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Moradia C.D.H.U. 
Um Condomínio fechado, exclusivo para policiais militares. 

Auxílio financeiro. A APOMI foi buscar para você a melhor taxa de mercado: 
apenas 3.6%, agora pelo Banco Real. P.S V61ido somente para os nossos associados. 

E você ainda conta com muito mais sendo sócio da APOMI: 

Cursos 
Curso preparatório para cabos e sargentos, inteiramente gr6tis. 
Supletivo 2° grau (inclusive para dependentes e civís) 

Assistência iurídica. 
Você conta com mais de 30 advogados em todo o Estado de São Paulo selecionados pela APOMI. 

Auxíllio natalidade. 
Uma ajuda financeira que a APOMI reserva para o novo integrante da família do policial. 

Cabeleireiro e Manicure. 
Inteiramente gr6tis para você nosso novo associado e também paro os seus dependentes. 

Plavcenter, Parque da Mônica e Parque do Gugu. 
Seus filhos võo adorar. E você também, porque tudo tem desconto para o associado da APOMI. 

Convênios: 
Lojas de roupas, calçados, além de outras conveniências. 

Mais vantagens: . 
Psicólogos/ Médicos/ Dentistas/ Oticas / Auxilio funeral/ Auxílio carcerário/ Alfaiataria/ Auto Escolas! Eventos. 

Agora que você sabe de todas as vantagens, volte à página anterior, 
preencha a proposta com seus dados e seio bem-vindo à APOMI. 

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO • FORMULÁRIO CDP 11-03 

DADOS DA CONSIGNATÁRIA: 

DADOS DO ASSOCIADO: 

DADOS DA CONSIGNAÇÃO: 

ASSINATURA DO ASSOCIADO: 

ASSINATURA DA CONSIGNATÁRIA: 

CÓDIGO DA CONSIGNATÁRIA: dever6 ser preenchido com o código da 
consignat6ria. Ex 09712Q DC: Dígito çonferídor Ex. 8 
NOME DA CONSIGNATARIA: dever6 ser preenchido com o nome e 
abreviatura constantes do contraio de consignação junto o PMESP 
Ex: Associação dos Policiais Militares Deficientes Físicos do Estado de 
Sõo Paulo- APMDFESP. 

RE: preencher da direita para a esquerda com o RE (Registro Estatístico) 
do PM associado. 
DC: preencher com o dígito do RE (Registro Estatístico) do PM associado. 
POSTO / GRAD.: preencher com a sigla correspondente ao posto 
(para oficiais) ou Graduação ( para Praças) 
Ex: 1° Ten.PM (lºTenenle PM) ou 1° Sgt. PM {1° Sargento PM) 

Nº QE ORDEM: ordem de preenchimento. 
ESPECIE: preencher com o código da espécie consignado relativa ao 
desconto a ser efetuado em Folha de Pagamento PM. Ex: código da 
espécie 39. 
DESCRIÇAO DA ESPÉCIE: preencher com o descrição, por extenso, do 
código do espécie. 
Ex: para código da espécie 30 a descrição será mensalidade. 
PERIODO: preencher com a data de início e término da referência do 
desconto no formato. 
DDMMAAAAA Ex 25081997 até 25091997. 
OBS. para períodos indeterminados, preencher somente o dota de início 
do desconto, preenchendo a dota de término com zeros. EX: 25081997 
até 00000000. 

DATA : preencher com a dota de preenchimento do formulário. 
(A) : assinatura do associado 

DATA: preencher com a chancela da empresa consignante e assinatura 
do representante da entidade. 
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I. CARTA DE CURITIBA -ABRIL DE 1999 

DECLARAÇÃO AO POVO BRASILEIRO E, EM ESPECIAL, ÀS 
AUTORIDADES RESPONSÁVEIS PELA SEGURANÇA 

PÚBLICA DO PAÍS. 

O Conselho Nacional dos Comandantes Gerais das Polícias 
Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil, reunido no 
XIX Encontro Nacional de Comandantes Gerais, na cidade de Curitiba, 
Estado do Paraná, unanimemente, decide declarar que: 

1. Urge o estabelecimento de uma Política Nacional de Segurança 
Pública e elaboração de um Plano Nacional de Segurança Pública com a 
participação dos subsistemas Policial, Defensoria, Ministério Público, 
Judiciário e Penitenciário, face a interdependência das atividades neles 
desenvolvidas e, ao mesmo tempo, integrando os esforços dos problemas 
da área. A soma de esforços, no plano estadual, passa pela indispensável 
integração das organizações policiais para uma melhor prestação de 
serviços à população, sendo absolutamente inconveniente a unificação 
das mesmas. 

2. O respeito aos Direitos Humanos e à dignidade das pessoas é 
compromisso das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, 
como agências de defesa e proteção da vida e da integridade do cidadão. 
Em decorrência desse dever funcional, essas organizações 
implementaram parceria com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, 
desenvolvendo o Programa de Treinamento em Direitos Humanos que 
está se realizando em todas as Polícias Militares brasileiras. 

3. Segurança Pública, quando não é a primeira, normalmente está 
entre as três principais aspirações do cidadão brasileiro. Essa realidade 
exige que, de forma correspondente, haja investimentos que permitam 
valorizar Ó policial militar e o bombeiro militar, possibilitando-lhes 
melhor responder à crescente e já excessiva demanda por serviços de 
segurança pública, que ameaça superar a capacidade de atendimento 
desses órgãos especializados. 
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4. Há grave apreensão pela escalada da criminalidade e violência 
urbana e rural, cujas causas devem ser trabalhadas por outras políticas 
públicas (não só a de segurança pública que atua sobre os efeitos) e que, 
por isso, está a exigir ação conjunta do poder constituído com vistas a 
evitar conseqüências danosas à vida social e ao Estado Democrático de 
Direito. 

5. As Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, 
representados por mais de 500.000 profissionais, são os mais autênticos 
e legítimos órgãos de defesa e proteção social, pois, para a maioria da 
população o policia] militar e o bombeiro militar constituem-se, não só 
no agente público mais visível, mas também no único acessível com um 
simples aceno ou telefonema, sem burocracia de qualquer natureza ou 
custos adicionais. 

6. A Ética Profissional, permanente apanágio dos militares 
estaduais, está sendo fortalecida com a aprovação pelo Conselho, em 
1998, do Regulamento de Ética Profissional que, atualmente, está 
implementado por Decretos do Executivo em diferentes Estados da 
União. 

7. A formação e o preparo técnico evolui, com a aprovação dos 
Currículos Básicos para os Cursos de Formação Profissional e com a 
exigência de 2º Grau para ingresso como Soldado de Polícia Militar ou 
de Bombeiro Militar, na maioria das Unidades da Federação. 

8. Torna-se urgente e necessária a revisão e atualização das Leis 
Penal, Processual Penal e de Execução Penal, comuns e militares, 
adequando-as à realidade presente e possibilitando maior eficácia ao 
funcionamento dos aparatos policial, de justiça e prisional, em benefício 
de toda a população. 

9. O combate à criminalidade e à impunidade exige atuação 
dinâmica dos órgãos de Defesa Social. Nesse sentido, os interesses da 
população são melhor atendidos com a interpretação do artigo 69 da Lei 
9099/95 (Juizados Especiais), de que "autoridade policial também é o 
policial de rua, o Policial Militar, não constituindo, portanto, atribuição 
exclusiva da Polícia Judiciária a lavratura de Termos Circunstanciados", 
conforme manifestado na Carta de São Luís do Maranhão, no XVII 
Encontro do Colégio de Desembargadores Corregedores-Gerais de 
Justiça do Brasil, em 05 de março de 1999. 
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1 O. No interesse da população brasileira, as Polícias Militares 
intensificarão as ações regionais contínuas e integradas nas divisas dos 
Estados e nas fronteiras, visando defender o cidadão das ações de 
quadrilhas e do crime organizado ou semi-organizado que atuam de 
forma itinerante, sem respeitar limites de ordem legal e geográfica. 

11. As Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares 
reiteram as sugestões no sentido de regulamentar o parágrafo 7º, do 
artigo 144, da Constituição Federal; criar, por lei, um Fundo Nacional de 
Segurança Pública, assim como ampliar a atuação da Secretaria Nacional 
de Segurança Pública, postuladas nas Cartas de Foz do Iguaçu 
(Agosto/97), Recife (Abril/98) e Belém (Agosto/98), todas de 
competência da União e até hoje não implementadas. 

CONCLUSÃO 

Os integrantes do Conselho Nacional de Comandantes Gerais das 
Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares do Brasil, cônscios 
de seus deveres como dirigentes de Instituições que são, em realidade, 
agências publicas de socorro e proteção comunitária, e preocupados com 
que seus comandados prestem um serviço cada vez melhor à população 
brasileira, tomaram as deliberações acima e, para conhecimento das 
autoridades e da sociedade, editam a presente Carta. 

Curitiba, Paraná, em 09 de abril de 1999. 
Luiz Fernando de Lara, Cel PM/PMPR - Presidente; 
Benjamim Ferreira Bispo, Cel BM/CBMDF - l Vice-Presidente; 
Luiz Gonzaga da Silva Dutra, Cel BM/CBMPE - 2 Vice-Presidente; 
Faustino A. Gonçalves Neto, Cel PM/PMPA - Coordenador da Regional 
Norte; 
Francisco Mauro A. Benevides, Cel PM/PMCE - Coordenador da 
Regional Nordeste; 
Antônio Ribeiro da Cunha, Cel PM/PMDF - Coordenador da Regional 
Centro-Oeste; 
Rui Cesar Melo, Cel PM/PMESP - Coordenador da Regional Sudeste; 
Walmor Backes, Cel PM/PMSC - Coordenador da Regional Sul. 
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II. A POLICIA MILITAR E O JUDICIARIO PAULISTA 

ÁL V ARO LAZZARINI, Desembargador, 
3º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo, Professor de 
Direito Administrativo da Academia de 
Polícia Militar do Barro Branco e Membro 
ativo da Associação Internacional dos 
Chefes de Polícia. 

Criada pelo Conselho da Presidência da Província de São Paulo, em 9ª 
Seção Ordinária realizada em 15 de dezembro de 1831, sendo o seu Presidente 
o ínclito Brigadeiro Raphael Tobias de Aguiar, a Polícia Militar do Estado de 
São Paulo vem auxiliando, desde os seus primórdios, os trabalhos do Poder 
Judiciário na efetivação das ordens dele emanadas, quando necessária a 
remoção de eventuais obstáculos que jurisdicionados possam opor ao 
cumprimento dos mandados judiciais e garantindo, pelo cumprimento de suas 
missões, a segurança e tranqüilidade ao povo paulista. 

Alias, a Ata de sua criação previu o efetivo de 130 praças - "os 
cento e trinta de trinta e um", como diz a canção de letra do genial poeta 
Guilherme de Almeida -; e acrescentou ser "número este indispensável 
para a manutenção da tranqüilidade pública, e auxílio da Justiça". 

Durante os seus mais de cento e sessenta e outro anos de profícua 
existência, a Milícia Bandeirante trocou de nome diversas oportunidades, 
porém, nunca trocou de ideal: o do dever, sempre o dever, por São Paulo 
e pelo Brasil. E, assim, tem levado avante o estandarte de quem é leal e 
constante na 1uta pelo Direito, pela realização da Justiça, nem que seja 
com o sacrifício da própria vida dos seus integrantes. 

Para bem desempenhar as suas árduas missões, a atual Polícia 
Militar do Estado de São Paulo tem preparado seu efetivo no plano 
intelectual, menta] e físico, nos diversos Cursos de Formação, 
Especialização e Aperfeiçoamento que mantém, em todos os círculos, a 
fim de que não vingue o "direito da força", e sim a "Força do Direito", 
não a violência e sim respeito à Justiça. Esse é o ensinamento 
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fundamental da vetusta Academia de Polícia Militar do Barro Branco, 
por exemplo, da qual este autor fala como conhecedor de causa, com o 
orgulho de tê-la cursado e ser seu Professor de Direito Administrativo. 

Na verdade, para o atendimento da própria necessidade do serviço, 
dispensa-se ao aluno e ao profissional policial militar uma carga horária 
nas disciplinas de ciências jurídicas e afins bem maior do que as de 
ensino puramente militar, as quais, embora não descuradas, não 
representam a atividade fim da Polícia Militar, qual seja, a de 
policiamento ostensivo fardado e armado. 

No campo do preparo profissional, mormente, há uma grande 
aproximação do Poder Judiciário e também do Ministério Público e da 
nobre classe dos Advogados, que têm representantes como freqüentes 
instrutores e convidados palestrantes, nas diversas atividades de ensino 
promovidas pela Polícia Militar, no estudo da aplicação das ciências 
jurídicas para o bom desempenho da função policial militar. 

Os policiais militares não são, no entanto, os únicos a aprenderem 
com tal experiência. Existe já tradicional e intenso intercâmbio cultural e 
profissional, culminando na efetiva integração aos quadros da 
Magistratura paulista, do Ministério Público e à classe dos Advogados, 
de dignos representante oriundos da Policia Militar, sendo vários os 
exemplos de destacados profissionais que trazem consigo o 
conhecimento e a vivência que tanta falta faz ao operador do Direito 
adstrito ao exclusivo estudo da norma legal. 

Trata-se da observação prática do fator humano, a intervenção 
necessária e imediata nos mais diversos conflitos de interesses 
individuais que poderão ser levados à juízo, a eficaz complementação do 
conhecimento jurídico no policiamento de rua - onde se aprendem coisas 
que só a rua, e não os livros, ensina; onde se aprende a tomar decisões 
críticas em questão de segundo, como abordar ou não um suspeito, 
persegui-lo ou não persegui-lo, atirar ou não atirar, tudo isso com a 
incômoda certeza de que outros, aqueles que terão tempo para analisar, 
estarão prontos para julgar e condenar aquilo que fizera ou aquilo que 
não tinha feito, como lembra George L. Kirkham, ilustre Professor da 
Escola de Criminologia da Universidade da Flórida, no conhecido artigo 
doutrinário "De professor a policial", Publicado em Seleções do Reader' s 
Digest, março de 1975, p. 84. 
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Para cumprir o seu propósito no campo operacional, em função do 
qual foi criada em 1831, cabe à Milícia Bandeirante a responsabilidade 
legal e constitucional de executar, com exclusividade, em todo o Estado 
de São Paulo, o policiamento e os serviços de prevenção e extinção de 
incêndios, busca e salvamento. Assim é que executa hoje, sem prejuízo 
das missões próprias do Corpo de Bombeiro e da Defesa Civil, as 
modalidades de policiamento urbano e rural, trânsito, fluvial e lacustre, 
motorizado (Rádio Patrulha e outros), recintos fechados de freqüência 
pública, rodoviário (rodovias estaduais e municipais), florestal e de 
mananciais, locais e recintos destinados à prática de desportos ou à 
diversão pública, repartição públicas (á exemplo do efetivo que garante a 
segurança nos principais propnos do Poder Judiciário, sob 
responsabilidade da Assessoria Policial Militar do Tribunal de Justiça 
(APMTJ), segurança externa dos estabelecimentos penais do Estado e, 
ainda, a escolta e apresentação de presos em juízo. 

No seu atual trabalho ao lado do Poder Judiciário, a mesma 
Corporação de Tobias de Aguiar se prepara hoje para os desafios do novo 
século, às vésperas da mudança do milênio. Um desses desafios se trata 
exatamente de prover a segurança necessária ao funcionamento do novo 
Fórum Criminal Central a ser brevemente instalado na Barra Funda, em 
São Paulo, bem com a escolta e apresentação dos presos às audiência das 
Varas Criminais e Tribunais do Júri que, em número suficiente, 
funcionarão no prédio que possui 114.000 m2 de área construída em 
quatro pavimentos. 

O esforço conjunto vem em tempo de atender satisfatoriamente ao 
crescente aumento da demanda de processos criminais, conseqüência 
direta dos atuais índices de criminalidade que têm recebido resposta 
imediata do trabalho policial. Assim, o Poder Judiciário Paulista, com o 
apoio da Polícia Militar, poderá proporcionar à população um 
atendimento à altura da grandeza e pujança da Capital Paulista, 
cumprindo em melhores condições de trabalho a sua parte no ciclo da 
persecução criminal, o qual se encerrará com o efetivo cumprimento da 
pena aplicada. 

Destaca-se nessa tarefa, pela função de ligação entre as missões 
desenvolvidas pela Polícia Militar, seu Comando Geral e o Judiciário 
Paulista, além da prestação de apoio direto à Magistratura, realização das 
escoltas internas ( apresentação do preso escoltado em juízo) e segurança 

Revista A FORÇA POLICIAL São Paulo nº 23 jul./ago./set. 1999 15 



1 ,------------------------------~-

da sede do Poder Judiciário e dos principais Fóruns de São Paulo, a 
APMTJ, que se trata da Unidade Policial Militar reconhecida no Tribunal 
de Justiça como tradicional "Gabinete Militar da Presidência". 

Em síntese, com o lastro da sua história de defesa da paz social e 
em franco aperfeiçoamento para se adaptar às reais necessidades do povo 
paulista, a Polícia Militar do Estado de São Pau]o continua ve]ando 
incansavelmente pe]a tranqüi1idade e segurança pública e efetivamente é 
a auxiliar indômita da Justiça: a Corporação de Tobias de Aguiar voltada 
ao cumprimento do dever legal de levar avante o estandarte da ordem e 
da lei, de quem é leal e constante na luta pelo Direito, pe]a realização da 
justiça. Sempre. 
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III. OS LIMITES DA DISCRICIONARIEDADE DO PODER DE 
POLÍCIA. 

MAURÍCIO GARIBE, Formado em Ciências 
Jurídicas pela Faculdade.de Direito da Universidade 
de São Paulo (USP); Professor de Direito Penal das 
"Faculdades Anchieta"; Juiz de Direito da 1" Vara 
Criminal da Comarca de Jundiaí SP; Juiz da 65ª 
Zona EJeitoral 
ALAOR SILVA BRANDÃO, Coronel da Polícia 
Militar do Estado de São Paulo; Antigo Professor 
dos Cursos Superior de Po1ícia e de 
Aperfeiçoamento de Oficiais da Polícia Militar do 
Estado de São Paulo; Vice-Presidente do Clube dos 
Oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 

1. introdução; 2. Atributos do ato de policia; 3. A discricionariedade 
no ato de policia; 4. A autoridade; 5. Limites do poder de policia; 6. 
Conclusões; Bibliografia. 

1. INTRODUÇÃO 

A Sociedade é um ser vivo, e por isso é dinâmica e está em 
constante mutação. Os indivíduos que a formam entram em relação uns 
com os outros e tecem uma trama que a vai constituir. 

O caráter desses indivíduos também é muito variável, fazendo com 
que essa trama não seja uniforme, seja no espaço, seja no tempo 1

• Sendo 
um conjunto de indivíduos, a Sociedade não é a sua soma, nem mesmo 
sua média, sendo antes sua síntese. 2 

Essa síntese , obviamente, se altera continuamente, criando as 
variações que destinguem os diversos grupos de pessoas de país para 
país, e de época para época. 

1 Alaor Silva Brandüo Ensaio Sobre a Unificação Policial - in Anais do III Congresso 
Brasileiro das Polícias Militares 

2 Alcides Rosa - Noções de Direito Civil 
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Nessa perene variação, contudo certos valores permanecem 
constantes. São aqueles fatores que mantém coesa a Sociedade e por isso 
são por ela altamente protegidos. Os atos que violentam esses valores 
constituem aquilo que chamamos de atos delituosos. A esses valores 
preservados é que chamamos de bem, comum. 

O Estado - lato sensu para a proteção desse bem comum, é 
dotado de poderes administrativos ; dentre estes, surge, com destaque, o 
poder de polícia administrativa, que a administração Pública exerce 
sobre as atividades e bens que possam afetar a coletividade. 3 

O mestre Álvaro Lazzarini, aliás, já nos ensina que: 

"Poder de Polícia é o conjunto de atribuições da Administração 
tendentes ao controle dos direitos e liberdades das pessoas naturais ou 
jurídicas, a ser inspirado no bem comum"( gr(lo nosso). 

Resumindo esses conceitos pode-se, sem receio de errar, concluir 
que o Poder de Polícia é uma faculdade do Estado estabelecida com o 
fito de preservar o bem comum, que como vimos, é o conjunto dos 
valores que mantém coesa a Sociedade. 

2. ATRIBUTOS DO ATO DE POLÍCIA 

Para o exercício do seu Poder de Polícia, o Estado precisa agir 
sobre os cidadãos, impedindo que estes atuem contra o tão protegido bem 
comum; para isso tem que gozar de certas prerrogativas, sem as quais 
não seria possível a consecução de suas metas. Essas prerrogativas são o 
que chamamos de atributos do ato de polícia, e que, como sabemos, são 
três: 

A auto executoriedade é a faculdade que tem a administração de 
julgar e executar sua decisão, sem a intervenção do Poder Judiciário. 

A coercibilidade é a imposição das medidas necessárias para a 
garantia do cumprimento do ato de polícia. 

Finalmente, a discricionariedade é a livre escolha da oportunidade 
e da conveniência do exercício do Poder de Polícia, bem como da 

3 Hely Lopes Meirelles - Direito Administrativo 
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aplicação das sanções e do emprego dos meios que visem atingir as 
finalidades que o ato de polícia tem por escopo.4 

3. A DISCRICIONARIEDADE NO ATO DE POLÍCIA 

Conquanto, por razões de sistematização, tenhamos que dividir os 
atributos do ato de polícia em três partes, verdade é que a 
discricionariedade está presente nos três casos. 

Ao ser aplicada a auto-executoriedade, é feito um julgamento por 
quem o aplica, e esse julgamento é obviamente, discricionário. 

Ao ser exercida a coercibilidade, a ação imperativa imediata é um 
ato discricionário. 

Diante disso, observa-se que o estudo da discricionariedade é, 
senão o mais importante, o mais necessário para a perfeita compreensão 
da faculdade do poder de polícia. 

4. A AUTORIDADE 

Para a proteção do bem comum o Estado se embasa na sua 
institucionalização de autoridade, e com ela exerce todos os poderes, 
quer políticos, quer administrativos. 

Cabe, portanto, uma reflexão sobre os fundamentos da autoridade, 
visto ser ela, por sua vez, que fundamenta os poderes do Estado. 5 

A autoridade, inicialmente, foi considerada de origem divina. 
Observamos que na Bíblia os reis eram um misto de políticos e 
religiosos. No Egito, os faraós, que detinham todo o poder, se 
consideravam, filhos de Osiris, o maior dos deuses. Mesmo na 
pragmática Roma dos Césares, estes se diziam semi deuses, dando 
conotação divina aos seus atos. Os reis medievais se consideravam 
portadores de investidura divina, usando a religião para referendar seus 
atos. 

4 Hely Lopes Meirelles op.cit. 
5 Estado, neste trabalho se refere ao poder política e juridicamente constituído, quer 
seja federal, estadual ou municipal 
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Esse tipo de conceito perdurou por milênios, só vindo a ser 
contestado pela época dos iluministas, e com as conquistas obtidas pelos 
súditos sobre seus monarcas, isso por volta do século XVII. 

Como é fácil verificar, a idéia de que autoridade é uma faculdade 
jurídica e não religiosa, é bem recente. 

A partir, principalmente, da Revolução Francesa, obra evidente do 
iluminismo, é que se passou a considerar que a fonte dos poderes 
po1íticos e administrativos dos Estados está na Sociedade. 

