das discussões ocorridas na Câmara dos Deputados, no Brasil 
Império, após a abolição da escravatura. Este é o conceito que subsidia a ação da polícia nos grandes centros, 
onde alguns cidadãos são considerados mais suspeitos do que outros. ln Chalhoub, Sidney; "Classes Perigo
sas", ln Trabalhadores, publicação da Associação Cultural do Arquivo Edgard Leuenroth, UNICAMP/IFCH, 
patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura do Município de .são Paulo, 1990, nº 6. 
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la essa questão de gestação e do parto, de ir para a maternidade. Por con
ta disso, a dificuldade de não encontrar transporte, táxi, mesmo táxi por
que o dinheiro é uma questão dificil para todo mundo. Então se você 
pega um táxi para ficar rodando para pegar uma vaga, não tem; então é 
assim, por conta disso é que procura a viatura, porque já está sabendo, já 
sabe da dificuldade, porque sabe que não vai precisar desembolsar esse 
dinheiro, e tem uma coisa assim de autoridade, a polícia chega, tem isso 
assim bem claro, é a autoridade entendeu? Agora chega com um taxista, 
com uma mulher num táxi prá ver; eles já começam assim, ficam o tem
po todo olhando prá trás. A preocupação deles o tempo inteiro é saber se 
a mulher vai parir no taxi e sujar o carro, você naquele sufoco e o infeliz 
ali dizendo: olha se sujar vai ter que pagar para lavar; agora você imagi
na como é que eu ia me sentir numa situação dessa. É mais uma pressão. 
- Eles ficam assim quando a mulher está para ir para o hospital, com 
muita dor, eles falam assim, segura. - É real, é uma coisa horrível". 23 

Vir à luz, para os segmentos mais espoliados, significa um enfrenta
mento precoce das barreiras impostas, numa realidade adversa, onde a re
produção humana é socialmente determinada. É uma questão de polícia; 
para enfrentá-la a população faz uso do instrumento mais acessível, mais 
próximo da crueza do seu cotidiano, a viatura policial, "os homens". 

b) A policia que mata é a mesma que salva 

Fischer24
, ao tratar da recorrência da polícia por parte da população 

pobre, para a supressão de carências, faz os seguintes comentários: "Por 
que o povo precisa recorrer a estes símbolos de autoridade, que na práti
ca são os mesmos que impedem o desenvolvimento de sua cidadania? 
Quais outros direitos devem ser assegurados aos cidadãos das classes po
pulares para que eles não se obriguem a recorrer ao próprio algoz de sua 
liberdade, quando se trata de garantir sua segurança pessoal? Em nenhu
ma outra situação a duplicidade do controle institucional - o Estado que 
garante e o Estado que limita - parece mais patente do que nesta busca 

23 Depoimento de um grupo de mulheres da "Casa da Mulher do Grajaú", em 27.06.91. 
24 Fischer, Rosa Maria; ln "O Direito da População à Segurança", Petrópolis, Ed. Vozes/Cedec; 1985, p. 
38-39. 
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espontânea do povo por proteção e atendimento de suas carências, nos 
agentes capazes de mantê-las e reforçá-las." 

A polícia é, portanto, o recurso próximo e eficaz, que garante à po
pulação pobre o atendimento médico. A população carece de respostas 
concretas para suas necessidades, ainda que estas contenham suas maze
las. A polícia, de outro lado, cumpre este papel, e 100% dos usuários 
consideraram o atendimento policial prestado "bom", "eficiente", "mui
to legal", aparecendo o conceito ótimo na fala de 50% das pessoas. 

A avaliação positiva dos serviços de transporte de emergência médica 
prestados pela polícia é reforçada por expressões espontâneas, como: "aten
de melhor que a ambulância", "para esses casos são prestativos, carinhosos, 
não tenho queixas"; "prestam um ótimo trabalho", "chegaram rápido nem 
deu tempo de se trocar; quando fui ter nenê chamei outra vez", ou "trataram 
ela muito bem, não judiaram dela, não tenho o que falar deles não". 

A Polícia é parte do cenário dos serviços de emergência em saúde: 
enquanto sua presença é ignorada nos planos e metas de saúde e sua ação 
tida como eventual, e por isso não é incorporada ao sistema formal de as
sistência médica, ela é um dos elementos presentes no dia-a-dia da pres
tação de assistência médica aos mais carentes. Faz parte do cotidiano dos 
serviços de emergência médica na periferia da cidade. 

Entenda-se como parte do cotidiano dos serviços de emergência, in
clusive, o relacionamento amistoso entre policiais e funcionários da saú
de. Em uma das unidades pesquisadas, o clima é de que os policiais "fa
zem parte" da casa. Tal atmosfera é sentida pelos policiais, que por diver
sas vezes, durante a pesquisa, fizeram referências ao tratamento dispensa
do a eles nesta Unidade. O fato não escapa à observação de funcionários 
de outras unidades: "a polícia encaminha os casos para a unidade x em 
função do tratamento dispensado, lá eles comem, bebem cafezinho". 

Mesmo quando as viaturas policiais trazem casos especificamente 
policiais, o fato não altera o cenário do serviço de saúde, e os funcioná
rios agem "normalmente" e, passivos, seguem a rotina. Isto demonstra 
como os agentes policiais, mesmo quando portadores da violência explí
cita das ruas, são encarados como parte do cotidiano. 

Nestes momentos se faz presente a conivência impotente, que imo
biliza reações contrárias às arbitrariedades da truculência policial. O 
medo, o reconhecimento e a aceitação de uma polícia violenta é o subs
trato que move os comportamentos. 
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"A negação cultural do 'direito' de exercício da agressividade é re
forçada pela percepção da impotência pessoal ou social frente à agressão 
violenta do criminoso civil ou policial. Isto leva a maioria a designar 
como mais eficaz o fortalecimento das instituições de segurança e con
trole social, delegando-lhes todos os direitos de reação e punição e consi
derando desnecessário o aparelhamento da própria sociedade civil para 
uma prática social de prevenção da criminalidade e de fiscalização da 
atuação das organizações policiais e judiciárias, principalmente porque é 
genérica a descrença de que possa trazer resultados concretos."25 

A chegada de casos policiais assusta os neófitos. O coração dispara. 
Os "ex-anjos de guarda" chegam imponentes, autoritários, agressivos, 
em alta velocidade. Ao serem abordados, nessas ocasiões, durante a pes
quisa de campo, para verificar o tipo de caso trazido, ficaram mais 
apreensivos, o comportamento se diferenciou de quando traziam resgate 
de casos não policiais. 

Em contrapartida, são partes do cotidiano, também, as solicitações 
por parte dos serviços de saúde, para que a policia supra deficiências do 
sistema, no que se refere à remoção de pacientes. Esse reconhecimento de 
sua utilidade se evidenciou durante a pesquisa de campo, quando foi pre
senciada a seguinte situação: os policiais trouxeram um caso e foram 
abordados por uma funcionária para levá-lo para outra unidade, por não 
haver pediatra de plantão. Os policiais disseram que não, pois deveriam 
atender outros casos e a unidade é que deveria fazer a remoção. A funcio
nária contra-argumentou dizendo que, caso chegasse um caso grave, não 
teriam como removê-lo e os policiais alegaram não ter condições de fazer 
a remoção. Finalmente, o caso foi removido pela ambulância da unidade. 
A funcionária construíra a representação de que caberia à policia fazer a 
remoção, tal o imaginário de integração de serviços que se desenvolveu. 

Nas unidades dos serviços de saúde pesquisadas, em geral, acredita-se 
que a polícia deva suprir as deficiências do serviço, conforme atesta este 
comentário: "eu acho muito bom o trabalho da policia, o 192 não dá conta, 
se não fosse a polícia muita gente não seria atendida." A participação da po
lícia é reconhecida, mas não é articulada ao serviço de resgate de paciente. 

Nos casos dos resgates pelas viaturas policiais nota-se uma gama varia
da de diferentes intercorrências, conforme se pode perceber no quadro n º 1. 

25 Fischer, R. M., op. cit., p. 16 
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QUADROl 

CARACTERÍSTICA DOS CASOS RESGATADOS PELA 
VIATURA POLICIAL, NOS PLANTÕES DE OBSERVAÇÃO NOS 

SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA DA ÁREA ESTUDADA, 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 1991. 

Sexo Idade Cor Classificação policial Hipótese diagnóstica do Serviço de 
Saúde que atendeu e providências to-
madas, quando foi o caso 

M 21 b Mal súbito (7h25) GECA ( Gastroenterocolite) 

M 44 p Mal súbito (8h5) IAM (infarto agudo do miocárdio) 
obs: removido para Hospital Regional 
Sul, onde faleceu logo após dar entrada 
no estabelecimento 

M 46 p Mal súbito (11h35) Coto de cirurgia de perna direita infec-
tado. 
obs: removido para o Hospital Morum-
bi, onde o paciente fez a cirurgia 

M 28 p Acidente pessoal (17h32) Contusões e escoriações - TCE trauma 
crânio - encefálico) 
obs.: removido para o Hospital Regi o-
nal Sul (Radiologia e Neurologia) 

F 16 p Parturiente (3h40) Aminionisis precoce; trabalho de parto 
precoce; 7m; Rh. 
obs: removida sem referência ("só 
Deus sabe para onde"), devido às imen-
sas dificuldades de vagas para partu-
riente; partiram para uma aventura, se-
gundo as expectativas dos funcionários 

M 50 b Demente (21h35) Alcoolismo agudo + uso de drogas EV 
(cocaína) 
obs.: removido para o Pronto Socorro 
Psiquiátrico da Agua Funda 

M 9m b Mal súbito (22h20) GECA (gastroenterocolite aguda)+ DII 
( desidratação 2º grau). 
obs.: removido para o Hospital Regio-
nal Sul 

M 43 b Mal súbito (5h20) Dor abdominal; "discenesiabelcar" 
Alcoolismo 

Fonte: Entrevista com os policiais e leitura da folha de ocorrência de atendimento médico. 
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Embora os policiais sejam treinados para prestar atendimento de 
primeiros e atendam esses casos rotineiramente, 100% dos policiais en
trevistados já haviam realizado outros resgates na área de saúde, nem 
sempre se sentem habilitados e com recursos suficientes para o atendi
mento dos casos. Este depoimento mostra bem a situação frente à neces
sidade da intervenção do policial: 

"- Era uma parturiente, lá na estrada de Parelheiros, não existia 
ainda o P.A. de Parelheiros, nem o P.S. do São José; o carro estava 
com problemas, nas subidas o marido da mulher e o meu companheiro 
tinham que empurrar. Quando chegamos no Grajaú o médico fez um 
encaminhamento para o caso ser levado para a Zona Sul, por falta de 
condições; estava com 9 cm, alegava que não tinha condições de aten
dê-la ali; eu disse que não, se ele não tinha condições muito menos eu, 
carregamos de tudo na viatura, pode ter infecção, a gente expõe as 
pessoas. O médico foi preparado, tem mais estudo do que eu, havia 
trazido para um recurso e deixei lá. Às vezes ajo pelo bom senso, pela 
experiência de quarenta e tantos anos, vinte e sete anos como policial. 
Nos E.V.A. eles têm uma polícia para atender esses casos, que é pre
parada. Deveria ter mais ambulâncias com pessoal preparado, equipa
mentos, camisa de força, eles têm condições de avaliar a situação dos 
casos, a gente não." 

A presença da polícia no sistema informal de saúde, persiste, por 
um lado, enquanto estratégia da população para superação de resistências 
do sistema formal. A população instrumentaliza a polícia. De outro lado, 
o policial se vê com a obrigação moral de servir, que está presente nas 
idealizações dos policiais, pois cabe à Polícia Militar, além das atribui
ções definidas em lei, o policiamento ostensivo e a preservação da ordem 
pública (conf. Art. 14 da Constituição do Estado de São Paulo). Na en
trada do Comando de Policiamento de Área Metropolitana (CPA/M-2) 
lê-se: "Reserva Moral do Estado". 

Estas representações do ideário ético do policial podem ser identifi
cadas em uma apostila sobre Direito aplicado, fornecida em 1987 por 
ocasião de um estágio para a adoção de nova sistemática de policiamen
to. Encontra-se no texto a seguinte analogia ''como o 'anjo da guarda' 
protege a criança, evitando que ela se machuque ou se envolva em situa
ções de perigo, o patrulheiro aparece como guardião da comunidade, 
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prevenindo a prática de atos que, fugindo ao ordenamento normal, pro
voquem perturbação e danos irreparáveis". 

Sem dúvida, também, a participação contemporânea da polícia nas 
práticas sanitárias não pode ser desvinculada do processo de sucatea
mento pelo qual está passando o setor saúde em todo o país. 

É entre a população pobre que a presença da polícia enquanto meio 
de acesso aos serviços de saúde, se faz valer. Os serviços estatais, depau
perados em função de políticas que privilegiaram o setor privado, não 
mais têm dado conta nem dos doentes que se encontram à porta dos ser
viços, quanto mais daqueles que precisam chegar lá. E quanto mais a as
sistência requerida é rotineira, mais dificuldades encontra para se reali
zar. Cabe, então, aos policiais de plantão, ajudar os carentes a encontrar 
o recurso ao parto, ao surto psicótico ou ao mal súbito. 

" ... a divisão de trabalho entre os setores privado e público acaba 
por reservar para este, exatamente aqueles atos que por serem mais com
plexos e, portanto de elevado custo, não respondem à rentabilidade do 
setor privado. Acompanha ainda esse processo, como decorrência da ló
gica privativista que o rege, a incorporação da assistência médica indivi
dual, não hospitalar pelo setor público, na medida exata do desinteresse, 
de variada natureza, por parte do setor privado."26 

Assim determinado pela miséria da demanda e da oferta, a mesma 
polícia que "salva", é a que "mata". 

A Polícia Militar de São Paulo é tida como uma das mais violentas 
do mundo. Estudos recentes apontam dados estarrecedores no tocante a 
violência policial. 

Esta violência policial é parte do cotidiano dos negros, dos desem
pregados, das crianças e dos adolescentes abandonados; das prostitutas; 
dos homossexuais, e de toda a gama de espoliados que habitam a cidade. 

"No conjunto, o Brasil configura, comparativamente, um caso histó
rico extremo de coexistência entre um regime de classes muito desigual e 
rígido de alta concentração da violência institucionalizada e orgânica 'no 
topo' e de elevadíssima rarefação concomitante ( de modo predominante
mente provocado a partir de cima, organizado deliberadamente pelas eli
tes no poder) da violência institucionalizada 'entre os de baixo', com for-

26 Cohn, Amélia et alii, op. cit., p. 18 

Revista A FORÇA POLICIAL São Paulo nQ 20 out./nov./dez. 1998 55 



te adensamento da violência 'anômica' e inorgânica da massa da popula
ção pobre e oprimida, largada a si mesma pela ordem civil constituída 
para proteger e unir, se possível, os membros dos estamentos privilegia
dos ou, mais tarde das classes altas e intermediárias, e, praticamente, 
cega à sorte dos deserdados, postos a cozer em seu próprio caldo."27 

A violência policial, sem dúvida, se faz sentir de modo mais con
tundente nas áreas periféricas da cidade, onde, em operações repressoras 
desencadeadas, principalmente, pela Rota e pelo Tático Móvel, o intuito 
é limpar a cidade e livrá-la dos seus cancros. 

"Estas motivações da polícia podem contribuir para explicar, em hi
pótese, a concentração de conflitos e mortes na periferia como atuação 
planejada em termos de repressão localizada e especializada, através de 
execução e planejamento racional, em termos de maximizar seus poucos 
recursos nas áreas mais afetadas ."28 

Se esta hipótese é verdadeira, como analisar ou mesmo digerir a 
participação policial no sistema informal de saúde? Como seria a con
fusão entre o reconhecimento do policial como um "anjo da guarda" ou 
um "algoz"? 

"Nós temos até que melhorar e equipar melhor a polícia, e agora, 
se a polícia vai ficar fazendo parto, quem é que caça bandido? São os 
médicos? Eu acho que eles não têm nada que se meter, além de não esta
rem treinados para isso. Agradecemos a boa vontade do que eles estão 
fazendo, mas é um desvio da sua função, eles não tem nada que fazer 
isso."29 

Fischer30 é precisa quando considera que "os cientistas sociais têm 
demonstrado certos pruridos em estudar as organizações encarregadas da 
segurança pública, por considerar que seu enquadramento no papel insti
tucional de repressoras da liberdade individual e de algumas formas de 
liberdade social não lhes dá estatuto de objeto digno da pesquisa socioló
gica. Isto cria urna séria lacuna de falha de conhecimento especializado 

27 Fernandes, Florestan, "A Ditadura em Questão"; São Paulo, T. A. Queiroz, 1982, p. 45, apud Pinheiro, P. 
S. e Sader E. "O Controle da Polícia, no Processo de Transição Democrática no Brasil", ln: Temas IMESC, 
São Paulo, Instituto de Medicina Social e Criminalística, 2 (2), 1985, pp. 88-89 
28 Pinheiro, P. S. et alii, op. cit., p, 102. 
29 Resposta de um médico la questão: O senhor acredita que se ocupar com o que a polícia está fazendo, me
lhorar este tipo de atendimento, seria um desvio efetivo da função? 
30 Fischer, R. M., op. cit., p. 22. 
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sobre o aparato e seu funcionamento que decerto vem limitando bastante 
a abordagem dos fenômenos sociais no âmbito da criminalidade violenta 
e do comportamento violento em geral." 

Alheios às discussões sobre a pertinência ou não do uso da polícia, 
como meio de acesso aos serviços de saúde, a população e os policiais 
contracenam num mesmo palco, cujo pano de fundo é a miséria. É ali 
que a população pobre busca ter o direito de parir, de cuidar de seus lou
cos, de ter atenção, de se sentir protegida sob o manto da autoridade, e o 
policial, por sua vez, busca a possibilidade de humanizar-se, de revelar 
sua outra face. 

Conforme o depoimento de um policial: "passou a ser uma maneira 
de prestar um serviço fraterno, estreitar os laços com a população, que 
muitas vezes só vê o lado negativo da polícia". A mesma população que 
sofre nas mãos da polícia também é salva por policiais. Tanto um lado 
quanto o outro fazem parte do mesmo universo. 

A maioria dos policiais que atua na rua é oriunda da população po
bre. E é nesse universo miserável que cada um reconhece quem é quem. 
Segundo informações de um policial, quando chega um chamado no CO
POM, o despachador pode acionar o 192 para chamar a ambulância. Mas 
não o faz porque sabe que o sistema é ineficiente. Chama a polícia sa
bendo que o caso será atendido, tendo, inclusive, um retorno e a possibi
lidade de cobrar o cumprimento da ação, o que não aconteceria se acio
nasse o dígito 192. "Na prestação de serviços chegamos a priorizar os 
casos de saúde, pelo sentimento de servir, por ser gratificante, a polícia 
vai mais rápido nesses casos, principalmente se for mulher grávida; é 
emocionante." Quando policiais e usuários são perguntados sobre a obri
gação ou não da polícia de realizar esse tipo de serviço, as opiniões se 
dividem: 50% consideram que sim, e o mesmo tanto considera que não, 
e apresentam argumentações a favor e contra que se complementam no 
cenário real e brutal da realidade. 

Por parte da população, há o entendimento tradicional de que "esta 
é uma obrigação da polícia, dentre outras; os policiais têm que honrar a 
farda que usam para se diferenciar dos marginais". Outros dizem que "a 
polícia tem poucos carros, enquanto me socorre tem outros casos que ne
cessitam mais; porém, muitas vezes deve porque o 192 não vem, é fora 
de hora, não tem condições para pagar táxi e a polícia está na rua a noite 
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inteira". Ao mesmo tempo que separam funções, sentem que a miséria 
determina a utilidade do serviço prestado. 

Na opinião do policial, é comum ouvir que "o povo pode e a polícia 
deve socorrer quem precisa". Mas, por outro lado, um processo de des
burocratização ideal se mostra: "socorrer é uma função da prefeitura, fa
zemos uma exceção, todo mundo tem obrigação de socorrer". 

Todos os envolvidos no processo apontam caminhos para a supera
ção das "resistências", por parte do sistema, de modo direto, abalizados 
pela experiência cotidiana: são necessários mais equipamentos, melhores 
salários, pessoal mais bem preparado, melhoria da comunicação com a 
população. Dizem que um meio de resolver o impasse seria "que o 192 
fosse mais conhecido que o 190" ! 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não é possível falar sobre o problema do resgate de doentes sem re
meter a questão ao sistema de saúde. O serviço de resgate reflete as ina
dequações do sistema onde se insere: resgatar para onde, em que condi
ções, a serviço de quem? A questão do transporte é fruto de distorções 
que ainda pautam os serviços de saúde na realidade brasileira. 

O serviço de emergência médica, em geral, é desconectado do siste
ma de saúde; os Prontos-Socorros foram construídos de modo isolado, 
muitas vezes em resposta às demandas populares, carentes de soluções 
concretas para as suas necessidades. É a expressão máxima do que se 
convencionou chamar "empurroterapia", ou mesmo, "transporterapia", 
pois, falta-lhe resolutividade, sendo comum a maratona a ser percorrida 
pelo paciente para a intervenções mais adequadas ao seu caso. 

Inexiste, de fato, um sistema de retaguarda, tampouco uma central 
de vagas. A retaguarda, outrora calcada basicamente nos hospitais de 
convênio, cujo processo de credenciamento e descredenciamento, sem o 
necessário incremento dos equipamentos públicos, é ineficiente. É insa
na a situação instituída no sistema de saúde. 

É nesse contexto que a participação da polícia, como meio de aces
so aos serviços de emergência, deve ser compreendida, considerando-se, 
de um lado o esforço empreendido pela população pobre para superar as 
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"resistências" dos serviços de saúde através do seu "poder de utilização", 
e por outro, o esforço do policial em descaracterizar a violência imanente 
ao seu cotidiano, resgatando em si o solidário que se expressa em poder 
contribuir no alívio da dor do outro ou em se emocionar com um parto. 

A análise da participação da polícia, como meio de acesso aos servi
ços de emergência, possibilitou, em primeira aproximação, verificar que: 

- este é um meio bastante utilizado pela população em áreas periféricas; 
- o serviço de Resgate - 192 - da SMS não supre a demanda, sendo 

que esta acaba por ser coberta pelo atendimento policial; 
- a população faz uma avaliação positiva do serviço prestado pela 

polícia, requisitando a autoridade policial para o exercício da sua cidada
nia, através da forma que lhe é mais próxima e significativa para a garan
tia de seus direitos; 

- a ação do policial, no resgate de pacientes, se pauta em representa
ções de ordem moral que se traduzem no dever de servir; 

- ainda que não institucionalizada, a polícia é parte do serviço de 
emergência da assistência médica; 

- a polícia tem sido excluída das análises e propostas imediatas para 
o atendimento pré-hospitalar desconsiderando-se o cenário real onde o 
resgate de paciente se efetiva; 

- são possíveis, a curto prazo, medidas que reconheçam o policial 
enquanto ator do atendimento pré-hospitalar; 

- embora o telefone público seja um elo fundamental de acesso ao 
serviço de resgate, não tem merecido a devida atenção, ampliando as 
"resistências" dos serviços de emergência, principalmente, para a popu
lação pobre residente nas áreas mais periféricas; 

- ainda existem "resistências" a serem superadas para que se alcan
ce as condições que cumpram o Art. 196: 

"A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças 
e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e servi
ços para sua promoção, proteção e recuperação ". 