Antes disso, os poderes eram exercidos sem limites pelos chefes de 
clãs, reis e imperadores. Foi a noção da limitação dos direitos dos 
cidadãos em beneficio da coletividade, e da limitação dos próprios 
poderes do Estado, que conduziu à existência do que hoje chamamos 
"Estado de Direito" .6 

A existência do Estado de Direito, como se vê, pressupõe uma 
auto-limitação da autoridade, sem o que seria impossível o 
estabelecimento de um ordenamento estável. 

Se em épocas passadas o poder absoluto podia ser exercido com 
uma explicação de inspiração divina, como vimos acima, em nossos 
dias, com as facilidades de comunicação, e com a evolução do 
sentimento de cidadania, ta] prática é inimaginável. 

Consequentemente, todas as manifestações do poder tendem a 
possuir as mesmas limitações. Caso assim não fosse, estaria aberta uma 
válvula para o desarme de todo o arcabouço do Estado de Direito. 

É bem verdade que, de início, o conceito de autoridade não foi 
aceito pelos primeiros teóricos da própria Revolução. Não nos 
esqueçamos da instituição do culto à "Razão", pelos jacobinos.7 A noção 
que tinham era de que, com o uso da Razão não necessitaríamos da 
autoridade. 

As doutrinas ditas revolucionárias, quase todas, se voltam contra o 
princípio da autoridade, por temerem, não pelo seu uso, mas pelo abuso, 
que não é, evidentemente sua forma mais sadia, constituindo antes uma 
manifestação patológica. 

6 Nelson Schiesari - "Direito Administrativo" 
7 Pierre Gaspar Chaumette, sindico da comuna de Paris em 1793, introduziu o Culto da 
Razão como substituição a qualquer outro tipo de religião. Foi decapitado em 1974, 
morrendo com ele a nova religião. 
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Em nosso meio, desde a Independência, as Constituições 
atribuíram a fonte de poder, ou à Nação, 8 ou ao povo.9 

Considerando que "povo" é o "conjunto de indivíduos que falam a 
mesma língua, tem costumes e hábitos idênticos, afinidade de interesse, 
uma história e tradições comuns", 10 observa-se que o uso dessa 
expressão como fonte de poder é algo impróprio, pois falta a essa 
definição o conteúdo político e jurídico, que dá o status de Nação a 
qualquer povo. Fala-se muito, hoje do povo palestino, do povo curdo, do 
povo cigano. Como esses aglomerados humanos não se organizaram em 
Sociedade, não é licito falar-se em um Poder deles emanando. Daí, ser 
preferível, para o escopo deste trabalho, o uso de "Sociedade" em lugar 
de "povo", para caracterizar a fonte de poder de uma forma mais lógica. 

De qualquer maneira, no Estado de Direito, por definição, se auto 
limita, justamente por que o direito contra o arbítrio faz parte do bem 
comum que o próprio Estado se propõe a preservar. 

5. LIMITES DO PODER DE POLÍCIA 

O atributo Discricionariedade, invocado pelos agentes da 
Autoridade do Estado, 11 deve ser analisado com carinho. 

Todo o exercício do Poder esta vinculado à competência do agente, 
à finalidade de interesse público ou social e à existência de motivos para 
o ato. 12 

8 A Constituição do Império assim o fazia em seu artigo 12. 

9 Constituição de 1934 , art 2º ; Carta Constitucional de 1937, art. 1 º ;Const. De 1946. 
Art. l º ; Const de l 967, par.1 º; Carta Constitucional de 1969, par. 1 º do art.l º; Const. 
De 1988, par único do art. 1 º. 
1º Antônio Geraldo da Cunha - Dicionário Etimológico Nova Fronteira 
11 Considerando que o detentor da Autoridade é sempre o Estado, todos os seus 
prepostos são agentes dessa autoridade. Não estamos aqui nos reportando à 
"autoridade" referida no artigo 4º do Código de Processo Penal, pois, mesmo aquele 
conceito, dentro dos princípios que estamos expondo, é particularíssimo, e um tanto 
forçado.Cf. Carl J.Friedrich - La Autoridad 
12 Sergio de Andrada Ferreira - Poder e Autoridade da Polícia Administrativa. 
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O terreno da discricionariedade é muito resvaladiço, tendendo a 

levar os menos avisados a um outro terreno, este ilícito e nocivo à 
Sociedade, que é o da arbitrariedade. 

Para os executores dos atos de polícia, pode não ser fácil o 
estabelecimento das linhas divisórias entre a discricionariedade e a 
arbitrariedade. Mister se faz que esses executores tenham treinamento 
adequado, com bons conhecimentos dos direitos dos cidadãos, para se 
cingirem aos limites legais do poder de polícia. 

Um bom método é procurar colocar-se no papel do cidadão 
paciente desse ato. Seria o caso de se perguntar: eu, no lugar desse 
cidadão me sentiria amparado por essa autoridade que ora me coage? 13 

É evidente que o maior dos freios que se pode colocar nos agentes 
dos atos de Polícia é o bom senso. 

Bom senso na verificação dos resultados de cada atitude. Por 
exemplo: numa época de fim de ano exercer a mais rigorosa fiscalização 
sobre todos os veículos que passarem em urna via movimentada como a 
Marginal em São Paulo. É óbvio que muitas infrações serão detectadas, 
mas os congestionamentos causados pelas paradas de todos os veículos 
serão um transtorno de tal ordem, que o bem comum estará seriamente 
comprometido por urna ação que se propõe a preservá-lo. 

Bom senso na aplicação da coercitividade. Como é doutrina em 
nosso sistema jurídico, deverá haver sempre proporcionalidade entre 
infração e o ato coercitivo. É o caso do emprego da força em ocasiões em 
que isso se revela desnecessário. Ou de não se empregar a força quando 
ela é imprescindível. Nesse campo, nunca é demais relembrar Tobias 
Barreto, segundo o qual "a força sem o Direito é uma violência; o 
Direito sem força é uma palavra vã". 

Cabe ao agente do ato de polícia sempre se cingir à Lei. Qualquer 
deslize tem a dupla nocividade: de ser anti social e de constituir forte 
mau exemplo para os demais cidadãos. E, nesse particular, o lugar
comum já nos assevera que as palavras conduzem mas o exemplo 
arrasta. 

Com efeito, nada mais danoso à convivência social do que um 
agente do poder de polícia obrando contra o bem comum. Além da 
revolta dos observadores pelo abuso das prerrogativas (que, na realidade, 

13 O desenvolvimento desse método se embasa na teoria Kantiana da percepção. 
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não existem a ponto de se perm1trrem abusos), há ainda uma prática 
contrária ao bem comum, que é um absurdo, tratando-se de quem tem, 
por dever, zelar pela sua preservação. 

Não foi outro o espírito do legislador ao tipificar os casos de abuso 
de autoridade em diploma legal. 14 Os Regulamentos Disciplinares das 
Forças Armadas, que são aplicados também nas Polícias Militares, e que 
datam de década de 1940, já traziam referências às práticas que 
constituem abuso de autoridade, cominando punições para elas. Aliás, 
nesse aspecto, os RD foram inovadores no país. 15 

6. CONCLUSÕES 

Pelo que foi exposto, alguns conceitos básicos devem ficar 
patenteados a partir desta exposição. Fazendo um resumo, podemos 
ordenar esse conceitos da seguinte forma: A Sociedade, inicialmente 
tendo se constituído um Estado, criou uma auto limitação, gerando o 
Estado de Direito. Nesse ordenamento, instituíram-se os poderes político 
e administrativo (de que o poder de polícia faz parte, juntamente com 
seus atributos). A auto limitação do Estado pressupõe também limites no 
uso desses atributos. 

Consequentemente, mais que um dever das autoridades, 
especialmente as policiais, converte-se numa necessidade o 
conhecimento mais amplo possível das limitações do poder de polícia. 
Dir-se-ia que se trata de uma ferramenta imprescindível para qualquer 
policial. 

Como analogia, poderíamos invocar uma metáfora: se um alpinista 
desconhece os limites das cordas que usa, poderá arrebenta-las, causando 
um acidente de conseqüências imprevisíveis . Assim como a corda dá 
sustentação para a subida do alpinista, o poder de polícia dá sustentação 
aos atos policiais. O rompimento de qualquer dos dois, por haver 
excesso sobre limites, é totalmente indesejável. 

14 Os artigos 3° e 4° da lei no. 4.898 de 9 de dezembro de 1995 definem os casos 
puníveis de abuso de autoridade 
15 Números 14, 54 e 55 do artigo 13 do Regulamento Disciplinar { Dec. Lei no. 13.657, 
de 9 de novembro de 1943) 
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IV. DO TRANSPORTE DE ARMA DE FOGO NA LEI Nº 9.437/97 

JOSÉ DAMIÃO PINHEIRO MACHADO 
COGAN, Juiz do Tribunal de Alçada 
Criminal - TACRIM 

Merece estudo mais aprofundado a incriminação pretendida pela 
Lei nº 9.437/97 quanto à figura do transporte de arma de fogo. 

Como se sabe referido artigo cuida de tipo de conteúdo múltiplo ou 
variado, onde, especificamente, cada verbo relata conduta típica 
autônoma suficiente para reconhecimento da infração penal. 

A legislação penal anterior trazia incriminação menos ampla no 
artigo 19 das Lei das Contravenções Penais e seus parágrafos, onde se 
punia, fundamentalmente, o porte de arma de fogo fora de casa ou de 
dependência desta, deixando patente o resguardo reconhecido pela norma 
constitucional à expressão casa, posto que naquele local e em suas 
dependências não praticaria o agente a conduta incriminada referente à 
figura do porte de arma ilícito. 

Somente a figura prevista no parágrafo 2º do citado artigo 
incriminava a figura daquele que "deixa de fazer comunicação ou 
entrega de arma à autoridade, quando a lei determina". 

Assim tinha-se imensa dificuldade em incriminar condutas de 
posse ilícita de armas de fogo, posto que a tempo algum se relacionou em 
dispositivo legal quando deveria ser feita comunicação de posse de arma 
de fogo, mormente nas hipóteses de mantença da mesma irregularmente 
em interior de residência ou comércio, o que gerava apenas sua 
apreensão administrativa. 

Dessa forma havia enorme dificuldade em combater a posse ilícita 
de armas, mormente por traficantes de droga e roubadores de banco, que, 
normalmente, dispunham de bem organizado arsenal de armas 
automáticas e semi-automáticas guardado em residências. 

Assim a nova lei veio trazer uma possibilidade real de combate ao 
banditismo organizado, que nos dias de hoje se coloca como uma 
verdadeira milícia paramilitar, bem organizada e armada com armas de 
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repetição, automáticas e semi-automáticas de grande poder ofensivo, que 
freqüentemente chega a enfrentar as forças policiais em condição de, até, 
superioridade de armas. 

Face à necessidade de reversão desse quadro crescente da 
criminalidade violenta, correta se encontra a incriminação da figura da 
posse ou detenção ilícita de armas de fogo. 

Todavia algumas figuras trazidas pela nova lei exigem um exame 
mais criterioso na incriminação do tipo legal. 

E assim se põe a figura do transporte de arma de fogo. 
É de todos sabida a distinção trazida anteriormente pela doutrina 

quanto ao porte e o transporte de arma de fogo, incriminando o primeiro 
e afastando a tipicidade da segunda figura. 

O porte consistia no fato do agente trazer a arma de fogo junto ao 
corpo ou próxima a si, de modo a permitir seu rápido uso. 

Requisitos específicos para reconhecimento da tipicidade eram a 
eficácia da arma constatada pericialmente e que estivesse municiada ou 
com projéteis em condição de rápido municiamento. 

Já não era incriminada a figura do transporte ou seja, quando a 
arma era levada desmuniciada ou desmontada, sem o requisito de 
possibilidade de rápido emprego. 

Ensina Eraldo Rabello que "conceituanws as armas de fogo como 
sendo exclusivamente aqueles engenhos mecânicos dotados da 
propriedade de expelir projéteis, nos quais é utilizada, para a projeção 
destes, a força expansiva dos gases resultantes da combustão da pólvora, 
estando, pois, situados na categoria das armas de arremesso 
complexas ". 

Acresce que "é evidente que nenhum destes três elementos -
engenho mecânico, carga de projeção e projétil - isoladamente 
considerado, corresponde satisfatoriamente à idéia de arma: 
unicamente encarados em conjunto podem ser tecnicamente admitidos 
como instrumento cuja finalidade seja, especificamente, a de ofender 
ou ferir. Eles são, por tal ,notivo, essenciais e interdependentes no que 
diz respeito à especialização e à correspondência eficaz do conjunto ao 
fün visado". 

Conclui que "assim, a rigor, uma arma de fogo somente 
corresponderia com plenitude ao conceito específico de arma quando 
alimentada, isto é, quando nela estivessem contidos, de maneira a 
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permitir o uso imediato, a carga de projeção e o projétil", sendo que 
"quanto ao projétil, à carga de projeção e, também à escorva, que 
inflama esta carga, constituem os mesmos, simplesmente a munição" 
(Introdução à Balística Forense, vol. I, Ed. Sulina, Rio Grande do Sul, 
1967, págs. 31 e 32 ). 

Como se vê, só se completa a definição de arma de fogo causadora 
de potencial perigo quando esta se encontra municiada e em perfeitas 
condições de efetuar disparos. 

O perigo causado pela arma de fogo pode ser abstrato, tanto que no 
porte o que se veda é a infração penal de mera conduta de perigo abstrato 
pela potencialidade danosa da conduta daquele que a porta em fazer 
indevido uso da mesma, gerando perigo a terceiros. 

Ensina Manoel Pedro Pimentel que "os crimes de mera conduta, 
antes de mais nada - e como todos os crimes - são crimes de dano ou de 
perigo, muito embora não sejam crimes de resultado material danoso ou 
perigoso''. 

"O Direito Penal tem uma função social importantíssima. Nessa 
função social, aparece a missão educativa e preventiva das leis penais". 

"Ora, para cumprir essa finalidade, o legislador, verifzcando que 
umas tantas situações danosas ou perigosas são necessariamente 
precedidas de uma conduta ( ação ou omissão ), cujo desenvolvimento 
fatalmente alcançará aquela situação de dano ou de perigo, pôde 
prevenir o acontecimento danoso ou perigoso, punir a conduta 
antecedente, considerando-a danosa ou perigosa em si mesma. 

Em tais casos, a conduta é danosa ou perigosa, por uma 
presunção do legislador". 

"Objetarão talvez que falar em dano presumido é uma 
"contradictio inadjecto ", sendo até mesmo discutível a existência de um 
perigo presumido". 

"Mas respondemos com a lição de Petrocelli, segundo a qual dano 
e perigo são "un giudizio del legislatore che ne determina 
presuntivamente la esistenza ". Acrescenta o renomado autor que o dano 
nem sempre se manifesta através de u 'a rnodificação no mundo exterior 
"come qualche cosa, come vuole il Carnelutti, di fisicamente existente". 

"Punindo a conduta típica, desde que antUurídica e culpável, o 
legislador tem em mira evitar que fatos mais graves venham a 
acontecer". 
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"Concluímos, assim, que a razão de punir a conduta típica é de 
ordem preventiva. A idoneidade dessa conduta basta para torná-la 
objeto de reprovação, por parte do legislador, em face da presunção de 
dano ou de perigo, sendo indiferente que chegue, ou não, a 
produzir qualquer resultado"( Crimes de Mera Conduta, obra acima já 
citada, págs. 68/69 ). 

Ensina Francesco Carnelutti que "algunas veces, la misma ley 
declara expresamente que la pena se establece en razón del peligro: así 
el artículo 422, al describir un delito consistente en "un acto capaz de 
poner en peligro la seguridad pública". Se trata, em sustancia, de una 
"defensa avanzada contra el dano"; diríamos que la ley no espera a 
que el dano se verifique para castigar al que obra para producirlo. Y la 
función preventiva de la pena se hace así más manifiesta ". 

"La distinción entre dano y peligro, por un lado, se puede 
considerar obvia; por otro nos parece uno de los temas sobre los cuales 
creemas que la ciencia penal ha laborado con mayor provecho: según 
esta elaboración, la noción del peligro puede considerarse establecida 
en la probabilidad del dano". ( Teoria General del Delito, Editorial 
Revista de Derecho Privado, Madrid, 1941, págs. 184/185 ). 

"Delito de dano y delito de peligro". - Ya hemos dicho que 
también el peligro es un dano, en cuanto la probabilidad de lesión de un 
interés lesiona ya ese mismo interés; precisamente "peligro y dano son 
dos grados diversos de lesión del mismo interés "; el peligro de dano es 
una menor lesión del interés al que el dano se refiere ". 

"De la distinción así planteada entre peligro y dano se desprende 
que a veces, para el castigo del acto, puede la ley exigir la lesión mayor 
y a veces sólo la lesión menor del interés; a la primera hipótesis 
corresponde la figura del delito de daiio; a la segunda, la del delito de 
peligro: hay delito de dano cuando el evento previsto por la ley está 
constituído por la lesión efectiva; y en cambio, hay delito de peligro 
cuando está constituído por la lesion probable de un interés. Se 
comprende que el castigo del evento peligroso y, por tanto, la {:,··:,:. 
constitución de un delito de peligro, supone un empeno del Estado ( en la _ 
protección de un interés ) mayor que el que se manifiesta en el castigo 
del acto danõso y, por tanto, en la constitución dei delito de dano". 
( Lecciones de Derecho Penal - El Delito, EJEA, 1952, Buenos Aires, 
págs. 153, 154, 155 ). 
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Assim como se observa vige a lição imortal de Giuseppe Bettiol 
de que "o Direito Penal é o Direito Penal da vontade e do resultado". 

Por outro lado transportar significa conduzir, levar de um lugar 
para outro, quer seja com utilização de algum meio de transporte, quer 
seja feito pessoalmente pelo agente, por exemplo, quando conduz a arma 
desmontada ou guardada em caixa de acondicionamento devidamente 
desmuniciada. 

O que a lei veda, em nosso entender, é o transporte de arma 
devidamente municiada gerando, dessa forma, o perigo abstrato, por 
parte daquele que não tem autorização legal de porte ou transporte. 

E isso porque a figura do transporte, embora de forma menos 
imediata que no porte, pode permitir o emprego da arma na sua 
finalidade própria de ferir terceiros. 

Não tem sentido entender-se que a figura do mero transporte de 
arma desmuniciada caracterizaria a infração penal posto que, como se 
viu, só estará a arma de fogo definida como tal quando acompanhada de 
sua munição causando, assim, potencialidade de perigo abstrato. 

Pensar-se o contrário cria situação esdrúxula e sem perigo sequer 
remoto posto que pode o agente, até, não possuir munição para aquela 
arma, não a transformando no eficaz instrumento de intimidação apto a 
causar dano a outrem. 

Basta atentar-se para algumas situações diversas, como aquela do 
agente que possui o devido registro de arma de calibre permitido no 
órgão policial adequado (Divisão de Produtos Controlados, em São 
Paulo) e que necessita levar sua arma a um armeiro para conserto. Não 
sendo possuidor de porte, estaria ferindo a lei se transportasse sua arma, 
anotando-se que inexiste autorização legal prevista em lei para fim desse 
tipo de transporte. 

A autorização de trânsito para arma de calibre permitido prevista 
no parágrafo 1 º do artigo 1 1 do Decreto nº 2.222/97, refere-se 
exclusivamente para aquele que pretende promover registro originário 
ou aquele que pretende transferir registro de outrem para si, lembrando
se que não estão regulamentadas as hipóteses de trânsito e se aplica 
exclusivamente no caso do requerente necessitar fazer a apresentação da 
arma para exame por parte do autoridade que concederá o registro. 

Não se trata de autorização para trânsito em outras situações, não 
abordadas pelo Decreto referido. 
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O mesmo pode-se dizer do atirador ou colecionador que necessite 
levar sua arma, devidamente cadastrada no Serviço de Fiscalização de 
Produtos Controlados do Ministério do Exército, em sua Região Militar, 
para fins de conserto ou a uma competição de tiro. 

É certo que para deslocamento de armas de atiradores, 
colecionadores e caçadores existe a previsão no artigo 13 da Lei nº 
9.437/97 do chamado "porte de tráfego", que se consubstancia numa 
"guia de tráfego" fornecida pelo SFPC onde tem registro a arma. 

Todavia trata-se de documento de demorada obtenção e, na sua 
ausência, não se pode pretender que aquele que leve a arma registrada a 
conserto pratique a infração penal prevista no tipo como transporte sem 
autorização legal, o que é, evidentemente, um exagero, mormente se a 
arma se encontrar acondicionada em embalagem e desmuniciada. 

Outra situação injusta em caso de reconhecimento · de eventual 
crime no transporte seria, em caso de herança, a necessidade de 
transferência de lugar da arma, para acaute]amento, enquanto se aguarda 
a autorização para transferência de propriedade. Como falar-se em crime 
sem a existência de dolo? 

Outra hipótese descabida de incriminação no transporte seria a ação 
de terceiro, devidamente autorizado pelo proprietário da arma, a levá-la a 
conserto estando desmuniciada e inoperante. 

Dessa forma só é punível o transporte desde que a arma esteja em 
condições perfeitas de funcionamento e municiada e quem a transporte 
não tenha autorização de porte. 

A detenção de arma sem registro - requisito primário essencial para 
o porte quando se trata de arma de calibre permitido - pode ser punida a 
tf tulo de possuir ou manter sob guarda, mas nunca sob a figura do 
transporte, mormente quando desmuniciada ou desmontada. 

Assim, a nosso ver, só se caracteriza o transporte ilegal de arma de 
fogo quando esta estiver municiada e em perfeitas condições para pronto 
uso e não possua o agente porte ou guia autorizadora de tráfego, gerando, 
pois, efetivo perigo abstrato. 
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V. FORMALIDADES NA CAPTURA DO DESERTOR 

RONALDO JOÃO ROTH, Juiz Auditor 
Substituto do Tribunal de Justiça Militar do 
Estado de São Paulo 

A prisão de uma pessoa só poderá ocorrer "em flagrante delito ou 
por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária, salvo nos 
casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em 
lei" (art. 5º, inciso LXI da CF). 

Como estatuiu a Carta Magna, além da ordem expressa do Juiz, o 
flagrante delito, a transgressão militar e o crime militar são as únicas 
formas de prisão de uma pessoa, de tal sorte que nas três últimas 
prescindi-se de ordem escrita e fundamentada do Juiz. 

Pois bem, insere-se a deserção, assim como a insubmissão, como 
modalidades de crime militar próprio; as quais, ao lado do flagrante 
delito e da transgressão disciplinar prevista nos Regulamentos Militares, 
permitem a própria autoridade militar prender o infrator. 

O Código de Processo Penal Militar (CPPM) equiparou a prisão 
na deserção e na insubmissão ao flagrante delito (art. 243). E a razão para 
isso, ao meu ver, decorre da permanência da infração por parte de seu 
autor; daí possibilitar à Lei a prisão do desertor ou insubmisso a qualquer 
momento. 

Quanto ao flagrante delito, é ele formalizado em auto, obedecendo
se a disciplina dos artigos 243 a 253 do CPPM. 

No flagrante basta a simples voz de prisão para a captura do 
infrator (alínea "a'' do art. 230 do CPPM), dada por qualquer um do povo 
como faculdade, ou obrigatoriamente pelo militar (art. 243 do CPPM). 
Assim, ao meu ver, igual o tratamento dado pela Lei à prisão em 
flagrante delito e à prisão na deserção e na insubmissão. 

A deserção tem como termo de sua ocorrência o "Termo de 
Deserção 11

, feito assim que o militar ultrapassa os oito dias de 
afastamento ilegal de seu Quartel, ou seja, quando expira o período de 
graça. Esse termo, por ser instrutório, autoriza a prisão do desertor (art. 
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452 do CPPM), mas, por eqüivaler a autorização para prisão daquele que 
esteja em estado de flagrante delito (art. 243 do CPPM), cabível a voz de 
prisão para sua efetivação e eficácia. 