É possível contar com a polícia na construção de uma sociedade de
mocrática; a contribuição da polícia na área da saúde pode apontar para 
um dos caminhos. 

A polícia é uma instituição que deve servir à segurança de uma so
ciedade, desempenhando funções que e.sta lhe institui. 
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A desconsideração do trabalho cotidiano da polícia no sistema de 
saúde, nega a possibilidade de buscar-se variantes que engendrem o agir 
policial de caráter solidário e fraterno; reforça-se, assim, às avessas, a 
violência desmedida que tem caracterizado o trabalho policial. Desvela
se o caráter violento da sociedade. 

É exeqüível sim, ter-se uma "outra" polícia: ela deve ser socialmen
te forjada. Para tanto, é preciso refazer instituições destituídas de precon
ceitos. É preciso que se enfrentem as condições que geram o cotidiano 
de milhares de cidadãos que vêem na polícia uma aliada para a supera
ção de barreiras impostas. 
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IV. A GUARDA CIVIL ESPANHOLA. 

JOSÉ DUQUE QUIC!OS, Comandante da 
Guarda Civil Espanhola. Tradução de Alaor Sil
va Brandão, Coronel da Reserva da Polícia Mi
litar do Estado de São Paulo. 

SUMÁRIO 

1. Sobre a transcrição da revista "Centinelas" da Gendarme
ria Nacional Argentina; 2. A Guarda Civil Espanhola: mais de 
150 anos a serviço de todos; 3. História; 4. A Guarda hoje; 5. 
Organização e pessoal: 6. Especialidades; 7. A Guarda Civil 
atual. Ohs.: as notas são do tradutor. 

1. SOBRE A TRANSCRIÇÃO DA REVISTA "CENTINELAS" DA 
GENDARMERIA NACIONAL ARGENTINA 

A revista "CENTINELAS", órgão oficial da GENDARMERIA NA
CIONAL ARGENTINA publica, em seu número 4 (111 época) - maio de 
1998, interessante artigo, de autoria do Comandante José Duque Qui
cios, oficial superior da Guarda Espanhola, o qual é transcrito a seguir, 
através de nossa tradução. 

Por essa matéria travamos conhecimento das origens, da organiza
ção e das tradições desse importante Corpo de Polícia, de um país do ve
lho mundo, prenhe de história e com muita experiência a nos transmitir. 

A GUARDA, a exemplo do que vem se passando no Brasil com as 
POLÍCIAS MILITARES, indiscutivelmente suas co-irmãs, já foi alvo 
de calúnias, de incompreensões e chegou, ainda como vem ocorrendo 
conosco, a ser ameaçada de extinção. Também, pelo que se depreende 
do artigo, a razão dessas incompreeensões foi - pasmemos todos! - a 
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lealdade com que a Força serviu ao poder constituído, olvidadas as nuan
ças ideológicas ou partidárias. 

A tradução do artigo serve para patentear mais uma vez, caso ainda 
fosse necessário, a universalidade do policial militar atuando em benefi
cio da Sociedade, e para desmentir arautos do apocalipse, que, jejunos no 
assunto, opinam pelo contrário, sem o devido conhecimento de causa. 

Ao traduzir o artigo, ficamos certos de contribuir com ferramenta 
importante no estudo das soluções para o problema da Segurança Públi
ca, assunto palpitante e que vem merecendo de todos a maior atenção. 

2. A GUARDA CIVIL ESPANHOLA: MAIS DE 150 ANOS A SER
VIÇO DE TODOS 

Pelo Comandante GCE José Duque Quicios1 

Tradução do Cel PM Alaor Silva Brandão 

Com mais de 150 anos de história, a Guarda Civil Espanhola, além 
de uma força policial, é considerada como um fenômeno sociológico. 

Desde sua fundação de 1844, a Guarda Civil esteve presente em 
conflitos bélicos e insurreições armadas, nas guerras carlistas e em revol
tas republicanas, nos distúrbios urbanos e rurais, fazendo que sua lealda
de ao governo legalmente estabelecido a levasse a servir a toda classe de 
regimes políticos, desde ditaduras a repúblicas, passando pela nossa atual 
monarquia parlamentar. 2 

Esta fortaleza, porém, foi sempre unida a um íntimo contacto com a 
comunidade, tanto no cotidiano, como em situações extraordinárias de 
acidentes e catástrofes naturais, motivo por que é conhecida como "Be
nemérita". 

Durante a Guerra Civil Espanhola (1936 - 1939), nas cidades em 
que a República ( o governo legalmente constituído) contou com o apoio 

1 Comandante Duque é o titular do 521 º Comando da Guarda Civil Espanhola, com sede em Logroiio, La 
Rioja, Espanha. O posto de Comandante na Espanha é equivalente ao de major no sistema hierárquico brasi
leiro - os demais postos têm denominações quase idênticas. 
2 Observa-se a identidade com as Polícias Militares do Brasil, que serviram ao Império, à República, e, nesta 
a toda classe de regimes, incluindo ditaduras. 
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da Guarda Civil, a sublevação não triunfou, razão pela qual, acabada a 
contenda, o General Franco planejou dissolvê-la. 3 

As referências à figura tradicional da "dupla" de serviço a pé, a ca
valo ou veículo, como genuína patrulha policial estão na linguagem e na 
imagem da sociedade espanhola. Tudo isso se fundiu no espírito da 
Guarda Civil, para se converter em uma das instituições nacionais mais 
valorizadas pelos cidadãos, bem como um instrumento chave na constru
ção do novo Estado espanhol. 

3. HISTÓRIA 

Como já se disse, em 18444
, durante o reinado de Isabel II na Espa

nha, o Marechal de Campo Francisco Girón y Ezpeleta, Segundo Duque 
de Ahumada, propôs ao governo a criação de uma força de infantaria e 
cavalaria para "a conservação da ordem pública, a proteção das pessoas e 
o auxílio que se solicite para o cumprimento das leis". 

Pretendia com isto duas coisas: cortar a crescente insegurança rural 
provocada pelo banditismo e criar um Corpo Nacional de manutenção da 
ordem pública. 

O entusiasmo e a dedicação desse militar, assim como sua clareza de 
idéias, o fez conceber um corpo de natureza e estrutura militares, subordi
nado às autoridades civis para a execução de seus serviços, e ao Ministé
rio da Guerra5 no tocante a pessoal, organização e disciplina. Esta dupla 
subordinação "inteligente" fez com que força não ficasse à mercê do po
lítico no poder, proporcionando-lhe, ademais, uma longa vida. 

O Duque de Ahumada teve um grande esmero na seleção dos mem
bros do novo corpo, os quais foram considerados de categoria superior 

3 Aqui, novamente, observa-se semelhanças com o Brasil, onde ainda hoje as Polícias Militares experimentam 
ameaças de extinção, "desconstitucionalização" e outras agressões, por terem se mantido fiéis à ordem consti
tuída durante um regime de exceção, do qual foram partícipes praticamente todas as instituições nacionais (in
cluindo vastos setores da imprensa). 
4 A despeito de ser uma instituição do Velho Mundo, a Guarda Civil Espanhola é bem mais nova do que as 
Polícias Militares do Brasil, cuja criação remonta às décadas de vinte e trinta do século dezenove. 
5 Como vemos, a subordinação ao Ministério da Guerra ( que aqui também sofreu a mudança de denomina
ção), não é coisa só nossa, existindo na Europa, desde o século passado, em países como Itália, França, Suíça, 
além da citada Espanha. 
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aos de igual classe no Exército, admitindo somente os de conduta irre
preensível. Os soldos eram superiores aos normais, pois muitas vezes es
tes guardas civis atuariam longe da autoridade superior e às vezes, toma
riam conhecimento de importantes segredos.6 

Para uniforme, optou-se por um vistoso e elegante em lugar de dis
creto. O chapéu era de três bicos ( que evoluiria até o atual "tricórnio" de 
verniz preto). O uniforme, cavalo e arreamento seriam de propriedade do 
guarda7, embora fiananciados pelo Estado, que faria os descontos men
salmente. 

Criam-se as casas-quartéis. Assim as famílias dos guardas civis fre
quentarão os mesmos estabelecimentos, escolas e centros que o resto da 
população, casando-se com naturais da área8

, que geralmente será a sua, 
pois o normal é que os guardas civis voltem para a região onde têm ori
gem. 

O espírito do fundador se refletiu no regulamento interno de servi
ço, mais conhecido como "a cartilha" onde honra, disciplina, compa
nheirismo, austeridade, sacrificio e lealdade continuam vigorando após 
150 anos de história. 

4. A GUARDA HOJE 

Após um processo de mudanças e atualização, toda essa tradição e 
história as transformaram, hoje em dia, em moderna Guarda Civil que 
está em condições de prestar todos os serviços que exige a Sociedade 
moderna. 

Seu emblema se compõe de uma espada (símbolo de autoridade e 
força) e um fascio dos litores (símbolo da administração da justiça no an
tigo Império Romano), sobre o que se situa a coroa real. Também se uti-

6 Durante a vigência das Constituições de 1967 e 1969, havia um preceito que proibia os policiais militares de 
receberem vencimentos superiores aos das Forças Armadas. As evidências (como o confirma a legislação es
panhola) mostram como esse preceito é impertinente. 
7 Decreto de criação do "corpo municipal Permanente" de 1831 em São Paulo também previa que o pessoal 
de cavalaria montasse por conta própria. 
8 É muito comum haver o casamento de soldados da PM com moças das cidades onde eles estão destacados, o 
que mostra mais uma semelhança entre a "Guarda Espanhola" e nossas PPMM. 
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liza outro distintivo formado por um G e um C entrelaçados, dentro de 
uma elipse. É sua padroeira a Virgem do Pilar, cuja festa se celebra a 12 
de outubro, festa nacional espanhola, e dia da hispanidade. 

Conforme a lei Orgânica das Forças e Corpos de Segurança do Es
tado (FCSE)9 em vigor, "a Guarda Civil é uma Instituição Armada de na
tureza militar que forma parte das FCSE, com a missão constitucional de 
proteger o livre exercício de direitos e liberdades e garantir a segurança 
da cidadania, subordinada ao Governo da Nação". 

Subordina-se ao Ministério do Interior para segurança da cidadania, 
soldos, transferências, aquartelamentos e material, e ao Ministério da 
Defesa para promoções a situações do pessoal, bem como nas missões de 
caráter militar. 

Depende conjuntamente de ambos os ministérios quanto à seleção, 
formação, aperfeiçoamento, armamento, e deslocamento territorial, propon
do conjuntamente ao Governo a nomeação de seu diretor geral (um civil). 

A lei das FCSE prevê uma série de funções exclusivas para a Guarda 
Civil: controle de armas e explosivos, resguardo fiscal do Estado, vigilância 
do tráfego rodoviário, custódia das vias de comunicação terrestre, aéreas e 
marítimas, condução de presos e detidos, e proteção do meio ambiente. 

Também divide com o Corpo Nacional de Polícia1º o cumprimento das 
leis e disposições gerais, executando as ordens que vierem a receber das au
toridades, auxílio e proteção de bens, vigilância e proteção a edifícios públi
cos, aos detidos à disposição das autoridades para prevenção e investigação 
do delito, e como colaboração com os serviços de Defesa Civil. 

5. ORGANIZAÇÃO E PESSOAL 

Neste momento, experimenta-se uma profunda reorganização do 
Corpo, para adequá-lo às atuais Autonomias11 do Estado espanhol. 

9 Verifica-se que a "Guarda Civil" espanhola participa das Forças Armadas daquele país, como há muito vi
mos esclarecendo. 
l O É curioso que, em países como Espanha, Portugal, Itália e França, possam conviver dois tipos de polícia 
sem que se fale de unificação, nem de "traumas" para a população. 
11 A Espanha, depois da última Constituição, se dividiu em "autonomias", que correspondem a unidades fe
derativas autônomas ( como os Estados no Brasil). 
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Basicamente, a Direção Geral da Guarda Civil é o órgão central, 
com órgãos de assessoramento do Diretor Geral e com três Subdireções 
Gerais: Operações, Pessoal e Apoio. 

O desdobramento territorial se baseia em Zonas, e a nova organiza
ção, estabelecerá uma por Autonomia, sob o comando de um General de 
Brigada ou um Coronel; cada zona tem um número variável de Coman
dos (sob o mando de um Tenente Coronel ou Coronel); cada comando 
tem um número variável de Companhias (sob o comando de um Capitão) 
e cada Companhia tem um número variável de Postos, sob o comando de 
um Subtenente. 

Sobre uma superfície nacional cinco vezes e meia inferior à da Ar
gentina, 12 e para uma população de 40,5 milhões de habitantes, o efetivo 
atual da Guarda Civil supera os 75.000 homens, sendo a cor do unifor
me verde-oliva, e uma de suas coberturas, o tradicional "tricórnio" de 
verniz preto. 

O Serviço Rural é o que tradicionalmente prestam os Postos disse
minados pela Espanha. Grande parte do prestígio e da eficácia atual se 
fundamenta neste pois com essas unidades básicas de serviço, a Guarda 
Civil está em permanente contacto com os cidadãos, em seus serviços 
operac10na1s. 

6. ESPECIALIDADES 

Os serviços básicos anteriores se complementam com uma série de 
especialidades criadas para responder às demandas da Sociedade: 

Grupamento de Tráfego, 13 para o controle e auxílio do tráfego nas 
estradas e dos motoristas, de escolta e proteção a transportes especiais ou 
acontecimentos esportivos que ocorram nas vias interurbanas. 

Serviço de Proteção à Natureza (SERPRONA),'4 uma das primeiras 
polícias ecológicas européias, dedicada a proteger o meio ambiente, ten-

12 A comparação foi feita com a Argentina por ter sido o artigo dirigido àquele país. No caso do Brasil, este é 
dezesseis vezes maior que a Espanha; é bom lembrar que o efetivo da PM de São Paulo é de cerca de 70.000 
pessoas. 
13 Corresponde à Polícia Rodoviária. 
14 Corresponde à Polícia Florestal. 
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do conseguido que espécies da flora e fauna espanholas, em vias de ex
tinção, tenham podido ser salvas. 

Unidades de Montanha, que além de vigilância e proteção de fron
teiras e proteção do meio ambiente onde se movem, exercem um trabalho 
de ajuda e resgate a alpinistas, esquiadores e espeleólogos. 

Grupamento Rural de Seguranaça, no controle de massa, tanto pací
ficas como violentas, dentro do que existe um grupo especialmente trei
nado em ações antiterroristas (GAR). 

Grupamento de Helicópteros, 15 para resgates, vigilâncias, e apoio de 
Unidades Territoriais. 

Serviço Marítimo, dotado de barco e lanchas-patrulha que vigiam 
as doze milhas do mar territorial. 

Serviço Fiscal, para impedir o contrabando e o tráfico de drogas. 
Serviço de Polícia Judiciária, 16 formado por especialistas em inves

tigação e esclarecimento de toda classe de delitos, apoiados por laborató
rios e gabinetes de criminalística, onde pessoal altamente qualificado 
examina as provas dos crimes com as técnicas mais avançadas. 

Grupo de Atividades Subaquáticas, que atua tanto em águas fluviais 
como marítimas. 

Serviço de Desativação de Explosivos, que neutraliza toda classe de 
artefatos explosivos terroristas. 

Unidade Especial de Intervenção (UEI), 17 formada por pessoal alta
mente especializado em ações de liberação de reféns ou situações de alto 
risco. 

7. A GUARDA CIVIL ATUAL 

O fenômeno terrorista, especialmente no País Basco, teve na Bene
mérita um de seus objetivos prioritários, que desde o primeiro morto em 
1968 até o presente, custou a vida de 210 homens. Hoje em dia, graças a 

15 Corresponde, no caso de São Paulo, ao Grupamento de Rádio Patrulhamento Aéreo. 
16 Observa-se que, ao contrário do muito apregoado por leigos em polícia, a investigação é um Departamento 
da Polícia Militar, e não vice-versa! 
l 7 Corresponde ao "Choque". 
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uma eficaz luta antiterrorista com a colaboração do governo francês e o 
brilhante trabalho dos Serviços de Informação do Corpo, conseguiu-se a 
detenção de grande quantidade de chefes, e ultimamente, em julho de 
1997, a libertação de um funcionário de presídios, que permaneceu se
qüestrado quase dois anos em poder da organização terrorista ETA. 

Destacado foi o papel da Guarda Civil na proteção da Conferência 
de Paz Árabe Israelita, celebrada em Madri em 1992, ou nos grandes 
acontecimentos nacionais dos Jogos Olímpicos de Barcelona e a Exposi
ção Universal em Sevilha, também no mesmo ano. 

Outra abordagem importante é a presença desta instituição no es
trangeiro, em missões de paz (Albânia, Guatemala, antiga Iugoslávia, 
África do Sul, e embargo do Danúbio), de assessoramento técnico e for
mação em outras polícias estrangeiras (El Salvador, Moçambique, Ruan
da, Angola), ou permanentemente destacada em embaixadas e represen
tações no exterior (Reino Unido, França, EUA, Guatemala, Equador, Ni
carágua e Colômbia), que como missões mais recentes, só fazem aumen
tar o prestígio e a consideração que o povo espanhol empresta a um cor
po que trabalha com generosidade, desprendimento e honradez. 

Por último é oportuno mencionar que pelos Centros de Formação da 
Guarda Civil Espanhola têm passado oficiais que hoje ocupam altos car
gos de responsabilidade em muitas polícias da América do Sul. 
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V. DISCURSO DO DESEMBARGADOR ÁLVARO LAZZARINI, 
TERCEIRO VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO, POR OCASIÃO DA 
INAUGURAÇÃO DA PENITENCIÁRIA 
"VALENTIM ALVES DA SILVA", 

Senhoras e Senhores 

ÁLVARO LAZZARJNI, Desembargador do Tribu
nal de Justiça do Estado de São Paulo, Professor 
de Direito Administrativo na Escola Paulista de 
Magistratura e na Academia de Polícia Militar do 
Barro Branco, Membro do instituto dos Advoga
dos de São Paulo e da Associação Brasileira dos 
Constitucionalistas "Instituto Pimenta Bueno" 

1. O sistema criminal' é integrado pelo subsistema legislativo, que 
cuida da elaboração da legislação penal, e pelo subsistema judiciário cri
minal, ao qual cabe a aplicação dessa legislação ao caso concreto, com a 
absolvição ou condenação do acusado de prática delitiva. O sistema cri
minal, porém, não estaria completo se a ele não integrassem outros sub
sistemas quais sejam o da polícia, militar e civil, o do ministério público, 
o da advocacia e, finalmente, o penitenciário. 

Todos esses subsistemas, que isoladamente considerados podem ser 
considerados sistemas, embora independentes, devem trabalhar harmoni
camente para que a comunidade possa ter a sensação de saber que o in
frator das leis penais, julgado pela Justiça Criminal, se for o caso, cum
prirá a pena criminal, em estabelecimento penitenciário que lhe ofereça 
condições de reeducação e não se confunda com simples "depósito de 
presos", presos estes amontoados em celas. 

Tais "depósitos de presos" existiam no Estado de São Paulo, mal
grado o constante clamor pela humanização dos presídios por parte de 

1 LAZZARINI, Álvaro et alii. Direito Administrativo da Ordem Pública, 3ª ed., 1998, Editora Forense, Rio de 
Janeiro, p. 2; LAZZARINI, Álvaro. Estudos de Direito Administrativo, 1 ª ed., 2ª tiragem, 1996, Editora 
Revista dos Tribunais/Escola Paulista de Magistratura, São Paulo, p. 142-143. 
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João Benedicto de Azevedo Marques, anteriormente à sua atual elevada 
posição de Secretário de Estado da Administração Penitenciária. 

Sua Excelência, com clarividência, igualmente, sempre sustentou 
que "Um bom sistema penitenciário é fator de segurança para a socieda
de", tese esta que encontrou eco na sensibilidade política de nosso Go
vernador Mário Covas, razão do Governo do Estado de São Paulo estar, 
agora, batendo o recorde histórico de, até dezembro de 1998, poder en
tregar 19.824 vagas penitenciárias, permitindo, assim, uma ampla refor
ma no subsistema prisional e no da segurança pública em nosso Estado. 

2. Envolvido nas questões da ordem pública e da segurança pública 
há quarenta e cinco anos, desde meus tempos de cadete da vetusta Aca
demia de Polícia Militar do Barro Branco, não posso, assim, deixar de, 
num pleito de reconhecimento ao quanto se tem feito neste grave setor 
da atividade do Estado, parabenizar-me com o Governo do Estado de 
São Paulo que, num esforço muito grande, na construção de um total de 
vinte e nove novos estabelecimentos, está por concluir ao fim desta ges
tão governamental de Mário Covas, o maior investimento já realizado no 
setor penitenciário de que tenho conhecimento. 

3. Nesta manhã de 11 de setembro de 1998, bem por isso, é inaugu
rado um destes estabelecimentos, ou seja, a Penitenciária "Valentim Al
ves da Silva", com capacidade para 792 vagas, nome que foi atribuído à 
Penitenciária de Álvaro de Carvalho por força do Decreto nº 43.408, de 
26 de agosto de 1998, expedido pelo eminente Vice-Governador Geraldo 
Alckmin Filho, no Exercício do Cargo de Governador do Estado, à vista 
da manifestação da Secretaria da Administração Penitenciária2

• 

Perguntarão, a propósito, quem foi Valentim Alves da Silva e a ra
zão do Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo falar em nome da sua família. 

Posso responder, porque, conheci Valentim Alves da Silva, mais de 
perto, em fins de 1955, quando do início de meu namoro com sua filha 
Heidí, com quem me casei em fins de 1958. 