Fora de dúvida que tanto para a prisão em flagrante delito como 
para a prisão por deserção ou por insubmissão, aplicável as normas 
previstas para a prisão provisória (art. 220/241 do CPPM). 

Imprescindível, portanto, quando da captura do desertor e do 
insubmisso, seja lavrado o auto competente pela autoridade militar, ou 
por delegação desta o oficial de serviço 1 

, ou pela autoridade judiciária, 
de forma que seja formalizada a prisão com a oitiva do condutor, das 
testemunhas e, principalmente, inquirindo-se o indiciado, tudo nos 
termos do artigo 245 do CPPM. 

Aqui, importante é considerar que, embora a Constituição Federal 
autorize a prisão de alguém sem ordem escrita e fundamentada da 
autoridade judiciária, nas exclusivas hipóteses previstas no seu inciso 
LXI do art. 5º, não prescindirá aquela prisão de sua formalização, 
mediante auto próprio, quando será demonstrada pela autoridade que o 
preside a sua convicção para homologação daquele ato constritivo, bem 
como, a demonstração do asseguramento e observância dos direitos e 
garantias processuais e constitucionais. 

Assim, quis o legislador que nessa formalização da prisão fosse 
observada a presidência do auto por autoridade competente, a 
designação de escrivão, a ordem de oitiva das pessoas ouvidas, a 
entrega da nota de culpa, a comunicação imediata da prisão ao Juiz, 
a feitura de relatório ao final da lavratura sobre todas as providências 
adotadas pela autoridade que presidiu aquele auto, dentre outras. 

Comandando a legislação infraconstitucional, o Texto Maior impõe 
o dever da autoridade militar ou civil de comunicar a prisão ao Juiz 
imediatamente e à família do preso ou pessoa por ele indicada e 
garantir ao preso a informação de seus direitos, entre os quais o de 
permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e 
de advogado; a identificação dos responsáveis por sua prisão ou por 
seu interrogatório policial; e a concessão da liberdade provisória 
quando a lei assim possibilitar (art. 5º, incisos LXII a LXVI, da CF). 

1 Roth, Ronaldo João - "A investidura para os atos de Polícia Judiciária Militar" - artigo 
publicado na Revista de "Direito Militar" - AMAJME - nº 4 - mar/abr - 1997 - p. 20/22. 
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No caso da deserção, em especial, após cumpridas as formalidades 
mencionadas, será o infrator submetido a inspeção de saúde e, se 
considerado apto, revertido ao serviço ativo ( art. 457 e seus § §, do 
CPPM). 

Ora, se não houve o auto de deserção, certamente que o infrator 
também não foi ouvido, e, até que se ultime a feitura da inspeção de 
saúde e seja a Auditoria Militar oficiada, haverá flagrante ilegalidade 
na prisão, por ausência de formalidade essencial, sendo imperioso o 
relaxamento da prisão, nos termos do aitigo 224 do CPPM, se caso não 
for objeto de "Habeas Corpus" (a1ínea "b", do artigo 467, do CPPM). 

Neste passo, outra distinção: uma situação é o ato de prisão 
efetuado contra o desertor, com base na autorização legal decorrente da 
lavratura do Termo de Deserção, outra é a formalização da prisão, 
homologada pela autoridade competente em auto próprio. "Mutatis 
Mutantis", é o que ocorre na prisão em flagrante - ato de prisão contra o 
infrator, numa das quatro hipóteses legais (art. 244 do CPPM), depois, se 
homologada pela autoridade competente, formalizada no auto de 
flagrante. 

Não deve ser olvidado também que a autoridade judiciária deverá 
ser comunicada imediatamente da prisão ou captura do infrator (art. 
5º, inciso LXII, da CF e art. 222 do CPPM), decorrendo, assim, uma das 
duas hipóteses: primeira, concluído o auto, seja cópia deste remetido ao 
Juízo, com o relatório discriminando a necessidade de diligências para 
aperfeiçoamento daquele, caso em que a Lei faculta a permanência dos 
autos originais até cinco dias na Polícia Judiciária Militar (PJM); 
segunda, quando o auto já encerrado é remetido, após a feitura do 
relatório do presidente daquele procedimento, ao Juízo. Numa ou noutra 
hipótese, o Juiz terá ensejo para apreciar a legalidade da prisão. 

É de se frisar que o legislador, na primeira hipótese, permitiu a 
PJM que ultime as providências faltantes para o encerramento do auto de 
prisão, ou seja, as diligências necessárias, tais como: a oitiva de pessoas 
ou, excepcionalmente, do próprio indiciado (por impedimento quando da 
autuação, como, por exemplo, a embriaguez, o seu estado de saúde, etc.), 
o aguardo da conclusão dos exames periciais (como. por exemplo, de 
dosagem alcóolica, etc.), ou qualquer outra diligência essencial ao 
esclarecimento do fato (como, por exemplo, a constatação em local 
mencionado pelo réu onde possa ter permanecido durante o período de 
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graça e que lhe seja excludente de ilicitude, como um hospital ou clínica 
de tratamento, etc.), ou da remessa ao Juízo da cópia da publicação em 
boletim militar do ato de reversão ao serviço ativo, tudo nos termos do 
artigo 251 do CPPM. 

É importante que a PJM forneça ao Ministério Público, ao 
formalizar a prisão mencionada, elementos para a propositura da ação 
penal; e não basta aqui a simples feitura do auto, o mesmo deve conter 
todos os esclarecimentos sobre a ocorrência do crime, seus motivos, as 
diligências imprescindíveis ( como, por exemplo, a verificação, se 
possível, da existência do motivo de força maior alegado pelo desertor; a 
colheita de prova que demonstre descabida a versão do indiciado; o 
resultado da inspeção de saúde, etc.) e, essencialmente, a remessa de 
prova do ato de reversão ao serviço ativo do militar. Quanto a esta 
última medida, que é condição de procedibilidade, a PJM deve 
diligenciar sua efetivação o mais rápido possível e, depois, remeter o 
resultado da mesma ao Juízo, observando o prazo peremptório de cinco 
dias fixado pelo artigo 251 do CPPM. 

Não deve passar despercebido, nesta análise, a intenção do 
legislador em estabelecer que a investigação policial militar, carreando 
ao Ministério Público os elementos necessários à propositura da ação 
penal, desse-se excepcionalmente com o auto de flagrante ou de 
deserção, ou, de maneira mais espaçada, com a instauração do inquérito 
policial militar (IPM), ensejado pela feitura daquele; daí possibilitar que 
o auto de flagrante ou de deserção possa, por si só, constituir-se no 
próprio 1PM. É o que se intui do artigo 27, e.e. o art. 9º, ambos do 
CPPM. É medida de economia processual, prevista pelo legislador, a fim 
de que mais importante que a prisão de alguém seja a elucidação do fato 
e sua autoria. Diria aqui, cabe a PJM demonstrar o fato típico e 
antijurídico. 

Outra conclusão que se extrai da Lei é que a Administração Militar, 
no qüinqüídio legal autorizado no artigo 251 do CPPM, deve 
providenciar o que for necessário, de forma que, após aquele lapso 
temporal, a prisão do desertor poderá se delongar, ainda, por igual 
período, mas agora tendo o Ministério Público improrrogavelmente 
cinco dias para o oferecimento da denúncia ( art. 79 do CPPM/2) 

Note-se que o legislador fixou o prazo de cinco dias para o 
Ministério Público oferecer a denúncia (arts. 79 e 457, § 3º, do CPPM), 
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prazo esse que é contado a partir do conhecimento dos autos pelo 
"Parquet"; portanto, se a PJM remeter o auto de deserção (igualmente o 
de flagrante delito) incompleto, isso, certamente, levará o "dominus lite" 
a requerer o retorno dos mesmos à origem para juntada ou ultimação do 
que for necessário, e esta situação imporá a observância do qüinqüídio 
legal para o Ministério Público. E, na maioria das vezes, esse prazo 
torna-se invencível, o que causa o relaxamento da prisão2

. 

Melhor, portanto, que a PJM somente remeta o auto de flagrante 
ou de deserção quando ultimada as providências essenciais para 
formalizar a prisão e subsidiar o Ministério Público com as informações 
úteis ao oferecimento da denúncia, ou seja, quando necessário remeta o 
auto até cinco dias da data da prisão, nos termos do artigo 251 do CPPM, 
que deve ser aplicado por analogia ao Termo de Prisão na Deserção 
(TPD). 

Importante aqui é o relatório do presidente do auto, que 
especificará ao Juiz sobre as medidas que reputou imprescindíveis de 
serem realizadas no qüinqüídio mencionado. 

Aqui, de relevo, cabe esclarecer porque o legislador apenas 
utilizou, no artigo 251 do CPPM, auto de flagrante e não mencionou o 
auto de deserção, ou simplesmente auto. É que antes do advento da 
Constituição de 1988, o procedimento da deserção era judicialiforme, ou 
seja, era iniciado na Polícia, que praticava os atos instrutórios e, com a 
prisão do desertor, ocorria o julgamento perante os Conselhos de Justiça 
dos corpos do Exército, inexistindo a denúncia pelo Ministério Público. 
Veja-se, a propósito, o item 18 da Exposição de Motivos do CPPM: 
" ...... A instrução criminal, bem como o julgamento dos processos na 
Justiça Militar, são feitos perante Conselhos Especiais, sorteados, quando 
os acusados são oficiais até o posto de Coronel, ou Conselhos 
Permanentes (mutáveis de três em três meses), quando os acusados são 
praças ou civis. São excetuados os casos de deserção de praças do 
exército e os de insubmissão, em que a instrução criminal e o 
julgamento são feitos perante os Conselhos de Justiça de corpos, 
formações e estabelecimentos militares, conforme os arts. 456 a 458, 
e seus parágrafos, do Projeto". (GN) 

2 Roth, Ronaldo João - "O procedimento da deserção e o relaxamento da prisão" artigo 
publicado na Revista de "Direito Militar" - AMAJME - nº jul/ago - 1997 - p. 15/16. 
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Hoje, a questão é diversa. Nos termos do artigo 129, inciso I, da 
Carta Magna, ensejando a Lei nº 8.236 de 20-9-91 que alterou a redação 
dos artigos 451/465 do CPPM, constando, hoje, expressamente, como 
condição da ação penal, a denúncia oferecida pelo Ministério Público. E 
não é só isso. Como já mencionado, a Lei Fundamental trouxe inovações 
para o ato de prisão; de um lado, impondo as autoridades policiais e 
judiciárias o dever de comunicação da prisão; e de outro, assegurando 
os direitos do preso, dentre eles o de ficar calado, ser assistido por 
familiares e advogado, etc. 

Ora, pois bem, hoje "ninguém será privado da liberdade ou de seus 
bens sem o devido processo legal" (art. 5º, inciso LIV, da CF), e ninguém 
será preso sem que se garantam seus direitos, já mencionados. Estes 
princípios, que juntamente com o advento da exclusividade de 
oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, impõem a PJM, 
quando da captura do desertor, a adotar as mesmas providências da 
discipJina do auto de flagrante. 

Inadmissível a prisão de alguém sem que Jhe seja dada a 
oportunidade para ser ouvido, sem que o mesmo receba a nota de culpa, 
sem que se valore sobre a veracidade de sua versão, dentre outros 
procedimentos necessários para justificar a privação de liberdade de 
alguém. Caso contrário, ensejará a ilegalidade da prisão e, por sua vez, o 
seu relaxamento, como já se falou. 

Não é de se descurar que a oferta da denúncia com base 
exclusivamente nos elementos formais do procedimento da deserção 
(termo de deserção, comunicação da prisão, remessa a Juízo do resultado 
da ata de inspeção de saúde, como mormente se restringe a PJM nos 
casos de deserção), tolhe do "dominus fite" a apreciação do aspecto 
subjetivo do fato típico, ocorrência esta que ensejará a rejeição daquela 
peça pelo Juiz. 

É que integra o fato típico a conduta, e esta pode ser dolosa ou 
culposa. "Como a conduta é a ação ou omissão humana, consciente e 
voluntária, dirigida a uma finalidade e o Direito Penal só empresta relevo 
aos comportamentos humanos que tenham, na vontade, a sua força 
motriz, o fato típico praticado sem vontade não consistirá conduta 
perante o ordenamento jurídico repressivo. Assim: os resultados 
decorrentes de caso fortuito ou força maior, nem a conduta praticada 
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mediante coação física, ou mesmo derivados de puro reflexo, porque 
nenhum deles poderia ter sido evitado. 

Na arguta observação de Assis Toledo, 'como não se pode punir 
uma pedra que cai, ou um raio que mata, não se deve igualmente punir 
quem não age, mas 'é agido'"3 

Acresça-se, ao que foi dito, que o delito de deserção é doloso, 
excluindo-se, pois, a conduta culposa. 

Destarte, não há de se admitir uma denúncia que olvide a 
apreciação de tais elementos e esta só poderá ser feita com base na 
apuração do fato, na investigação deste e, necessariamente, na oitiva de 
testemunhas e do próprio indiciado, não podendo esses elementos 
serem presumidos e com base exclusivamente nos aspectos formais 
da deserção já mencionados. Deve, sim, a denúncia ser calcada em 
elementos de convicção da prática do crime. 

Pensar ou admitir a denúncia de modo contrário, ou seja, sem a 
apreciação de fato dos aspectos subjetivos da conduta, é admitir-se a 
responsabilidade objetiva no crime. Esta, por sua vez, já foi abolida de 
há muito do Direito Penal. 

Não é de se deslembrar que o ônus da prova compete a quem acusa 
(art. 296 do CPPM) e sem culpabilidade não pode haver pena (nulla 
poena sine culpa) e sem dolo ou culpa não existe crime (nullum crimen 
sine culpa); além do que, incompatível a responsabilidade objetiva com o 
princípio constitucional do estado de inocência. 

Como se observa, cabe a PJM possibilitar ao Ministério Público os 
elementos informadores e substanciais à propositura da ação penal, 
questão esta que deve também existir no caso da captura do desertor. 

Desse modo, a voz de prisão, as garantias constitucionais do preso, 
a entrega da nota de culpa, a realização do auto ( com a oi tiva de 
testemunhas e do próprio indiciado), a remessa deste após o seu 
encerramento e a comunicação da prisão, dentre outras, são formalidades 
essenciais na captura do desertor e permitirão, em seu todo, o 
oferecimento da denúncia não mais calcada no aspecto formal da 
deserção, mais sim nos elementos de prova do cometimento da infração 
penal. É curial, pois, o trabalho de persecução penal, incursionando-se 
para a comprovação do fato e da culpa do infrator. 

3 Cf. Capez, Fernando, "Direito Penal" - Parte Geral - 5ª ed. Ed. Paloma, pág. 68/69 
"Princípios básicos do Direito Penal", 5ª ed., São Paulo, Saraiva, pág. 83. 
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Até mesmo a manutenção da prisão, nos termos do artigo 453 do 
CPPM, estará prejudicada caso não haja o suporte legal para justificar a 
necessidade daquela medida. Assim, a não observância daqueJ as 
formalidades fere o devido processo legal e tornará a prisão ilegal. 

Haverá impossibilidade de manutenção da prisão se não justificada 
a sua necessidade4 

, portanto, esta é outra formalidade que não se 
prescinde não só na deserção, como também em qualquer outra prisão 
provisória. 

Questão também interessante é aquela decorrente do 
comparecimento espontâneo do desertor ao seu Quartel, cabendo aqui 
uma apreciação se aplicável o disposto no artigo 262 do CPPM. Como a 
Lei impõe o dever aos militares de prender o desertor, seja ele 
surpreendido contra sua vontade ou apresente-se espontaneamente, 
cremos cabíve] a prisão do indiciado. É que o Jegislador ao cuidar da 
confissão espontânea, na Jegislação militar, condicionou seus benefícios 
à infração que seja de autoria ignorada ou imputada a outrem. Decorre 
então o meu entendimento de que o comparecimento espontâneo, sob 
comento, tendo a mesma gênese da confissão espontânea, afasta o 
benefício que lhe é ínsito devido a deserção ser delito de "mão própria". 
Em outras palavras: "para o legislador, a apresentação voluntária do 
desertor não deve ser um estímulo a impunidade, até porque era a autoria 
delituosa conhecida, daí ser impositiva a sua prisão"5

• 

Certamente que a observância das formalidades discorridas sobre a 
prisão na deserção é, antes de tudo, uma obrigação à dignidade da pessoa 
humana e atende aos princípios do devido processo legal, da presunção 
de inocência e dos direitos do preso. 

4 Roth, Ronaldo João - "O crime de deserção e a legislação militar" - artigo publicado 
na Revista "Literária de Direito" - nº 25 - set/out - 1998 p. 21/24. 
5 Roth, Ronaldo João - "A confissão espontânea e os seus efeitos" - artigo publicado na 
Revista "Direito Militar" - AMAJME - nº 7, set/out., 1997, pág. 25/26. 
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VI. CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO E ESTUDOS 
SUPERIORES (CAES) - IMPORTÂNCIA FACE AOS SEUS 
OBJETIVOS E À SUA ÉPOCA 

DAVID GASPAR RIBEIRO DE FARIA. 
Psicólogo, Coronel da Reserva da Polícia 
Militar e Professor do Centro de 
Aperfeiçoamento e Estudos Superiores 
(CAES) na disciplina Dinâmica de Grupo, no 
Centro de Aperfeiçoamento de Oficiais 
(CAO). 

Um dos fenômenos que, com certeza, mais tem caracterizado a 
nossa época é a mudança. 

Nada, nada mesmo, hoje, é igual ao como foi ontem ou como será 
amanhã. Até Heráclito, o filósofo grego, que dissera que a única coisa 
imutável no Universo é a mudança, ficaria surpreso se assistisse à 
maneira avassaladora e surpreendente com que tal fenômeno se apresenta 
na atual época em que vivemos. Em tudo a mudança se faz presente, ou 
seja, na ciência, na tecnologia, nos costumes, enfim, até mesmo na vida 
quotidiana, quer na de cada pessoa, em particular, quer na das 
instituições e na das organizações, em geral. 

Segundo George Land e Beth Jarman 1 
, a mudança ora em curso 

não é somente mais rápida, mais complexa, mais imprevisível; a 
mudança em curso é diferente de todas as outras; exemplo maior disso é 
a própria globalização, que vem fazendo do mundo uma aldeia cada vez 
menor, menor mesmo do que aquela a princípio imaginada por Marshall 
McLuhan2

. 

Abrangendo todas as áreas, a mudança vem se fazendo presente, 
inclusive, na área de segurança pública. Atualmente, a maneira como a 

1 Land. G. e Jarman, B Ponto de Ruptura e Tramformação, SP, Cultrix Ed, 1990. 
2 McLuhan, M. - Os Meios de Comunicação como Extensões do Homem, SP, Cultrix 
Ed., 1968. 
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violência se expressa ou como as catástrofes acontecem é diferente das 
de outras épocas, mercê da própria influência da tecnologia, marca 
registrada de nossos tempos. Da sofisticação do armamento às formas de 
transporte coletivo, de construção, de habitação e de concentração de 
pessoas, tudo gira em torno das massas, ou seja, massa de usuários de 
sistema de transporte, massa de espectadores, massa de moradores, 
massa de motoristas, massa de desabrigados, massa de vítimas, massa de 
manifestantes, massa de infratores etc. Assim a mudança e seus 
desdobramentos atingem, sempre um número muito grande de pessoas, o 
que demanda atenções e cuidados especiais uma vez que, nas questões 
sociais, os desdobramentos são muito rápidos e com conseqüências 
difíceis e trabalhosas de serem controladas. 

Hoje, portanto, a atuação no campo de segurança pública, 
envolvendo atividades de policiamento e de bombeiros em todas as suas 
respectivas modalidades, incluindo-se os mais variados tipos de apoio, 
quer operacional quer administrativo, demanda mais do que o mero 
conhecimento de técnicas; demanda, assim, uma postura que demanda 
habilidades no sentido de que o dirigente, seja ele o comandante, o 
administrador, o chefe ou diretor, tenha a flexibilidade necessária para 
saber o que, quando e em que mudar, bem como em medida deva fazê-lo 
e como comandar os seus subordinados neste intrincado processo de 
mudança. 

Isso tudo porque, mercê do acima exposto, uma organização -
instituição grande e complexa como é a Polícia Militar do Estado de São 
Paulo, tem a necessidade contínua e constante de reestruturar seus 
quadros, de maneira que, sem alterar os padrões sesquicentenários que a 
caracterizam, calcado na hierarquia e na disciplina, na lealdade e na 
constância, bem como no respeito à normas legais e aos superiores, possa 
se adequar às necessidades ditadas pelas exigências sociais modernas, de 
maneira eficiente, eficaz e efetiva. O usuário do sistema de Segurança 
pública, o cidadão - contribuinte, deve ser atendido à altura, quer quando 
careça dos serviços de policiamento, quer quanto aos serviços de 
bombeiros, em face de necessidades que surgem de maneira inopinada, 
grave e urgente, requerendo ações prontas de comando, de decisão e de 
planejamento, em função do fato emergente. 

Pode-se dizer, até mesmo, que se vive numa época que alem de ser 
de mudanças, é também uma época de novidades, de doenças inéditas e 
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gravíssimas, de crises, de conflitos, de violência de todo tipo, de conflitos 
e de tensões generalizados e específicos; de stress, portanto. 

Por isso tudo, uma instituição que tem por vocação assistir a 
população em seus momentos mais dramáticos, tem que estar 
familiarizada com as suas peculiaridades. À comunidade a quem presta 
seus serviços, deve ela, instituição de segurança pública, estar 
constantemente sintonizada, mesmo porque são ambas partes 
integrantes de um mesmo organismo; tal instituição de segurança é o 
subsistema do sistema comunidade a quem compete as atribuições de 
cuidar da proteção e dos cuidados de seus componentes. E, como 
conseqüência das mudanças constantes, sejam elas de origem 
globalizada, nacional, regional ou local, deve haver constante adequação 
de natureza técnico-profissional para se fazer frente às vicissitudes que 
repetidamente surgem, de modo que a incolumidade da sociedade, como 
um todo, e de cada um de seus componentes, em particular esteja 
completamente garantida. 

Cumpre detectar quais são as necessidades de reestruturação, quer 
sejam do ponto de vista cultural, institucional, organizacional, 
administrativa, operacional ou comportamental, no sistema de segurança 
pública, com enfoque que dê destaque a cada variação do papel do 
profissional de segurança; assim, que cada um de seus representantes seja 
um protagonista que saiba, devidamente, o que deva fazer, da maneira 
que seja mais criativa, eficaz e conveniente, bem, como com as parcerias 
que a situação de fato requeira. 

Para o preparo daqueles que se revezam assumindo o leme na 
gloriosa Instituição, tomado as decisões a nível operacional, e 
principalmente, em nível tático e estratégico, conta esta, a Policia Militar, 
com o CAES - Centro de Aperfeiçoamento e Estudos Superiores, 
entidade que abriga o CAO e o CSP, respectivamente, o Curso de 
Aperfeiçoamento de Oficiais e o Curso Superior de Polícia. O objetivo 
formal do CAO é o de proporcionar ao capitão, nos termos da lei, 
condições para a sua promoção aos postos de oficial superior, ou seja, 
major e tenente coronel; e, o CSP, é o de proporcionar ao oficial superior 
condições para ser promovido ao maior posto, o de coronel. 

Para isso, pois, são desenvolvidos estudos doutrinários, são feitas 
pesquisas, visitas e experiências, de modo que, como decorrência do 
binômio ensino-aprendizagem, os oficiais-alunos dos referidos cursos 
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habilitem-se a exercer cargos, encargos e funções de comando, de chefia 
e de assessoramento. Busca-se, portanto, aperfeiçoar e aprimorar os seus 
conhecimentos técnico-profissionais para o exercício de um papel multi
facetado, haja visto as inúmeras e complexas atividades, dispostas num 
amplo leque, que existem na área de segurança pública, dentre as quais as 
que competem à Polícia Militar. 

Pode-se dizer que ambos os cursos tem luz própria, pois, se por um 
lado buscam aprimorar-se acompanhando as conquistas das diversas 
áreas tecnológicas, com a devida orientação de seu corpo docente, por 
outro, contam, também, com um não menos brilhante corpo discente; 
isso porque o oficial-aluno, de qualquer um dos cursos, é um profissional 
vivido, com uma vasta experiência profissional e pessoal, mercê das 
circunstâncias que a profissão policial-militar lhe impôs. Ou seja, pode
se dizer que cada um participou de ocorrências e de operações, onde em 
meio a dificuldades, incertezas, angústias, sofrimentos, intempéries e 
exemplos de solidariedade, lealdade e amor ao próximo, soube 
autodeterminar-se e a seus subordinados, cumprindo, até mesmo com 
riscos físicos, o juramento que, num dia especial e inesquecível, num 
solo sagrado, fez: " ... dedicar-se à Pátria, cuja honra, integridade e 
instituições, defenderei com o sacrifkio da própria vida". 

Assim, em razão da experiência obtida nas ocorrências e nas 
operações em que tenha participado, quer nas de risco quer nas de rotina, 
nas ruas e nas estradas, nas áreas urbanas e nas rurais, nos rios, no mar, 
até mesmo nas alturas, na unidade ou na comunidade, nos estádios, nos 
presídios ou nos incêndios, nos resgates e nos salvamentos, na instrução 
ou na administração, durante o dia ou à noite, isoladamente ou em 
comando de tropa, homem ou mulher, qualquer que seja o quadro, o 
oficial-aluno é mais, muito mais do que um simples aluno que retorna 
aos bancos escolares. Se volta, agora, é para alargar e otimizar esta 
supracitada experiência, o que se traduz nos seguintes objetivos: 

- aquisição de novos conhecimentos, no que logra akançar total 
êxito, em virtude de um corpo docente a quem a própria cultura da 
Instituição optou por delegar tão nobre missão; l; 

- realinhamento de idéias, haja visto que, cada oficial-aluno, no 
desenrolar de sua vida profissional, passou a ter um enfoque todo e 
exclusivamente seu, devido à respectiva peculiaridade de cada uma de 
suas experiências e vivências, que, na somatória, garantem-lhes um perfil 
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umco, e que, em contato com os demais oficiais-alunos, terá 
oportunidades de adotar uma linha de raciocínio mais sistêmica, por sua 
interação com estes; 

- produção de conhecimento, o que ocorre com a monografia que 
desenvolve, sustenta, defende e apresenta, sempre nos termos da 
Metodologia Científica, acerca de um tema profissional que o mesmo 
domina, síntese que é de seus próprios conhecimentos adquiridos durante 
o transcorrer de sua vida profissional e que, agora vê-se diante da 
possibiJidade de devolvê-lo à Instituição Policial Militar e à Comunidade 
de forma sistematizada, e, de ser honrosamente reconhecido pela 
autoridade de tal trabalho; 

- fortalecimento de vínculos, com o reencontro de antigos 
companheiros de profissão e com o conhecimento e contato com novos 
companheiros, quer do mesmo quer de outros quadros, até mesmo de 
outros estados da Federação, fator este que é de grande importância numa 
área onde a interação pessoal e as vivências, obtidas através da Dinâmica 
de Grupo, constituem-se em fatores de desembargos e de desagravo, 
principalmente naquelas situações operacionais que exigem 
entrosamento, espírito de corpo, lealdade e confiança mútua; 

- ética profissional, como fator indispensável num papel que, de 
maneira geral, atua numa forma de atuação interativa com os públicos 
interno e externo; 

- hierarquia e disciplina, no que diz respeito ao fortalecimento 
dos valores culturais básicos da instituição, em harmonia com a 
legalidade e o estado de direito; 

- chefia e liderança, instrumento indispensável àquele que tem 
como missão comandar poucos e muitos, partindo-se, sempre, da 
premissa que liderar é saber motivar subordinados; 

- busca de autocontrole e emocional, de modos que as tensões do 
quotidiano, que atingem o cidadão, em geral, e o policial militar, em 
especial, não reduzam o seu potencial, tanto na decisão quanto na ação, 
em razão dos stressares característicos da vida moderna; 

· reflexões pessoais, acerca da maneira como vem se conduzindo 
na carreira profissional, e, em função disso, através do auto
conhecimento e na busca de um processo de reforma íntima, que medidas 
carece tomar para que, com as suas próprias qualidades psicológicas mais 
fortemente desenvolvidas, auxiliar as suas qualidades pessoais menos 
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desenvolvidas, fenômeno este percebido apenas de per si, decorrência 
natural de sua capacidade de auto-critica; 

- novos métodos e técnicas, adotando uma postura voltada à 
pesquisa e como forma de acompanhar a renovação científica e 
tecnológica constante de conhecimentos e de procedimento que atinge 
todas as áreas, em particular a da informática, e da administração, a do 
direito e a do relacionamento humano; 

- visão sistêmica, o que implica num novo referencial conceituai 
que permita, ao mesmo tempo, análise e a síntese da organização em um 
ambiente complexo e dinâmico, de modo que as partes da organização 
sejam vistas, sempre, como subsistemas inter-relacionados e interagindo 
dentro de um supra-sistema, atuando e interagindo no tempo e no espaço; 

- aceitação de novos paradigmas, conseqüência inevitável dos 
novos tempos e em conformidade com época que se vive, sem, todavia, 
perder-se de vista os valores morais e a filosofia que rege os direitos 
humanos, as questões advindas da espiritualidade, os valores cristãos e a 
política de valorização da dignidade humana; 

- visão de futuro, sabendo situar-se, sempre, na linha do tempo, de 
modo que, procure conhecer as causas geradas no passado para poder 
conhecer e entender o presente, e, partindo deste, possa criar projeções 
futuras, como pressuposto básico para criar as condições que sejam 
realmente esperadas e de fato desejáveis; 

- desenvolvimento de um novo papel, de oficial superior, para o 
capitão, e de coronel, para o major ou tenente coronel, na conformidade 
de fazer frente, sempre, às novas decisões e aos novos desafios, que cada 
vez maiores surgem, continuadamente, pela frente, mercê, mesmo, do 
próprio fenômeno da mudança. 

- transformações do conhecimento em hábito, o que significa 
que a passagem por cada um dos cursos não significa somente mera 
aquisição de informações apenas de ordem intelectual, mas, sim, a 
motivação pessoal, entusiástica e espontânea, bem como as maneiras 
adequadas no sentido de aplicá-la, dentro, sempre, do princípio da 
simplicidade. 

Resumindo, conhecimentos e experiências ministrados buscam 
criar uma postura renovada no oficial superior, de modo que, através da 
assimilação dos novos conceitos e métodos, possa visualizar a 
organização policial militar e a comunidade bem como a si mesmo, 
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como partes indissociáveis de um mesmo sistema, umco, total e 
dinâmico, passível de ser alterado e otimizado mediante intervenções 
construtivas, necessárias, adequadas, opo11unas e desejáveis, bem como 
os procedimentos e as técnicas que tornem isso viável e possível. 

Assim, portanto, a Instituição policial militar, através do CAES, 
atendendo a um desejo da Comunidade, prepara os seus comandantes, 
aqueles que assumirão os seus mais altos cargos, encargos e funções, 
que, resumidamente, consistem de um só papel-chave, que é o de 
comandar heróis anônimos, de comandar àqueles que estão em contato 
direto com a comunidade, procurando descobrir os anseios desta, bem 
como, a maneira que seja mais eficiente, mais eficaz, mais efetiva, mais 
prática, em suma, que seja melhor mesmo, no sentido de realmente 
atendê-los. 
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VII. ASPECTOS DA DEONTOLOGIA POLICIAL-MILITAR 

WILSON ODIRLEY V ALLA, Cel PMPR, 
Instrutor de Deontologia Policial-Militar e 
Doutrina de Emprego de Polícia Militar e 
Bombeiro Militar, no Curso de 
Aperfeiçoamento de Oficiais da Polícia 
Militar do Paraná. 

Sumário 

1. Introdução; 2. A crise nas Polícias Militares e a relação às 
exigências da expectativa profissional; 3. A deontologia policia/
militar; 4. O Estatuto e o delineamento deontológico policial-militar; 
5. Conclusão. 

1. INTRODUÇÃO 

Se por um lado, vive-se numa sociedade com uma gradação 
elevada de democracia, paradoxalmente, de outro, o valor democrático é 
regido e fortemente direcionado à CORRUPÇÃO. Atualmente, também, 
regido pelo fenômeno da violência crescente. Estas experiências difíceis 
vivificadas pela sociedade brasileira, estimulada pela IMPUNIDADE, 
de um lado, e influenciada pela desintegração dos valores e costumes, 
de outro lado, desvalorização dos laços familiares, desapreço à lei, alie

~arp~t1t(ly~lm~nte,· o. qµenão se pode ··l?I~.ver1 

é~e<a forçél. q~erestarsent suficie.nte pani•f' 
defeªª da .sociedade. • lJm" ~as causas deste 
ciesçqµilfbrio . está •. ·. Telacim1ada . AP 
AFASTAMENTO APARENTE DA VIDA 
PI{QFISSIONAL ÀS NORMAS DA: 
ÉTICA, . com . graves repercussôes . no 
desprestígio dahierarquia.e da disciplina, •rias 
ihstitµiçõ~s policiais~fofütares~ .. 

nação cívica, desobrigação 
aos deveres, imoralidades, 
afastamento da natureza, 
maus exemplos gerados 
por uma parcela significa
tiva de pessoas que inte
gram as funções públicas, 
além de outros estímulos 
contraproducentes. Infeliz-
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mente, atingiu o interior das instituições policiais, sejam elas civis ou 
militares, golpeando-as mortalmente. Este fenômeno desagregador 
encontrou terreno fértil nas organizações policiais-militares, pelo 
afrouxamento progressivo de seus valores tradicionais e permanentes, 
especialmente a disciplina. 

Na contramão das reivindicações da sociedade, aliás, centradas nas 
elevações dos padrões de cidadania, pelo maior respeito aos direitos dos 
cidadãos, com destaque para os direitos humanos, as Polícias Militares 
vêm sendo apontadas, também, inclusive por organizações 
internacionais, como violentas, em que desvios de conduta marcados pela 
violência policial têm conquistado significativos espaços na mídia, nas 
discussões e nos debates, inclusive no âmbito do Congresso Nacional. 

Em razão de tudo isso, assiste-se, com preocupação, ao surgimento 
de um outro fenômeno, que, diga-se de passagem, não se trata de 
novidade, mas está se acentuando - O MENOSPREZAMENTO DA 
SOCIEDADE PELA SUA POLÍCIA - cujo processo segue em espiral 
descendente e, naturalmente, deter-se-á em algum ponto, nada desejável. 

2. A CRISE NAS POLÍCIAS MILITARES E A RELAÇÃO ÀS 
EXIGÊNCIAS DA EXPECTATIVA PROFISSIONAL 

Na realidade, ressalvadas algumas exceções, a situação das Polícias 
Militares pode ser visualizada pelo quadro da página seguinte. Ao centro 
do referido quadro, imagine-se, por exemplo, uma escala gráfica, cuja 
variação oscila entre "n" a 100. Ao lado direito e na extremidade superior 
desta escala, está assentada a MISSÃO POLICIAL-MILITAR, 
obviamente, influenciada pelos ideais profissionais e ancorada, de um 
lado, na proeminência da legislação em relação às incumbências e de 
outro, nas expectativas da sociedade no que diz respeito ao papel das 
forças policiais. É prudente não esquecer que estas expectativas tendem a 
se desvanecer, à medida que a sociedade percebe os sintomas de 
desorientação nas forças policiais, deixando de satisfazer as demandas 
por segurança, particularmente daquelas pessoas sintonizadas com a lei. 

Do outro lado do quadro, contempla-se a PROFISSÃO, muito 
aquém do nível correspondente à missão, sendo pressionada e sufocada 
por um enorme peso, em conseqüência dos constantes desvios éticos 
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incitados pelos, o que se convencionou apelidar, ditos paradoxos -
VIOLÊNCIA, CORRUPÇÃO, VÍCIO e INCOMPETÊNCIA - que 
têm grassado nos meios policiais, levando-as ao descrédito público. 
Além disso, não se podem esquecer as constantes Jigações e associações 
de policiais com o crime organizado. Na verdade, tais desvios éticos vêm 
provocando a ruptura e o conseqüente desmoronamento das virtudes, 
consideradas as alavancas morais das Instituições em apreço, pois é 
através delas que se presidem as tradições, os procedimentos e os deveres 
com relação ao próximo. Apenas para citar algumas: a honestidade; a 
honra; a lealdade; o desprendimento e o sentimento do dever. 
Obviamente, este processo induzido por um padrão de disciplina em 
decadência vem projetando negativamente a profissão policial
militar para patamares cada vez mais baixos, fazendo com que as 
noções de valores e dos deveres profissionais - éticos - permaneçam, a 
cada dia que passa, mais distantes e rarefeitas, quando não, 
simplesmente vulgarizadas ou tergiversadas. Tudo isso vem 
provocando a liberação de uma considerável carga de energia 
negativa nas corporações. 
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Esta energia negativa - também reconhecida em Administração 
como entropia< 1

> - caso não seja detida e revertida no seu processo, 
poderá conduzir as forças policiais, pelo desgaste, a uma situação de 
CAOS. Esta realidade, que em si já é grave, tende a se exacerbar na 
medida que, um número expressivo de policiais ou de segmentos destes, 
vem colocando seus objetivos pessoais ou de círculos em conflito com os 
objetivos mais elevados das Polícias Militares. Por exigir um grande 
esforço de todos, particu]atmente daqueles que exercem cargos de 
comando e chefia, o que infelizmente tem sido dificultado por uma série 
de limitações - morais, políticas, insumos, capacitação técnica, incluindo
se os maus exemplos - tenta-se, agora, mediante um processo inverso, 
porém temeroso, o rebaixamento das expectativas da missão aos 
patamares que correspondem aos interesses de valores subjetivos, 
aliás, justamente como querem aqueles que torcem, freneticamente, 
pelo enfraquecimento das corporações policiais-militares, 
interpretando-as como meras empresas prestadoras de serviços ou, não 
obstante a isso, o que é pior, como outras organizações quaisquer. 

Lastimavelmente, este quadro adverso favorece, na prática, a 
progressão de uma ordem 
mora] descompromissada 
dos valores tradicionais 
que se constituem nos 
verdadeiros arrimos da 
investidura militar. Basta 
verificar a movimentação 
nas corporações, tais como: 
ensaios de paralisações; 
greves violentas já 
deflagradas em vátios 
Estados; protestos contra 

Esses inválidos profissionais 
não percebem a coerção da sociedade, 
muito menos da corporaç~o à qúal 
pertencem. Sua moralidade . inferior/ 
navegajunto aos paradoxos já citados, 
até o momento de encalhar na tranS ... 
gressão ou no crime. Parafraseando 
José Ingenierns<2

), pode-se consignar 
que esses policiais-militares .. atuarn na 
Corporação como os insetos nocivos ã 
natureza. 

(1) "Entropia é a tendência que os sistemas têm para o desgaste, para a desintegraçüo, 
para o afrouxamento dos padrões e para um aumento da aleatoriedade ". Ou: "Entropia. 
é um processo pelo qual todas as formas organizadas tendem à exaustão, à desorganização, à 
desintegração e, no fim, à m011e". (CHIA VENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral 
da Administração. Editora McGraw-Hill do Brasil Ltda., São Paulo: 1976. p. 478 e 498). 
<
2

> INGENIEROS, José. O Homem Medíocre. Tradução de Alvanísio Damasceno. 
Livraria do Chain Editora, Curitiba: p. 92. 
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autoridades publicados na imprensa; cláusulas reivindicatórias, 
políticas e representativas de classe inseridas nos estatutos associativos; 
agremiações comuns aos círculos de oficiais e praças e outras. Este 
panorama, fen-eteado com a cicatriz da fuga aos compromissos, sugere a 
tendência de uma nova racionalidade ética, contudo na contramão do 
discurso, que atualmente pode ser assim traduzida: trabalhar pouco -
cada vez menos, se possível - porém, ganhando sempre mais; a 
relevância da missão pouco interessa. Da mesma forma, pela 
desatenção gradativa aos pressupostos básicos da atividade policial
militar - tempo integral de dedicação exclusiva - está se estimulando 
reivindicações por remuneração de horas extraordinárias e adicional 
noturno, encontrando ressonância em alguns Estados, o que não deixa de 
se constituir em mais absurdos, considerando-se o regime jurídico 
exigido pela investidura militar. 

3. A DEONTOLOGIA POLICIAL-MILITAR 

Para contrapor-se a esse quadro de crise, o resgate da reflexão 
moral e a retomada da discussão ética são alguns dos mecanismos que 
se deve viabilizar, na tentativa de restaurar o equilíbrio de determinados 
julgamentos e valores, que são tidos de grande apreço, indispensáveis à 
sobrevivência das instituições policiais-militares e afiançadores de uma 
certa estabilidade em relação à emergência da sociedade civil organizada. 

Cada profissão exige de quem está cumprindo as obrigações a ela 
inerentes, a observância dos princípios comuns de toda a sociedade. 
Apesar disso, vai além e separa algumas regras de procedimentos que 
para outras profissões ou grupos de pessoas, teriam pouco ou nenhum 
alcance. Essas regras de procedimentos específicos é que vão se 
constituir no cerne da questão ética dentro das respectivas profissões. 
Portanto, tomando-se por base os fundamentos legais e axiológicos que 
edificam as instituições castrenses, percebe-se que há uma nítida 
diferença nas exigências em relação ao militar. Por conseguinte, a 
diferença entre ele e os demais agentes da Administração Pública 
está na formação militar, que por ser calcada na disciplina e na 
hierarquia, é fundamentalmente voltada ao cumprimento do dever, 
cujas regras são definidas pela Deontologia. Em vista disso, muitas 
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vezes, o que para o civil é uma faculdade, para o militar é um 
compromisso. É essa afeição constante ao cumprimento do dever que 
faz o militar ser diferente, notadamente daqueles que "hipertrofiam os 
direitos e definham os deveres". Como conseqüência, o policial-militar 
ou bombeiro-militar deve organizar sua vida profissional e estar 
preparado para responder às adversidades de toda ordem, ciente de que 
sua existência poderá ser sacrificada para que a lei, a liberdade e a 
integridade preponderem. 

Não são necessários muitos estudos para evidenciar que os estilos e 
posturas, adotados como próprios na execução do policiamento ostensivo 
de uma organização policial-militar, refletem os valores aí inseridos e 
estimulados. Uma organização que, independentemente de outros 
aspectos, admite procedimentos técnicos e táticos agressivos e 
indiferentes aos direitos do cidadão, naturalmente adota um conjunto de 
valores muito discordantes daqueles de outra organização, em que a 
comunidade, além de respeitada, tem suas percepções e demandas 
priorizadas na administração da ordem pública, ou ainda, daquela outra, 
em que os esforços de policiamento atendem apenas às prioridades do 
comando, ou os interesses políticos subalternos, muito mais do que uma 
ampla dedicação aos princípios básicos que regem as atividades da 
polícia ostensiva. 

Assim, a Deontologia vem estabelecer as normas que presidem a 
atividade profissional sob a égide da retidão moral ou da honestidade, 
sendo o bem a preponderar e o mal a evitar no exercício da atividade 
profissional. De tal sorte, a vida profissional não pode conservar-se 
alheia à norma ética. 

Decorrente deste conceito geral, a Deontologia Policial-Militar é 
constituída pelo conjunto de valores e deveres éticos, traduzidos em 
normas de conduta, que se impõem para que o exercício da profissão 
policial-militar atinja plenamente os ideais de realização do bem 
comum, mediante a preservação da ordem pública. Os valores 
profissionais, determinantes da moral do policial-militar, são os 
seguintes: patriotismo, civismo, hierarquia, disciplina, profissionalismo, 
lealdade, constância ou perseverança, espírito de corpo, honra, dignidade, 
honestidade e coragem. De antemão, os deveres éticos, provindos dos 
valores e que conduzem a atividade profissional sob o signo da retidão 
moral, dentre vários, destacam-se: cumprir os deveres de cidadão; atuar 
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com devotamento no interesse público, colocando-o acima dos interesses 
particulares; dedicar-se integral e exclusivamente ao serviço policial
militar, buscando com todas as energias, o êxito do serviço e o 
aprimoramento técnico-profissional e moral; proteger a vida, o 
patrimônio e o meio ambiente com abnegação e desprendimento pessoal, 
arriscando, se necessário, a própria vida; e assim por diante. Tudo isso, 
objetivando uma conduta ética elevada, consoante aos padrões de 
moralidade esperados, de sua polícia, pela sociedade. Conduta ética essa, 
firmada mediante compromissos públicos solenes, traduzidos em 
obrigações, cuja violação constituirá crime ou transgressão disciplinar, 
conforme o disposto em legislação específica ou ~rópria. 

O Cap. PMESP Paulo Marino LOPES< >, no seu ensaio "Da 
Deontologia Policial-Militar", realça que a ética prevalecente nas 
Corporações Milicianas deve ser a do militar de polícia, guardião da 
ordem pública, incumbindo manifestar, particularmente, as seguintes 
características: 

a. importância dos vínculos pessoais com a instituição, 
resultando do alto nível de identificação individual com os 
objetivos institucionais, bem como a defesa dos costumes, 
experiências e tradições que lhes são próprias; 

b. estabilidade dos fatores internos de segurança, obtida pela 
aproximação pennanente entre os líderes e a tropa, 
pennitindo o conhecimento mútuo e compartilhado das 
agruras; 

e. senso de identificação comunitária, oriundo do espírito de 
sacrifício em prol da comunidade e agravado pela 
perspectiva real de perda da própria vida no cumprimento 
do dever. 

Com a devida vênia do ilustre autor citado, pode-se associar estas 
características acima transcritas que envolvem a ética policial-militar em: 
MISSÃO, MORAL DE TROPA ELEVADA e PATRIOTISMO. De 
tal sorte que, pelo nível crescente de engajamento na missão a cumprir é 
que se elevam, também, os vínculos pessoais com a instituição, traduzidos 
pelo sentimento do dever. Outrossim, nenhuma organização policial-militar 
será bem sucedida se estes fatores de estabilidade internos forem baixos, ou 

0
> LOPES, Paulo Marino, Cap. PMESP. Revista Unidade - n.º 20. Deontologia 

Policial-Militar. Porto Alegre: maio-ago. 1994. p. 68. 
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seja, resultante de um moral baixo. Portanto, direitos privilegiando os altos 
esca1ões da hierarquia, rompimento do escalonamento salarial, afastamento 
dos oficiais da tropa, injustiça na apreciação dos atos e méritos dos 
subordinados, falta de atenção pelos comandantes às necessidades básicas dos 
subordinados, armamento, munição e equipamento insuficientes ou 
inadequados, insegurança pessoal e famiJiar diante das ameaças das 
quadrilhas, incompetência, boatos, falta de informações e treinamento, 
estímulos ao servilismo ou à adulação e impunidade, são alguns exemplos de 
rompimento desta estabilidade, atraindo como conseqüência natural, o 
rebaixamento do moral da tropa. Em relação à adulação de agentes 
públicos, seja dito de passagem, muito freqüente, José INGENIEROS(4

) 

além de considerá-la sempre desleal e interessada, acrescenta ainda: 
"Pertence à raça dos 'covardes felizes', como os batizau Leconte de Lisle. A 
adulação é uma injustiça. Engano. O bajulador é sempre desprezível, 
mesmo quando o faz por uma espécie de benevolência vulgar ou pelo desejo 
de agradar a qualquer preço". Por fim, o patriotismo que é necessário ser 
alçado na devida proporção em que se elevam os sentimentos de 
identificação e solidariedade à comunidade que se deve servir, tornando 
grande aos olhos tudo o que poderia, humanamente, parecer pequeno e 
insignificante. 