Valentim Alves da Silva, de berço humilde, nascido em Guaratin
guetá-SP, em 14 de junho de 1914, colou grau na Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, e, por concurso foi nomeado Juiz de Direito 

2 Diário Oficial do Estado Poder Executivo, Seção I, 27 de agosto de 1998, p. 1. 
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Substituto em 14 de janeiro de 1947, com sede em São José do Rio Pre
to, sendo, posteriormente, Juiz de Direito Titular da Comarca de Marília
SP, promovido que foi por Decreto de 23 de fevereiro de 1954, removen
do-se, porém, para a Comarca de São Paulo, em 25 de maio de 1954, 
onde se notabilizou como Juiz de Direito Titular da Segunda Vara Crimi
nal e, a partir de 17 de outubro de 1956, como Juiz de Direito Titular da 
Vara das Execuções Criminais, com jurisdição em todo o Estado de São 
Paulo, dela só se desligando em 16 de dezembro de 1964, quando remo
vido para o cargo de Juiz de Direito Substituto de Segunda Instância. 

Homem dedicado à família, sabia bem dividir seu tempo entre a 
magistratura e o ensino universitário - fui, aliás, seu aluno na Faculdade 
de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Campinas-SP. 

Batalhador por um sistema penitenciário mais humano, Valentim 
Alves da Silva, habitualmente, estava presente nos presídios da Capital 
do Estado e nos do interior. Muitas vezes, fazia-se acompanhar por sua 
esposa, a minha saudosa e querida sogra Conceição Alves da Silva, tudo 
para dar exemplos de vivência em família àqueles sofridos homens e mu
lheres que certo dia tinham infringido as normas penais. 

Minha mulher, Heidí, também, não raras vezes o acompanhava nes
se nobre mister, o mesmo ocorrendo comigo. 

Sobre a personalidade de Valentim Alves da Silva, Elías Neuman, 
ilustre penitenciarista argentino, em sua clássica obra "Prisión Abierta", 
em 1962, foi preciso em registrar que "Es el Dr. Valentim - como le lla
man funcionarios y reclusos - uma figura consular, uno de esos hombres 
que parecen extrafios a nuestro tiempo por la cualidad de paz, la espiri
tualidad y vocación por la magistratura que sua personalidad exhala. He
mos tenido oportunidad de observar su labor en el estabelecimiento de 
Bauru, donde concidió uma visita suya de tres días con nuestra estadía 
en el citado estabelecimiento ( enero de 1959). Sin más compafiia que la 
de reeducandos, le vimos recorrer las instalaciones, conversar con ellos -
sentado en un sillón de mimbre - en la forma más amigable, incluso bro
meando e interesándose por su familiares. 

Esa compafiia le permitirá después, cuando en el escritorio dei di
rector recibe cada una de las demandas, adaptar la actidud que crea me
nester, inclusive no exentas de severidad. Es vox populi entre los reedu
candos que cuando el Dr. Valentim niega algo - condena condicional o 
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vigilada, etc. - es porque no se ha podido hacer otra cosá. De execelente 
memoria, recuerda por sus nombres a todo aquel que se acerca en cual
quier estabelecimiento, brindándole la sensación de que sus problemas 
no han caído en saco roto. En largas conversaciones recibimos las ense
fianzas de su insospechable experiencia"3

• 

4. Senhoras e senhores, a Família de Valentim Alves da Silva, pela 
minha palavra, ao agradecer a honra de ter o nome desse seu ente queri
do lembrado pelo Governo do Estado de São Paulo, para designar este 
estabelecimento penitenciário, registra sua certeza de que as autoridades 
penitenciárias, os penitenciaristas de hoje e do futuro, tenham sempre 
presente as lições de vida do ilustre homenageado, a que se referiu o 
eminente Desembargador Nelson Fonseca4

, na homenagem póstuma 
prestada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, quan
do recordou que ao assumir suas funções na Vara das Execuções Crimi
nais, procurou logo ouvir o aconselhamento do Desembargador Valentim 
Alves da Silva, o qual "Como um Monge Zem, dizia-me da necessidade 
de se ter, tanto quanto possível, um contacto permanente com os reclu
sos, sentindo-lhes os anseios, as angústias, e dando-lhes, na medida do 
possível, uma luz e esperança". 

Lembremos todos que o ilustre homenageado adotava a filosofia de 
que não existem delinqüentes incorrigíveis, senão incorrigidos, porque, 
sempre é possível encontrar um pequeno e escondido dado, oculto na 
alma do condenado mais recalcitrante, que possibilite dar-lhe uma última 
oportunidade5

• 

Muito obrigado, mais uma vez, em meu nome e em nome da Famí
lia de Valentim Alves da Silva, o nosso saudoso e querido Dr. Valentim. 

3 NEUMAN, Elías, Prisión Abierta - Uma Vueva Experiência Penológica, Ediciones Depalma, Buenos 
Aires, Argentina, 1962, p. 454-456. 
4 FONSECA, Nelson, Homenagem Póstuma ao Desembargador Valentim Alves da Silva, Sessão Plenária do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, D.OE. Poder Judiciário, São Paulo, 14 agosto 1995, Cad. I, Parte 
1, p.2. 
5 NEUMAN, Elías. Obra e ed. Its., p. 455. 
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VI. TAXA DE PREVENÇÃO E COMBATE A SINISTRO 

ROBERTO BOTELHO é Capitão da Polícia Mili
tar do Estado de São Paulo; Bacharel em Ciências 
Jurídicas, pelas F acuidades Metropolitanas Uni
das; Mestre em Direito, pela Pontifícia Universi
dade Católica de São Paulo e Professor na Facul
dade de Direito de São Bernardo do Campo. 

SUMÁRIO 

1. Prolegômenos. 2. Noções gerais. 2.1. Norma jurídica tributá
ria. 2.2. Competência tributária. 2.3. Tributos e suas espécies. 
2.4. Taxas. 3. Taxas de serviço público.3.1. Conceito de serviço 
público.4. Taxa de prevenção e combate a sinistro.4.1. Esboço 
histórico.4.2. Competência.4.3. Serviço público especifico e divi
sível.4.4. Base de cálculo - custo do serviço. 5. Da possibilidade 
de o estado-membro outorgar ao município a capacidade arre
cadatória da taxa. 6. Conclusões. 7. Bibliografia. 

1. PROLEGÔMENOS 

Preliminarmente, antes de passarmos a discorrer e tratar sobre o 
tema central ora proposto, faz-se necessário que fiquem assentes algu
mas noções e conceitos do Direito Tributário brasileiro, para o cabal en
tendimento da questão. 

2. NOÇÕES GERAIS 

Aqui, fixaremos apenas e tão-somente as noções básicas sobre o 
tema em estudo, para o entendimento do desenvolvimento de nosso tra
balho monográfico. 
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2.1. Norma Jurídica Tributária 

Para analisarmos a norma jurídica, mister se faz distinguir os seus 
componentes, pois é ela quem disciplina o complexo dos direitos e obri
gações que vinculam os indivíduos, normatizando-se, assim, a relação 
jurídica. 

Ao estabelecer o direito de um, a norma jurídica impõe, ao outro, o 
dever, a obrigação de cumpri-lo. É exatamente esse vínculo, entre o sujeito 
do direito e o sujeito do dever, que forma o conteúdo da relação jurídica. 

GIORGIO DEL VECCHI01 a define como sendo "um vínculo en
tre pessoas, em razão do qual uma parte pode pretender algo a que a ou
tra está obrigada". 

E prossegue: 
" ... advirtamos que a relação jurídica tem sempre um substrato real 

nas coisas e nas pessoas. O Direito não cria os elementos ou termos da 
relação, encontra-os já naturalmente constituídos e não faz mais do que 
determiná-los, discipliná-los: reconhece algo preexistente, ao qual dá ou 
imprime sua forma, fixando os limites da exigibilidade recíproca. A miú
do, a relação é dupla e complexa, isto é, a mesma que está investida da 
faculdade e do direito, está também investida de uma obrigação e vice
versa ". (grifo original). 

A experiência jurídica é a experiência social do homem em prever e 
impor um determinismo artificial ao comportamento dos homens (fazer 
ou não fazer), utilizando, como instrumento, a regra de conduta predeter
minada. Esta regra de conduta é a norma jurídica.2 

As normas jurídicas só têm como objeto o comportamento humano; 
o alvo é, sempre, o de regular comportamentos. 

Isto é enfatizado, de forma excelente, por CELSO ANTÔNIO 
BANDEIRA DE MELL0: 3 

"O direito não disciplina pensamentos, propósitos, intenções, mas 
regula comportamentos de um em relação a outro ou a outros. Eis por 

1 Vecchio, Giorgio Dei. Filosofia dei dececho, 3 ed., revista por Legaz & Lacambra, Barcelona, Bosch, 1942, 
p. 358. 
2 Bobbio, Norberto. Studi sul/a teoria generale dei diritto, Torino, 1955, págs. 34/37 e Teoria de/la norma 
giuridica, Torino, 1958, p. 3/34. 
3 Ataliba, Geraldo. Hipótese de incidência tributária, 3 ed., ampl. (2™ tiragem), Editora Revista dos Tribu
nais, 1984, p. 20. 
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que todo direito pressupõe pelo menos duas pessoas. Eis por que na ilha 
de Robinson Crusoé não havia direito. 

O direito existe para regular relações entre as pessoas: comporta
mentos humanos relacionados. Mesmo quando parece que uma norma 
jurídica está disciplinando uma relação entre uma pessoa e uma coisa, 
na verdade ela está regendo uma relação entre pessoas; estabelecendo 
que alguém deve dar, fazer ou não fazer alguma coisa para outrem". 
(grifos originais). 

Para JUAN MANUEL TERAN4 o objeto da norma é, sempre, um 
comportamento humano, não bastando apenas a presença do sujeito, sen
do preciso a imputação de algo como dever de comportamento. 

No mesmo lineamento assevera LOURIVAL VILANOVA,5 insigne 
jusfilósofo, que "o conteúdo possível do jurídico é a conduta humana e, 
quando os fatos do mundo puramente natural são relevantes para o direi
to, é sempre em função da conduta humana". 

O sistema do direito positivo é, portanto, integrado por dois tipos 
de normas jurídicas: as normas de estrutura e as normas de comporta
mento. 

As normas de estrutura estabelecem, em seu bojo, de que maneira 
as regras devem ser criadas, modificadas ou extintas dentro do sistema 
jurídico-legal. 

É, inclusive, o que leciona LOURIVAL VILANOVA,6 afirmando 
que "as normas que estatuem como criar outras normas, isto é, normas -
de - normas, ou proposições - de - proposições não são regras sintáticas 
fora do sistema. Estão no interior dele". 

As normas de comportamento, por sua vez, estabelecem o dever
ser, que é especificado em: permitido, obrigatório ou proibido, regrando, 
por seu turno, a conduta. 

Há, no sistema jurídico brasileiro, uma unidade, sendo de dificil li
mitação a área que respeita ao Direito Tributário. 

A norma jurídica tributária é composta de hipótese, mandamento e 
sanção e só é considerada obrigação tributária aquela que surge por força 

4 Teran, Juan Manuel. Filosofia dei derecho, Ed. Porrua, México, p. 89-90. 
5 Vilanova, Lourival. Sobre o conceito de direito, Imprensa Oficial, Recife, 1947, p. 67. 
6 Vilanova, Lourival. As estruturas lógicas e o sistema do direito positivo, Editora Revista dos Tribunais, 
1977, p. 109. 
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do mandamento legal, uma vez que as obrigações pecuniárias decorren
tes da sanção não são tributárias. 

Ora, esta definição, por si só, pode ser aplicada a todas as normas 
jurídicas, e a delimitação exata e inconteste da norma jurídica tributária é 
feito impossível; assim, somente para fins desse estudo doutrinário é que 
nos permitiremos tratar desse modo. 

Vamos buscar sua definição nos ensinamentos de ALFREDO AU
GUSTO BECKER, ao expressar que norma tributária é a que trata de tri
buto e " ... é a que, incidindo sobre fato lícito, irradia relação jurídica em 
cujo pólo negativo situa-se, na posição de sujeito passivo, uma pessoa 
qualquer e em cujo pólo positivo, situa-se, na posição de sujeito ativo, 
um Órgão estatal de função executiva e com personalidade jurídica".7 

(grifos originais). 
Assim, a relação jurídica tributária pressupõe uma vinculação do 

sujeito passivo ao sujeito ativo. Ao sujeito passivo impõe-se o dever de 
efetuar uma preestabelecida prestação, enquanto ao sujeito ativo atribui
se o direito de obter a prestação, sendo certo que o tributo é o objeto da 
prestação. 

2.2. Competência Tributária 

Competência é a faculdade legal atribuída a uma entidade, a um ór
gão, para emitir decisões por força das atribuições que os agentes do Po
der Público exercem, e a competência tributária é a que outorga a deter
minada pessoa política, a real possibilidade de criar tributos, observando
se, para tal, o processo legislativo a que essa criação está subordinada. 

A nossa Lei Fundamental é quem traçou o Ordenamento Jurídico 
Nacional, que tem por objetivo central garantir a coexistência pacífica 
entre as entidades federativas e, para tanto, estabeleceu a distribuição de 
competência administrativa e tributária e o fez de forma rígida. 

Para corroborar o nosso posicionamento, permitimo-nos aproveitar 
da manifestação de JOSÉ AFONSO DA SILVA: 

"A autonomia das entidades federativas pressupõe repartição de 
competências para o exercício e desenvolvimento de sua atividade nor-

7 Becker, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário, Editora Saraiva, 2ª ed., 1972, p. 237. 
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mativa. Esta distribuição constitucional de poderes é o ponto nuclear da 
noção de Estado federal. São notórias as dificuldades quanto a saber 
que matérias devem ser entregues à competência da União, quais as que 
competirão aos Estados e quais as que se indicarão aos Municípios". 8 

A atividade normativa, que a matéria tributária abarca, " ... é uma 
das parcelas entre as prerrogativas legiferantes de que são portadoras as 
pessoas políticas, consubstanciada na faculdade de legislar para a pro
dução de normas jurídicas sobre tributos".9 

A Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro 
de 1988, é, portanto, o instrumento que atribuiu a competência tributária, 
ao delimitar, juridicamente, o poder tributário. 

Somente as pessoas jurídicas de Direito Público, que detenham ca
pacidade legislativa são aquelas às quais pode ser atribuída a competên
cia tributária, uma vez que ela só pode ser expressada, exteriorizada, por 
intermédio de lei. 

Conforme leciona HUGO DE BRITO MACHADO: 
"A técnica de atribuição de competência é de grande importância 

porque tem a virtude de descentralizar o poder político, mas tem o in
conveniente de não se prestar como instrumento para a minimização das 
desigualdades econômicas entre os Estados e entre os Municípios. Ao 
Estado pobre, em cujo território não é produzida, nem circula, riqueza 
significativa, de nada valeriam todos os tributos do sistema. Por isto é 
que se faz necessária também a distribuição de receitas tributárias". 1º 
(grifo original). 

Pela atribuição de competência, a entidade tributante deve restringir 
a sua atividade legiferante àquela área determinada constitucionalmente 
e, dessa forma, deve ater-se à parcela de poder impositivo que lhe foi 
destinado, sob pena de resvalar para a inconstitucionalidade. 

Afirma PAULO DE BARROS CARVALHO: 
"Manifesta-se, de fato, a competência tributária, ao desencadea

rem-se os mecanismos jurídicos do processo legislativo, acionado, res
pectivamente, nos planos federal, estadual e municipal. Por esse "iler", 
rigidamente seguido em obediência às proposições prescritivas existentes, 

8 Silva, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo, 9ª ed., rev., Malheiros Editores, p. 417. 
9 Machado, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, l Oª ed., ampl., Malheiros Editores, 1966, p. 24. 
1 O Machado, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 1 Oª ed., ampl., Malheiros Editores, 1966, p. 24. 
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a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios elaboram as leis 
(acepção larga), que são promulgadas e, logo depois, expostas ao co
nhecimento geral pelo ato da publicação. Vencidas as dificuldades desse 
curso formativo, ingressam os textos legislados no ordenamento em vi
gor, surgindo a disciplina jurídica de novas situações tributárias, no 
quadro do relacionamento da comunidade social. Foi exercida a compe
tência, enriquecendo-se o direito positivo com o acréscimo de outras 
unidades normativas sobre tributos". n (grifo original). 

A Carta Magna federal não cria tributos, mas determina quem tem a 
competência para criá-los, bem como por qual instrumento e, nesse sen
tido, assim se manifestou o saudoso professor GERALDO ATALIBA: 

"O nosso diploma constitucional, embora minucioso, extenso, abran
gedor e quase que exaustivo, simplesmente limitou-se a conferir competên
cias legislativas, para que o Congresso Nacional, ou as Assembléias Le
gislativas dos Estados ou Câmaras Municipais criem os diversos tributos. 

É, entretanto, a Constituição levada a mencioná-los - ao menos os 
privativos - como condição de discriminação. Com efeito, como poderia 
reparti-los uns à União, outros aos Estados e Municípios, se não os men
cionasse expressamente? 

A menção que lhes faz a Lei Magna é bastante para identificação 
rigorosa dos impostos, de tal forma que o legislador ordinário possa sa
ber quais os fatos geradores de que pode dispor ". 12 (grifo original). 

A competência e o poder de tributar sofrem limitações, ou seja, res
trições impostas às entidades dotadas desse poder, sendo certo que toda 
atribuição de competência implica, necessariamente, em limitação. 

Em sentido restrito, entende-se como limitações do poder de tribu
tar o conjunto de regras estabelecidas pelo Estatuto Político federal, pe
los arts. 150 a 152, nos quais residem princípios fundamentais do Direito 
Constitucional Tributário, a saber: legalidade ( art. 150, inc. I); isonomia 
( art. 150, inc. II); irretroatividade ( art. 150, inc. III, alínea "a"); anteriori
dade (art. 150, inc. III, alínea "b"); proibição de confisco (art. 150, inc. 
IV); liberdade de tráfego (art. 150, inc. V); imunidades (art. 150, inc. 
VI); e outras limitações ( arts. 151 e 152). 

11 Carvalho, Paulo de Barros. Curso de direito tributário, 6ª ed., atual., Editora Saraiva, 1993, p. 152. 
12 Ataliba, Geraldo. Sistema constitucional tributário brasileiro, Editora Revista dos Tribunais, 1966, p. 120. 
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2.3. Tributos e suas espécies 

O poder de tributar é dividido entre os entes políticos que integram 
a Federação e que dispõem de capacidade legislativa, de acordo com o 
art. 145, da Lei Suprema federal, onde se vê que o tributo é categoria ge
nérica, que se divide em espécies: impostos, taxas e contribuições de me
lhoria. 

O conceito de tributo é encontrado no art. 3°, da Lei federal n.º 
5172, de 25 de outubro de 1966, o Código Tributário Nacional, que as
sim dispõe: 

"Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou 
cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, 
instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente 
vinculada". 

Assim sendo, a classificação das espécies de tributos vem e está de
finida pela própria nomenclatura constitucional sendo, portanto, a que 
tem de ser seguida, dela não podendo se desviar, sob pena de resvalar 
para a ilegalidade do ato praticado pelo administrador público e, inclusi
ve, com possibilidade de ser responsabilizado administrativa, penal e ci
vilmente e, também, por força do princípio da legalidade, que está inser
to no art. 3 7, da Lei das Leis. 

No dizer de GENARO CARRIÓ: 
" ... las classificaciones no son ni verdaderas ni falsas, son servicia

les o inútiles; sus ventajas o desventajas están supeditadas ai interés que 
guia a quien las formula, y a su fecundidad para presentar un campo de 
conocimento de una manera más facilmente comprensible o más rica en 
consecuencias prácticas deseables ". 13 

Diversos conceitos de tributos são encontrados, haja vista terem 
sido exarados por juristas e financistas e, em face das controvérsias, a lei 
brasileira conceituou o que se entende por tributo, conceito esse que pre
valece com seus elementos, quais sejam: é prestação pecuniária; compul
sória; em moeda ou em valor que nela se possa exprimir; que não consti
tua sanção de ato ilícito; instituída em lei e cobrada mediante atividade 
administrativa plenamente vinculada. 

13 Carrió, Genaro. Notas sobre derecho y lenguaje, Buenos Aires, 1973, p. 72. 
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O imposto é, segundo o art. 16, do Código Tributário Nacional, "o tri
buto cuja obrigação tem por fato gerador tributário, uma situação indepen
dente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte". 

As características fundamentais do imposto são, portanto, a de co
brança geral e a de não ser contraprestacional. 

A taxa somente pode ser arrecadada para custear o gasto com o 
exercício regular do poder de polícia ou com os serviços públicos de sua 
respectiva atribuição, específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte 
ou postos, efetivamente, à sua disposição. 

A contribuição de melhoria, por sua vez, é instituída em decorrên
cia de obras públicas. 

2.4. Taxas 

De acordo com a lição de HUGO BRITO MACHADO: 
"Enquanto o imposto é uma espécie de tributo cujo fato gerador não 

está vinculado a nenhuma atividade estatal específica, relativa ao contri
buinte (CTN, art. 16), a taxa, pelo contrário, tem seu fato gerador vincu
lado a uma atividade estatal específica, relativa ao contribuinte. Por isto 
é que se diz, reproduzindo idéia de A. D. Giannini (lnstituzioni di Diritto 
Tributaria, Mi/ano, Dott. A. Giuffre Editore, 1948, p. 39), que a taxa é um 
tributo vinculado. A primeira característica da taxa, portanto, é ser um 
tributo cujo fato gerador é vinculado a uma atividade estatal específica 
relativa ao contribuinte. Esta característica a distingue do imposto; en
tretanto, não basta para sua identificação específica, porque também a 
contribuição de melhoria tem seu fato gerador vinculado a atividade es
tatal específica. Acrescente-se, pois, que a taxa é vinculada a serviço pú
blico, ou ao exercício do poder de polícia". 14 (grifo original). 

O direito positivo vigente prevê, então, apenas duas espécies de ta
xas: a) taxas cobradas pela prestação de serviços públicos e b) taxas co
bradas em razão do exercício do poder de polícia. 

Sobre a matéria, assim é o magistério de PAULO DE BARROS 
CARVALHO: 

"a) Taxas cobradas pela prestação de serviços públicos: 

14 Machado, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 10ª ed., ampl., Malheiros Editores, 1966, p. 321. 
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Sobre tal rubrica é necessário dizer que os serviços públicos ense
jadores de taxa são aqueles que se contiverem no âmbito de atribuições 
da pessoa politica que institui o gravame, segundo as regras constitucio
nais. Os serviços poderão ser efetiva ou potencialmente prestados ao 
contribuinte, ou postos à sua disposição, conforme anuncia o art. 77 do 
Código Tributário Nacional. E o parágrafo único desse dispositivo ad
verte que, além de não poderem ter hipóteses de incidência e bases im
poníveis iguais às dos impostos, é vedado cobrá-las em função do capi
tal das empresas, o que é óbvio, porém oportuno consignar, porque se 
não fora desse modo estaríamos diante de um imposto". 15 

Acerca dos serviços públicos que habilitam a estatuição de taxas, 
muito elucidativas são as explicações do art. 79, da Lei federal nº 
5.172/66: 

"Art. 79. Os serviços públicos a que se refere o art. 77 consideram-se: 
I - utilizados pelo contribuinte: 
a) efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer título; 
b) potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória, sejam 

postos à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo 
funcionamento; 

II - específicos, quando possam ser destacados em unidades autô
nomas de intervenção, de utilidade ou de necessidade públicas; 

III - divisíveis, quando suscetíveis de utilização, separadamente, por 
parte de cada um de seus usuários". 