Além do mais, conclui com peculiar lucidez o aludido miliciano, 
transportando à tona preceito estabelecido na legislação específica (Art. 16, 
R/200), o qual desvela a verdadeira pedra angular onde está alicerçada a 
atividade policial-militar, mas que infelizmente, não é levado com 
seriedade por muitos: 

A Polícia Militar, convém lembrar, enquadra-se entre as 
organizações totais, nas quais os seus integrantes devem 
dedicar-se integralmente à profissão. Nesse sentido, 
transcendendo a esfera doutrinária, vem o mandamento legal 
do Decreto Federal n. º 88. 777, de 30 setembro de 1983 ( R-
200): A carreira policial-militar é caracterizada por 
atividade continuada e inteiramente devotada às finalidades 
precípuas das Polícias Militares, denominada Atividade 
Policial-Militar. 

<
4

l INGENIEROS, José. Idem<2>, p. 165. 
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Apesar do policial-militar ser considerado como o "homem do 
dever", que deveria trabalhar pelo prazer profissional, pelo devotamento 
infatigável, na ânsia de servir, em conformidade com as posturas que são 
projetadas em ditosos discursos, ao contrário, em verdade o que são 
projetadas no cotidiano, como performances habituais? Atitudes 
ambíguas e contraditórias, tendentes a construir uma forma particular de 
ética segundo a sua própria perspectiva, deixando para trás os valores 
mais elevados. Fato, aliás, que poderá ser discutido oportunamente. 

Nesse intervalo de tempo, o Cel. PM José Francisco PROFÍCI0<5
), 

Ex-Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ao 
falar de disciplina e legislação penal militar, assuntos comuns às Forças 
Armadas, às Polícias Militares e aos Corpos de Bombeiros Militares, 
insistiu em reafirmar as necessidades da inclusão de novos dispositivos 
disciplinares, mais adequados aos reclamos sociais e à própria ampliação 
de funções que o momento histórico mais recente, tem reservado às 
corporações, devendo, além daqueles já consagrados, regerem-se pelos 
seguintes pressupostos: 

a) respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, 
especialmente quanto ao tratamento de presos e observância 
dos direitos individuais durante os atos de polícia; b) 
aspectos éticos (deontológicos) e de exclusividade no 
exercício profissional, para combater as novas formas de 
desvios de finalidade e coibir atividade extracorporação, 
verdadeira praga a corroer o profissionalismo policial 
militar [sem negrito no original]; c) respeito ao meio 
ambiente; d) peculiaridade do serviço policial moderno, que 
inclui novos processos e meios, sobre os quais se cometem 
abusos específicos, exigindo assim enquadramento 
apropriado. 

Como se constata, os pressupostos apresentados pelo Cel. PM 
PROPÍCIO, dentro daquelas três características básicas da ética policial
militar, sucedidas anteriormente, dizem respeito à missão e ao moral de 
tropa. Em resposta aos anseios expressos pelo esclarecido oficial da 

(5} PROPÍCIO, José Francisco, Cel. PM Comandante-Geral da PMESP. Revista A 
Força Policial - n.º 2. Exposição aos Comandantes-Gerais das Polícias Militares e 
Corpos de Bombeiros Militares, Auditório do Ministério do Exército, em Brasília, DF, 
no dia 18 de março de 1994. São Paulo: abr.-jun. de 1994. p.19. 
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milícia paulista, é oportuno destacar que medidas já adotadas pelo 
Governo vêm ao encontro do primeiro e quarto pressupostos, 
sobressaindo-se: o julgamento pela Justiça Comum dos crimes dolosos 
contra a vida, praticados por policiais-militares ou bombeiros-militares 
em serviço de policiamento; a descaracterização de crime militar 
daqueles ilícitos praticados fora de serviço, com arma ou material bélico 
pertencente às Corporações e a definição dos crimes de tortura com as 
respectivas sanções. E, mais recentemente, a lei que estabelece normas 
para a organização e manutenção de programas especiais de proteção a 
vítimas e a testemunhas. 

4. O ESTATUTO E O DELINEAMENTO DEONTOLÓGICO 
POLICIAL-MILITAR 

Ainda que, propugne-se pelo delineamento deontológico autônomo 
para as milícias brasileiras, a fixação de valores profissionais e seus 
correspondentes deveres éticos, no Brasil, tradicionalmente, são fixados 
em capítulo específico do Estatuto próprio e constituído por lei. Na 
realidade, confo1me já examinado, há necessidade urgente de serem fixados 
nas respectivas no1mas estatutárias, de maneira clara e abrangente, os 
valores e seus adequados deveres éticos, balisadores da conduta profissional 
dos militares dos estados e ajustados aos novos tempos de valorização da 
cidadania. Nada tem a ver com propostas equivocadas, como a de 
substituição do Regulamento Disciplinar por um Código de Ética específico. 
Além do mais, há melhor código de ética do que o tradicional, inevitável e 
insubstituível Regulamento Disciplinar em vigor? Obviamente, conforme já 
realçado, adequado às exigências do serviço policia] moderno e às demandas 
da opinião pública por menos violência e incorruptibiJidade dos organismos 
policiais. Afora isso, aplicado com conhecimento, prudência e bom senso, 
na expectativa de fazer-se justiça. Justiça, antes, porém, é propiciar 
tratamento condigno a cada subordinado, considerando suas grandezas e 
suas limitações. 

Como se percebe, a Deontologia Policial-Militar é constituída de 
deveres ou obrigações e compromissos, não apenas de natureza 
profissional, mas também, aqueles de natureza privada ou particular. 

56 Revista A FORÇA POLICIAL São Paulo n223 jul./ago./set. 1999 
1 
i/ 

J 



Os deveres e compromissos de natureza privada ou particular 
constituem transgressões gerais da profissão policial-militar, ou seja, os 
ditames relativos que não devem ferir a ética e a honra pessoal, 
configuradores do homem honesto ou de boa reputação. Todos os atos 
devem ser revestidos de moralidade elevada. A sociedade precisa divisar, 
além da farda, o exemplo de integridade e não, apenas, um servidor 
público fardado. Segundo as anotações do Dr. Volney Ivo CARLINi6

\ 

ao discorrer sobre as obrigações deontológicas de ordem privada 
inerentes ao juiz e que, seja dito, também se inserem nos deveres e 
obrigações do militar, manifesta: "Este domínio geralmente escapa aos 
artigos deontológicos, pois estes proíbem, rigorosamente, tudo o que 
seja contrário à moral profissional, mas em termos extremamente largos 
e genéricos". Como se observa, os códigos de ética das profissões civis, 
também, apontam preceitos de ordem geral e de natureza restrita, porém 
limitados às normas profissionais. Ao contrário, a ordem deontológica 
que rege a vida castrense, neste particular, além de alcançar aquelas 
ilicitudes relacionadas à 
atividade profissional, tem 
eficácia, também, sobre os 
demais atos que revestem a 
moralidade privativa do 
militar, mesmo que não 
relacionados ao múnus 
profissional. Por isso, todo 
policial-militar deve abster
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se, mesmo fora dos limites da órbita funcional, de todas as atividades e 
atitudes consideradas suspeitas ou incompatíveis. Eis a razão pela qual 
atitudes, como não se revelar bom cidadão, ou bom pai ou mãe, filho ou 
filha, esposo ou esposa, ou não satisfazer compromissos financeiros 
assumidos, ou ainda, manter ligações com pessoas de reputação duvidosa, 
ou pelo simples fato de não se trajar adequadamente, embora genéricas e 
de natureza restrita, são alcançadas pelo Regulamento Disciplinar ou 
pelas leis que regulam os Conselhos de Justificação e Disciplina. 

(6) CARLIN, Volnei Ivo. Deontologia Jurídica - Ética e Justiça. Obra Jurídica Editora, 
Florianópolis: 1997. p. 130. 
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Já, por sua vez, os deveres e compromissos de natureza 
profissional são relativos ao exercício profissional e compreendem as 
normas inerentes ao desempenho da profissão, que envolve a atividade 
de polícia ostensiva e a investidura militar. Aí, inclusos, aqueles ditames 
que objetivam preservar o pundonor militar e o próprio decoro da classe. 
Visto desta forma, fica fácil perceber que a ética que se propugna para 
atividade profissional, além de preencher as características já analisadas, 
introduz não apenas aquelas relações do profissional com a Corporação, 
mas também reforçando o que já foi repetido, do profissional com o 
cidadão, com a comunidade, com o Estado e, sobretudo, com a Pátria. 
Deste modo, excluindo por ilação lógica, o exercício de toda outra 
atividade julgada incompatível, implica em obediência e subordinação à 
lei, regulamentos e às autoridades hierárquicas, quer se trate de decisões 
regulamentares, quer dos recursos a serem interpostos. De sorte que, 
manifesta-se afeiçoada ao fortalecimento do Estado de Direito e da 
própria cidadania, na medida que inclui a proteção dos direitos humanos 
na sua plenitude, os aspectos éticos exclusivos ao exercício profissional 
para combater as novas formas de desvios ou finalidades, o respeito ao 
meio ambiente e o enquadramento apropriado de processos e outros 
meios face às peculiaridades do serviço policia] moderno, contudo sem 
olvidar a condição de forças auxiliares e reserva do Exército. 

Por isso, devem ser evitados, em 
razão dos deveres e compromissos 
específicos, certos comportamentos 
antideontológicos, como por 
exernpJo, recorrer ao judiciário, 
~em antes esgotar todos os recursos 
administrativos e respectivos 
rrai;os previstos no Estatuto e no 
Regulamento Disciplinar, sob. pena 
de sanções disciplinares. 

Como coloca em evidên
cia o Dr. Vo1ney Ivo 
CARLIN<7>: "O conjunto destas 
prescrições é acompanhado ge
ralmente de certas interdições, 
suscetíveis de, se não observa
das, prejudicarem, direta ou 
indiretamente, o próprio mane
jo da Instituição". É preciso en
tender esta atitude antideonto
lógica, contestada por muitos, 
como uma demonstração de re

sistência às decisões dos superiores hierárquicos e à própria hierarquia, 
cuja tutela, hoje, encontra guarida no caput do artigo 42 da 

(7) CARLIN, Volnei Ivo. Idem<M, p. 131. 
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Constituição Federal, disposta pela Emenda Constitucional n.º 18, de 05 
de fevereiro de 1998. Enquanto ao civil a atitude de recorrer das decisões 
desfavoráveis na esfera administrativa é facultativa, ao militar é 
obrigatória, inclusive vinculada ao juramento solene de aceitação e 
cumprimento dos valores profissionais e deveres éticos, ou seja, 
fazendo cumprir rigorosamente as leis e os regulamentos, 
respeitando e acatando os superiores hierárquicos. Em contrapartida, 
compete ao superior hierárquico decidir com justiça, eqüidade e dentro 
dos prazos regulamentares os recursos interpostos pelos subordinados e 
nas condições fixadas na legislação. 

O princípio constitucional que ampara o fato da lei não excluir da 
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito, não é absoluto 
e pode ceder terreno a outros princípios, entre os quais, os que asseguram 
a funcionalidade das organizações militares, ou seja, através da 
hierarquia e da disciplina, também, conforme já foi expresso acima, 
tutelados constitucionalmente. Estas tutorias, obviamente, dão-se em 
razão de um interesse maior do Estado e da própria sociedade, como por 
exemplo, manter as forças militares não apenas disciplinadas, sobretudo, 
controladas, medidas e limitadas. Uma força militar não pode, pela sua 
potencialidade, converter-se em fator de risco e agressão à sociedade ou 
ao Estado. Aliás, é da própria essência constitucional, inclusive no que 
tange às garantias individuais, a supremacia dos interesses do Estado. Ou 
por outra, estas e outras particularidades das regras deontológicas, às 
vezes, não assimiladas, fazem parte da ética, portanto, se sobrepõem à 
própria ordem jurídica, circunstância já consagrada pela doutrina. 

Encadeando estes argumentos, é insofismável a lição da Juíza Alice 
PEZARD, citada pelo Dr. Volney Ivo CARLIN(8

), ao indagar acerca das 
regras de comportamento (deontologia) dentro da hierarquia das normas 
jurídicas. Assim ensina a ilustre magistrada: 

Sobre o tema, podemos lançar mão de três perspectivas básicas: 
- A ordem deontológica é superior à ordem jurídica: princípios éticos 
que a lei disciplina; 
- A ordem deontológica independe da jurídica preexistente: as 
normas inscrevem-se de maneira autônoma no direito positivo; 
- A ordem deontológica compele mais que a jurídica: há dados 
sensíveis que precedem a ordem jurídica ( salários, desemprego, 

(8) CARLIN, VoJnei Ivo. ldem<6>, p. 172. 
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desestabilização, etc.), os quais orientam o comportamento 
profissional. 

5. CONCLUSÃO 

É evidente que as leis, parafraseando José Ingenieros, não podem 
dar hombridade às sombras, caráter ao tosco, coragem ao timorato, 
dignidade ao aviltado, virtude ao desonesto, afã de obediência ao servil 
ou bajulador, mas subordinam e condicionam o indivíduo a princípios 
que o tornam responsável, que, indiscutivelmente, se não eliminam os 
fatos reprováveis, ao menos freia-lhes os excessos. Obviamente, também, 
o fato de existir uma Deontologia específica, mesmo que baseada em 
formulações éticas exemplares, por si só, não suprimirá os problemas 
relacionados aos comportamentos aéticos, a exemplos da omissão diante 
do dever, da corrupção, da violência policial, da incompetência 
profissional, do abuso da coisa pública, do desamor à profissão, da 
indisciplina, além de outros. Contudo, se compreendida e bem utilizada, 
contribuirá de forma marcante para a diminuição dos desvios de 
conduta, proporcionando um padrão de comportamento 1\/IELHOR 
DEFINIDO, daquele existente na atualidade. Além do mais, 
influenciará na seleção de candidatos, com base num perfil profissional, 
alinhado às exigências atuais das missões, cujo embasamento, além de 
estar fundamentado em padrões éticos elevados, deverá incluir as 
demandas e percepções da sociedade. 
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VIII. MAUSOLÉU AO SOLDADO CONSTITUCIONALISTA DE 
1.932 - SIMBOLOGIA DO MONUMENTO. 

PAULO EMENDABIL/ SOUZA BARROS DE CARVA
LHOSA. Advogado, formado pela Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, atuante precipuamente no 
âmbito criminal. 

Sumário: 

1. Parte Externa -A Praça e Obelisco; 2. Parte Interna - A Cripta; 
3. Simbologia Numerológica do "32 ". 

1. PARTE EXTERNA - A PRAÇA E OBELISCO. 

Galileo Emendabili, em 1.934, ao conceber a obra que marcou 
maximamente sua vida artística, procurou que a mesma por si falasse às 
futuras gerações, como expressão maior de um ideal legalista, pelo qual 
uma inteira sociedade mobilizou-se levando à luta armada milhares de 
jovens, ceifados em verdadeiro martírio, vista a disparidade de forças 
entre as facções em luta. 

A força da ditadura getulista, de fato, logrou arregimentar meios e 
homens em todos os estados brasileiros, com exceção de Mato Grosso, 
utilizados contra o movimento constitucionalista nascido em São Paulo, 
tentando, sem conseguir, sufocar, pelo terror das armas, a legítima 
aspiração de ver o Brasil governado sob a égide da Lei Constitucional. 

Emendabili concebe o monumento, do ponto de vista 
arquitetônico, integrando dois elementos distintos, um superior, 
sobreposto à praça na qual se assenta o OBELISCO, e outro, sobposto à 
mesma praça, a CRIPTA. 

A praça que entorna o inteiro monumento tem significado especial, 
pois a mesma tem a forma de um coração. 

A base deste "coração", ou seja, a cunha que todo coração humano 
traz em sua porção superior, corresponde à parte frontal do monumento e 
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o ápice deste coração, diametralmente oposto, se posiciona voltado para a 
Av. 23 de Maio, data marcante e inicial do movimento cívico militar da 
gesta constitucionalista, pois neste dia caíram, Martins, Miragaia, 
Dráusio e Camargo (MMDC). 

De feita que, EMENDABILI, procurou no chão, na terra, 
representar a dor que o "CORAÇÃO DA MÃE TERRA PAULISTA" 
sente ao ser perpetuamente transvasado pela espada - o Obelisco - do 
martírio de seus filhos combatentes, de cuja máxima ferida, a da 
trincheira, que jamais cicatriza, verte LÁGRIMA E SANGUE - as fontes. 

Esta espada - o Obelisco - de quatro faces, cada qual voltada para 
um dos pontos cardeais, leste, norte, oeste e sul, por sua vez, em seu 
aspecto exterior, trazem alto - relevos que sintetizam, por um lado, a 
epopéia do bandeirismo, expressa nas esculturas da Face Leste, e por 
outro, em analogia com as esculturas das demais faces, expressam a 
epopéia de 32. 

O bandeirismo foi propositadamente figurado na Face Leste, pois é 
neste ponto cardeal em que o Sol nasce, simbolizando o início da forja do 
espírito paulista, o qual levou as fronteiras territoriais do Brasil para os 
confins continentais de hoje. 

Na base desta face, abre-se uma porta, em bronze, que conduz ao 
interior do Obelisco, figurando os preparativos da partida do Soldado de 
32, em família. Esta porta, por estar voltada para o Leste, foi denominada 
por EMENDABILI, como a "PORTA DA VIDA". 

Na Face Norte vê-se, dentre outros alto - relevos, uma escultura 
que traz dois Soldados Constitucionalistas em movimento de avanço, 
perfilados lado a lado. 

Este mesmo perfilamento observa-se na Face Leste, em um nível 
inferior, somente que nesta face, no alto relevo observado, os dois 
homens são Bandeirantes, em igual simetria aos Soldados 
Constitucionalistas. 

EMENDABILI, com esta analogia, buscou eternizar no tempo, um 
mesmo espírito patriótico, igual e pujante em diferentes momentos da 
história do Brasil, irmanando o Bandeirante ao Soldado 
Constitucionalista de 32. 

O Bandeirismo, expresso nos alto - relevos da Face Leste, os quais 
trazem o Bandeirante alargando as fronteiras territoriais do Brasil. Deve-
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se observar, nesta Face Leste, que o movimento de avanço dos 
Bandeirantes volta-se para Norte. 

Por sua vez, nos alto - relevos da Face Norte, os Soldados 
Constitucionalistas, situados em um plano temporal e espacial superior, 
estão voltados para Oeste, em direção ao poente, a significar que vão ao 
encontro da morte, pois buscaram com o sacrifício da própria vida, fixar 
e defender os limites morais e legais da Nação Brasileira. 

Esta Face Oeste, assim voltada para o poente, simboliza o 
momento de maior agudeza do conflito, por meio de seus alto - relevos. 

Na base da Face Oeste, incrustada está a "PORTA DA GLÓRIA", 
propositadamente oposta à "PORTA DA VIDA", trazendo evocações do 
esforço de guerra da inteira sociedade paulista e de seu engenho nos 
campos da ciência em geral, da aeronáutica e das comunicações. 

O Obelisco externamente é uma espada, de quatro faces, cada uma 
voltada para cada um dos pontos cardeais e cada uma simbolizando cem 
anos de história, pois a obra foi inaugurada por ocasião do quarto 
centenário da cidade de São Paulo - 25/01/1.954. 

As portas, a da Vida - a Leste - e a da Glória - o Oeste -, conduzem 
ao interior do Obelisco e neste ponto o Obelisco se transmuda, pois as 
portas se abrem para uma imensa cúpula, representativa de um 
potentíssimo projétil de canhão, escavado no interior da base do 
Obelisco. 

Nesta cúpula, em sua circunferência, estão aplicados mosaicos que 
evocam o patrono de São Paulo, o Brasão, a Bandeira e os aspectos mais 
significativos da laboriosidade e engenho do Povo Paulista, valores 
maiores e perenes, que municiam o Projétil Moral e Legal de São Paulo, 
conferindo-lhe desmesurada potência. 

Este imenso projétil de canhão, municiado com os máximos 
valores da vida e do espírito paulista, cujos símbolos, a Bandeira e o 
Brasão, são eternamente tutelados e defendidos pelos "filhos da terra", 
bandeirantes - soldados combatentes, das terras e das gentes brasileiras, 
sepultados em solo sagrado, poderá e deverá ser "disparado", em caso de 
ofensa moral e legal à Nação Brasileira, pelo "HERÓI JACENTE", 
posicionado em nível inferior e ao centro desta base do Obelisco, 
correspondente à CRIPTA. 

Assim sendo, se o Obelisco externamente é uma ESPADA DE 
MARTÍRIO, internamente representa um CANHÃO, de enorme força 
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moral e legal, a ser acionado por um atento vigilante, eternamente 
posicionado, o "HERÓI JACENTE", sempre que estes valores legais e 
morais da Nação Brasileira forem agredidos e vilipendiados. 

A base deste projétil é vazada, em um parapeito circular, que 
simboliza a "espoleta" do monumental projétil, pelo qual debruçados e 
olhando para baixo, veremos a escultura em mármore de Carrara do 
"HERÓI JACENTE", vigilante perpétuo da sacralidade de ideais pelos 
quais se bateram os Soldados de 32, em atendimento aos interesses e 
maiores valores da Nação Brasileira. 

Não exitará o "HERÓI JACENTE" em acionar novamente e a 
qualquer tempo o canhão, em caso de violações da ordem constitucional 
e vilipêndio da soberania do Brasil e de seus cidadãos. 

2- PARTE INTERNA-A CRIPTA 

O "HERÓI JACENTE" está posicionado exatamente ao centro da 
"CRIPTA" e esta tem o formato de uma cruz monumental, a "CRUZ DO 
MARTÍRIO" dos combatentes, inscrita no interior da praça, o 
"CORAÇÃO DA MÃE TERRA PAULISTA", em cujo seio - a terra -
abriga e acolhe os filhos mortos - os combatentes -, sepultados em 
quatorze columbários dispostos pelos eixos monumentais da cruz, 
simbolizando as quatorze passagens da Via Crucis. 

Portanto, o "HERÓI JACENTE" se consubstancia com seus 
companheiros de luta. também martirizados por um ideal e estes estão 
prontos para novamente combaterem a seu comando. 

O "HERÓI JACENTE" repousa sobre um maciço bloco de 
mármore travertino e sob este, disposta está uma Bandeira Paulista, que 
obviamente ninguém vê. Esta bandeira lacra as sepulturas de 
MIRAGAIA, MARTINS, DRÁUSIO e CAMARGO, além de PAULO 
VIRGÍLIO, o Herói de Cunha. 

De feita que, o "HERÓI JACENTE", com as costas vela por seus 
Heróis e por sua Bandeira e com o ventre, volta-se para o monumental 
projétil de canhão encravado no Obelisco, eternamente posicionado para 
o combate. 

Suas pálpebras ainda não se fecharam e sua última e eterna visão 
certamente será uma diminuta Bandeira de São Paulo, inscrita na 
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circunferência do diâmetro deste enorme projétil cívico encravado no 
"Obelisco Canhão". 