E o autor continua, 
"b) Taxas cobradas em razão do exercício do poder de policia: 
A mais da prestação de serviços públicos, as taxas podem ser co

bradas sempre que o Estado (acepção lata) exercitar o poder de polí
cia". 16 

A propósito, assim dispõe o art. 78 e seu parágrafo único, sobre o 
que considera poder de polícia: 

"Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração 
pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, re
gula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público 
concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina 

15 Carvalho, Paulo de BaITos. Curso de direito tributário, 6ª ed., atual., Editora Saraiva, 1993, p. 32/34. 
16 Carvalho. Paulo de BaITos. Curso de direito tributário, 6ª ed., atual., Editora Saraiva, 1993, p. 32/34. 
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da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas depen
dentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranqüilidade pú
blica ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. 

Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polí
cia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei apli
cável, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que 
a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder". 

Arrematando, PAULO DE BARROS CARVALHO conclui que: 
"Em qualquer das hipóteses previstas para a instituição de taxas -

prestação de serviço público ou exercício do poder de polícia - o caráter 
sinalagmático deste tributo haverá de mostrar-se à evidência, como já 
lecionara Alberto Xavier11 e como bem sintetiza Edvaldo Brito, 18 em re
cente e preciosa colaboração ao 43º Congresso da "International Fiscal 
Association ". 19 

3. TAXAS DE SERVIÇO PÚBLICO 

Aqui, passaremos a abordar assunto para que possamos chegar, a 
bom termo, a um posicionamento, levando-se em conta as influências 
doutrinárias e a própria legislação. 

3.1. Conceito de Serviço Público 

O conceito de serviço público tem sido uma das mais árduas mis
sões, acarretando muitas divergências doutrinárias, contemplando as 
mais acentuadas controvérsias. 

O Código Tributário Nacional não estabeleceu, diversamente do 
que fez em relação ao poder de polícia, o que se deve entender por servi
ço público, e os estudiosos da matéria não chegaram, ainda, a um con
senso sobre a definição do que seja serviço público. 

17 Xavier, Alberto. Manual de direito fiscal, Lisboa, 1974, v. 1, p. 43. 
18 Brito, Edvaldo. El sistema tributário brasi/Íno, no 43º Congresso da Intemational Fiscal Association, 10 a 
15 de setembro de 1989, Rio de Janeiro, Seminário "E", p. 29 e 30. 
19 Carvalho. Paulo de Barros. Curso de direito tributário, 6ª ed., atual., Editora Saraiva, 1993, p. 32/34. 
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Destarte, podemos situar o problema oferecendo alguns conceitos, 
sem, no entanto, enfrentarmos os posicionamentos adotados pelos auto
res que se debruçaram sobre o assunto, que é, realmente, deveras apaixo
nante. 

A conceituação é variável e díspar, considerando-a RENATO 
ALESSI "una delle piu incerte e nebulose di tutto quanto il campo dei 
diritto pubblico". 2º 

Para MADRICE HAURIOU o serviço é "um agrupamento organi
zado de funcionários atuando o poder e a competência da Administração 
para fornecer ao público um serviço regular, contínuo e contribuindo 
para a polícia da cidade". 21 

Assim sendo, HUGO DE BRITO MACHADO comenta da seguinte 
forma: 

" ... podemos entender por serviço público toda e qualquer ativida
de prestacional realizada pelo Estado, ou por quem fizer suas vezes, 
para satisfazer, de modo concreto e de forma direta, necessidades coleti
vas. Não se confunde com o poder de polícia porque é sempre atividade 
prestacional de natureza material". 

Para CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELL0:23 

" ... é inerente à idéia e ao regime de serviço público o afluxo de um 
plexo de normas e de princípios nutridos pela finalidade de assegurar 
ágil meneio, por parte do Estado, dos instrumentos jurídicos requeridos 
para cabal satisfação do interesse do público, vincando-se, dessarte, o 
predomínio do interesse coletivo, no serviço, sobre quaisquer interesses 
privados que lhe possam servir de cerceio". 

E prossegue, o autor, enfatizando que: 
"Do quanto se expôs até agora resulta que todas as dificuldades no 

reconhecimento da existência "in concreto" de um serviço público ocor
reram em virtude da dissociação dos elementos subjetivos, objetivo-ma
terial e formal, dantes encontradiços nas missões estatais que recebiam 
tal nome. Esta dissociação levou ao dissídio interpretativo, pois as con
clusões serão diferentes conforme se adote um critério subjetivo, objeti-

20 Alessi, Renato. Sistema instituzionale dei diritto amministrativo italiano, 1953, p. 344. 
21 Hauriou, Maurice. Précis de droit administratif, 4ª ed., 1938, p. 109. 
22 Machado, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 1 Oª ed., ampl., Malheiros Editores, 1966, p. 324. 
23 Mello, Celso Antônio Bandeira de. Abastecimento de água serviço público - regime jurídico - tar(fas, Re
vista de Direito Público nº 55/56, 1980, p. 95/96. 
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vo-material ou formal para apurar se existe ou não serviço público. De 
outro lado, resulta igualmente claro que nas hipóteses em que o serviço 
apresente tão marcada tipicidade, ao ponto de persistir apresentando a 
conjugação dos vários elementos, nenhuma dúvida ou entredúvida pode 
prosperar, vez que será reconhecível como serviço público por quaisquer 
dos critérios existentes". 

Diz ainda LÉON DUGUIT que serviço público "é toda atividade 
cujo cumprimento é assegurado, regulado e controlado pelos governantes 
por ser indispensável à realização da interdependência social e de tal 
natureza que não pode ser assumido senão pela intervenção da força go
vernante". 24 (grifo original). 

ANDRÉ DE LAUBADERE o caracteriza como sendo "a atividade 
exercida por uma coletividade pública tendo em vista dar satisfação a 
uma necessidade de interesse geral". 25 

A seu turno, CIRNE LIMA o define como sendo "todo serviço 
existencial, relativamente à sociedade, ou, pelo menos, assim havido 
num momento dado, que, por isso mesmo, tem de ser prestado aos com
ponentes daquela, direta ou indiretamente'.' pelo Estado ou outra pessoa 
administrativa". 26 

Para o ilustre jurista CAIO TÁCITO: 
'Todas essas classificações do serviço público apresentam um traço 

comum, através da sua diversidade de critérios: o reconhecimento da an
tinomia entre duas modalidades ou categorias de ação administrativa. 

Temos, de uma parte, uma forma de ação geral e indivisível do ser
viço público, que atende diretamente a interesses coletivos indiscrimina
dos (uti universi) e corresponde a uma atividade soberana e privativa 
do Estado. 

De outra parte, ocorrem prestações de serviço que, embora genéri
cas quanto à sua disponibilidade, visam a satisfazer interesses que se 
podem individualizar entre determinadas pessoas, que as usufruem di
retamente (uti singuli). Tais prestações administrativas não são privati
vas do Estado ratione materiae, não emanam de seu poder soberano, 
embora possam constituir monopólio estatal de lege. 

24 Duguit, Léon. Treité de droit constitutionnel, 2ª ed., 1923, t. II, p. 55. 
25 Laubadere, André. Traité de droit administratif, 3ª ed., 1963, voL I, p. 518. 
26 Lima, Cime. Princípios de direito administrativo brasileiro, 3ª ed., 1954, p. 84. 
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A essas duas categorias é que se deve atribub; respectivamente, a 
designação de serviço público geral e serviço público especial, segun
do a terminologia de Vitti dei Marco (Principii di Economia Finanzia
ria -1934). 

Não se trata de uma discriminação de base territorial, ou quanti
tativa, mas de um conceito qualitativo, vinculado à natureza intrínseca 
do serviço público, ontologicamente considerado''.27 (grifos originais). 

Ainda, de acordo com os ensinamentos de JEAN RIVERO é "um 
conjunto de agentes e de meios que uma pessoa pública afeta a uma ati
vidade". 28 

Diz GASTON JEZE: 29 

"Em resumo, o serviço público é um procedimento técnico - e não o 
único através do qual se satisfazem necessidades de interesse geral. 

Dizer que em determinada hipótese existe serviço público equivale 
a afirmar que os agentes públicos, para dar satisfação regular e contí
nua a certa categoria de necessidades de interesse geral, podem aplicar 
os procedimentos de direito público, isto é, um regime jurídico especial 
... ". (grifos originais). 

Após assentados alguns conceitos e noções básicas do Direito Tri
butário brasileiro, já poderemos passar a analisar o cerne da questão a 
qual nos propusemos, ou seja, sobre a constitucionalidade da taxa de pre
venção e combate a sinistro. 

4. TAXA DE PREVENÇÃO E COMBATE A SINISTRO 

A taxa, como uma das espécies de tributo, importará, sempre, em 
uma contraprestação devida por parte daquele que se utilizou, efetiva
mente, de um serviço ou que tenha, diretamente, dele se beneficiado. 

27 Tácito, Caio. Serviço público especial - taxa de incêndio - constitucionalidade. Revista de Direito Admi
nistrativo nº 78, 1964, p. 440. 
28 Rivero, Jean. Droit administratif, 2ª ed., 1962, p. 369. 
29 Jêze, Gaston. Princípios generales dei derecho administrativo, vol. II, t. I, p. 19, trad. argentina, da 3ª ed. 
francesa. 
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4.1. Esboço Histórico 

As Organizações e os equipamentos para o combate e a extinção de 
incêndios já existem há milênios, e são históricos os sinistros de enormes 
proporções, desde Roma, no ano 64 até o de Londres, em 1666 e, ainda, 
mais recentemente, inúmeros outros, causados pelos motivos mais diver
sos e variados. 

Mas os serviços de bombeiros só foram institucionalizados, após o 
avanço da tecnologia moderna, o treinamento de pessoal especializado e, 
em determinados locais, submetidos à disciplina militar, onde estão, lo
gicamente, mais evidentes as pilastras basilares que são a hierarquia e a 
disciplina. 

Na França, os serviços de bombeiros aparecem no fim do século 
XVII, organizados e submetidos à disciplina militar, semelhante aos dos 
Batalhões de Engenharia do Exército napoleônico, que lhes deu o nome 
e que é até hoje utilizado: "SAPEURS-PO!vfPIERS". 

Aqui, somente para fins de registro, permito-me trazer à colação a 
pesquisa de ALIOMAR BALEEIRO que, estudando sobre as origens dos 
serviços de bombeiros em diversos países, assim alinhavou: 

"Nos Estados Unidos. até época recente, as companhias de seguro 
mantinham equipamentos e pessoal, que desapareceram absorvidos pe
los corpos de bombeiros das municipalidades. Cresce o movimento de 
opinião em favor de os Estados assumirem esse serviço no interêsse da 
coordenação e eficiência (A. Buehle,; Public Finance, 1940, pág. 90), to
mando-os aos Municípios. 

Mas desde o momento em que a tecnologia prqfissionalizou a ativi
dade dos bombeiros. ela passou ao Estado e veio a constituir um serviço 
em permanente prontidão nas cidades mais habitadas e de maior desen
volvimento industrial e comercial. Ainda hoje, mesmo nos países mais ri
cos, o serviço de prevenção e extinção de incêndios está restrito às áreas 
urbanas mais importantes, embora em alguns Estados norte-americanos 
já exista a "fire protection " tecnicamente organizada em certas áreas flo
restais. É compreensível, pois, que os poderes públicos tenham preferido 
o processo da taxa para manutenção dos corpos de bombeiros, de sorte 
que o ônus respectivo recai nos grupos beneficiados e mais interessados, 
por suas propriedades, na defesa contra os danos e riscos do fogo. 
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A França, por lei de 13 de abril de 1898, art. 17, estabeleceu uma 
taxa anual de 6 frs. por milhão de frs. de capital assegurado pelas com
panhias e associações de seguros contra incêndio, destinando o produto 
a subvenções às municipalidades que mantivessem corpos de bombeiros 
providos de material idôneo (taxe de sapeurs-pompiers). Essa taxa serve 
também para indenizar voluntários acidentados na ajuda à extinção de 
incêndios (Lei de 28-7-1927, arts. 2 e 4; Lei de 27-7-1930, arts. 2º e 4°). 

Essa taxa francesa era já adotada pela cidade de New York desde 
1824, que a fazia incidir sobre as companhias estrangeiras de seguro 
contra fogo na base de 10%. Vermont imitou-a em 1825, seguindo-se ou
tros Estados, que depois estenderam a taxa às companhias seguradoras 
nacionais. Houve Estados que preferiram aplicar a taxa de incêndios so
bre os dividendos das seguradoras, ou sobre o capital ou ainda sob a 
forma de licenças. Outros Estados admitiram deduções dos dividendos e 
das indenizações pagas, a fim de que a taxa onerasse apenas o líquido 
(Buehler, obra cit., pág. 631). 

Acredita-se que nas cidades de 50.000 a 100.000 habitantes, nos Es
tados Unidos, o custo "per capita " da proteção contra fogo é de 2 dólares, 
subindo a 3 dólares nas cidades menores e baixando a$ 1,25 nas maiores. 
Contemporâneamente, as municipalidades americanas preferiram assen
tar a taxa nos hidrantes que, à margem das vias públicas asseguram a ali
mentação das bombas e mangueiras a cada quarteirão ou bloco em caso 
de sinistro. 'O ônus é de cerca de 45 dólares por hidrante; todavia varia 
grandemente de uma cidade para outra ' escreve A. E. Buck (Municipal 
Finance, 1937, pág. 539), que critica esse método no pressuposto de que 
os proprietários e empresários, por espírito de poupança pedem menos hi
drantes do que o número ótimo para segurança. Outras vezes, a taxa recai 
sobre o diâmetro ou sobre o volume de água da rede de hidrantes no local. 

Na Holanda, tributou-se o seguro contra incêndio e submeteu-se a 
uma taxa substitutiva o imóvel não segurado (S. Gargas, Finances Muni
cipales aux Pays-Bas, separ. da R.S.L.F., julho-st., 1930, pág.28). 

No Luxemburgo, aplica-se exclusivamente ao serviço contra incên
dios, desde 1905, a tributação de 3% sobre o total dos prêmios de segu
ro contra fogo, além da taxa fixa anual sobre os seguradores (A. Neyens, 
Les Impôts dans le Grand-Dunché de Luxemburg, separ. da R.S.L.F., 
jan./março, 1922, pág. 22). 
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Das taxas de incêndio sobre empresas seguradoras na Alemanha, 
cuida A. Wagner, embora como socialista de cátedra defenda a estatiza
ção do seguro (Traité des Sciences des Finances, trad. de Fonjat, 2º vol., 
1909, págs. 56 e 57). 

Na Inglaterra, a taxa para combate a incêndios provocou vários estu
dos e inquéritos sociais desde o século XIX prevalecendo na maioria das 
municipalidades a regra de que pelo menos metade do custo dos serviços 
de bombeiros deve recair nos seguradores, ficando o resto sobre os om
bros dos proprietários. Na cidade de Birmingham, as companhias entra
ram em acordo com as autoridades municipais e espontaneamente assumi
ram parte considerável das despesas com o corpo de bombeiros. Discutiu
se, também, na Inglaterra o lucro marginal ou suplementar dos segurado
res, que não reduziram as tarifas quando foram aperfeiçoados os equipa
mentos e, conseqüentemente, reduzidos os riscos (ver, sobre esses e outros 
aspectos do problema G. Montemartini, Municipalizione dei Pubblici Ser
vigi, 1902, págs. 71. a 74). Algumas cidades inglesas discutiram os efeitos 
da repercussão da taxa sobre os segurados. Os especialistas, como, p. ex., 
Huebner, (na Encyclopaedia of Soe. Sciences, vb. Fire Insurance, inclusive 
Fire Protection, por Ingberg, acentuam a maior ou menor eficiência dos 
serviços públicos de prevenção e combate ao incêndio como elemento de 
consideração no cálculo das tarifas de seguro. Aliás, nenhum homem de 
negócios ignora que a existência de inflamáveis, explosivos e mercadorias 
ou coisas suscetíveis de combustão espontânea agravam os prêmios de se
guro e justificam cláusulas de exoneração de responsabilidade do segura
dor se aquelas mercadorias forem introduzidas no local segurado, sem o 
pagamento dos sobreprêmios ". 30 

4.2. Competência 

O nosso Código Supremo, de 5 de outubro de 1988, procedeu, na 
distribuição de competência administrativa e tributária, de forma rígida 
e, sendo a competência administrativa, pressuposto da competência tri
butária, deve-se levar em conta a distribuição estabelecida, na forma 

30 Baleeiro, Aliomar. Taxa - conceito - serviços públicos gerais e especiais - constitucionalidade da taxa de 
bombeiros de Pernambuco, Revista de Direito Administrativo n.º 79, p. 440/442. 
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como segue: o art. 21 trata da competência da União; o art. 23 trata da 
competência comum entre a União, os Estados-membros, o Distrito Fe
deral, bem como os Municípios; os §§ 1 º e 2º, do art. 25, são relativos 
aos Estados-membros, quando se tratar de legislação concorrente e su
plementar, respectivamente, e ainda, no art. 30, incs. V, VI, VII, VIII, IX 
é a competência relativa aos Municípios. 

A competência significa, "in casu ", na capacidade plena para insti
tuir, sempre por intermédio de lei, o tributo, determinando-lhe qual é a 
hipótese de incidência, o sujeito passivo, a base de cálculo, a alíquota, 
bem como quais são as sanções cabíveis, no caso de descumprimento da 
norma impositiva. 

Dessa forma, as taxas serão instituídas pelas pessoas jurídicas de di
reito público, que receberam, da Magna Carta federal, a capacidade le
gislativa e, portanto, são elas: a União, os Estados-membros, o Distrito 
Federal e os Municípios, isso tudo, de acordo com a esfera de competên
cia administrativa de cada uma dessas pessoas, respeitados, é claro, por 
ser mandamento constitucional, quanto aos Municípios, os interesses que 
lhes são peculiares ou de interesse local, na forma do inc. I, do art. 30 e, 
ainda, o que pertine ao Distrito Federal que, na forma do § 1 º, do art. 32, 
é-lhe reservada a competência legislativa do Estado-membro e a do Mu
nicípio, concomitantemente. 

Nessa esteira foi que a Constituição da República Federativa do 
Brasil, de 5 de outubro de 1988, em seu Capítulo III, do Título V, ao tra
tar da Segurança Pública, assim disciplinou: 

''Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsa
bilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares. 

§ 5º Ás polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação 
da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribui
ções definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. 

§ 6° As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças 
auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polí
cias civis, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Ter
ritórios". (grifos nossos). 
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A Constituição do Estado de São Paulo, nas Seções I e III, do Capí
tulo III, do Título III, estabeleceu o que segue, por força dos arts. 139, §§ 
1°, 2º e 3°, 141, § 2º e 142: 

"Art. 139. A Segurança Pública, dever do Estado, direito e respon
sabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e 
incolumidade das pessoas e do patrimônio. 

§ 1 ° O Estado manterá a Segurança Pública por meio de sua polí
cia, subordinada ao Governador do Estado 

§ 2º. A polícia do Estado será integrada pela Polícia Civil, Polícia 
Militar e Corpo de Bombeiros. 

§ 3° A Polícia Militar, integrada pelo Corpo de Bombeiros, é força 
auxiliar, reserva do Exército. 

Art. 141. Á Polícia Militar, órgão permanente, incumbem, além das 
atribuições definidas em lei, a polícia ostensiva e a preservação da or
dem pública. 

§ 2° Lei Orgânica e Estatuto disciplinarão a organização, o funcio
namento, direitos, deveres, vantagens e regime de trabalho da Polícia 
Militar e de seus integrantes, servidores militares estaduais, respeitadas 
as leis federais concernentes. 

Art. 142. Ao Corpo de Bombeiros, além das atribuições definidas 
em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil, tendo seu qua
dro próprio e funcionamento definidos na legislação prevista no § 2° do 
artigo anterior". (grifos nossos). 

Portanto, a competência para a criação dos serviços ( competência ad
ministrativa) atinentes aos Corpos de Bombeiros é do Estado-membro e, 
por via de conseqüência, também o é a competência para instituição do tri
buto ( competência tributária), o qual buscará remunerar aqueles serviços. 

Corroborando essas afirmativas, trazemos à baila os ensinamentos 
de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELL0,31 nos exatos e profí
cuos dizeres: 

31 Mello, Celso Antônio Bandeira de. Revista de Direito público nº 55/56, São Paulo e Revista dos Tribunais, 
jul/dez., 1986, p. 100. 
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"As competências públicas outorgadas pela Constituição não são 
bens disponíveis, não podem ser transacionadas, gratuita ou onerosa
mente, pelas pessoas jurídicas públicas nelas investidas. É sabido e res
sabido que sua disposição escapa ao alvedrio de quem as possui. Por 
isso não há como intercambiá-las. São comandos impositivos para as 
entidades que as receberam. Em nada se assemelham a bens jurídicos 
transmissíveis. 

Vale dizer: o que pode ser trespassado são encargos de execução, 
de cumprimento, de atuação. Mas as decisões que os conformam perten
cem sempre ao titular de sua dicção. E assim é, exatamente para não tis
nar e muito menos desfazer a distribuição constitucional de competên
cias". 

E, prosseguindo na mesma esteira, assim se manifesta ROQUE AN
TÔNIO CARRAZZA:32 

"Temos para nós que, também em relação aos tributos vinculados, a 
competência tributária de cada pessoa política é rígida, privativa e in
transmissível. A este propósito ... as taxas ... só podem ser criadas pela 
pessoa política que: a) possuir competência administrativa para realizar a 
atuação estatal ( que deve consistir, no caso das taxas, na prestação de um 
serviço público ... ). 

Lembramos, de passagem, que as competências administrativas fo
ram repartidas, pela Suprema Carta, entre a União, os Estados e os Mu
nicípios. 

Só quando a pessoa política tem competência administrativa para 
realizar a atuação estatal e efetivamente a realiza, é que poderá nascer o 
tributo vinculado. Evidentemente, para atuar, a pessoa política depende 
de uma lei, que a tanto a autorize. 

Percebemos que, nos tributos vinculados, há duas relações jurídicas, 
que se combinam, mas não se confundem; a saber: a) uma relação de di
reito administrativo, que obriga a pessoa política a realizar a atuação es
tatal, isto é, a prestar um determinado serviço público ... b) uma relação 
jurídica tributária, que nasce com a ocorrência da atuação estatal ante-

32 Carrazza, Roque Antônio. Princípios constitucionais tributários e competência tributária, São Paulo, Edi
tora Revista dos Tribunais, 1986, p. 177 / 178. 
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riormente descrita na hipótese de incidência tributária. Logo, o fato im
ponível das taxas ... é, sempre, uma atuação estatal, mas esta surge por 
imposição da lei da pessoa política que detém a competência administra
tiva para efetuá-la". 

E ainda, às fls. 179 e 180 da mesma obra, o autor afirma que: 
"As competências tributárias são indelegáveis. Cada pessoa políti

ca recebeu da Constituição a sua e não pode renunciá-la, nem delegá-la 
a terceiros. 

Ora, as lei e os convênios podem, quando muito, delegar a capaci
dade tributária ativa ou, se quisermos, a atribuição para executar 
aquilo que a pessoa política competente estabeleceu e decidiu ". 

No tocante aos serviços de prevenção e combate a sinistro (incên
dio), entendemos e defendemos que devam ser remunerados por taxa, 
que deverá ser criada por intermédio de lei específica, portanto, subme
tendo-se ao processo legislativo da respectiva Casa das Leis. 

Sobre o tema, assim se manifesta ALIOMAR BALEEIR0:33 

"... mais racional o emprego de taxas, se o serviço não alcança 
senão uma parte do território do Estado ou município, pois não parece 
razoável que toda a população pague o funcionamento duma atividade 
que só poderá ser praticamente utilizada por parte dela. 

É compreensível, pois, que os poderes públicos tenham preferido o 
processo da taxa para manutenção dos corpos de bombeiros, de sorte 
que o ônus respectivo recai nos grupos beneficiados e mais interessa
dos, por suas propriedades, na defesa contra os danos e riscos do 
fogo". 

Cabe-nos salientar que os Tribunais brasileiros têm aceito, também, 
essa hipótese, nos exatos termos da súmula transcrita: 

"SÚMULA n. º 549: 
A Taxa de Bombeiros do Estado de Pernambuco é constitucional, 

revogada a Súmula nº 274". 34 

33 Baleeiro, Aliomar. Taxa - conceito - serviços públicos gerais e especiais, constitucionalidade da taxa de 
bombeiros de Pernambuco, Revista de Direito Administrativo nº 79, jan/mar, 1965, p. 439/440. 
34 Noronha, Jardel e Martins, Odaléa. Referências da Súmula do Supremo Tribunal Federal, p. 10. 
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Decidiu, também, por unanimidade a 3ª Câmara do 1 º Tribunal de 
Alçada Civil de São Paulo, no Acórdão nº 351.083 de Campinas, São 
Paulo, em 25 de agosto de 1986, sendo relator o juiz LUCIANO LEITE: 

"TAXA: Serviços Urbanos - Prevenção e combate a sinistros - Base 
de cálculo - Inexistência de semelhança com a estabelecida para a insti
tuição do IPTU - Pagamento devido. 

. . . devida a taxa relativa a serviços de prevenção e combate a sinistros, 
que implicam instalação e manutenção dos serviços correspondentes. Tais 
serviços estão à disposição de todos os Municípios, tratando-se, portanto, de 
serviço público especifico e divisível posto à disposição do contribuinte ". 35 

As taxas são tributos vinculados e que decorrem de uma atividade 
estatal dirigida ao obrigado - contribuinte - e são sempre recolhidas, em 
função de um serviço prestado ou de uma atividade exercida pela Admi
nistração pública, havendo uma vinculação direta entre o sujeito ativo ( o 
Estado, em sentido amplo), que presta ou põe à disposição do contribuin
te um serviço público, divisível ou especial, com o sujeito passivo, que 
se utiliza, efetiva ou potencialmente, daquele serviço. 

Assim, a Administração Pública, executando os serviços de preven
ção e combate a incêndios, posteriormente, poderá procurar recompor o 
seu patrimônio com os gastos efetuados, mediante a cobrança da taxa 
pertinente, cujo fato gerador tributário é a utilização efetiva ou a possibi
lidade de utilização, pelo contribuinte, dos serviços prestados para apre
venção e combate a incêndios. 

BERNARDO RIBEIRO DE MORAES assegura que "o fundamento 
jurídico da taxa está justamente no seu fato gerador, que deverá ser sem
pre uma situação em que exista uma atividade especial do Estado dirigi
da ao contribuinte". 36 

A atividade especial do Poder público, diretamente relacionada, di
rigida ao obrigado (sujeito passivo), sendo exigida somente das pessoas 
que a recebem é um dos elementos essenciais que caracterizam a taxa; 
para que essa subsista, mister se torna que haja um liame entre a ativida
de da Administração Pública e o contribuinte. 

35 Revista dos Tribunais, 1986, v. 612, p. 120. 
36 Moraes, Bernardo Ribeiro. Doutrina e prática das taxas, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1976, 
p. 69. 
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4.3. Serviço Público Especifico e Divisível 

É necessário para a caracterização da taxa, que os serviços públicos 
prestados ou colocados à disposição pelo Estado sejam específicos e di
visíveis e, ainda, destinados ao contribuinte. 

No magistério de RUBENS GOMES DE SOUSA, "o traço que de
fine a taxa e a distingue do imposto é o caráter específico da sua cobran
ça, dirigida tão-somente contra os que se utilizem ou disponham do ser
viço ou atividade estatal remunerada". 37 

O caráter específico da taxa é espelhado no fato de ela ser exigida 
daqueles que se encontram na relação direta e imediata com a atividade 
estatal. 

A divisibilidade se faz presente quando o serviço prestado funciona 
em condições em que se possa averiguar a utilização individual pelo 
usuário; quando o serviço pode ser destacado, unitariamente, e repartido 
entre os vários contribuintes que dele usufruirão. 

Ainda, de acordo com os ensinamentos de RUBENS GOMES DE 
SOUSA, os serviços prestados pelo Poder Público, são divisíveis quando 
"podem ser individualizados e destacados do complexo dos serviços e 
atividades gerais do Estado". 38 

Para o nosso direito positivo, repisamos aqui, por ser oportuno, os 
exatos termos do art. 79 e incisos I, alíneas "a" e "b", II e III, todos do 
Código Tributário Nacional: 

"Art. 79. Os serviços públicos a que se refere o art. 77 consideram-
se: 

I - utilizados pelo contribuinte: 
a) efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer título; 
b) potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória, sejam 

postos à sua disposição mediante atividade em efetivo funcionamento; 
II - espec(ficos, quando possam ser destacados em unidades autô

nomas de intervenção, de utilidade, ou de necessidades públicas; 
III - divisíveis, quando suscetíveis de utilização, separadamente, 

por parte de cada um dos seus usuários ". 

37 Sousa, Rubens Gomes de. Revista de Direito Administrativo nº 53, jul/set., 1958, p. 303. 
38 Sousa, Rubens Gomes de. CompÍndio de legislação tributária, 2 ed., Rio de Janeiro, Financeiras, 1954, p. 
124. 
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BERNARDO RIBEIRO DE MORAES39 comenta que: 
"São Serviços Públicos Específicos, também denominados Indivi

duais ou Particulares, aqueles que proporcionam vantagem ao indivíduo 
ou a grupos de indivíduos, embora haja sempre um interesse público em 
jogo. Conquanto o serviço público tenha uma feição geral, que origina 
beneficias à coletividade, neste tipo de atividade estatal há uma utilida
de especifica para determinada pessoa, que goza dele de forma 'ut sin
guli ', individualmente, particularmente. 

Divisível é o serviço público que pode ser prestado a indivíduos 'ut 
singuli '. o serviço que é suscetível de dividir-se em prestações indivi
dualmente utilizadas. Permite, assim, uma divisão de seu custo, determi
nando em que medida cada um dos usuários aproveita a atividade estatal. 

A existência do serviço público é indispensável para legitimar a 
taxa". 

Um serviço público que não pode ser individualizado ou especiali
zado, não poderá ser custeado por taxa, por ser impossível determinar-se 
a quem, especialmente e especificamente, interessa ou beneficia, ou 
quem, diretamente, o provocou. 

Aspecto fundamental e assente na doutrina é que no serviço custea
do por taxa, o Estado terá de, inexoravelmente, atender ao interesse de 
alguns particulares por igual, levando, para tanto, sempre em conta o in
teresse público, que tem de ser perseguido de forma ininterrupta pelo Po
der Público. 

Sobre a predominância do interesse público discorre LAFERRIERE: 
"Sa raison d' être (a da taxa) est de pourvoir à la satisfaction de l 'inté

rêt général que l'Étaf a mission d'assurer. ... Mais si lefonctionnement d'un 
service, outre la satisfaction de l 'intérêt commun qui est raison d' être, pro
cure à certains un avantage spécial, il parait justifié d 'imposer à ses bénéfi
ciaires une prestation particuliere ou une participation particuliere aux dé
penses qu 'entraire le recours qu 'ils y font. La taxe intervient à l 'occasion 
d'une activité quis 'exerce plus aux moins dans l'intérêt général". 40 

39 Moraes, Bernardo Ribeiro. Doutrina e prática das taxas, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1976, 
p. 140/142/144. 
40 Laferriere e Waline. Sciences et legisl.financ., 1952, p. 235. 
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O argentino GIULIANI FONROUGE no mesmo sentido, averba que: 
"Los servicios dei Estado se organizan en función dei interés publi

co y no dei particular. Cuando se aplica una fasa por inscripción de ac
tos jurídicos se contemplan razones de seguridad pública y de certeza 
dei derecho; cuando se inspeccionam comercios, estabelecimentos fabri
les o que desarrollan tareas peligrosas o insalubres, se atiende a cir
cunstancias de seguridad colectiva, de salud pública, de higiene dei tra
bajo . ... Que esas tareas reportem beneficias o ventajas de orden indivi
dual es cuestión accidental o accessoria, y no es extrafio el caso de que 
pueda derivar en prejuicio dei obligado ai pago de la fasa, como ocurre 
en el supuesto de multas aplicadas por inflacciones ai régimen que la 
determina, pues aquílla es exigible en tanto se leve a cabo la actividad 
administrativa prevista por la ley, aunque el afectado no hubiere requeri
do el servicio o no recibiere la visita de los funcionarias". 41 

Para a cobrança da taxa de prevenção e combate a sinistro é impres
cindível que a atividade seja, efetivamente prestada, ocorrendo o fato ge
rador tributário e, portanto, a conseqüente obrigação tributária. 

Os Tribunais brasileiros assim decidiram: 
- Recurso de Revista nº 148 .4 71, que está publicado na Revista dos 

Tribunais, vol.. 447, jan., 1973, p. 167: 
" ... serviço público prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição, 

gera para o ente administrativo o direito de exigir a sua contraprestação. 

Pouco importa não se utilize o contribuinte diretamente do serviço, 
pois desde que o Poder Público põe o serviço à sua disposição, fica ele 
sujeito ao pagamento da respectiva taxa ". 

- Recurso Extraordinário nº 54.491, que está publicado na Revista 
Trimestral de Jurisprudência, vol. 33, jul., 1965, p. 147: 

"Decidiu o Supremo Tribunal Federal Pleno que a taxa, como espé
cie do gênero tributo, é compulsória, isto é, uma vez prestado o serviço, 
o contribuinte, usando-o ou não, é obrigado a efetuar seu pagamento". 

O contribuinte deverá recolher a taxa quando, efetivamente, usufruir 
dos serviços prestados ou quando esses serviços forem colocados à sua 
disposição, em perfeito funcionamento, de molde que não poderá ocorrer 
solução de continuidade. 

41 Fonrouge, Gíuliani. Derecho financ. 1962, vol. II, p. 797. 
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Nos exatos termos da alínea "b", do inc. I, do art. 79, do Código 
Tributário Nacional, consideram-se serviços públicos os utilizados, po
tencialmente, pelo contribuinte "quando, sendo de utilização compulsó
ria, sejam postos à sua disposição mediante atividade administrativa em 
efetivo funcionamento". 

Ensina-nos ALIOMAR BALEEIR0:42 

"Beneficia-se o contribuinte não só quando efetivamente se utiliza 
do serviço, mas também quando ele é criado e mantido permanentemen
te, para que possa invocá-lo numa emergência. 

Não sofre controvérsia a tese de que a taxa também se legitima 
quando o serviço funciona em permanente prontidão ao dispor do grupo 
que a paga ou quando o serviço é instituído para proteção do público 
contra risco criado pelo grupo dos contribuintes. 

A casa de negócio, a fábrica ou o proprietário podem não invocar 
nunca o socorro dos bombeiros, mas a existência duma corporação dis
ciplinada e treinada para extinguir incêndios, dotada de veículos e equi
pamentos adequados e mantida permanentemente de prontidão, constitui 
serviço e vantagem que especialmente lhe aproveita e reduz a um míni
mo inevitável seus prejuízos e riscos ". 

4.4. Base de Cálculo - Custo do Serviço 

A base de cálculo da taxa de prevenção e combate a sinistro é o cus
to do serviço prestado e este custo deve representar, o quanto possível, o 
montante despendido para a realização do fato gerador tributário. 

Conforme ALFREDO AUGUSTO BECKER "em se tratando de taxa, 
unicamente o valor do serviço estatal ou coisa estatal poderá ser tomado 
como base de cálculo que, depois de convertida em cifra pelo método de 
conversão, sofrerá a aplicação da alíquota da taxa". 43 (grifos originais). 

Sobre o assunto, manifesta-se PAULO DE BARROS CARVALHO: 
"Temos para nós que a base de cálculo é a grandeza instituída na con

seqüência da regra-matriz tributária, e que se destina, primordialmente, a di-

42 Baleeiro, Aliomar. Taxa - conceito - serviços públicos gerais e especiais, constitucionalidade da taxa de 
bombeiros de Pernambuco, Revista de Direito Administrativo n.º 79,jan/mar, 1965, p. 439 a 443. 
43 Becker, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário, Editora Saraiva, 2ª ed., 1972, p. 348. 
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mensionar a intensidade do comportamento inserto no núcleo do fato jurídi
co, para que, combinando-se à alíquota, seja determinado o valor da presta
ção pecuniária. Paralelamente, tem a virtude de confirmar, infirmar ou afir
mar o critério material expresso na composição do suposto normativo. A 
versatilidade categorial desse instrumento jurídico se apresenta em três fun
ções distintas: a) medir as proporções reais do fato; b) compor a especifica 
determinação da dívida; e c) confirmar, infirmar ou afirmar o verdadeiro 
critério material da descrição contida no antecedente da norma ". 44 

Uma vez estipulada, pelo legislador, a base imponível da taxa em 
epígrafe, compete-lhe, também, especificar sua forma de rateio ou crité
rio de mensuração, qual seja: a alíquota deste tributo, que é matéria de 
reserva legal, integrante da estrutura da regra-modelo de incidência. 

Alíquota é o elemento que, incidindo sobre a base de cálculo, resulta 
na importância que cada contribuinte terá de recolhe aos cofres públicos. 

De acordo com PAULO DE BARROS CARVALH045 a alíquota, no 
Direito Tributário brasileiro é matéria submetida ao regime da reserva le
gal, integrando a estrutura da regra-modelo de incidência. 

E continua, ensinando que: 
"Congregada à base de cálculo, dá a compostura numérica da dívi

da, produzindo o valor que pode ser exigido pelo sujeito ativo, em cum
primento da obrigação que nascera pelo acontecimento do fato típico. E 
por manter elo tão íntimo com a base de cálculo, sua presença no contex
to normativo é obrigatória, visto que a grandeza mensuradora do critério 
material da hipótese é exigência constitucional inarredável, consoante se 
vê dos arts. 145, § 2º, e 154, I". 

5. DA POSSIBILIDADE DE O ESTADO-MEMBRO OUTORGAR 
AO MUNICÍPIO A CAPACIDADE ARRECADATÓRIA DA TAXA 

Escudado no sagrado Estatuto Básico federal, em seu art. 144 e 
respectivos § § 5º e 6º e, ainda, na Constituição do Estado de São Paulo, 
nos seus arts. 139 e §§, 141, § 2º e 142, todos já pré-citados e, ainda, 

74 Carvalho. Paulo de Barros. Curso de direito tributário, 6ª ed., atual., Editora Saraiva, 1993, p. 226/227. 
75 Carvalho. Paulo de Barros. Curso de direito tributário, 6ª ed., atual., Editora Saraiva, 1993, p. 235. 
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diante de tudo o que expusemos neste estudo, podemos afiançar que as 
competências - administrativa e tributária - são indelegáveis; contudo, 
delegáveis o são, o exercício da atividade inerente ao serviço, ou seja, a 
execução do serviço, bem como a capacidade arrecadatória, qual seja: a 
função de arrecadar e fiscalizar o tributo, na forma do art. 7º, do Código 
Tributário Nacional e, inclusive, aplicar seu produto - medida fundamen
tal - em proveito de seus objetivos. 

Por lei específica, então, poderá o Estado-membro instituir o tributo 
e conferir ao Município a sua capacidade arrecadatória, atribuindo-lhe os 
encargos relativos aos serviços. 

Deverá, para tanto, ser formalizado, queremos crer, por intermé
dio de um convênio, por ser o instrumento que se amolda a esse inte
resse e que, por força do princípio da legalidade, virá devidamente re
grado por lei, uma vez que a competência instituidora é, inegavelmen
te, indelegável. 

6. CONCLUSÕES 

Compulsando Acórdãos de nossos Tribunais, constatamos que o Po
der Judiciário aborda o tema da taxa de prevenção e combate a sinistros, 
somente no tocante à divisibilidade e especificidade dos serviços presta
dos, não se referindo às competências administrativas e tributárias, o que 
procuramos levar a efeito neste trabalho, e resumindo, a título de conclu
são, destacamos o seguinte: 

a) ser constitucional, de forma plena, a taxa de prevenção e combate 
a sinistro, por conter em si os caracteres individualizadores do fato gera
dor tributário das taxas de serviços explicitados no inc. II, do art. 145, da 
Constituição da República, bem como no art. 77, do Código Tributário 
Nacional, quais sejam: "serviço público específico e divisível, prestado 
ao contribuinte ou posto à sua disposição"; 

b) o Estado-membro pode, observada a sua legislação específica e 
respeitada as peculiaridades locais, se entender conveniente e oportuno 
ao interesse público, razão portanto de mérito administrativo, instituir, 
por intermédio de lei, que se submeterá ao processo legislativo da res
pectiva Casa das Leis, a taxa de bombeiros, para recomposição dos gas-
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tos efetuados com a prestação de serviços que lhe pertine, desde que es
tes serviços funcionem em permanente prontidão; e ainda, 

c) o Estado-membro poderá, também, atribuir ao Município onde o 
serviço é efetivamente executado, a capacidade arrecadadora, bem como, 
por intermédio de convênio, delegar a execução dos serviços pertinentes. 
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VII. AS PENAS DISCIPLINARES DE PRISÃO E DETENÇÃO 
APLICÁ VEIS AOS POLICIAIS MILITARES 

AILTON SOARES, Capitão da Policia Militar do 
Estado de São Paulo, autor em colaboração da 
Obra Direitos e Vantagens dos Servidores Mili
tares do Estado de São Paulo. 

SUMÁRIO 

1 - Introdução. 2 - Condicionantes Legais. 3. Legislação Com
parada. 4. Desenvolvimento. 5. A proposta de um novo regula
mento. 6. Conclusões. 

1. INTRODUÇÃO 

A prisão e a detenção figuram como penas disciplinares no Regula
mento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Não restam 
quaisquer dúvidas de que essas penas disciplinares são penas privativas 
de liberdade, na medida em que impõem restrições ao direito de locomo
ção dos indivíduos que abraçam a carreira policial-militar, quando estes 
cometem determinadas transgressões, passíveis da aplicação desses corre
tivos. 

Entretanto, antes de qualquer discussão sobre o assunto, deve-se 
deixar claro que não existe a menor semelhança entre a prisão e a deten
ção disciplinares e a prisão e detenção decorrentes da condenação pela 
prática de contravenção ou crime, eis que nem de longe aquelas se pare
cem com o encarceramento a que ficam sujeitos os infratores submetidos 
à aplicação da legislação penal. 

Na verdade a primeira distinção a ser apontada refere-se ao fato de 
que, na legislação penal, a prisão afigura-se como medida punitiva mais 
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branda que a detenção, ao passo que perante o Regulamento Disciplinar 
ocorre exatamente o contrário. 

De qualquer forma essas modalidades de sanções disciplinares vêm 
sendo alvo de discussões, muitas delas baseando-se na afirmação de que 
as transgressões disciplinares, exatamente por se constituírem em faltas 
funcionais de servidores públicos perante o código de conduta da organi
zação em que estes servem, estão desprovidas de tal gravidade que justi
fique a aplicação de uma pena que afete diretamente o direito de liber
dade desses cidadãos que atuam no interesse da segurança pública. 

Outros, defensores ferrenhos de posições mais radicais, chegam a 
afirmar que o policial militar, punido sob o manto rigoroso do Regula
mento Disciplinar, extravasa suas frustrações praticando, quando no 
exercício das atividades de polícia de segurança pública, violências gra
tuitas contra os cidadãos. 

Cumpre registrar que não é recente o questionamento acerca desses 
meios coercitivos disciplinares constantes do RDPM, sendo certo que nos 
últimos anos aumentaram as discussões em tomo desse assunto, sob a asser
tiva de que a aplicação das penas disciplinares de prisão e detenção podem 
causar um dano moral ao policial militar punido, já que se toma inevitável 
seu embaraço, diante dos seus familiares e amigos, ao tentar demonstrar de 
maneira satisfatória que, embora não tendo cometido uma contravenção, ou 
um crime, deverá permanecer alguns dias "preso" ou "detido" no quartel, 
por ter descumprido normas internas da organização em que trabalha. 

É público e notório que somente as organizações militares mantêm os 
institutos da prisão e da detenção, pois não se vê, em quaisquer outras orga
nizações, dentre o rol de sanções disciplinares constantes de seus estatutos, 
ou códigos de conduta, a enumeração dessas penas de prisão e detenção . 

É comum traçar-se um paralelo entre o policial militar transgressor 
da disciplina e o delinqüente: o primeiro, quando comete uma infração 
disciplinar, sujeita-se, em brevíssimo tempo, ao cerceamento de sua liber
dade; o segundo, dependendo do delito que comete, quer seja contraven
ção penal ou crime, paga uma fiança e será processado em liberdade, dis
pondo de longo tempo e de recursos legais que lhe permitem defender-se 
a contento. Ao final, em face da política criminal vigente, somente sofre
rá privação de sua liberdade nos casos de reconhecida gravidade. 

A esse respeito é oportuno lembrar a edição da Lei Federal nº 9.099, 
de 26 de setembro de 1995, que dispôs sobre os Juizados Especiais Cí-
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veis e Criminais, implantando em todo o país um novo modelo de Justiça 
que busca a celeridade na solução das controvérsias. 