O "HERÓI JACENTE" está posicionado no centro da CRUZ DO 
MARTÍRIO e entre as PORTAS DA VIDA e da GLÓRIA, situadas na 
base do Obelisco. 

O "HERÓI JACENTE" flutua no Eterno, pois seus pés estão 
voltados para o Leste, para a Vida, a qual já deixou; sua cabeça volta-se 
para o Oeste, em direção à Morte, a qual ainda não o abraçou. Elevado e 
imbuído está dos valores e ideais pelos quais ele e seus combatentes 
deram o sangue, a lágrima e a vida. 

Violada a Legalidade e a Legitimidade que sempre devem vigir, a 
nortear e pautar a vida da Mãe Pátria, por quem quer que seja, o "HERÓI 
JACENTE" acionará novamente o "CANHÃO CÍVICO" e a luta 
recomeçará, legitimada pela defesa do Brasil. 

Nas extremas dos braços da cruz que compõe a Cripta, entornando 
o "HERÓI JACENTE", estão inscritos três mosaicos, elaborados sob 
desenho de EMENDABILI, em Veneza, pelo Studio Padan, os quais, em 
simetria, comparam três momentos importantes da vida de Cristo e da 
história do Brasil. 

No mosaico denominado "NATIVIDADE", figura o nascimento de 
Cristo, em primeiro plano, e ao fundo, a fundação de São Paulo. 

No segundo mosaico, intitulado "MARTÍRIO", figura a 
crucificação de Cristo, em primeiro plano e ao fundo, o tombamento do 
Soldado Constitucionalista. 

No terceiro mosaico, "RESSURREIÇÃO", trata, em primeiro 
plano, da ressurreição de Cristo e ao fundo, o advento da Constituição de 
1.934, restaurando a legalidade e a vida para a inteira Nação Brasileira. 

Toda a iluminação da Cripta é indireta, vem do chão, a simbolizar 
que a Luz dos Mortos brota da Terra, assim como é toda composta em 
arcos a rememorar que o berço da revolução foi a FACULDADE DE 
DIREITO DO LARGO DE SÃO FRANCISCO, toda entre arcadas. 

Sai-se da Cripta por três portões em arco, simbolizando a trindade 
divina, abrindo-se para o Mundo, a levar a boa nova às Nações, pois 
livres estamos do arbítrio e da tirania. 

Esta trindade dos arcos de ingresso da Cripta, na base do eixo 
maior da CRUZ DO MARTÍRIO, se multiplica no interior da Cripta, 
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com os três mosaicos, expostos nas três extremas superiores da CRUZ, 
pois o número três simboliza a perfeição. 

Para alcançar novamente a praça e olharmos de frente, tanto a 
Cripta, como o Obelisco, deveremos subir por nove degraus e a partir 
deste ponto nos deparamos com a simbologia numerológica da obra de 
EMENDABILI. 

3 - SIMBOLOGIA NUMEROLÓGICA DO "32". 

Quem se posta diante na entrada da Cripta, imediatamente antes de 
descer os nove degraus que conduzem ao seu interior, observa o frontão 
maior da praça onde está fincado tanto o Obelisco como inscrita está a 
Cripta. 

Neste frontão, estão dispostos trinta e dois "projéteis", em 
mármore travertino, ligados entre si por barras circulares de bronze, a 
figurar coesão. 

01hando ao fundo deste ponto, veremos a Face Leste do Obelisco, 
cuja forma é trapezoidal. A base maior das faces, junto ao chão, mede 
nove metros lineares. A base menor, junto ao ápice do Obelisco, mede 
sete metros lineares. 

De feita que, o observador posicionado à frente do Obelisco, terá a 
seguinte relação numérica: 32 (os projéteis), 9 (base maior) e 7 (base 
menor), ou seja, 32 - 9 - 7, correspondentes a Nove de Julho de 1.932. 

A altura do Obelisco é de setenta e dois metros, a partir do nível 
da praça. 

Imaginado-se um eixo linear, saído do fundo da sepultura de 
Dráusio, Martins, Miragaia, Camargo e Paulo Virgí1io, onde posicionado 
está o "HERÓI JACENTE", no centro da Cripta, passando este pelo 
centro da base do Obelisco - o Projétil Monumental - até o vértice do 
Obelisco, tem-se a medida de oitenta e um metros de altura. 

A diferença de alturas é nove, pois 81-72 = 9, além da soma dos 
singulares algarismos resultar nove, pois 8+1+7+2 = 18 e 1+8 = 9, além 
de serem todos estes números divisíveis por nove. 

Portanto, a obra encerra relações numéricas que por si contam dia, 
mês e ano em que se deram os fatos e sua arquitetura, escultura e pintura, 

66 Revista A FORÇA POLICIAL São Paulo n923 jul./ago./set. 1999 1 
t 
f 



I 
t 
f 
1 

i 

traduzem a luta, angústia e glória daqueles dias, advertência perpetua às 
futuras gerações. 

Assim sendo, nos períodos históricos de normalidade 
constitucional, observância às Leis e atendimento aos interesses maiores 
do Brasil, este monumento se reveste de inigualável beleza e leveza de 
alma. 

O Mausoléu conjuga, na pedra, no bronze e no mosaico, a 
eternização de valores perenes, sempre perseguidos e ansiados pelo Povo 
Brasileiro. 

Contudo, presentes o arbítrio, a tirania e a traição à Pátria e à 
Nação Brasileira, o "32" transmuda-se em aterrador chamamento às 
consciências cívicas e patrióticas da Nação, aglutinando forças e 
formando fileiras, pelas quais os males que violam a integridade, 
soberania e dignidade da Pátria não passarão. 

Não foi obra do acaso que este monumento foi tão obstaculado pela 
ditadura Vargas, que não o queria realizado, sendo necessárias doações 
do povo de São Paulo, que com suas economias contribuiu para vê-lo 
onde está, como se fora um intenso grito de revolta sufocado na garganta. 

O 44 32" não é apenas um cemitério estilizado para abrigar inúteis 
ossos, é antes de tudo um sacrário da Lei e da Constituição, da 
legalidade, legitimidade e moralidade no exercício do Poder, sempre 
emanado do Povo e por ele legitimado. 

O "32" é uma grave e solene advertência às futuras gerações e a 
aqueles que porventura pretendam violar a Pátria e humilhar seu povo 
por meio da tirania, da traição, do vilipêndio das coisas e causas 
nacionais, por meio do arbítrio e da mentira. 

Do alto de seus 81 metros de marmórea a pedra, a tudo observa e 
vigia, em prontidão, espada e canhão prontos, nas mãos de ressurgidos 
combatentes, que nada temem, pois uma vez tombados no seio de sua 
Mãe Pátria, trazem a História em seus corações. 

São Paulo, 09 de Julho de 1.999. 
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Professor Titular da Escola de Engenharia 
Mackenzie e Engenheiro efetivo do 
Departamento de Águas e Energia Elétrica. 

Sumário 

1. Introduçâo; 2. O Quarto de Infantaria; 3. Segundo de Cavalaria; 4. 
Missão Francesa de Instrução Militar; 5. Quinze de Novembro; 6. Pela 
primeira vez a artilharia da Força Pública deu continência, canhões e 
morteiros saudaram a República; 7. Bibliografia. 

1. INTRODUÇÃO 

A Polícia Militar nos seus 167 anos de existência tem um acervo 
histórico que honra a tradição paulista. Das inúmeras passagens épicas 
escolhemos quatro delas: O Quarto de Infantaria com sua atitude de 
defesa da legalidade, O Segundo de Cavalaria com a missão militar em 
Goiás e no combate de Quatiguá, A Missão Francesa de Instrução Militar 
cujos reflexos de seus ensinamentos ainda perduram até hoje, e, a 
festividade de XV de Novembro que externava o brilho da instrução 
ministrada na então Força Pública. 

2. O QUARTO DE INFANTARIA 

Sábado. 5 de julho de 1924. O General do Exército Izidoro Dias 
Lopes e o Major da Força Pública Miguel Costa lideram uma revolta 
militar na Capital paulista. O Capitão Índio do Brasil, comandante da 2ª. 
Companhia do 4º. Batalhão de Infantaria da Força Pública, num golpe de 
mão ocupa o Quartel do 4º, com um pelotão do 4º. Batalhão de 
Caçadores do Exército. O Capitão Índio do Brasil era filho do ex-
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comandante da Força Pública Coronel Antonio Baptista da Luz. Estava 
acompanhado pelo Tenente do Exército Luiz Cordeiro de Castro 
Afilhado. Foram aprisionados o Major Antenor Pereira e o 1 º. Tenente 
Antonio Trindade Vilariça. 

Por um outro golpe de mão o General de Divisão Abílio de 
Noronha, que vinha de Santana para o bairro da Luz, acompanhado do 
Coronel Martins Cruz do 4º. Batalhão de Caçadores do Exército, e do 
Capitão Espíndola do Nascimento, ajudante de ordens, estacionou a 
viatura em que viajavam junto à sentinela do Exército que guardava o 
quartel da Milícia. Chamou o comandante da Guarda so1icitando 
esclarecimentos e determinou que o mesmo levasse o pelotão de volta ao 
quartel do 4º. Batalhão de Caçadores. Com a retirada do pelotão do 
Exército o General determinou ao 1 º. Tenente da Força Pública Santino 
de Goes Nogueira que assumisse o comando do Quartel e aprisionasse 
todo oficial do Exército que aparecessem. 

Não sabendo o que ocorrera no quartel do 4º. Batalhão da Força 
Pública, para esse quartel retornaram o Capitão Índio do Brasil, 1 º. 
Tenente Juarez Távora e o Sargento Aderbal Serpa, o primeiro e o último 
da Força Pública e o segundo do Exército. 

Após a retomada do quartel para lá foram os seguintes oficiais da 
Força Pública: o Capitão Pedro de Moraes Pinto e os tenentes Antonio 
Pietscher, Roque Manoel da Silva, Edmundo de Moraes Pinto e Benito 
Serpa. Chegaram depois o Capitão do Exército Alexandre Vilamorsa, o 
Tenente da Guarda Cívica Fernando de 01iveira Moraes e o Tenente da 
Força Pública Lúcio Rosales. O Capitão Pedro de Moraes Pinto assume o 
comando do quartel . Um grupo de combate comandado pelo Tenente 
Piestcher cerca e aprisiona os revoltosos que retornavam ao quartel. 

Depois foram aprisionados o Tenente Castro Afilhado e o Capitão 
Joaquim Távora. Vários grupos do 4º. Batalhão de Caçadores do Exército 
e do Regimento de Cavalaria da Força Pública foram aprisionados nas 
imediações. 

Para libertar os prisioneiros os revoltosos entrincheirados no 
quartel do 1 º. Batalhão da Força Pública abriram fogo de metralhadoras 
contra o quartel do 4º. Batalhão. Este com quatro metralhadoras e oito 
fuzis metralhadoras respondia o ataque Outro golpe de mão permitiu ao 
Tenente Benito Serpa remuniciar os legalistas. 

70 Revista A FORÇA POLICIAL São Paulo nº23 jul./ago./set. 1999 __ ,_,_ -

{ 

1 

{ 



Inúmeros ataques foram feitos pelos revolucionários no sentido de 
ocupar o quartel. A fuzilaria e o matraquear constantes indicavam a 
intensidade da luta. A área de defesa foi expandida chegando ao quartel 
do comando geral. A mobilidade das hostes revolucionárias ficou 
prejudicada com a ocupação pelos legalistas da área entre os quartéis do 
4º. e do Comando Geral, na avenida Tiradentes. A artilharia 
revolucionária estacionada na Ponte Pequena abre fogo contra as tropas 
legalistas. O bombardeio intenso provocou a retirada de parte do efetivo 
que defendia o reduto legalista. Com o bombardeio foi destruído o 
quartel do Comando Geral obrigando os defensores voltarem para o 
quartel do 4º.Batalhão. O quartel deste batalhão não foi atingido porque 
lá estavam os chefes revolucionários aprisionados! 

A maior dificuldade para os legalistas era a "fome". Toda 
alimentação era fornecida pela cozinha do 1 º. Batalhão ou a do 
Regimento. Essas unidades revoltosas cessaram de atender o 4º. 
Batalhão. 

O bombardeio da caixa d'água da Luz deixou sem abastecimento o 
reduto legalista. A partir do dia 9 de julho a situação ficou mais difícil. O 
Tenente Benito Serpa, ferido, não podia mais dirigir o remuniciamento e 
o abastecimento de alimentos também ficou escasso. Na mesmo dia o 
Governo abandona a Capital e parte para Guaiaúna, hoje na Grande São 
Paulo .. 

A defesa do quartel do 4º. tornou-se insustentável. O Tenente 
Juarez Távora, credenciado pelo General Izidoro Dias Lopes, parlamenta 
com os legalistas. No acordo efetuado os oficiais legalistas ficariam 
presos em suas residências, não podendo intervir no conflito. As praças 
poderiam aderir ou não aos revoltosos. 

Um toque de corneta para "cessar-fogo" encerra a resistência 
miliciana. 

A resistência à Revolução organizada no 4º. Batalhão de Infantaria 
da Força Pública destruiu inteiramente o fator surpresa. A programação 
revolucionária foi frustrada pela ação rápida do General Abílio de 
Noronha retomando a posse do quartel pela Milícia e a resistência 
inesperada oferecida pelos legalistas. 

A perda de tempo sofrida pelos revolucionários por essa resistência 
e com o aprisionamento dos Capitães Joaquim Távora e Índio do Brasil e 
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dos Tenentes Juarez Távora e Castro Afilhado afetou o desenvolvimento 
das operações militares, confirma o General Miguel Costa. 

O General François Antoine Nérel declarou que durante a grande 
guerra ( 1914-1918) raramente um núcleo de resistência havia retardado 
tanto a ação do inimigo como fizera o Quarto de Infantaria. 

Dr. Pedro Rodovalho Marcondes Chaves, Juiz de Direito da 
Capital, testemunha ocular da resistência do Quarto de Infantaria, em 
visita ao Tenente Benito Serpa, declarou: "a resistência oferecida pelo 4º. f

1

.· 

Batalhão pode ser denominada Verdun Paulista"'. ! 
3. SEGUNDO DE CAVALARIA 

O 2º. Regimento de Cavalaria da Força Pública nasceu pela lei 
2053, de 31 de dezembro de 1924 e foi instalado na Invernada dos 
Bombeiros (Em 1926 passou a compartilhar com o 1 º. RC das instalações 
deste Regimento). Inicialmente contava com a secretaria, a casa de 
ordens, a intendência e uma Seção de Cavalaria com 20 homens: efetivo 
composto com elementos do 1 °. Regimento. 

No Boletim Geral 1/1925, consta a nomeação do Major Antonio 
Berga para comandar interinamente o 2°. Regimento. O Boletim Geral 
4/1925, de 3 de janeiro, conta a nomeação dos comandantes dos 
esquadrões, os Capitães: Sankler de França, Oscar de Mello Gaya e João 
Rodrigues Bio, Em 17 de janeiro de 1925 foi dado a ordem para instalar 
o 1 º. Esquadrão. Em 5 de outubro de 1925 foi nomeado comandante do 
2°. Regimento de Cavalaria o Tenente-Coronel Arthur de Paula Ferreira. 
Em maio de 1926 foi mandado instalar o 2°. Esquadrão e a 6 de setembro 
de 1927 foi instalado o 3°. Esquadrão. O Ten-Cel Paula Ferreira foi 
exonerado do comando do 2°. Regimento em 15 de novembro de 1926, 
sendo nomeado comandante o Ten-Cel Manoel Amaro Sobrinho, que foi 
exonerado do comando em 17 de julho de 1927. 

Sob o comando do Major Azarias Silva, em 21 de junho de 1926 o 
2º. Regimento de Cavalaria2 seguiu para Goiás, onde foi incorporado à 
Brigada Mista da Força Pública, esta sob o comando do Coronel Pedro 

1 SERPA, Major Benito. Verdun Paulista 
2 O efetivo do 2°. RC era de 251 homens e adidos ao Regimento foram um médico, um 
enfermeiro e dois auxiliares de saúde (Ordem de Mobilização de 20 de julho de 1926). 
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Dias de Campos. O 2°. Regimento foi constituído pelo 1 º. Esquadrão do 
1 º. Regimento, sob o comando do Capitão Sebastião do Amaral, e, do 2°. 
Esquadrão do 2°. Regimento, sob o comando do Capitão Oscar de Mello 
Gaya. 

A partir da concentração de Vianopólis são iniciadas as operações 
militares contra a Coluna Miguel Costa-Prestes. O 2º. Regimento ocupa 
São Domingos de Posse. Em agosto o Regimento avança para Formosa e 
Cavalcante, procurando entrar em contato com o adversário. 

Em 6 de setembro, no norte de Goiás, inicia uma série de 
engajamentos entre as tropas legais e os revoltosos em Conceição, 
Arraias, Palma e Cavalcante. Encerrada a operação que lhe competia, o 
regimento retorna a Vianópolis, de onde voltou a São Paulo .. 

. Reorganizado em São Paulo, em 1927 o Regimento foi 
transferido para Presidente Venceslau para policiar a área da Comarca de 
Assis .. 

O Major Azarias Silva exerceu o comando interino do 2°. 
Regimento até 20 de setembro de 1927, quando foi nomeado Fiscal do 
1 º. Regimento. Em 1 º. de outubro de 1927 assume o comando do 2°. 
Regimento, em Presidente Venceslau, o Ten-CeJ Antenor Pereira. Em 28 
de novembro de 1928 é nomeado comandante do 2°. Regimento o 
Tenente-Coronel Rodolpho Juvenal Ramos. 

Em 5 de outubro de 1930, inicia-se no Rio Grande do Sul, Minas 
Gerais e Paraíba o movimento revolucionário encabeçado pelo Dr. 
Getúlio Vargas. O 2º. Esquadrão do 2º. Regimento, sob o comando do 
Capitão Custódio Rodrigues de Moraes, no dia 7 parte para Ourinhos e é 
incorporado ao Destacamento Paes de Andrade e a 9 passa para o 
Destacamento do Coronel José Sandoval de Figueiredo. O Destacamento 
do Coronel Sandoval, de Salto Grande a Ourinhos, contava com um 
Esquadrão do 2°. Regimento e duas Companhias de Infantaria da Força 
Pública, uma Companhia do 4°.BC do Exército e 160 legionários3 O 
Destacamento revolucionário que se opõe ao Destacamento legalista é o 
Destacamento do Coronel Etchegoyen com elementos da Brigada Militar 
do Rio Grande do Sul (um batalhão) e o 9°.BC (Caxias), um batalhão do 
7°.RI (Santa Maria) e outro do 8°.RI (Passo Fundo), um Batalhão de 
Provisórios (Voluntários civís) e umas Bateria do 6°.RAM (Cruz Alta) e 

3 São 400 homens da Força Pública, 11 O do Exército e 160 legionários somando 670 
homens. 
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três Companhias de Metralhadoras Pesadas do Exército, totalizando 
aproximadamente 2000 homens. 

No dia 1 O segue o 2°.Esquadrão para Jacarezinho, Carneiro 
Guimarães e ocupa Santo Antonio da Platina. No dia 11 ocupa Afonso 
Camargo e a 12 prossegue para Quatiguá para desalojar os rebeldes e 
alcançar Colônia Mineira. 

Em 12 de outubro o Esquadrão combate o inimigo, durante três 
horas, na área de Quatiguá. No dia seguinte, o inimigo 4 lança o seu 
poderio sobre a vanguarda do Coronel Sandoval, inclusive com artilharia. 

O 2º. Esquadrão luta desesperadamente, durante seis horas, com 
um inimigo que tem um maior poderio de fogo. É envolvido e luta-se 
corpo-a-corpo. Parte dos seus homens são aprisionados, inclusive o seu 
comandante, que fora ferido em combate. O Capitão Custódio foi 
transferido para o hospital de guerra em Jaguariaíva e depois para Porto
Alegre como prisioneiro de guerra. Também, seguiu para Porto Alegre 
como prisioneiro o Tenente da Força Pública Juvenal Lima Franco5

. Em 
novembro o Capitão Custodio Rodrigues de Moraes voltou para o seu 
Regimento e o Tenente Lima Franco para a sua unidade de origem .. 

Após o término da Revolução de 30, o 2º. Regimento de Cavalaria 
foi transferido para o quartel da rua Manoel da Nobrega, Paraíso, São 
Paulo. Em 1 O de novembro de 1930 chegaram a São Paulo os últimos 
elementos do regimento, 18 oficiais e 126 praças sob o comando de 
Tenente-Coronel Rodolpho Juvenal Ramos. Em 6 de dezembro de 1930 é 
exonerado do comando do Regimento o Tenente-Coronel Ramos e 
nomeado comandante o Major Índio do Brasil. 

Em 18 de dezembro de 1930 foi determinado que o 2º. Regimento 
de Cavalaria fosse desativado. Os destacamentos da Comarca de Assis 
foram transferidos para o 3°. Batalhão de Infantaria. O remanescente do 
Regimento foi transferido para o l º. Regimento, exceto os oficiais que 
foram para o Estado Maior da Força Pública. O 2°. Regimento foi 
totalmente desativado em 31 de dezembro de 1930 e extinto pela lei que 
reorganizou a Força Pública em 1931. 

4 Destacamento Etchegoyen. 
5 Em Quatiguá foram, também, aprisionados os Tenentes Nilo Cotrim Silva e Oscar 
Miranda, o primeiro do Exército, que não foram transferidos para Porto Alegre. 
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Foram Fiscais do 2°. Regimento os Majores Antonio Berga, 
Azarias Silva, Salvador Moya, Manoel Marques de Oliveira e José Faria 
de Souza. 

Comandaram os Esquadrões os Capitães: o l º. Esquadrão: Sankler 
de França, João Nogueira de Lima e Messias Henrique Ribeiro; o 2°. 
Esquadrão: Oscar de Mello Gaya, João Rodrigues Bio, Mauro Rodrigues 
Alves e Custodio Rodrigues de Moraes; o 3°. Esquadrão: João Rodrigues 
Bio, Ozorio Alves Marques e Dermeval Mariano. 

4. MISSÃO FRANCESA DE INSTRUÇÃO MILITAR 

Missão social, humana e patriótica, como essa atribuída à 
corporação policial bandeirante, merecia do governo estadual atenções 
especiais. Em 1906, o Presidente do Estado, Dr. Jorge Tibiriçá, ilustre 
paulista, procurava equiparar a Força Pública ao surto de trabalho que já 
engrandecia as instituições da terra de Piratininga. 

O Dr. Jorge Tibiriçá, encarando a necessidade de aumentar a 
eficiência da Força Pública, entrava em negociações com o governo 
francês, solicitando a vinda de oficiais do Exército gaulês para instruir a 
milícia paulista. 

A Missão Francesa foi a primeira missão estrangeira de instrução 
militar que chegou ao Brasil. Foi contratada pelo governo do Estado de 
São Paulo em 22 de dezembro de 1905, conforme acordo assinado em 
Paris entre o ministro brasileiro, Gabriel Piza, e o Ministro da Guerra 
francês, General Etienne. Esse contrato foi renovado pela última vez em 
1913. 

A chegada da Missão ao Brasil, composta de três oficiais, Coronel 
Paul Balagny, Tenente-Coronel Raoul Negrel e o Alferes A. de La 
Brousse, ocorreu em 21 de março de 1906, 

No dia 27 de março o comandante-geral da Força Pública, Coronel 
Argemiro da Costa Sampaio, recebeu do secretário da Justiça e Interior, 
Dr. Washington Luís, o seguinte ofício do Governo Federal, dando 
conhecimento da contratação da Missão Francesa: "Comunico-vos que, 
segundo o contrato assinado entre o Ministro da Guerra da República 
Francesa e o Ministro Plenipotenciário do Brasil, em Paris, para a vinda 
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de oficiais do Exército daquela nação, que tem de servir como instrutores 
da Força Pública do Estado de São Paulo. 