No campo criminal, a inovação ficou por conta da possibilidade de 
acordo civil, transação penal e suspensão condicional do processo, 
tudo em razão de a lei estabelecer um tratamento diferenciado às infra
ções penais denominadas de delitos de menor potencial ofensivo. 

Sem o necessário aprofundamento sobre o assunto, podemos dizer 
que se entende como infrações de menor potencial ofensivo, todas as 
contravenções penais, inclusive aquelas com pena superior a um ano de 
prisão e todos os crimes que a lei comine pena máxima de reclusão ou 
de detenção não superior a um ano. 

Nessas circunstâncias o autor da contravenção ou do crime ficará 
submetido aos regramentos estabelecidos pela Lei nº 9.099/95, podendo 
realizar um acordo civil com a vítima, ou seja, poderá ressarci-la pelos 
danos materiais e/ou morais causados. 

Poderá ainda haver uma transação penal, realizada entre o Ministé
rio Público e o autor do fato, consistindo na aplicação imediata de pena 
restritiva de direitos ou pena de multa. 

Outra hipótese é a do infrator da lei obter, por proposta do Ministé
rio Público, a suspensão "consensual" do processo, neste último caso de
vendo submeter-se a período de prova, sob as seguintes condições: repa
ração do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo; proibição de freqüentar 
determinados lugares; proibição de ausentar-se da comarca onde reside, 
sem autorização do juiz; comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, 
mensalmente, para informar e justificar suas atividades. 

Como se verifica, são enormes as chances do contraventor ou crimi
noso ser responsabilizado, porém sem que a Justiça o submeta ao cum
primento de pena restritiva de liberdade. 

2. CONDICIONANTES LEGAIS 

A aplicação do Regulamento Disciplinar aos policiais militares do 
Estado de São Paulo está condicionada à existência de preceitos da legis
lação constitucional, federal e estadual vigentes. 

O Decreto-lei Federal nº 667, de 2 de julho de 1969, Lei Básica das 
Polícias Militares, no seu artigo 18, determinou que as Polícias Militares 
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seriam regidas por Regulamento Disciplinar redigido à semelhança do 
Regulamento Disciplinar do Exército e adaptado às condições especiais 
de cada Corporação. 

O Decreto-lei Estadual nº 217, de 8 de abril de 1970, constituiu a 
Polícia Militar do Estado de São Paulo, integrada por elementos da Força 
Pública do Estado e da Guarda Civil de São Paulo. Via de conseqüência, 
em 16 de abril daquele mesmo ano, foi editado o Decreto-lei Estadual nº 
222, dispondo sobre a aplicação à Polícia Militar da legislação referente 
à extinta Força Pública. 

Por essa razão, o Regulamento Disciplinar da Força Pública do Estado 
de São Paulo, aprovado pelo Decreto nº 13.657, de 9 de novembro de 1943, 
continuou sendo aplicado aos policiais militares da novel organização. 

Em 3 de agosto de 1979, o Chefe do Estado-Maior do Exército, no 
uso de sua atribuição de cooperar no estabelecimento da legislação bási
ca relativa às Polícias Militares, prevista na letra "f" do artigo 21, do 
Decreto-lei nº 667 /69, baixou a Portaria nº 051-EME, aprovando o Mo
delo de Regulamento Disciplinar das Polícias Militares e dos Corpos de 
Bombeiros Militares. 

Ocorre que o RDPM do Estado de São Paulo, aprovado pelo Decre
to nº 13.657 /43, já se encontrava assemelhado, e devidamente adequado, 
ao modelo apresentado pela Portaria nº 051-EME, de 1979, não havendo, 
naquela oportunidade, quaisquer alterações a serem feitas. 

Esse Regulamento Disciplinar, em seu artigo 18, apresenta a gra
duação das penas disciplinares, na seguinte conformidade: repreensão 
verbal ou escrita, detenção, prisão e prisão em separado, rebaixamento 
de posto, exclusão disciplinar e expulsão. 

Quanto às penas de exclusão disciplinar, esta foi revogada pelo ad
vento do Decreto-lei Estadual nº 260, de 29 de maio de 1970. Na atuali
dade esse decreto-lei cuida da demissão, em substituição à exclusão dis
ciplinar e também regula a aplicação da pena de expulsão, conforme se 
constata de seus artigos 45, 46 e 47. 

A Constituição Federal, promulgada no ano de 1988, estabeleceu, 
no artigo 5º, inciso LXI, que "ninguém será preso senão em flagrante 
delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária 
competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propria
mente militar, definidos em lei." 
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O seu artigo 42 dá a condição de militares aos integrantes das Polí
cias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares estaduais. 

Não restam quaisquer dúvidas de que a Constituição de 1988 recep
cionou o RDPM, aprovado pelo Decreto nº 13.657/43, que passou a ter 
força de lei, em razão do denominado fenômeno jurídico-constitucional 
da recepção. Desse modo, enquanto não confrontem com os dispositivos 
das constituições federal e estadual, são válidas as regras disciplinares fi
xadas pelo Regulamento Disciplinar da Polícia Militar. 

3. LEGISLAÇÃO COMPARADA 

O Decreto-lei federal nº 5.452, de 1 º de maio de 1943, que estatuiu 
as normas que regulam as relações individuais e coletivas de trabalho, ou 
seja, a Consolidação das Leis do Trabalho, em seu artigo 482, apresenta 
um rol de hipóteses nas quais, incidindo em qualquer delas, o trabalha
dor fica sujeito à rescisão do contrato de trabalho por justa causa. Vale 
dizer que se trata de uma penalidade disciplinar que irá resultar em que 
o trabalhador perca o seu emprego sem ter direito ao recebimento de in
denização, férias proporcionais, Fundo de Garantia por Tempo de Servi
ço, etc. 

O Regulamento Disciplinar da Marinha do Brasil, aprovado pelo 
Decreto nº 38.010, de 5 de outubro de 1955, em seu artigo 13, define os 
tipos de penas disciplinares aplicadas aos seus integrantes, indo desde a 
repreensão e do serviço extraordinário, passando pela prisão simples ou 
rigorosa, até a exclusão do serviço da Marinha. 

O Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Pau
lo, disposto pela Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968, estabelece em 
seu artigo 251, as seguintes penas disciplinares: repreensão, suspensão, 
multa, demissão, demissão a bem do serviço público e cassação de apo
sentadoria ou disponibilidade. 

Mais adiante, o artigo 254 apresenta a seguinte redação: 
"Artigo 254 - A pena de suspensão, que não excederá de 90 (noven

ta) dias, será aplicada em caso de falta grave ou reincidência. 
§ 1 º - O funcionário suspenso perderá todas as vantagens e direitos 

decorrentes do exercício do cargo. 
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§ 2º - A autoridade que aplicar a pena de suspensão poderá conver
ter essa penalidade em multa, na base de 50% (cinqüenta por cento) por 
dia de vencimento ou remuneração, sendo o funcionário, nesse caso, 
obrigado a permanecer em serviço." 

O Regulamento Disciplinar da Aeronáutica, aprovado pelo Decreto 
nº 76.322, de 22 de setembro de 1975, em seu artigo 15, define os tipos 
de punições disciplinares aplicadas aos integrantes da Força Aérea Brasi
leira, compreendendo a repreensão verbal ou escrita, a detenção, a pri
são fazendo serviço ou sem fazer serviço e a prisão em separado, o li
cenciamento ou a exclusão a bem da disciplina. 

A Lei Complementar nº 207, de 5 de janeiro de 1979, que instituiu a 
Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo, enumera em seu artigo 
67 as penalidades disciplinares aplicáveis aos Policiais Civis do Estado 
de São Paulo. São elas: advertência, repreensão, multa, suspensão, de
missão, demissão a bem do serviço público e cassação de aposentadoria 
ou disponibilidade. 

O Regulamento Disciplinar do Exército, aprovado pelo Decreto nº 
90.608, de 4 de dezembro de 1984, em seu artigo 22 enumera, em ordem 
de gravidade crescente, as seguintes punições disciplinares: advertência, 
repreensão, detenção, prisão e prisão em separado, licenciamento e ex
clusão a bem da disciplina. A Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da 
União, das autarquias e das fundações públicas federais, apresenta em 
seu artigo 127 as penalidades disciplinares aplicáveis a essa categoria de 
servidores públicos: advertência, suspensão, demissão, cassação de apo
sentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão, e des
tituição de função comissionada. 

Dispõe, também, no artigo 130, § 2º que, "quando houver conve
niência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida 
em multa, na base de 50% (cinqüenta por cento) por dia de vencimento 
ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço ". 

Por fim, a título de curiosidade, é oportuno lembrar do Decreto nº 
44.006, de 30 de outubro de 1964, que aprovou o Regulamento Discipli
nar da Guarda Civil do Estado de São Paulo, a qual veio a ser extinta no 
ano de 1970, com a criação da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 
Esse regulamento trazia em seu artigo 1 O as seguintes penas disciplina-
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res: advertência, repreensão, suspensão, multa, demissão e demissão a 
bem do serviço público. 

O artigo 22 do regulamento dessa extinta organização policial civil 
determinava que "a pena de suspensão poderá ser convertida em multa 
sempre que as exigências do serviço aconselharem tal medida, obrigan
do-se neste caso, o policial a permanecer em exercício com direito ape
nas à metade do vencimento ou remuneração ". 

4. DESENVOLVIMENTO 

Comparando-se a legislação que foi editada para os servidores pú
blicos civis, com a que foi editada para os servidores militares, eviden
cia-se, pela nossa ótica, que a pena de suspensão, ou a sua conversão em 
pena de multa, se afiguram muito mais gravosas ao servidor do que a 
aplicação das penas de detenção e prisão constantes dos regulamentos 
militares. 

Com efeito, o servidor público suspenso de seu cargo, ao perder to
das as vantagens e direitos decorrentes de seu exercício, naturalmente fi
cará, no período que for assinalado, sem qualquer remuneração. Disso 
decorre que a pena aplicada, dependendo de seu "quantum ", não apenas 
atingirá o servidor infrator estatutário, como também o seu núcleo fami
liar, haja vista que aquela remuneração não percebida decerto lhe fará 
falta para prover a manutenção de sua família. 

Não é diferente a situação do servidor multado, ou seja, aquele que 
tiver a sua pena de suspensão convertida em pena de multa, pois sofrerá 
uma redução de cinqüenta por cento em sua remuneração, relativa e cor
respondente aos dias em que ficaria suspenso do cargo. Assim, de igual 
modo, seu planejamento orçamentário ficará comprometido e sem dúvi
da refletirá no seu núcleo familiar. 

Da legislação transcrita destacam-se os Regulamentos Disciplinares 
da Marinha, da Aeronáutica e do Exército Brasileiro. São regulamentos 
relativamente recentes, quando comparados com o da Polícia Militar do 
Estado de São Paulo. Foram editados, respectivamente, em 1955, 1975 e 
1984. Neles encontramos penas disciplinares de detenção, prisão, prisão 
simples, prisão rigorosa, prisão em separado e prisão fazendo ou sem 
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fazer serviço. Não cabem quaisquer tergiversações quanto ao fato de que 
essas penas disciplinares, aplicáveis aos militares das Forças Armadas, 
são penas privativas de liberdade. 

A liberdade tem sido cantada em prosa e verso, nos mais diversos 
idiomas, nas mais diversas circunstâncias de tempo e lugar, a ponto de se 
perder o seu verdadeiro significado. Nesse sentido afigura-se oportuno 
transcrever uma parte do texto da Exposição de Motivos da Parte Geral 
do Código Penal Brasileiro, que antecedeu a edição da Lei Federal nº 
7.209, de 11 de julho de 1984: 

"DAS PENAS" 

26. Uma política criminal orientada no sentido de proteger a socie
dade terá de restringir a pena privativa da liberdade aos casos de reco
nhecida necessidade, como meio eficaz de impedir a ação criminógena 
cada vez maior do cárcere. Esta filosofia importa obviamente na busca 
de sanções outras para delinqüentes sem periculosidade ou crimes menos 
graves. Não se trata de combater ou condenar a pena privativa da liberda
de como resposta penal básica ao delito. Tal como no Brasil, a pena de 
prisão se encontra no âmago dos sistemas penais de todo o mundo. O 
que por ora se discute é a sua limitação aos casos de reconhecida neces
sidade. 

2 7. As críticas que em todos os países se têm feito à pena privativa da 
liberdade fundamentam-se em fatos de crescente importância social, tais 
como tipo de tratamento penal freqüentemente inadequado e quase sempre 
pernicioso, a inutilidade dos métodos até agora empregados no tratamento 
de delinqüentes habituais e multirreincidentes, os elevados custos da cons
trução e manutenção dos estabelecimentos penais, as conseqüências malé-
ficas para os infratores primários, ocasionais ou responsáveis por delitos 
de pequena significação, sujeitos, na intimidade do cárcere, a sevícias, 
corrupção e perda paulatina da aptidão para o trabalho." 

O texto transcrito deve ser interpretado somente à luz do Direito Pe
nal pátrio e ante a atual situação do Sistema Carcerário Brasileiro, que 
carece de reforma, a respeito da qual não nos julgamos capacitados para 
discutir, aliado ao fato de que não seria razoável fazê-lo nesta oportuni
dade e neste modesto trabalho. Contudo, no que nos interessa, algumas 
ilações podem ser feitas a partir dessa transcrição. 
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Note-se que o novo Código Penal, de 1984, buscou estabelecer no 
País uma política criminal com o intuito de impedir a promiscuidade do 
internado, a sua submissão a condições perniciosas de encarceramento, 
mormente as conseqüências maléficas para os infratores primários, oca
sionais ou praticantes de delitos de menor significação, entre outros as
pectos. Evidenciado está que o legislador enfocou a questão do ponto de 
vista da privação da liberdade do indivíduo que vem a delinqüir, ou seja, 
o cnmmoso. 

Ocorre que o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado 
de São Paulo não é destinado a apenar criminosos; os quartéis da Polícia 
Militar não são cárceres; o policial militar punido com detenção ou pri
são disciplinar, sendo apenas um transgressor da disciplina, não fica en
carcerado dentro de um "xadrez", nem corre riscos de sofrer sevícias, 
corrupção e perda paulatina da aptidão para o trabalho. 

Ora, isso tudo é muito óbvio, pois sendo apenas um transgressor da 
disciplina, o policial militar assim qualificado jamais permanecerá por 
anos, meses ou semanas a fio, confinado em um estabelecimento prisio
nal. Óbvio também o fato de que, no cumprimento do corretivo, o poli
cial militar jamais estará interagindo com pessoas marginais, tarados ou 
corruptores, que o coloquem frente aos riscos do cárcere. 

Conquanto, nos meios militares, o vocábulo xadrez seja designativo 
de prisão, enclausuramento, segregação, evidenciado está que de há mui
to tempo não se adota essa prática de confinar o policial militar a um lo
cal isolado, em condições precárias de ventilação e de iluminação. 

Não obstante, no ano de 1986, para que não restasse quaisquer dú
vidas a esse respeito, o Comandante Geral da Polícia Militar, referen
ciando o número 6 do artigo 24, do Regulamento Disciplinar (R-2-PM), 
determinou que "o recolhimento de praças para o cumprimento de pri
são nas OPM, deverá ser feito em compartimento tipo alojamento, ob
servando-se as denominações constantes do artigo 24 do R-2-PM" 

Referida ordem, publicada no Boletim Geral nº 14, de 21 de janeiro, 
estabeleceu, ainda, que o recolhimento de policial militar ao "xadrez" so
mente poderia ser feito mediante citação expressa dessa circunstância na 
Nota de Culpa ou na Ordem de Recolhimento. Além disso essa possibili
dade de recolhimento está condicionada a duas hipóteses: "estado de 
embriaguez ou outros, que possam atentar contra a integridade física do 
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recolhido ou de outras pessoas, e enquanto perdurar essa condição " e 
"no caso de prisão para averiguação( . .) ". 

Para melhor compreensão do assunto oportuno registrar que o arti
go 24 acima citado estabelece quais são os lugares de prisão e o seu nú
mero 6 assim expressa: "Para cabo e soldado - compartimento fechado 
denominado "Xadrez"." 

Vê-se, desde já, que incorre em falácia quem pretender estabelecer 
uma semelhança entre a detenção e a prisão de que trata o Regulamento 
Disciplinar da Polícia Militar do Estado de São Paulo, com a reclusão, a 
detenção e a prisão de que tratam o Código Penal Brasileiro e a Lei das 
Contravenções Penais. 

Sabemos que as leis estabelecem objetivos a serem alcançados pelas 
comunidades que a elas se submetem. "Povo livre é escravo da lei." Desse 
modo, a legislação penal tem por objetivo incutir na cabeça dos indivíduos 
a necessidade de que eles se tomem responsáveis e diligentes, a fim de que 
não direcionem a sua vontade para a prática de algum mal, bem como não 
negligenciem sua atenção dando causa a que algum mal venha a acontecer. 

Apesar das proibições legais visando a impedir que os indivíduos 
venham a praticar determinados atos, esses atos acabam sendo pratica
dos, e quando isto acontece, os indivíduos identificados como autores 
das práticas legalmente proibidas devem ficar submetidos aos rigores da 
lei, sujeitando-se às sanções penais correspondentes. 

No campo administrativo disciplinar a situação não pode ser diferen
te. Dessa feita, no âmbito das atividades da Polícia Militar, é próprio delas 
exigirem do integrante da Corporação, além do cumprimento dos deveres 
para consigo mesmo, para com o grupo social a que pertence e para com 
as outras pessoas com as quais se relaciona, que ele cumpra todas as regras 
funcionais de sua profissão policial, bem assim, que cumpra as regras fun
dadas na hierarquia e na disciplina, decorrentes de sua condição de militar. 

Na hierarquia e na disciplina - sustentáculos das organizações mi
litares - é que se corporifica o sentimento de respeito devido pelo su
bordinado ao superior, bem como o predomínio da ordem e da obediên
cia, resultantes de uma educação aprimorada. A base da disciplina é a 
subordinação voluntária do indivíduo ao bem estar do grupo. O serviço 
policial moderno exige indivíduos bem treinados, conscientes e discipli
nados, capazes de exercerem um esforço coletivo e combinado, cujo úni-
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co objetivo deve ser a preservação da ordem pública e da incolumidade 
das pessoas e do patrimônio. É esta a lição que se extrai da parte intro
dutória do Manual de Ordem Unida a Pé em vigor para os integrantes da 
Polícia Militar do Estado de São Paulo. 

É impossível, numa organização tão imensa como é a Polícia Mili
tar do Estado de São Paulo, o respeito à hierarquia e a manutenção da 
disciplina sem um corpo de regras rígidas a ser observado e sem a exis
tência de sanções dotadas de eficiente poder corretivo, como é o caso da 
detenção e da prisão disciplinares. 

Não se pode esquecer que o policial militar, em vários pontos do 
território estadual e em diversas circunstâncias é instado a atuar sozinho, 
ostentando o Poder de Polícia do Estado do qual está investido, para tan
to deve assenhorear-se de todos os seus atos, atuando em estrita obser
vância das leis e regulamentos que regem suas ações. 

"Nas Polícias Militares mais severa deve ser a exigência discipli
nar. Como fruto dessa observação e por fôrça de necessidade é que nos
sa Carta Mágna inclui essas Corporações como reservas do Exército 
Nacional. Pelas mesmas razões, as leis federais, complementarmeme, 
permitiram que entre nós possa ser ainda mais rigorosa a disciplina. O 
fenômeno é plenamente compreensível, pois se não é cabível haver gru
pos dirigidos, dispondo de armamentos poderosos, sem o império daque
la força, muito menos seria aplicável que houvesse homens isolados, em 
serviço junto ao público, dispondo dos mesmos armamentos, investidos 
de autoridade e muita vez sob a própria direção, como sóe acontecer 
nas Policias Militares, sem que estivessem plenamente integrados nas re
gras disciplinares, incluindo aí o respeito devido ao povo, com quem o 
trato é diário e quasi permanente. 

Ademais é de salientar-se que comunmente as missões afetas ao po
licial-militar demandam gráu de obediência que supere o impulso do 
instinto. Em muitos casos só mesmo a coação disciplinar e até penal po
derão compelir o homem ao cumprimento do dever, tanto mais se aten
tarmos que na quase totalidade das ações do policial nenhum interesse 
pessoal interfere para incitar ou entusiasmar o agente." 1 

1 Eleutherio Brum Ferlich, Coronel Comandante Geral, in Boletim Reservado nº 1, de 04 de fevereiro de 
1949, ortografia original. 
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Ao ingressar voluntariamente na Polícia Militar o indivíduo é ins
truído no sentido de conhecer, de maneira clara e objetiva, quais são as 
regras disciplinares que irão balizar sua conduta durante o tempo em que 
permanecer como integrante da Corporação. 

Superada a fase de formação, ou mesmo durante o seu desenvolvi
mento, se o novo policial militar, com total liberdade, decide continuar 
na carreira profissional que abraçou é porque concordou plenamente 
com as regras sob as quais terá que desenvolver suas atividades junto à 
coletividade policial-militar e junto à coletividade em geral: a sociedade 
que ele prometeu defender e da qual ele também faz parte. 

5. A PROPOSTA DE UM NOVO REGULAMENTO DISCIPLINAR 

Nos últimos dez anos vários estudos foram realizados no âmbito da 
instituição policial-militar visando a edição de um novo Regulamento 
Disciplinar. Os mais diversos motivos impossibilitaram que essa preten
são viesse a se consubstanciar em realidade. 

No ano de 1997, fatores internos e, principalmente, externos impri
miram celeridade na compilação das várias propostas até então existen
tes. O resultado foi a formulação de uma proposta de regulamento disci
plinar que chegou a ser amplamente debatida, inicialmente junto ao Alto 
Comando da Corporação, devidamente assessorado pelos seus órgãos 
técnicos, tais como o Estado-Maior da Polícia Militar, a Corregedoria 
PM, a Diretoria de Pessoal e outros. 

Num segundo momento buscou-se a participação dos dirigentes 
das entidades associativas e representativas de classe dos policiais mili
tares, tais como. Clube dos Oficiais, Associação dos Subtenentes e Sar
gentos, Associação dos Cabos e Soldados, Associação dos Policiais Mi
litares, Associação dos Policiais Militares Deficientes Físicos e outras 
congêneres. 

Paralelamente a essas providências, o Ouvidor-Geral da Polícia do 
Estado de São Paulo estabeleceu diretrizes e determinou estudos para 
apresentação de propostas tendentes a viabilizar a edição de um novo re
gulamento disciplinar, o qual seria baixado por decreto do Chefe do Exe
cutivo Estadual. 
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Consultado pelo Secretário-Executivo do Instituto Latino-America
no das Nações Unidas e instado a manifestar-se a respeito da proposta 
formulada pelo Senhor Ouvidor-Geral da Polícia, no sentido de se elabo
rar decreto governamental estabelecendo um novo Regulamento Disci
plinar da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o emérito Professor de 
Direito Penal, Damásio E. de Jesus, assim se manifestou: 

"... Referida proposta pretende fornecer subsídios para uma com
pleta reformulação na organização disciplinar da Polícia Militar paulis
ta, que, consoante as alentadas razões ofertadas pelo ilustre proponente, 
está hoje fundada numa paradoxal dicotomia entre a natureza civil de 
suas funções e sua estrutura fortemente militarizada. Tais contradições, 
segundo o Senhor Ouvidor-Geral, acabam gerando "efeitos que atingem 
de forma perversa a população ". 

Para solucionar esta contradição interna no organismo da Polícia 
Militar, propõe retirar seu caráter predominantemente militar e impri
mir um "cunho mais democrático" em seu Regulamento Disciplinar 
mediante soluções, como, por exemplo, suprimir a expressão "servido
res militares ", praticamente eliminar a palavra "militar" do Regula
mento, ou acabar com todo e qualquer tipo de prisão como sanção dis
ciplinar. 

Não obstante sua boa intenção em imprimir cunho mais democráti
co à citada Corporação, preliminarmente devemos ter em vista que qual
quer alteração que tenha por escopo alterar a natureza, a estrutura ou a 
organização disciplinar da Polícia Militar requer a transposição de aná
lise para o sistema social como um todo, incumbindo à própria socieda
de, por intermédio de seus representantes legitimamente eleitos, interfe
rir nesse processo, conforme veremos a seguir. ( . .)." 

Prossegue o ilustre Professor fundamentando acerca do mencionado 
ato normativo ( o decreto) inadequado instrumento jurídico para operar 
as reformulações do regulamento disciplinar. Avança, decididamente, 
demonstrando a impossibilidade do decreto versar sobre matéria que 
acarrete a descaracterização da natureza militar da instituição. Deste 
ponto da douta manifestação é oportuno destacar: 

· "No Capítulo VI, art. 22, que trata da prisão administrativa caute
lar, há previsão no sentido de que o único caso de prisão admissível é o 
de prisão administrativa cautelar para averiguação, quando da infração 
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cometida surgirem indícios de prática de crime. Ocorre que a Constitui
ção Federal, em seu art. 5, LXI, prevê a possibilidade de prisão nos ca
sos de transgressão militar e crimes propriamente militares, definidos 
em lei. Assim, da análise do citado artigo, o que se verifica é que a Car
ta Magna em momento algum veda a prisão para fins disciplinares. Isto 
porque quando ela se refere à prisão nos casos de transgressão militar o 
faz genericamente, sem distinguir as hipóteses de crime e insubordina-
ção hierárquica. Cumpre ressaltar que cabe à lei, e não a um decreto, 
dizer o que são transgressão militar e crime militar, sendo certo que, 
uma vez definidas essas hipóteses, poderá incidir a prisão, ainda que 
para fins disciplinares. Além disso, é preciso alargar o debate para inda
gar se a manutenção desse tipo de sanção numa instituição militar não 
seria necessária para se atenderem os objetivos de manutenção da disci
plina e de eficácia do policiamento. Não devemos nos esquecer de que, 
segundo o primeiro relatório anual de prestação de contas, divulgado 
pela própria Ouvidoria-Geral, a maioria das queixas da população so
bre abusos e incorreções refere-se à Polícia Civil (63,9%), que, como se 
sabe, não tem o mesmo sistema de controle disciplinar que a Polícia Mi
litar. 2 ( • .)." 

Evidente que várias discussões sobre o assunto foram travadas nos 
bastidores do governo, ao final imperou o bom senso. Em 3 de julho de 
1998, o Governador do Estado de São Paulo encaminhou ao Presidente 
da Assembléia Legislativa a Mensagem nº 74, contendo um projeto de 
lei complementar para instituir o Regulamento Disciplinar da Polícia 
Militar.3 

A exposição de motivos do projeto de lei é sintética e, já em seu iní
cio, esclarece que a proposta "humaniza o regulamento disciplinar ao 
tratar das condutas do policial militar no atendimento do cidadão e ao 
retirar a penalidade de prisão, salvo a prisão administrativa cautelar, 
que terá cabimento quando houver indícios da prática de infração penal 
e se tornar imprescindível para as investigações do inquérito policial ou 
para a sua apuração." 

2 Damásio E. de Jesus, in A Questão da Reformulação da Organização Disciplinar da Polícia Militar do Esta
do de São Paulo por intermédio de Decreto do Poder Executivo, RT/Fasc. Pen., Ano 87, v. 751, maio 1998, p. 
487-492. 
3 Diário Oficial do Estado nº 146, de 4 de agosto de 1998, Poder Legislativo, p. 8-13. 
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Como POLICIAL, o homem ou mulher integrante da Corporação 
deve conhecer a legislação, principalmente a penal, para poder cumprir e 
fazer cumprir os princípios fundamentais constitucionalmente estabeleci
dos; estar condicionado a não esperar reconhecimento do público pelo 
esforço desenvolvido para o cumprimento de seus deveres; saber-se até 
mesmo repudiado por parcela da sociedade que o julga precipitadamen
te; agir com retidão, firmeza e urbanidade, entre outras inúmeras condu
tas que exigem paciência, serenidade e resignação. 

Como MILITAR deve exteriorizar as características marcantes que 
identificam essa categoria de servidores públicos, tais como o uso corre
to dos uniformes; a demonstração de disciplina, através dos gestos e ati
tudes a ela correspondentes; a prestação da continência; a realização de 
instrução tipicamente militar necessária ao seu adestramento, necessária 
à manutenção da disciplina e da obediência e necessária ao seu emprego 
individual ou coletivo eficiente. 

Assim, por todos os ângulos que se analisa a questão, principal
mente pela ótica de uma adequada, eficiente e eficaz prestação de servi
ço policial, conclui-se que devem ser mantidas as penas disciplinares de 
detenção e de prisão constantes do Regulamento Disciplinar da Polícia 
Militar do Estado de São Paulo, a fim que não haja lassidão disciplinar e 
a fim de que seja mantida sua similitude com os regulamentos discipli
nares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, organizações eminente
mente militares, como militar também é a Milícia Bandeirante, por in
questionável disposição constitucional. 

São Paulo, 1 O de agosto de /998 
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VIII. LEGISLAÇÃO 

a. LEI FEDERAL Nº 9.307, DE 23 DE SETEMBRO DE 1996 

Dispõe sobre a arbitragem 

O Presidente da República - Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

CAPÍTULOI 
Disposições Gerais 

Art. 1 º As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitra
gem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. 

Art. 2º A arbitragem poderá ser de direito ou de equidade, a critério 
das partes. 

§ 1 º Poderão as partes escolher, livremente, as regras de direito que 
serão aplicadas na arbitragem, desde que não haja violação aos bons cos
tumes e à ordem pública. 

§ 2º Poderão, também, as partes convencionar que a arbitragem se 
realize com base nos princípios gerais de direito, nos usos e costumes e 
nas regras internacionais de comércio. 

CAPÍTULO II 
Da Convenção de Arbitragem e seus efeitos 

Art. 3º As partes interessadas podem submeter a solução de seus li
tígios ao juízo arbitral mediante convenção de arbitragem, assim entendi
da a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. 

Art. 4º A cláusula compromissória é a convenção através da qual as 
partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os lití
gios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato. 
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§ 1 º A cláusula compromissória deve ser estipulada por escrito, po
dendo estar inserta no próprio contrato ou em documento apartado que a 
ele se refira. 

§ 2º Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá efi
cácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concor
dar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em do
cumento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente 
para essa cláusula. 

Art. 5° Reportando-se as partes, na cláusula compromissória, às re
gras de algum órgão arbitral institucional ou entidade especializada, a ar
bitragem será instituída e processada de acordo com tais regras, poden
do, igualmente, as partes estabelecer na própria cláusula, ou em outro 
documento, a forma convencionada para a instituição da arbitragem. 

Art. 6° Não havendo acordo prévio sobre a forma de instituir a arbi
tragem, a parte interessada manifestará à outra parte sua intenção de dar 
início à arbitragem, por via postal ou por outro meio qualquer de comu
nicação, mediante comprovação de recebimento, convocando-a para, em 
dia, hora e local certos, firmar o compromisso arbitral. 

Parágrafo único. Não comparecendo a parte convocada ou, compa
recendo, recusar-se a firmar o compromisso arbitral, poderá a outra parte 
propor a demanda de que trata o art. 7º desta lei, perante o órgão do Po
der Judiciário a que, originariamente, tocaria o julgamento da causa. 

Art. 7º Existindo cláusula compromissória e havendo resistência 
quanto à instituição da arbitragem, poderá a parte interessada requerer a 
citação da outra parte para comparecer em juízo a fim de lavrar-se o 
compromisso, designando o juiz audiência especial para tal fim. 

§ 1 º O autor indicará, com precisão, o objeto da arbitragem, ins
truindo o pedido com o documento que contiver a cláusula compromis
sória. 

§ 2º Comparecendo as partes à audiência, o juiz tentará, previamente, 
a conciliação acerca do litígio. Não obtendo sucesso, tentará o juiz condu
zir as partes à celebração, de comum acordo, do compromisso arbitral. 

§ 3º Não concordando as partes sobre os termos do compromisso, 
decidirá o juiz, após ouvir o réu, sobre seu conteúdo, na própria audiên
cia ou no prazo de dez dias, respeitadas as disposições da cláusula com
promissória e atendendo ao disposto nos arts. 1 O e 21, § 2º, desta lei. 
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§ 4º Se a cláusula compromissória nada dispuser sobre a nomeação 
de árbitros, caberá ao juiz, ouvidas as partes, estatuir a respeito, podendo 
nomear árbitro único para a solução do litígio. 

§ 5º A ausência do autor, sem justo motivo, à audiência designada 
para a lavratura do compromisso arbitral, importará a extinção do pro
cesso sem julgamento de mérito. 

§ 6° Não comparecendo o réu à audiência, caberá ao juiz, ouvido o 
autor, estatuir a respeito do conteúdo do compromisso, nomeando árbitro 
único. 

§ 7º A sentença que julgar procedente o pedido valerá como com
promisso arbitral. 

Art. 8° A cláusula compromissória é autônoma em relação ao con
trato em que estiver inserta, de tal sorte que a nulidade deste não implica, 
necessariamente, a nulidade da cláusula compromissória. 

Parágrafo único. Caberá ao árbitro decidir de oficio, ou por provo
cação das partes, as questões acerca da existência, validade e eficácia da 
convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compro
missória. 

Art. 9° O compromisso arbitral é a convenção através da qual as 
partes submetem um litígio à arbitragem de uma ou mais pessoas, po
dendo ser judicial ou extrajudicial. 

§ 1 º O compromisso arbitral judicial celebrar-se-á por termo nos au
tos, perante o juízo ou tribunal, onde tem curso a demanda. 

§ 2° O compromisso arbitral extrajudicial será celebrado por escrito 
particular, assinado por duas testemunhas, ou por instrumento público. 

Art. 1 O. Constará, obrigatoriamente, do compromisso arbitral: 
I - o nome, profissão, estado civil e domicílio das partes; 
II - o nome, profissão e domicílio do árbitro, ou dos árbitros, ou, se 

for o caso, a identificação da entidade à qual as partes delegaram a indi
cação de árbitros; 

III - a matéria que será objeto da arbitragem; e 
IV - o lugar em que será proferida a sentença arbitral. 
Art. 11. Poderá, ainda, o compromisso arbitral conter: 
I - local, ou locais, onde se desenvolverá a arbitragem; 
II - a autorização para que o árbitro ou os árbitros julguem por equi

dade, se assim for convencionado pelas partes; 
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III - o prazo para apresentação da sentença arbitral; 
IV - a indicação da lei nacional ou das regras corporativas aplicá

veis à arbitragem, quando assim convencionarem as partes; 
V - a declaração da responsabilidade pelo pagamento dos honorá

rios e das despesas com a arbitragem; e 
VI - a fixação dos honorários do árbitro, ou dos árbitros. 
Parágrafo único. Fixando as partes os honorários do árbitro, ou dos 

árbitros, no compromisso arbitral, este constituirá título executivo extra
judicial; não havendo tal estipulação, o árbitro requererá ao órgão do Po
der Judiciário que seria competente para julgar, originariamente, a causa 
que os fixe por sentença'. 

Art. 12. Extingue-se o compromisso arbitral: 
I - escusando-se qualquer dos árbitros, antes de aceitar a nomeação, 

desde que as partes tenham declarado, expressamente, não aceitar substituto; 
II - falecendo ou ficando impossibilitado de dar seu voto algum dos ár

bitros, desde que as partes declarem, expressamente, não aceitar substituto; e 
Ili - tendo expirado o prazo a que se refere o art. 11, inciso III, des

de que a parte interessada tenha notificado o árbitro, ou o presidente do 
tribunal arbitral, concedendo-lhe o prazo de dez dias para a prolação e 
apresentação da sentença arbitral. 

CAPÍTULO III 
Dos Árbitros 

Art. 13. Pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha a con
fiança das partes. 

§ 1 º As partes nomearão um ou mais árbitros, sempre em número 
ímpar, podendo nomear, também, os respectivos suplentes. 

§ 2° Quando as partes nomearem árbitros em número par, estes es
tão autorizados, desde logo, a nomear mais um árbitro. Não havendo 
acordo, requererão as partes ao órgão do Poder Judiciário a que tocaria, 
originariamente, o julgamento da causa a nomeação do árbitro, aplicável, 
no que couber, o procedimento previsto no art. 7º desta lei. 

§ 3° As partes poderão, de comum acordo, estabelecer o processo 
de escolha dos árbitros, ou adotar as regras de um órgão arbitral institu
cional ou entidade especializada. 
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§ 4° Sendo nomeados vários árbitros, estes, por maioria, elegerão o 
presidente do tribunal arbitral. Não havendo consenso, será designado 
presidente o mais idoso. 

§ 5° O árbitro ou o presidente do tribunal designará, se julgar conve
niente, um secretário, que poderá ser um dos árbitros. 

§ 6° No desempenho de sua função, o árbitro deverá proceder com 
imparcialidade, independência, competência, diligência e discrição. 

§ 7º Poderá o árbitro ou o tribunal arbitral determinar às partes o 
adiantamento de verbas para despesas e diligências que julgar necessárias. 

Art. 14. Estão impedidos de funcionar como árbitros as pessoas que 
tenham, com as partes ou com o litígio que lhes for submetido, algumas 
das relações que caracterizam os casos de impedimento ou suspeição de 
juízes, aplicando-se-lhes, no que couber, os mesmos deveres e responsa
bilidades, conforme previsto no Código de Processo Civil. 

§ 1 º As pessoas indicadas para funcionar como árbitro têm o dever 
de revelar, antes da aceitação da função, qualquer fato que denote dúvida 
justificada quanto à sua imparcialidade e independência. 

§ 2º O árbitro somente poderá ser recusado por motivo ocorrido 
após sua nomeação. Poderá, entretanto, ser recusado por motivo anterior 
à sua nomeação, quando: 

a) não for nomeado, diretamente, pela parte; ou 
b) o motivo para a recusa do árbitro for conhecido posteriormente à 

sua nomeação. 
Art. 15. A parte interessada em argüir a recusa do árbitro apresenta

rá, nos termos do art. 20, a respectiva exceção, diretamente ao árbitro ou 
ao presidente do tribunal arbitral, deduzindo suas razões e apresentando 
as provas pertinentes. 

Parágrafo único. Acolhida a exceção, será afastado o árbitro suspei
to ou impedido, que será substituído, na forma do art. 16 desta lei. 

Art. 16. Se o árbitro escusar-se antes da aceitação da nomeação, ou, 
após a aceitação, vier a falecer, tornar-se impossibilitado para o exercício 
da função, ou for recusado, assumirá seu lugar o substituto indicado no 
compromisso, se houver. 

§ 1 ° Não havendo substituto indicado para o árbitro, aplicar-se-ão as 
regras do órgão arbitral institucional ou entidade especializada, se as par
tes as tiverem invocado na convenção de arbitragem. 
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§ 2º Nada dispondo a convenção de arbitragem e não chegando as 
partes a um acordo sobre a nomeação do árbitro a ser substituído, proce
derá a parte interessada da forma prevista no art. 7º desta lei, a menos 
que as partes tenham declarado, expressamente, na convenção de arbitra
gem, não aceitar substituto. 

Art. 17. Os árbitros, quando no exercício de suas funções ou em ra
zão delas, ficam equiparados aos funcionários públicos, para os efeitos 
da legislação penal. 

Art. 18. O árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que profe
rir não fica sujeita a recurso ou a homologação pelo Poder Judiciário. 

CAPÍTULO IV 
Do Procedimento Arbitral 

Art. 19. Considera-se instituída a arbitragem quando aceita a no
meação pelo árbitro, se for único, ou por todos, se forem vários. 

Parágrafo único. Instituída a arbitragem e entendendo o árbitro ou o 
tribunal arbitral que há necessidade de explicitar alguma questão dispos
ta na convenção de arbitragem, será elaborado, juntamente com as par
tes, um adendo, firmado por todos, que passará a fazer parte integrante 
da convenção de arbitragem. 

Art. 20. A parte que pretender argüir questões relativas à competên
cia, suspeição ou impedimento do árbitro ou dos árbitros, bem como nu
lidade, invalidade ou ineficácia da convenção de arbitragem, deverá fazê
lo na primeira oportunidade que tiver de se manifestar, após a instituição 
da arbitragem. 

§ 1 º Acolhida a argüição de suspeição ou impedimento, será o árbi
tro substituído nos termos do art. 16 desta lei, reconhecida a incompetên
cia do árbitro ou do tribunal arbitral, bem como a nulidade, invalidade ou 
ineficácia da convenção de arbitragem, serão as partes remetidas ao ór
gão do Poder Judiciário competente para julgar a causa. 

§ 2º Não sendo acolhida a argüição, terá normal prosseguimento a 
arbitragem, sem prejuízo de vir a ser examinada a decisão pelo órgão do 
Poder Judiciário competente, quando da eventual propositura da deman
da de que trata o art. 33 desta lei. 

Art. 21. A arbitragem obedecerá ao procedimento estabelecido pe
las partes na convenção de arbitragem, que poderá reporta-se às regras 
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de um órgão arbitral institucional ou entidade especializada, facultando
se, ainda, às partes delegar ao próprio árbitro, ou ao tribunal arbitral, re
gular o procedimento. 

§ 1 º Não havendo estipulação acerca do procedimento, caberá ao ár
bitro ou ao tribunal arbitral discipliná-lo. 

§ 2º Serão, sempre, respeitados no procedimento arbitral os princí
pios do contraditório, da igualdade das partes, da imparcialidade do árbi
tro e de seu livre convencimento. 

§ 3º As partes poderão postular por intermédio de advogado, respei
tada, sempre, a faculdade de designar quem as represente ou assista no 
procedimento arbitrai. 

§ 4º Competirá ao árbitro ou ao tribunal arbitral, no início do proce
dimento, tentar a conciliação das partes, aplicando-se, no que couber, o 
art. 28 desta lei. 

Art. 22. Poderá o árbitro ou o tribunal arbitral tomar o depoimento 
das partes, ouvir testemunhas e determinar a realização de perícias ou 
outras provas que julgar necessárias, mediante requerimento das partes 
ou de oficio. 

§ 1 º O depoimento das partes e das testemunhas será tomado em lo
cal, dia e hora previamente comunicados, por escrito, e reduzido a termo, 
assinado pelo depoente, ou a seu rogo, e pelos árbitros. 

§ 2º Em caso de desatendimento, sem justa causa, da convocação 
para prestar depoimento pessoal, o árbitro ou o tribunal arbitral levará 
em consideração o comportamento da parte faltosa, ao proferir sua sen
tença; se a ausência for de testemunha, nas mesmas circunstâncias, pode
rá o árbitro ou o presidente do tribunal arbitral requerer à autoridade ju
diciária que conduza a testemunha renitente, comprovando a existência 
da convenção de arbitragem. 

§ 3º A revelia da parte não impedirá que seja proferida a sentença 
arbitral. 

§ 4º Ressalvado o disposto ~o § 2º, havendo necessidade de medi
. das coercitivas ou cautelares, os árbitros poderão solicitá-las ao órgão do 
Poder Judiciário que seria, originariamente, competente para julgar a 
causa. 

§ 5º Se, durante o procedimento arbitral, um árbitro vier a ser subs
: tituído fica a critério do substituto repetir as provas já produzidas. 
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CAPÍTULO V 
Da Sentença Arbitral 

Art. 23. A sentença arbitral será proferida no prazo estipulado pelas 
partes. Nada tendo sido convencionado, o prazo para a apresentação da 
sentença é de seis meses, contado da instituição da arbitragem ou da 
substituição do árbitro. 

Parágrafo único. As partes e os árbitros, de comum acordo, poderão 
prorrogar o prazo estipulado. 

Art. 24. A decisão do árbitro ou dos árbitros será expressa em docu
mento escrito. 

§ 1 º Quando forem vários os árbitros, a decisão será tomada por 
maioria. Se não houver acordo majoritário, prevalecerá o voto do presi
dente do tribunal arbitral. 

§ 2º O árbitro que divergir da maioria poderá, querendo, declarar 
seu voto em separado. 

Art. 25. Sobrevindo no curso da arbitragem controvérsia acerca de 
direitos indisponíveis e verificando-se que de sua existência, ou não, de
penderá o julgamento, o árbitro ou o tribunal arbitral remeterá as partes à 
autoridade competente do Poder Judiciário, suspendendo o procedimento 
arbitral. 

Parágrafo único. Resolvida a questão prejudicial e juntada aos autos 
a sentença ou acórdão transitados em julgado, terá normal seguimento a 
arbitragem. 

Art. 26. São requisitos obrigatórios da sentença arbitral: 
I - o relatório, que conterá os nomes das partes e um resumo do lití-

g10; 
II - os fundamentos da decisão, onde serão analisadas as questões 

de fato e de direito, mencionando-se, expressamente, se os árbitros jul
garam por equidade; 

III - o dispositivo, em que os árbitros resolverão as questões que 
lhes forem submetidas e estabelecerão o prazo para o cumprimento da 
decisão, se for o caso; e 

IV - a data e o lugar em que foi proferida. 
Parágrafo único. A sentença arbitral será assinada pelo árbitro ou 

por todos os árbitros. Caberá ao presidente do tribunal arbitral, na hipó-
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tese de um ou alguns dos árbitros não poder ou não querer assinar a sen
tença, certificar tal fato. 