A Missão contratada compõe-se do Chefe, Comandante Paul 
Balagny, do Regimento de Infantaria nº.103, e, do Tenente Raoul Negrel, 
do Regimento de Infantaria no. 24 e do Sargento André Honeix de La 
Brousse, do Regimento de Infantaria no. 103,; tendo o Chefe da Missão 
as vantagens e honras do posto de coronel-comandante-geral e os outros 
dois membros, o primeiro de tenente-coronel e o segundo de alferes; 
usando todos o fardamento do Exército Francês com as insígnias da 
Força Pública". 

Alguns dias depois chegava o Suboficial do Regimento de 
Coraceiros Statt Muller\ comissionado no posto de Alferes, para instruir 
a Cavalaria. Esse oficial de cavalaria ficou no Brasil até 1962, quando 
faleceu. 

O Chefe da Missão teve a nítida compreensão de sua 
responsabilidade, pois encontrava uma tropa mal instruída, com métodos 
defeituosos, e sem a consciência e uniformidade de uma doutrina 
policial-militar. A imprensa oposicionista, "O Comercio de São Paulo", 
procurou criar embaraços a Missão Gaulesa instigando contra ela a 
opinião pública. A campanha movida contra a Missão instrutora da 
Força Pública, ainda que não tenha demovido o governo do Estado dos 
seus propósitos, ocasionava, de princípio, no meio da milícia, uma certa 
animosidade em torno dos oficiais gauleses, não obstante o cavalheirismo 
e a competência de que eram portadores. 

A Missão Francesa propunha ao governo paulista uma sugestão 
para modificar o fardamento, modernizar os armamentos, criar escolas de 
formação de quadros e elaborar diversos regulamentos militares. A partir 
de 16 de abril de 1906, foi colocado a disposição daquela Missão o 
Capitão da Força Pública Pedro Dias de Campos. 

A Capital paulista, na tarde de 11 de junho de 1906, foi abalada por 
um crime perpetrado por um sargento da Força, no pátio do Quartel da 
Luz, contra um oficial da Missão e um oficial da Força. 

O sargento José Mello abateu a tiros de fuzil o Tenente-Coronel 
francês Raoul Negrel e o Alferes da Força Pública Manoel Moraes de 

6 Serviu na Força Pública de 15 de maio de 1906 a 26 de setembro de 191 J e de 1920 a 
1934. 
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Magalhães, por não concordar com a rigorosa instrução ministrada pelos 
gauleses 1. 

Posteriormente, l O de maio de 191 O, chegavam ao Estado outros 
oficiais gauleses para participar das atividades da Missão chefiada pelo 
Coronel Balagny: o Capitão Augusto Gatellet, Tenente Louis Forzinetti, 
Suboficial Delphin Balancier e Suboficial Raymond Rouvillan. Os 
trabalhos dos oficiais franceses foram intensos e com resultados 
positivos, ampliando e remodelando a Força Pública. Foram publicados 
inúmeros regulamentos para pessoal e para equipamentos, tais como 
Escola do Soldado, Escola do Cavaleiro, Escola de Seção, Escola de 
Companhia, Escola de Esquadrão, Escola de Batalhão e Unidades 
Superiores, Elementos do Serviço em Campanha, Instrução de Tiro, 
Instrução para Unidades de Metralhadoras, e outros compêndios onde 
ordenavam os ensinamentos. 

A Força Pública perdia seus velhos hábitos e aprendia novas 
técnicas, e foi transformada num conjunto homogêneo de forças morais e 
materiais, que ainda hoje é seu apanágio. 

O racionarismo adotado na instrução da tropa, orientava a 
formação individual do soldado, indo até a concepção da tática conjunta, 
não prescindindo dos detalhes para a pe1feita modelagem do policial. 

Os exercícios de campanha e de policiamento eram constantes. Os 
ensinamentos e os exercícios eram compartilhados pelas praças e pelos 
oficiais. 

A Força Pública foi transformada em verdadeira força cívica que, 
em caso de necessidade, seria força de guerra instruída e, 
conseqüentemente, mais apta para vencer. O soldado de polícia tem 
orgulho de seu posto e honra-o. O policial anda bem fardado e não atua 
com desabada bravata, mas com firmeza, sem estardalhaço ou violência. 

Em 1910, regressaram a França o Tenente André Honeix de La 
Brousse8 e o Tenente Louis Jousselain·i. Em 1°. de agosto de 1911 
regressaram a França os Tenentes-Coronéis Auguste Gatellet e Louis 
Forzinetti e o Capitão Raymond Rouviilan. 

7 O Coronel Balagny nessa ocasião declarou a imprensa: "Acho que uma das causas que 
mais de perto influíram para a desgraça que ocorreu no quartel do Iº. Batalhão da Força 
foi a injusta campanha movida pelos jornais contra nós." 
8 Regressou a França em 28 de setembro de 191 O. 
9 Chegou ao Brasil a 12 de março de 1908 e regressou a França em 3 de abril de 1910. 
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Em 22 de setembro de l 911, o Presidente do Estado recebeu 
comunicação que a Missão Francesa passaria a ser constituída dos 
oficiais Tenente-Coronel Paul Balagnyi't, Capitão Charles Etienne. 
Souty11

, do 132º. Batalhão de Infantaria, Suboficial Alphonse Balancier e 
o Capitão Alphonse Fanneau de La Horie 12, do 18º, Regimento de 
Caçadores Montado e dos suboficiais Camile E. Gueritat, do 132º. 
Regimento de Infantaria e René Demirgian, do 27º. Regimento de 
Dragões. Posteriormente, em 25 de novembro de 1912 chegaram o 
Capitão René Durand de Promoreln, Sargento Louis Lemaitre, Sargento 
Adrien Delboss. O Coronel Antoine François Nérel (assumiu a Chefia da 
Missão 1

~) chegou a 28 de junho de 1913 e o Capitão Rodolphe Bertin 
Prost, em 2 de março de 1914 .. 

A Missão Francesa, longe de humilhar os pau1istas, tão atentos ao 
seu amor próprio, deu-lhes grandeza e mais brilho, dotando-os de um 
corpo policial digno dos louvores que lhes tem sido feitos. No dia 2 de 
agosto de 1914, no 1 º. Batalhão, os oficiais gauleses despediram-se da 
Força Pública. Com a Guerra de 1914, os oficiais franceses voltaram 15 

para a França, onde participaram ativamente das atividades bélicas. 
Após a Guerra de 1914, em 1919, sob a Chefia do General Antoine 
Nére], chegava a .Missão instrutora francesa. Os oficiais franceses 
exerceram suas atividades junto a Força Pública até 1924. 

Da segunda Missão, entre 1919-1924, participaram General 
Antoine François Nérel, Chefe da Missão; Coronel Louis Jusselain 16 

, 

Tenentes-Coronéis Rodolphe Prot (instrutor de infantaria), Pierre 

JO Comandante Paul Balagny era oficial de artilharia, tinha 43 anos de idade e era 
casado. Em 1883 foi matriculado na Escola de Saint Cyr, de onde saiu em 1885. Foi 
classificado como tenente do 1 º. Batalhão de Atiradores Algerianos. Falava francês, 
inglês, alemão e espanhol. Participou de operações militares na Algéria, Tunísia e 
Indochina( 1886). Cursou a Escola Superior de Guerra. Publicou um livro sobre a 
campanha de Napoleão na Espanha. 
11 O Capitão Souty regressou a França no mesmo ano (1°. de julho de 1912). 
12 Regressou a França em 29 de setembro de 1913. 
13 Regressou a França em 4 de novembro de 1913. 
14 A última renovação do contrato da Missão Francesa ocorreu a 20 de junho de 1913. 
15 Capitães Delphin Balancier, René Darrnigian, Camille Ettienne Gueritat, Adrien 
Delbos e Louis Lemaitre; Tenente-Coronel Rodolphe Bertin Prol e o Coronel Antoibe 
Frabçois Nerel. 
16 Comissionado Coronel Consultor Técnico em 15 de maio de 1918. 
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Cahusac e Charles Etienne Souty e Capitães, André Honeix de la 
Brousse(instrutor de infantaria), André Decamps, Frederic Stat Muller 
(instrutor de cavalaria) e Jean Terrade. 

5. QUINZE DE NOVEMBRO 

Na "Primeira República" as autoridades procuravam festejar o 15 
de novembro 17 com grandes comemorações. A Força Pública participava 
com apresentações militares no Prado da Moóca. A população paulista 
afluía, em compacta multidão, para assistir ao espetáculo. 

Quinze de novembro de 1906. No Quartel da Luz as 8 horas um 
toque de corneta e 600 homens do 1 º. Batalhão partiam para o 
Hipódromo pelo eixo Avenida Tiradentes - Rua São Caetano - Rua 
Monsenhor Andrade - Rua Bresser, sob do comando do Tenente-Coronel 
Pedro Arbues Rodrigues Xavier. O Batalhão era composto de 4 
companhias, comandas por capitães montados a cavalo. 

Na rua São Caetano o Corpo de Cavalaria, composto de 200 
homens, sob o comando do tenente-coronel Antonio Batista da Luz já 
estava em marcha. Com o Comandante Batista Luz seguiam o Major 
fiscal Severino da Costa e o Alferes francês Frederico Statt Muller. 

Também, na Rua São Caetano incorporavam-se a coluna uma 
companhia de bombeiros com 140 homens sob o comando do Capitão 
Antonio Alves de Siqueira. A seguir entrava na coluna uma seção de 
inferiores da Guarda Cívica e dos 3ª. e 43. batalhões sob o comando de 
Tenente João de Oliveira Évora. 

A Banda da Força Pública com 112 homens sob a direção do 
Tenente Joaquim Antão Fernandes marchava à frente da coluna tocando 
marchas militares de renome. 

Sob o comando do Capitão Regis de Oliveira 80 homens da Guarda 
Cívica efetuam o policiamento da área. 

As nove horas, ao som da marcha "Défiler", entrecortada, em 
rebate heróico, pelas cornetas e pelas caixas, a Força Pública entrava no 
campo do Hipódromo da Moóca, precedida pela Banda de Música e pela 

17 Primeira apresentação: 15 de novembro de 1906; última apresentação: 15 de 
novembro de 1927 

Revista A FORÇA POLICIAL São Paulo n9 23 jul./ago./set. 1999 79 



Fanfarra, vindo logo a seguir o Coronel Balagny, o Capitão La Brousse, 
o comandante Pedro Arbues e seu Estado-Maior. 

Após a entrada da Força Pública chegavam ao Hipódromo o Dr. 
Jorge Tibiriça, Presidente da Província, Dr. Washington Luiz, Secretário 
da Segurança e os ajudantes de ordens Capitão Joaquim Coutinho e 
Tenente Campos Ferreira. 

A seguir chegavam o Tenente-Coronel José Pedro de Oliveira, 
Comandante interino da Força Pública e os oficiais Tenente-Coronel 
Cesar de Andrade, Major Alexandre Gama e Tenente Pedro Ribeiro. 

O Chefe do Governo passa em revista a tropa. A Infantaria em 
posição de "braço-armas" a Cavalaria em "batalha". 

As tropas de infantaria ao comando "à minha voz de quatro à 
direita"•x deslocam-se rapidamente, marchando onde formam em coluna 
de seção. A Banda de Música toca "Sambre et Meuse". A infantaria e os 
bombeiros19 tomavam posição impreessionando pela coordenação dos 
movimentos e da disciplina. 

Por último, a cavalaria, em dois esquadrões, desenvolvendo-se ao 
fundo em trote formando em batalha, as lanças apoiadas nos cachimbos, 
com as flâmulas auriverdes ao vento, cintilavam. No espaço que separava 
os esquadrões a alguma distância da bandeira, os oficiais, e entre eles, 
resplandecendo, a nítida couraça do Alferes de Dragões Statt Muller, 
instrutor. 

Depois das continências, começavam as evoluções, executadas com 
precisão mecânica. Ao reluzir da espada de comando, ao sinal do apito 
do Capitão La Brousse, movimentavam-se os soldados, fileiras cerrando 
em quadrados, avançando, recuando. Os movimentos dos sargentos eram 
reproduzidos pelos infantes com a fidelidade instantânea dos reflexos. À 
voz de "calar baioneta", um rápido rebrilho fulgura na tropa, depois um 
mído seco e as armas, também, rebrilham. 

Inicia-se o exercício de esgrima, de uma correção absoluta, mais 
que disciplina, capricho, em todos os passos, e o povo, cuja emoção mal 
se continha, rompia em aplausos e, ao troar das palmas, respondia a 
banda executando o hino nacional, e toda a tropa perfilada mantinha-se 
em "braço arma". 

18 Hoje "à minha voz" foi substituído por "ao meu comando". 
19 O 1°. Batalhão e uma Companhia de Bombeiros. 
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Os infantes, formados em seções, passaram em acelerado, 
dirigindo-se a um dos extremos do campo. Saia a infantaria e entrava a 
cavalaria. A cavalaria avançava, os esquadrões começavam a trotar, 
lançavam-se ao galope e avançavam ao passo de carga, estocando 
subitamente ante a tribuna presidencial, com as lanças altas, as espadas 
abatidas em continência. 

A seguir, terminada as comemorações, a Força Pública desfilava 
em coluna de marcha para o Quartel da Luz, encerrando a festividade 
republicana20

• 

Parada de 15 de Novembro de 1924. Publicava a imprensa, tendo 
em vista o desaparecimento de grande parte da tropa estadual, por 
motivos do recente movimento sedicioso, já terminado, não era possível 
acreditar-se que em tão pouco espaço de tempo, novos elementos fossem 
adestrados com tanta proficiência! E foi, entretanto, com surpresa que 
aplaudiram com calor a circunvoluções executadas com o máximo brilho, 
pelas forças que hoje constituem as garantias constitucionais. 

Na parada realizada, todas as unidades chamam à atenção da 
assistência, pelas manobras feitas com rapidez e segurança, sempre 
coroadas, ao terminar , por uma calorosa ovação. 

As tropas disponíveis da guarnição da Capital, formaram uma 
Brigada Mista sob o comando do Coronel Pedro Dias de Campos, 
Comandante Geral da Força Pública, disposta sobre o terreno em seis 
linhas. 

A primeira com o Estado-Maior da Brigada, Banda de Musica, 1 º. 
Batalhão de Infantaria, comandados pelo Ten-Cel Benvindo de Mello, 
Cap Benedito de Assis Lorena, e Ce1 Joviniano Brandão. 

Compunha a 2ª. linha, o 1 º. Batalhão de Metralhadoras, 2°. 
Batalhão de Infantaria, comandados Ten-Cel Arthur Godoy e Cel Afro 
Marcondes de Rezende. A terceira linha era constituída do 2°. Batalhão 
de Metralhadoras e do 3°. Batalhão de Infantaria, comandados pelo Ten
Cel Patrício Baptista da Luz e José Sandoval de Figueiredo. 

A quarta linha foi organizada com o 3°. Batalhão de Metralhadoras 
e do 4°. Batalhão de Infantaria, comandados pelo Maj Pedro de Moraes 
Pinto e pelo Cel Eduardo Leujene, respectivamente. 

20 COELHO NETO, Henrique Maximiano. Publicado no Correio Paulistano. 
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A quinta linha ficou constituída pelo Grupo de Artilharia e pelo 5°. 
Batalhão de Infantaria comandados pelo Maj Alvaro Martins e Cel 
Arthur da Graça Martins. 

Compuseram a 6ª, linha os 1 º. e 2°. Regimentos de Cavalaria, 
respectivamente sob o comando do Ten-Cel Pedro Francisco Ribeiro e 
Ten-Cel Arthur da Paula Ferreira. 

Aos Batalhões de Infantaria foram adidos pelotões de bombeiros 
sapadores, um para cada unidade. O 2°. Regimento de Cavalaria, 
também, recebeu um pelotão de bombeiros sapadores. 

Comandavam as linhas os coronéis Joviniano Brandão, Afro 
Marcondes de Rezende, José Sandoval Figueiredo, Eduardo Lejeune, 
Arthur da Graça Martins e o Ten-Cel Arthur da Paula Ferreira. 

A Infantaria desempenhou-se galhardamente evoluindo com 
precisão, sem indecisões ou retardas. Os regimentos de cavalaria, 
avançando após a infantaria retirar-se para o fundo do campo, mostraram 
as evoluções novas , carrossel e cargas, tudo executado com maestria. Os 
pelotões do bombeiros sapadores, reunidos sob o comando do Ten-Cel 
Benedito Soares de Moura, apresentaram evoluções e demonstrações 
técnicas. A apresentação dos batalhões de metralhadoras foi admirável. A 
esquadrilha de aviação, sob o comando do Maj José Garrido, 
apresentaram os aviões formados em linha, desfilaram a pequena altura. 

6. PELA PRIMEIRA VEZ A ARTILHARIA DA FORÇA PÚBLICA 
DEU CONTINÊNCIA, CANHÕES E MORTEIROS SAUDARAM A 
REPÚBLICA. 

O Comandante Geral recebeu do secretário da Justiça e Segurança 
Pública o seguinte telegrama: "Sr. Comandante Geral da Força Pública. 
Em nome do Sr. Presidente do Estado e no meu recomendo elogieis em 
ordem do dia os comandantes dos batalhões, os oficiais, os aviadores e as 
praças da Força Pública, que tomaram parte na parada do dia 15 de 
novembro, pela disciplina, perfeita correção e garbo com que se 
apresentaram. A) Bento Bueno". 
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X. LEGISLAÇÃO 

a. LEI FEDERAL Nº 9.807, DE 13 DE JULHO DE 1999. 

Estabelece normas para a organização e a manutenção de programas especiais 
de proteção a vítimas e a testemunhas ameaçadas, institui o Programa Federal de 
Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas e dispõe sobre a proteção de 
acusados ou condenados que tenham voluntariamente prestado efetiva colaboração à 
investigação policial e ao processo criminal. 

O Presidente da República 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

CAPÍTULO! 

DA PROTEÇÃO ESPECIAL A VÍTIMAS E A TESTEMUNHAS 

Art. 1 º As medidas de proteção requeridas por vítimas ou por 
testemunhas de crimes que estejam coagidas ou expostas a grave ameaça 
em razão de colaborarem com a investigação ou processo criminal serão 
prestadas pela União, pelos Estados e pelo Distrito Federal, no âmbito 
das respectivas competências, na forma de programas especiais 
organizados com base nas disposições desta Lei. 

§ 1 º A União, os Estados e o Distrito Federal poderão celebrar 
convênios, acordos, ajustes ou termos de parceria entre si ou com 
entidades não-governamentais objetivando a realização dos programas. 

§ 2º A supervisão e a fiscalização dos convênios, acordos, ajustes e 
termos de parceria de interesse da União ficarão a cargo do órgão do 
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Ministério da Justiça com atribuições para a execução da política de 
direitos humanos. 

Art. 2º A proteção concedida pelos programas e as medidas dela 
decorrentes levarão em conta a gravidade da coação ou da ameaça à 
integridade física ou psicológica, a dificuldade de preveni-las ou reprimi
las pelos meios convencionais e a sua importância para a produção da 
prova. 

§ 1 º A proteção poderá ser dirigida ou estendida ao cônjuge ou 
companheiro, ascendentes, descendentes e dependentes que tenham 
convivência habitual com a vítima ou testemunha, conforme o 
especificamente necessário em cada caso. 

§ 2º Estão excluídos da proteção os indivíduos cuja personalidade 
ou conduta seja incompatível com as restrições de comportamento 
exigidas pelo programa, os condenados que estejam cumprindo pena e os 
indiciados ou acusados sob prisão cautelar em qualquer de suas 
modalidades. Ta) exclusão não trará prejuízo a eventual prestação de 
medidas de preservação da integridade física desses indivíduos por parte 
dos órgãos de segurança pública. 

§ 3º O ingresso no programa, as restrições de segurança e demais 
medidas por ele adotadas terão sempre a anuência da pessoa protegida, 
ou de seu representante legal. 

§ 4º Após ingressar no programa, o protegido ficará obrigado ao 
cumprimento das normas por ele prescritas. 

§ 5º As medidas e providências relacionadas com os programas 
serão adotadas, executadas e mantidas em sigilo pelos protegidos e pelos 
agentes envolvidos em sua execução. 

Art. 3º Toda admissão no programa ou exclusão dele será 
precedida de consulta ao Ministério Público sobre o disposto no art. 2º e 
deverá ser subseqüentemente comunicada à autoridade po1icia1 ou ao juiz 
competente. 

Art. 4º Cada programa será dirigido por um conselho deliberativo 
em cuja composição haverá representantes do Ministério Público, do 
Poder Judiciário e de órgãos públicos e privados relacionados com a 
segurança pública e a defesa dos direitos humanos. 

§ 1 º A execução das atividades necessárias ao programa ficará a 
cargo de um dos órgãos representados no conselho deliberativo, devendo 
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os agentes dela incumbidos ter formação e capacitação profissional 
compatíveis com suas tarefas. 

§ 2º Os órgãos policiais prestarão a colaboração e o apoio 
necessários à execução de cada programa. 

Art. 5º A solicitação objetivando ingresso no programa poderá ser 
encaminhada ao órgão executor: 

I - pelo interessado; 
II - por representante do Ministério Público; 
III - pe]a autoridade policial que conduz a investigação criminal; 
IV - pelo juiz competente para a instrução do processo criminal; 
V - por órgãos públicos e entidades com atribuições de defesa dos 

direitos humanos. 
§ 1 º A solicitação será instruída com a qualificação da pessoa a ser 

protegida e com informações sobre a sua vida pregressa, o fato delituoso 
e a coação ou ameaça que a motiva. 

§ 2º Para fins de instrução do pedido, o órgão executor poderá 
solicitar, com a aquiescência do interessado: 

I - documentos ou informações comprobatórios de sua identidade, 
estado civil, situação profissional, patrimônio e grau de instrução, e da 
pendência de obrigações civis, administrativas, fiscais, financeiras ou 
penais; 

II - exames ou pareceres técnicos sobre a sua personalidade, estado 
físico ou psicológico. 

§ 3º Em caso de urgência e levando em consideração a 
procedência, gravidade e a iminência da coação ou ameaça, a vítima ou 
testemunha poderá ser colocada provisoriamente sob a custódia de órgão 
policial, pelo órgão executor, no aguardo de decisão do conselho 
deliberativo, com comunicação imediata a seus membros e ao Ministério 
Público. 

Art. 6º O conselho deliberativo decidirá sobre: 
I - o ingresso do protegido no programa ou a sua exclusão; 
II - as providências necessárias ao cumprimento do programa. 
Parágrafo único. As deliberações do conselho serão tomadas por 

maioria absoluta de seus membros e sua execução ficará sujeita à 
disponibilidade orçamentária. 