Art. 27. A sentença arbitral decidirá sobre a responsabilidade das 
partes acerca das custas e despesas com a arbitragem, bem como sobre a 
verba decorrente de litigância de má-fé, se for o caso, respeitadas as dis
posições da convenção de arbitragem, se houver. 

Art. 28. Se, no decurso da arbitragem, as partes chegarem a acordo 
quanto ao litígio, o árbitro ou o tribunal arbitral poderá, a pedido das par
tes, declarar tal fato mediante sentença arbitral, que conterá os requisitos 
do art. 26 desta lei. 

Art. 29. Proferida a sentença arbitral, dá-se por finda a arbitragem, 
devendo o árbitro, ou o presidente do tribunal arbitral, enviar cópia da 
decisão às partes, por via postal ou por outro meio qualquer de comuni
cação, mediante comprovação de recebimento, ou, ainda, entregando-a 
diretamente às partes, mediante recibo. 

Art. 30. No prazo de cinco dias, a contar do recebimento da notifi
cação ou da ciência pessoal da sentença arbitral, a parte interessada, me
diante comunicação à outra parte, poderá solicitar ao árbitro ou ao tribu
nal arbitral que: 

I - corrija qualquer erro material da sentença arbitral; 
II - esclareça alguma obscuridade, dúvida ou contradição da senten

ça arbitral, ou se pronuncie sobre ponto omitido a respeito do qual devia 
manifestar-se a decisão. 

Parágrafo único. O árbitro ou o tribunal arbitral decidirá, no prazo 
de dez dias, aditando a sentença arbitral e notificando as partes na forma 
do art. 29. 

Art. 31. A sentença arbitral produz, entre as partes e seus sucesso
res, os mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judi
ciário e, sendo condenatória, constitui título executivo. 

Art. 32. É nula a sentença arbitral se: 
I - for nulo o compromisso; 
II - emanou de quem não podia ser árbitro; 
III - não contiver os requisitos do art. 26 desta lei; 
IV - for proferida fora dos limites da convenção de arbitragem; 
V - não decidir todo o litígio submetido à arbitragem; 
VI - comprovado que foi proferida por prevaricação, concussão ou 

corrupção passiva; 
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VII - proferida fora do prazo, respeitado o disposto no art. 12, inci
so III, desta lei; e 

VIII - forem desrespeitados os princípios de que trata o art. 21, § 2º, 
desta lei. 

Art. 33. A parte interessada poderá pleitear ao órgão do Poder Judi
ciário competente a decretação da nulidade da sentença arbitral, nos ca
sos previstos nesta lei. 

§ 1 º A demanda para a decretação de nulidade da sentença arbitral 
seguirá o procedimento comum, previsto no Código de Processo Civil, e 
deverá ser proposta no prazo de até noventa dias após o recebimento da 
notificação da sentença arbitral ou de seu aditamento. 

§ 2º A sentença que julgar procedente o pedido: 
I - decretará a nulidade da sentença arbitral, nos casos do art. 32, in

ciso I, II, VI, VII e VIII; 
II - determinará que o árbitro ou o tribunal arbitral profira novo lau

do, nas demais hipóteses. 
§ 3º A decretação da nulidade da sentença arbitral também poderá 

ser argüida mediante ação de embargos do devedor, conforme o art. 741 
e seguintes do Código de Processo Civil, se houver execução judicial. 

CAPÍTULO VI 
Do Reconhecimento e Execução de 
Sentenças Arbitrais Estrangeiras 

Art. 34. A sentença arbitral estrangeira será reconhecida ou executa
da no Brasil de conformidade com os tratados internacionais com eficá
cia no ordenamento interno e, na sua ausência, estritamente de acordo 
com os termos desta lei. 

Parágrafo único. Considera-se sentença arbitral estrangeira a que te
nha sido proferida fora do território nacional. 

Art. 3 5. Para ser reconhecida ou executada no Brasil, a sentença ar
bitral estrangeira está sujeita, unicamente, à homologação do Supremo 
Tribunal Federal. 

Art. 36. Aplica-se à homologação para reconhecimento ou execução 
de sentença arbitral estrangeira, no que couber, o disposto nos arts. 483 e 
484 do Código de Processo Civil. 
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Art. 37. A homologação de sentença arbitral estrangeira será reque
rida pela parte interessada, devendo a petição inicial conter as indicações 
da lei processual, conforme o art. 282 do Código de Processo Civil, e ser 
instruída, necessariamente, com: 

I - o original da sentença arbitral ou uma cópia devidamente certifi
cada, autenticada pelo consulado brasileiro e acompanhada de tradução 
oficial; 

II - o original da convenção de arbitragem ou cópia devidamente 
certificada, acompanhada de tradução oficial. 

Art. 38. Somente poderá ser negada a homologação para o reconhe
cimento ou execução de sentença arbitral estrangeira, quando o réu de
monstrar que: 

I - as partes na convenção de arbitragem eram incapazes; 
II - a convenção de arbitragem não era válida segundo a lei à qual as 

partes a submeteram, ou, na falta de indicação, em virtude da lei do país 
onde a sentença arbitral foi proferida; 

III - não foi notificado da designação do árbitro ou do procedimento 
de arbitragem, ou tenha sido violado o princípio do contraditório, impos
sibilitando a ampla defesa; 

IV - a sentença arbitral foi proferida fora dos limites da convenção 
de arbitragem, e não foi possível separar a parte excedente daquela sub
metida à arbitragem; 

V - a instituição da arbitragem não está de acordo com o compro
misso arbitral ou cláusula compromissória; 

VI - a sentença arbitral não se tenha, ainda, tornado obrigatória para 
as partes, tenha sido anulada, ou, ainda, tenha sido suspensa por órgão 
judicial do país onde a sentença arbitral for prolatada. 

Art. 39. Também será denegada a homologação para o reconheci
mento ou execução da sentença arbitral estrangeira, se o Supremo Tribu
nal Federal constatar que: 

I - segundo a lei brasileira, o objeto do litígio não é suscetível de 
ser resolvido por arbitragem; 

II - a decisão ofende a ordem pública nacional. 
Parágrafo único. Não será considerada ofensa à ordem pública na

cional a efetivação da citação da parte residente ou domiciliada no Bra
sil, nos moldes da convenção de arbitragem ou da lei processual do país 

Revista A FORÇA POLICIAL São Paulo nº 20 out./nov./dez. 1998 131 



onde se realizou a arbitragem, admitindo-se, inclusive, a citação postal 
com prova inequívoca de recebimento, desde que assegure à parte brasi
leira tempo hábil para o exercício do direito de defesa. 

Art. 40. A denegação da homologação para reconhecimento ou 
execução de sentença arbitral estrangeira por vícios formais, não obsta 
que a parte interessada renove o pedido, uma vez sanados os vícios apre
sentados. 

CAPÍTULO VII 
Disposições Finais 

Art. 41. Os arts. 267, inciso VII; 301, inciso IX, e 584, inciso III, do 
Código de Processo Civil passam a ter a seguinte redação: 

"Art. 267 .... 
VII - pela convenção de arbitragem; " 
"Art. 301. ... 
IX - convenção de arbitragem;" 
"Art. 584 .... 
III - a sentença arbitral e a sentença homologatória de transação ou 

de conciliação;" 
Art. 42. O art. 520 do Código de Processo Civil passa a ter mais um 

inciso, com a seguinte redação: 
"Art. 520 .... 
VI - julgar procedente o pedido de instituição de arbitragem." 
Art. 43. Esta lei entrará em vigor sessenta dias após a data de sua 

publicação. 
Art. 44. Ficam revogados os arts. 1.037 a 1048 da Lei nº 3.071, de 

1° de janeiro de 1916, Código Civil Brasileiro; os arts. 101 e 1.072 a 
1.102 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Ci
vil; e demais disposições em contrário. 

Brasília, 23 de setembro de 1996; 17 5º da Independência e 108º da 
República. 

132 

Fernando Henrique Cardoso 
Nelson A. Jobim. 
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b. DECRETO FEDERAL Nº 2.632, DE 19 DE JUNHO DE 1998 

Dispõe sobre o Sistema Nacional Antidrogas, e dá outras providên-
e ias. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe 
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o 
disposto no art. 3º da Lei nº 6.368, de 21 de outubro de 1976. 

Decreta: 
Art. 1 º O Sistema Nacional Antidrogas, de que trata o art. 3° da Lei 

nº 6.368, de 21 de outubro de 1976 integra as atividades de prevenção e 
repressão ao tráfico ilícito, ao uso indevido e à produção não autorizada 
de substâncias entorpecentes e drogas que causem dependências tisica 
ou psíquica, e a atividade de recuperação de dependentes. 

Parágrafo único. Compõem o Sistema Nacional Antidrogas todos os 
órgãos e entidades da Administração Pública que exerçam as atividades 
referidas neste artigo. 

Art. 2º São objetivos do Sistema Nacional Antidrogas: 
1- formular a política nacional antidrogas; 
II- compatibilizar planos nacionais com planos regionais, estaduais 

e municipais, bem como fiscalizar a respectiva execução; 
III- estabelecer prioridades entre as suas atividades, por meio de cri

térios técnicos, econômicos e administrativos; 
IV- promover a modernização das estruturas das áreas afins; 
V- rever procedimentos de administração nas áreas de prevenção, 

repressão e recuperação; 
VI- estabelecer fluxos contínuos e permanentes de informações en

tre seus órgãos, bem como entre o seu órgão central e organismos inter
nacionais; 

VII- estimular pesquisas, visando ao aperfeiçoamento das ativida
des de sua competência; 

VIII- promover a inclusão de ensinamentos nos cursos de formação 
de professores, em todos os níveis, referentes a substâncias entorpecen
tes e drogas que causem dependência tisica ou psíquica; 

IX- promover, junto aos órgãos competentes, a inclusão de itens es
pecíficos nos currículos de todos os graus de ensino, com a finalidade de 
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esclarecer os alunos quanto à natureza e aos efeitos das substâncias en
torpecentes e drogas que causem dependência tisica ou psíquica. 

Art. 3º Integram o Sistema Nacional Antidrogas: 
I - o Conselho Nacional Antidrogas, como órgão normativo; 
II - a Casa Militar da Presidência da República, como órgão central; 
III - a Secretaria Nacional Antidrogas, da Casa Militar da Presidên-

cia da República, como órgão executivo; 
IV - o Ministério da Saúde; 
V - o Conselho Nacional de Educação; 
VI - a Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda; 
VII - o Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça; 
VII - o Ministério da Previdência e Assistência Social; 
IX - os órgãos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

que exercem atividades antidrogas e de recuperação de dependentes, me
diante ajustes específicos. 

Parágrafo único. Os órgãos mencionados neste artigo ficam sujeitos 
à orientação normativa do Conselho Nacional Antidrogas no que tange 
às atividades disciplinadas pelo Sistema, sem prejuízo da subordinação 
administrativa aos órgãos em cujas estruturas estiverem integrados. 

Art. 4° À Secretaria Nacional Antidrogas compete: 
I - planejar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades de 

prevenção e repressão ao tráfico ilícito, uso indevido e produção não au
torizada de substâncias entorpecentes e drogas que causem dependência 
tisica ou psíquica, e a atividade de recuperação de dependentes; 

II - propor a Política Nacional Antidrogas; 
III - definir estratégias e elaborar planos, programas e procedimen

tos para alcançar as metas propostas na política nacional antidrogas e, 
ainda, acompanhar a execução dessa política; 

IV - propor reformas institucionais, a modernização organizacional 
e técnico-operativa, visando ao aperfeiçoamento da ação governamental 
nas atividades antidrogas e de recuperação de dependentes; 

V - promover o intercâmbio com organismos internacionais sobre 
tráfico ilícito, crimes transfronteiriços e uso indevido de substâncias en
torpecentes e drogas que causem dependência tisica ou psíquica; 

VI - atuar, em parceria com outros órgãos governamentais, junto a 
governos estrangeiros, organismos multilaterais e a comunidade interna-
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cional para assuntos referentes às drogas ilegais e delitos conexos, à coo
peração técnica e à assistência financeira; 

VII - firmar convênios, acordos, contratos e quaisquer outros ajus
tes, objetivando o desempenho de suas atribuições; 

VIII - acompanhar a evolução e propor medidas para a redução dos 
crimes conexos com o tráfico ilícito de drogas; 

IX - propor a destinação dos recursos do Fundo de Prevenção, Re
cuperação e de Combate ao Abuso de Drogas - FUNCAB; 

X - prover os serviços de secretaria-executiva do Conselho Nacional 
Antidrogas. 

Art. 5° O Conselho Nacional Antidrogas, órgão normativo de deli
beração coletiva, vinculado à Casa Militar da Presidência da República, 
terá a seguinte composição: 

I - o Chefe da Casa Militar da Presidência da República, que o pre
sidirá; 

II - o Secretário Nacional Antidrogas; 
III - representantes dos seguintes Ministérios, titular e suplente, in-

dicados pelos respectivos Ministros de Estado; 
a) um da Saúde; 
b) um da Educação e do Desporto; 
c) um da Previdência e Assistência Social; 
d) um das Relações Exteriores; 
e) dois da Justiça, sendo um obrigatoriamente do órgão de repressão 

a entorpecentes; 
IV - um do Estado-Maior das Forças Armadas; 
V - um jurista de comprovada experiência em assuntos de entorpe

centes e drogas afins, indicado pelo Ministro de Estado da Justiça; 
VI - um médico psiquiatra de comprovada experiência e atuação na 

área de entorpecentes e drogas afins, indicado pela Associação Médica 
Brasileira. 

§ 1 º O Secretário Nacional Antidrogas substituirá o Presidente do 
Conselho Nacional Antidrogas em suas ausências e impedimentos. 

§ 2º Os membros referidos nos incisos III a VI serão designados 
pelo Presidente da República para mandato de dois anos, permitida a re
condução. 
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§ 3º Os membros do Conselho Nacional Antidrogas não farão jus a 
nenhuma remuneração, sendo seus serviços considerados de relevante in
teresse público. 

§ 4° As eventuais despesas com viagens dos conselheiros referidos 
nos incisos V e VI correrão à conta da Secretaria Nacional Antidrogas, e 
a dos demais membros por conta dos órgãos que representam. 

Art. 6° Ao Conselho Nacional Antidrogas compete: 
I - aprovar a Política Nacional Antidrogas; 
II - exercer orientação normativa sobre as atividades antidrogas e de 

recuperação de dependentes; 
III - aprovar a destinação dos recursos do FUNCAB; 
IV - acompanhar e avaliar a gestão dos recursos do FUNCAB e o 

desempenho dos planos e programas da Política Nacional Antidrogas; 
V - elaborar seu regimento interno; 
VI - integrar ao Sistema os órgãos congêneres dos Estados, do Dis

trito Federal e dos Municípios. 
Art. 7º As decisões do Conselho Nacional Antidrogas deverão ser 

cumpridas pelos órgãos da Administração Pública Federal integrantes do 
Sistema, sob acompanhamento da Secretaria Nacional Antidrogas. 

Art. 8º O detalhamento das competências do Conselho Nacional 
Antidrogas e suas condições de funcionamento serão determinadas em 
regimento interno elaborado pelo plenário e aprovado pelo Chefe da 
Casa Militar da Presidência da República. 

Art. 9º Extinto o Departamento de Entorpecentes da Secretaria Na
cional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, o Chefe da Casa 
Militar da Presidência da República e o Ministro de Estado da Justiça 
disporão em ato conjunto sobre a transferência do acervo patrimonial ne
cessário ao funcionamento da Secretaria Nacional Antidrogas da Casa 
Militar da Presidência da República. 

Art. 10. Ficam revogados os Decretos nºs 85.110, de 2 de setembro 
de 1980, 86.856, de 14 de janeiro de 1982, 89 .283, de 1 O de janeiro de 
1984 e 93.171, de 25 de agosto de 1986. 
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Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 19 de junho de 1998; 
Fernando Henrique Cardoso 
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e. LEI ESTADUAL Nº 9.628, DE 06 DE MAIO DE 1997 

Institui o Sistema de Saúde Mental da Polícia Militar 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a 

seguinte lei: 
Artigo 1 º - Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Sistema de 

Saúde Mental da Polícia Militar do Estado de São Paulo, subordinado à 
Diretoria de Saúde da Corporação, composto por equipe multiprofissio
nal do Quadro de Oficiais de Saúde (QOS) realocados para o Quadro 
Complementar de Oficiais de Saúde (QCOS). 

§ 1 º - Vetado. 
§ 2° - O Sistema de Saúde Mental tem por objetivo o bem-estar 

biopsicossocial dos policiais militares, bem como assistir aos acometidos 
de transtorno mental. 

§ 3° - A subordinação técnica do Sistema de Saúde Mental da 
Polícia Militar à Diretoria de Saúde visa à unidade do ambiente multi
profissional, unidade de direção técnica, racionalização e alocação dos 
recursos com eficiência, na realização da Política de Saúde Mental da 
Corporação, na busca da qualidade total do serviço sob os ditames da 
ótica profissional e afirmação da cidadania dos policiais militares aco
metidos de transtorno mental. 

§ 4° - Ao Sistema de Saúde Mental cabe o planejamento, execução, 
controle, fiscalização e avaliação de todas as atividades relacionadas à 
saúde mental do policial militar, visando ao pleno gozo de seu potencial 
fisico e mental. 

§ 5º - Deve-se assegurar o reconhecimento e a valorização de práticas 
multiprofissionais no tratamento de saúde mental dos policiais militares. 

§ 6º - Vetado. 
1. vetado; 
2. vetado. 
Artigo 2º - O Sistema de Saúde Mental da Polícia Militar será nor

teado pelas seguintes diretrizes e princípios: 
I - universalizar o acesso dos policiais militares às ações e aos ser

viços em todos os níveis de atenção à saúde mental; 
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II - integralidade de atendimento pleno aos policiais militares, obje
tivando a proteção e o desenvolvimento do seu potencial biológico e psi
cossocial; 

III - resolubilidade dos serviços e ações de saúde mental dos poli
ciais militares em todos os níveis de assistência; 

IV - recionalidade da organização dos serviços do Sistema de Saúde 
Mental, visando à otimização dos meios disponíveis e melhor relação 
custo-beneficio, suprimindo-se a duplicação dos recursos para fins idên
ticos ou equivalentes; 

V - planejamento das ações e serviços, visando a satisfazer as 
necessidades de saúde mental dos policiais militares, regionalizando e 
hierarquizando o atendimento preventivo; 

VI - vetado; 
VII - vetado; 
VIII - vetado; 
IX - os policiais militares acometidos de transtorno mental terão 

direito a tratamento em ambiente o menos restritivo possível, levando-se 
em conta o exercício da sua cidadania; 

X- vetado; 
XI - devem ser assegurados os direitos indisponíveis dos policiais 

militares acometidos de transtorno mental, especialmente durante a inter
nação psiquiátrica involuntária; 
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XII - vetado. 
Artigo 3º - Vetado: 
I - vetado; 
II - vetado; 
III - vetado. 
Parágrafo único - Vetado: 
I - vetado; 
II - vetado; 
III - vetado. 
IV - vetado; 
V - vetado; 
VI - vetado; 
VII - vetado. 
Artigo 4º - Vetado: 
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I - vetado; 
a) vetado; 
b) vetado; 
c) vetado; 
II - vetado; 
a) vetado; 
b) vetado; 
c) vetado; 
d) vetado; 
e) vetado; 
f) vetado; 
g) vetado. 
Artigo 5º - Vetado. 
Parágrafo único - Vetado. 
Artigo 6° - Vetado. 
Artigo 7º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

Palácio dos Bandeirantes, 06 de maio de 1997. 
Mário Covas 
Yoshiaki Nakano - Secretário da Fazenda 
José Afonso da Silva - Secretário da Segurança Pública 
Walter Feldman - Secretário - Chefe da Casa Civil 
Antônio Angarita - Secretário do Governo e Gestão Estratégica 
(Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 06 de maio de 1997) 

Revista A FORÇA POLICIAL São Paulo nº 20 out./nov./dez. 1998 139 



. .,.,- ""'" • 1 rm l"-·-"" 



IX. JURISPRUDÊNCIA 

a. PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL JUSTIÇA FEDERAL 

ACÓRDÃO 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (MEDIDA 
LIMINAR) 1517- 6 

ORIGEM: 
RELATOR: 
REQUERENTE: 

REQUERIDOS: 

UNIÃO FEDERAL 
MINISTRO MAURÍCIO CORRÊA 
ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍ
CIA DO BRASIL - ADEPOL - BRASIL (Art. 
103, inciso IX, da CF) 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA e CONGRES
SO NACIONAL 

Dispositivo Legal Questionado: 

Artigo 3° e seus§§ da Lei Federal nº 9.034, de 03 de maio de 1995. 
Dispõe sobre a utilização de meios operacionais para a prevenção e 

repressão de ações praticadas por organizações criminosas. 

Art. 3° - Nas hipóteses do inciso III do art. 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 ri
goroso 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. 

§ 2° - O juiz, pessoalmente, fará lavrar auto circunstanciado da dili
gência, relatando as informações colhidas oralmente e anexando cópias 
autênticas dos documentos que tiverem relevância probatória, podendo, 
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para esse efeito, designar uma das pessoas referidas no parágrafo ante
rior como escrivão ad hoc. 

§ 3º - O auto de diligência será conservado fora dos autos do pro
cesso, em lugar seguro, sem intervenção de cartório ou servidor, somente 
podendo a ele ter acesso, na presença do juiz, as partes legítimas na cau
sa, que não poderão dele servir-se para fins estranhos à mesma, e estão 
sujeitas às sanções previstas pelo Código Penal em caso de divulgação. 

§ 4º - Os argumentos de acusação e defesa que versarem sobre adi
ligência serão apresentados em separado para serem anexados ao auto da 
diligência, que poderá servir como elemento na formação da convicção 
final do juiz. 

§ 5º - Em caso de recurso, o auto da diligência será fechado, lacrado 
e endereçado em separado ao juízo competente para revisão, que dele to
mará conhecimento sem intervenção das secretarias e gabinetes, devendo 
o relator dar vistas ao Ministério Público e ao Defensor em recinto isola
do, para o efeito de que a discussão e o julgamento sejam mantidos em 
absoluto segredo de justiça. 

Fundamentação Constitucional 
Artigo 5º, incisos LIV, LVI e LX; 
Art. 144, § 1 º, inciso IV, e § 4º. 

Decisão 

Resultado da Liminar: 
Indeferida 

Decisão da Liminar: 
Por maioria de votos, o Tribunal indeferiu o pedido de medida li

minar, vencidos os Ministros Ilmar Galvão, Marco Aurélio e o Presiden
te (Ministro Sepúlveda Pertence). Ausentes, justificadamente, nesse jul
gamento, os Ministros Nelson Jobim e Sydney Sanches. 

Data do Julgamento da Liminar: Plenário, 30/04/1997. 

Resultado de Mérito: 
Aguardando Julgamento. 
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