Revista A FORÇA POLICIAL São Paulo n2 23 jul./ago./set. 1999 87 

1 



Art. 7º Os programas compreendem, dentre outras, as seguintes 
medidas, aplicáveis isolada ou cumulativamente em benefício da pessoa 
protegida, segundo a gravidade e as circunstâncias de cada caso: 

I segurança na residência, incluindo o controle de 
telecomunicações; 

II - escolta e segurança nos deslocamentos da residência, inclusive 
para fins de trabalho ou para a prestação de depoimentos; 

III - transferência de residência ou acomodação provisória em local 
compatível com a proteção; 

IV - preservação da identidade, imagem e dados pessoais; 
V - ajuda financeira mensal para prover as despesas necessárias à 

subsistência individual ou familiar, no caso de a pessoa protegida estar 
impossibilitada de desenvolver trabalho regular ou de inexistência de 
qualquer fonte de renda; 

VI - suspensão temporária das atividades funcionais, sem prejuízo 
dos respectivos vencimentos ou vantagens, quando servidor público ou 
militar; 

VII - apoio e assistência social, médica e psicológica; 
VIII - sigilo em relação aos atos praticados em virtude da proteção 

concedida; 
IX - apoio do órgão executor do programa para o cumprimento de 

obrigações civis e administrativas que exijam o comparecimento pessoal. 
Parágrafo único. A ajuda financeira mensal terá um teto fixado pelo 

conselho deliberativo no início de cada exercício financeiro. 
Art. 8º Quando entender necessário, poderá o conselho deliberativo 

solicitar ao Ministério Público que requeira ao juiz a concessão de 
medidas cautelares direta ou indiretamente relacionadas com a eficácia 
da proteção. 

Art. 9º Em casos excepcionais e considerando as características e 
gravidade da coação ou ameaça, poderá o conselho deliberativo 
encaminhar requerimento da pessoa protegida ao juiz competente para 
registros públicos objetivando a alteração de nome completo. 

§ 1 º A alteração de nome completo poderá estender-se às pessoas 
mencionadas no § 1 º do art. 2º desta Lei, inclusive aos filhos menores, e 
será precedida das providências necessárias ao resguardo de direitos de 
terceiros. 
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§ 2º O requerimento será sempre fundamentado e o JUIZ ouvira 
previamente o Ministério Público, determinando, em seguida, que o 
procedimento tenha rito sumaríssimo e corra em segredo de justiça. 

§ 3º Concedida a alteração pretendida, o juiz determinará na 
sentença, observando o sigilo indispensável à proteção do interessado: 

I - a averbação no registro original de nascimento da menção de 
que houve alteração de nome completo em conformidade com o 
estabelecido nesta Lei, com expressa referência à sentença autorizatória e 
ao juiz que a exarou e sem a aposição do nome alterado; 

II - a determinação aos órgãos competentes para o fornecimento 
dos documentos decorrentes da alteração; 

III - a remessa da sentença ao órgão nacional competente para o 
registro único de identificação civil, cujo procedimento obedecerá às 
necessárias restrições de sigilo. 

§ 4º O conselho deliberativo, resguardado o sigilo das informações, 
manterá controle sobre a localização do protegido cujo nome tenha sido 
alterado. 

§ 5º Cessada a coação ou ameaça que deu causa à alteração, ficará 
facultado ao protegido solicitar ao juiz competente o retorno à situação 
anterior, com a alteração para o nome original, em petição que será 
encaminhada pelo conselho deliberativo e terá manifestação prévia do 
Ministério Público. 

Art. 1 O. A exclusão da pessoa protegida de programa de proteção a 
vítimas e a testemunhas poderá ocorrer a qualquer tempo: 

I - por solicitação do próprio interessado; 
II - por decisão do conselho deliberativo, em conseqüência de: 
a) cessação dos motivos que ensejaram a proteção; 
b) conduta incompatível do protegido. 
Art. 11. A proteção oferecida pelo programa terá a duração máxima 

de dois anos. 
Parágrafo único. Em circunstâncias excepcionais, perdurando os 

motivos que autorizam a admissão, a permanência poderá ser prorrogada. 
Art. 12. Fica instituído, no âmbito do órgão do Ministério da 

Justiça com atribuições para a execução da política de direitos humanos, 
o Programa Federal de Assistência a Vítimas e a Testemunhas 
Ameaçadas, a ser regulamentado por decreto do Poder Executivo. 
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CAPÍTULO II 

DA PROTEÇÃO AOS RÉUS COLABORADORES 

Art. 13. Poderá o juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 
conceder o perdão judicial e a conseqüente extinção da punibilidade ao 
acusado que, sendo primário, tenha colaborado efetiva e voluntariamente 
com a investigação e o processo criminal, desde que dessa colaboração 
tenha resultado: 

I - a identificação dos demais co-autores ou partícipes da ação 
criminosa; 

II - a localização da vítima com a sua integridade física preservada; 
III - a recuperação total ou parcial do produto do crime. 
Parágrafo único. A concessão do perdão judicial levará em conta a 

personalidade do beneficiado e a natureza, circunstâncias, gravidade e 
repercussão social do fato criminoso. 

Art. 14. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente 
com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos 
demais co-autores ou partícipes do crime, na localização da vítima com 
vida e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de 
condenação, terá pena reduzida de um a dois terços. 

Art. 15. Serão aplicadas em benefício do colaborador, na prisão ou 
fora dela, medidas especiais de segurança e proteção a sua integridade 
física, considerando ameaça ou coação eventual ou efetiva. 

§ l º Estando sob prisão temporária, preventiva ou em decorrência 
de flagrante delito, o colaborador será custodiado em dependência 
separada dos demais presos. 

§ 2º Durante a instrução criminal, poderá o JUIZ competente 
determinar em favor do colaborador qualquer das medidas previstas no 
art. 8º desta Lei. 

§ 3º No caso de cumprimento da pena em regime fechado, poderá o 
juiz criminal determinar medidas especiais que proporcionem a 
segurança do colaborador em relação aos demais apenados. 
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DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 16. O art. 57 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973, fica 
acrescido do seguinte § 7º: 

"§ 7º Quando a alteração de nome for concedida em razão de 
fundada coação ou ameaça decorrente de colaboração com a apuração de 
crime, o juiz competente determinará que haja a averbação no registro de 
origem de menção da existência de sentença concessiva da alteração, sem 
a averbação do nome alterado, que somente poderá ser procedida 
mediante determinação posterior, que levará em consideração a cessação 
da coação ou ameaça que deu causa à alteração." 

Art. 17. O parágrafo único do art. 58 da Lei no 6.015, de 31 de 
dezembro de 1973, com a redação dada pela Lei no 9.708, de 18 de 
novembro de 1998, passa a ter a seguinte redação: 

"Parágrafo único. A substituição do prenome será ainda admitida 
em razão de fundada coação ou ameaça decorrente da colaboração com a 
apuração de crime, por determinação, em sentença, de juiz competente, 
ouvido o Ministério Público." (NR) 

Art. 18. O art. 18 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 
passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 18. Ressalvado o disposto nos arts. 45, 57, § 7º, e 95, 
parágrafo único, a certidão será lavrada independentemente de despacho 
judicial, devendo mencionar o livro de registro ou o documento 
arquivado no cartório." (NR) Art. 19. A União poderá utilizar 
estabelecimentos especialmente destinados ao cumprimento de pena de 
condenados que tenham prévia e voluntariamente prestado a colaboração 
de que trata esta Lei. 

Parágrafo único. Para fins de utilização desses estabelecimentos, 
poderá a União celebrar convênios com os Estados e o Distrito Federal. 

Art. 20. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei, pela 
União, correrão à conta de dotação consignada no orçamento. 

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 13 de julho de 1999; 178º da Independência e lllº da 
República. 
Fernando Henrique Cardoso 
Renan Calheiros 
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b. LEI ESTADUAL Nº 10.177, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1998. 

Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a 
seguinte lei: 

TÍTULOI 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Artigo 1 º - Esta lei regula os atos e procedimentos administrativos 
da Administração Pública centralizada e descentralizada do Estado de 
São Paulo, que não tenham disciplina legal específica. 

Parágrafo único - Considera-se integrante da Administração 
descentralizada estadual toda pessoa jurídica controlada ou mantida, 
direta ou indiretamente, pelo Poder Público estadual, seja qual for seu 
regime jurídico. 

Artigo 2º - As normas desta lei aplicam-se subsidiariamente aos 
atos e procedimentos administrativos com disciplina legal específica. 

Artigo 3º - Os prazos fixados em normas legais específicas 
prevalecem sobre os desta lei. 

TÍTULO II 

DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
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Artigo 4º - A Administração Pública atuará em obediência aos 
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 
razoabilidade, finalidade, interesse público e motivação dos atos 
administrativos. 

Artigo 5º - A norma administrativa deve ser interpretada e aplicada 
da forma que melhor garanta a realização do fim público a que se dirige. 

Artigo 6º - Somente a lei poderá: 
I - criar condicionamentos aos direitos dos particulares ou impor

lhes deveres de qualquer espécie; e 
II - prever infrações ou prescrever sanções. 

TÍTULO III 

DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

CAPÍTULOI 

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 

Artigo 7º - A Administração não iniciará qualquer atuação material 
relacionada com a esfera jurídica dos particulares sem a prévia expedição 
do ato administrativo que lhe sirva de fundamento, salvo na hipótese de 
expressa previsão legal. 

CAPÍTULO II 

DA INVALIDADE DOS ATOS 

Artigo 8º - São inválidos os atos administrativos que desatendam os 
pressupostos legais e regulamentares de sua edição, ou os princípios da 
Administração, especialmente nos casos de: 

I - incompetência da pessoa jurídica, órgão ou agente de que 
emane; 
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II - omissão de formalidades ou procedimentos essenciais; 
III - impropriedade do objeto; 
IV - inexistência ou impropriedade do motivo de fato ou de direito; 
V - desvio de poder; 
VI - falta ou insuficiência de motivação. 
Parágrafo único - Nos atos discricionários, será razão de invalidade 

a falta de correlação lógica entre o motivo e o conteúdo do ato, tendo em 
vista sua finalidade. 

Artigo 9º - A motivação indicará as razões que justifiquem a edição 
do ato, especialmente a regra de competência, os fundamentos de fato e 
de direito e a finalidade objetivada. 

Parágrafo único - A motivação do ato no procedimento 
administrativo poderá consistir na remissão a pareceres ou manifestações 
nele proferidos. 

Artigo 1 O - A Administração anulará seus atos inválidos, de ofício 
ou por provocação de pessoa interessada, salvo quando: 

I - ultrapassado o prazo de 1 O (dez) anos contado de sua produção; 
II - da irregularidade não resultar qualquer prejuízo; 
III - forem passíveis de convalidação. 
Artigo 11 - A Administração poderá convalidar seus atos inválidos, 

quando a invalidade decorrer de vício de competência ou de ordem 
formal, desde que: 

I - na hipótese de vício de competência, a convalidação seja feita 
pela autoridade titulada para a prática do ato, e não se trate de 
competência indelegável; 

II - na hipótese de vício formal, este possa ser suprido de modo 
eficaz. 

§ 1 º - Não será admitida a convalidação quando dela resultar 
prejuízo à Administração ou a terceiros ou quando se tratar de ato 
impugnado. 

§ 2º - A convalidação será sempre formalizada por ato motivado. 

CAPÍTULO III 

DA FORMALIZAÇÃO DOS ATOS 
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Artigo 12 - São atos administrativos: 
I - de competência privativa: 
a) do Governador do Estado, o Decreto; 
b) dos Secretários de Estado, do Procurador Geral do Estado e dos 

Reitores das Universidades, a Resolução; 
c) dos órgãos colegiados, a Deliberação; 
II - de competência comum: 
a) a todas as autoridades, até o nível de Diretor de Serviço; às 

autoridades policiais; aos dirigentes das entidades descentralizadas, bem 
como, quando estabelecido em norma legal específica, a outras 
autoridades administrativas, a Portaria; 

b) a todas as autoridades ou agentes da Administração, os demais 
atos administrativos, tais como Ofícios, Ordens de Serviço, Instruções e 
outros. 

§ 1 º - Os atos administrativos, excetuados os decretos, aos quais se 
refere a Lei Complementar nº 60, de 1 O de julho de 1972, e os referidos 
no artigo 14 desta lei, serão numerados em séries próprias, com 
renovação anual, identificando-se pela sua denominação, seguida da sigla 
do órgão ou entidade que os tenha expedido. 

§ 2º - Aplica-se na elaboração dos atos administrativos, no que 
couber, o disposto na Lei Complementar nº 60, de 1 O de julho de 1972. 

Artigo 13 - Os atos administrativos produzidos por escrito 
indicarão a data e o loca] de sua edição, e conterão a identificação 
nominal, funcional e a assinatura da autoridade responsável. 

Artigo 14 - Os atos de conteúdo normativo e os de caráter geral 
serão numerados em séries específicas, seguidamente, sem renovação 
anual. 

Artigo 15 - Os regulamentos serão editados por decreto, observadas 
as seguintes regras: 

I - nenhum regulamento poderá ser editado sem base em lei, nem 
prever infrações, sanções, deveres ou condicionamentos de direitos nela 
não estabelecidos; 

II - os decretos serão referendados pelos Secretários de Estado em 
cuja área de atuação devam incidir, ou pelo Procurador Geral do Estado, 
quando for o caso; 
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III - nenhum decreto regulamentar será editado sem exposição de 
motivos que demonstre o fundamento legal de sua edição, a finalidade 
das medidas adotadas e a extensão de seus efeitos: 

IV - as minutas de regulamento serão obrigatoriamente submetidas 
ao órgão jurídico competente, antes de sua apreciação pelo Governador 
do Estado. 

CAPÍTULO IV 

DA PUBLICIDADE DOS ATOS 

Artigo 16 - Os atos administrativos, inclusive os de caráter geral, 
entrarão em vigor na data de sua publicação, salvo disposição expressa 
em contrário. 

Artigo 17 - Salvo norma expressa em contrário, a publicidade dos 
atos administrativos consistirá em sua publicação no Diário Oficial do 
Estado, ou, quando for o caso, na citação, notificação ou intimação do 
interessado. 

Parágrafo único - A publicação dos atos sem conteúdo normativo 
poderá ser resumida. 

CAPÍTULO V 

DO PRAZO PARA A PRODUÇÃO DOS ATOS 

Artigo 18 - Será de 60 (sessenta) dias, se outra não for a 
determinação legal, o prazo máximo para a prática de atos 
administrativos isolados, que não exijam procedimento para sua 
prolação, ou para a adoção, pela autoridade pública, de outras 
providências necessárias à aplicação de lei ou decisão administrativa. 

Parágrafo único - O prazo fluirá a partir do momento em que, à 
vista das circunstâncias, tornar-se logicamente possível a produção do ato 
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ou a adoção da medida, permitida prorrogação, quando cabíve], mediante 
proposta justificada. 

CAPÍTULO VI 

DA DELEGAÇÃO E DA A VOCAÇÃO 

Artigo 19 - Salvo vedação legal, as autoridades superiores poderão 
delegar a seus subordinados a prática de atos de sua competência ou 
avocar os de competência destes. 

Artigo 20 - São indelegáveis, entre outras hipóteses decorrentes de 
normas específicas: 

I - a competência para a edição de atos normativos que regulem 
direitos e deveres dos administrados; 

II - as atribuições inerentes ao caráter político da autoridade; 
III - as atribuições recebidas por delegação, salvo autorização 

expressa e na forma por e] a determinada; 
IV - a totalidade da competência do órgão; 
V - as competências essenciais do órgão, que justifiquem sua 

existência. 
Parágrafo único - O órgão colegiado não pode delegar suas 

funções, mas apenas a execução material de suas deliberações. 

98 

TÍTULO IV 

DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPÍTULO I 

NORMAS GERAIS 

SEÇÃOI 

DOS PRINCÍPIOS 
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Artigo 21 - Os atos da Administração serão precedidos do 
procedimento adequado à sua validade e à proteção dos direitos e 
interesses dos particulares. 

Artigo 22 - Nos procedimentos administrativos observar-se-ão, 
entre outros requisitos de validade, a igualdade entre os administrados e o 
devido processo legal, especialmente quanto à exigência de publicidade, 
do contraditório, da ampla defesa e, quando for o caso, do despacho ou 
decisão motivados. 

§ 1 º - Para atendimento dos princípios previstos neste artigo, serão 
assegurados às partes o direito de emitir manifestação, de oferecer provas 
e acompanhar sua produção, de obter vista e de recorrer. 

§ 2º - Somente poderão ser recusadas, mediante decisão 
fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam 
ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. 

SEÇÃO II 

DO DIREITO DE PETIÇÃO 

Artigo 23 - É assegurado a qualquer pessoa, física ou jurídica, 
independentemente de pagamento, o direito de petição contra ilegalidade 
ou abuso de poder e para a defesa de direitos. 

Parágrafo único - As entidades associativas, quando expressamente 
autorizadas por seus estatutos ou por ato especial, e os sindicatos poderão 
exercer o direito de petição, em defesa dos direitos e interesses coletivos 
ou individuais de seus membros. 

Artigo 24 - Em nenhuma hipótese, a Administração poderá 
recusar-se a protocolar a petição, sob pena de responsabilidade do agente. 

SEÇÃO III 

DA INSTRUÇÃO 
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Artigo 25 - Os procedimentos serão impu]sionados e instruídos de 
ofício, atendendo-se à celeridade, economia, simplicidade e utilidade dos 
trâmites. 

Artigo 26 - O órgão ou entidade da Administração estadual que 
necessitar de informações de outro, para instrução de procedimento 
administrativo, poderá requisitá-las diretamente, sem observância da 
vinculação hierárquica, mediante ofício, do qual uma cópia será juntada 
aos autos. 

Artigo 27 - Durante a instrução, os autos do procedimento 
administrativo permanecerão na repartição competente. 

Artigo 28 - Quando a matéria do processo envolver assunto de 
interesse geral, o órgão competente poderá, mediante despacho 
motivado, autorizar consulta pública para manifestação de terceiros, 
antes da decisão do pedido, se não houver prejuízo para a parte 
interessada. 

§ 1 º - A abertura da consulta pública será objeto de divulgação 
pelos meios oficiais, a fim de que os autos possam ser examinados pelos 
interessados, fixando-se prazo para oferecimento de alegações escritas. 

§ 2º - O comparecimento à consu1ta pública não confere, por si, a 
condição de interessado no processo, mas constitui o direito de obter da 
Administração resposta fundamentada. 

Artigo 29 - Antes da tomada de decisão, a juízo da autoridade, 
diante da relevância da questão, poderá ser realizada audiência pública 
para debates sobre a matéria do processo. 

Artigo 30 - Os órgãos e entidades administrativas, em matéria 
relevante, poderão estabelecer outros meios de participação dos 
administrados, diretamente ou por meio de organizações e associações 
legalmente reconhecidas. 

Artigo 31 - Os resultados da consu)ta e audiência pública e de 
outros meios de participação dos administrados deverão ser 
acompanhados da indicação do procedimento adotado. 

SEÇÃO IV 
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DOS PRAZOS 

Artigo 32 - Quando outros não estiverem previstos nesta lei ou em 
disposições especiais, serão obedecidos os seguintes prazos máximos nos 
procedimentos administrativos: 

I - para autuação, juntada aos autos de quaisquer elementos, 
publicação e outras providências de mero expediente: 2 (dois) dias; 

II - para expedição de notificação ou intimação pessoal: 6 (seis) 
dias; 

III - para elaboração e apresentação de informes sem caráter 
técnico ou jurídico: 7 (sete) dias; 

IV - para elaboração e apresentação de pareceres ou informes de 
caráter técnico ou jurídico: 20 (vinte) dias, prorrogáveis por 10 (dez) dias 
quando a diligência requerer o deslocamento do agente para localidade 
diversa daquela onde tem sua sede de exercício; 

V - para decisões no curso do procedimento: 7 (sete) dias; 
VI - para manifestações do particular ou providências a seu cargo: 

7 (sete) dias; 
VII - para decisão final: 20 (vinte) dias; 
VIII - para outras providências da Administração: 5 (cinco) dias. 
§ l º - O prazo fluirá a partir do momento em que, à vista das 

circunstâncias, tornar-se logicamente possível a produção do ato ou a 
adoção da providência. 

§ 2º - Os prazos previstos neste artigo poderão ser, caso a caso, 
prorrogados urna vez, por igual período, pela autoridade superior, à vista 
de representação fundamentada do agente responsável por seu 
cu rnpri rnen to. 

Artigo 33 - O prazo máximo para decisão de requerimentos de 
qualquer espécie apresentados à Administração será de 120 (cento e 
vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido. 

§ 1 º - Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá 
considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo 
previsão legal ou regulamentar em contrário. 

§ 2º - Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o 
atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o 
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interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto 
no parágrafo anterior. 

§ 3º - O disposto no § 1 º deste artigo não desonera a autoridade do 
dever de apreciar o requerimento. 

SEÇÃO V 

DA PUBLICIDADE 

Artigo 34 - No curso de qualquer procedimento administrativo, as 
citações, intimações e notificações, quando feitas pessoalmente ou por 
carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras: 

I - constitui ônus do requerente informar seu endereço para 
correspondência, bem como alterações posteriores; 

II - considera-se efetivada a intimação ou notificação por carta com 
sua entrega no endereço fornecido pelo interessado; 

III - será obrigatoriamente pessoal a citação do acusado, em 
procedimento sancionatório, e a intimação do terceiro interessado, em 
procedimento de invalidação; 

IV - na citação, notificação ou intimação pessoal, caso o 
destinatário se recuse a assinar o comprovante de recebimento, o servidor 
encarregado certificará a entrega e a recusa; 

V - quando o particular estiver representado nos autos por 
procurador, a este serão dirigidas as notificações e intimações, salvo 
disposição em contrário. 

Parágrafo único - Na hipótese do inciso III, não encontrado o 
interessado, a citação ou a intimação serão feitas por edital publicado no 
Diário Oficial do Estado. 

Artigo 35 - Durante a instrução, será concedida vista dos autos ao 
interessado, mediante simples solicitação, sempre que não prejudicar o 
curso do procedimento. 

Parágrafo único A concessão de vista será obrigatória, no prazo 
para manifestação do interessado ou para apresentação de recursos, 
mediante publicação no Diário Oficial do Estado. l 
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Artigo 36 - Ao advogado é assegurado o direito de retirar os autos 
da repartição, mediante recibo, durante o prazo para manifestação de seu 
constituinte, salvo na hipótese de prazo comum. 

CAPÍTULO II 

DOS RECURSOS 

SEÇÃO I 

DA LEGITIMIDADE PARA RECORRER 

Artigo 37 - Todo aquele que for afetado por decisão administrativa 
poderá dela recorrer, em defesa de interesse ou direito. 

Artigo 38 - À Procuradoria Geral do Estado compete recorrer, de 
ofício, de decisões que contrariarem Súmula Administrativa ou Despacho 
Normativo do Governador do Estado, sem prejuízo da possibilidade de 
deflagrar, de ofício, o procedimento invalidatório pertinente, nas 
hipóteses em que já tenha decorrido o prazo recursai. 

SEÇÃO II 

DA COMPETÊNCIA PARA CONHECER DO RECURSO 

Artigo 39 - Quando norma legal não dispuser de outro modo, será 
competente para conhecer do recurso a autoridade imediatamente 
superior àquela que praticou o ato. 

Artigo 40 - Salvo disposição legal em contrário, a instância 
máxima para o recurso administrativo será: 

I - na Administração centralizada, o Secretário de Estado ou 
autoridade a ele equiparada, excetuados os casos em que o ato tenha sido 
por ele praticado originariamente; e 
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II - na Administração descentralizada, o dirigente superior da 
pessoa jurídica. 

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica ao recurso 
previsto no artigo 38. 

SEÇÃO III 

DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS 

Artigo 41 - São irrecorríveis, na esfera administrativa, os atos de 
mero expediente ou preparatórios de decisões. 

Artigo 42 - Contra decisões tomadas originariamente pelo 
Governador do Estado ou pelo dirigente superior de pessoa jurídica da 
Administração descentralizada, caberá pedido de reconsideração, que não 
poderá ser renovado, observando-se, no que couber, o regime do recurso 
hierárquico. 

Parágrafo único - O pedido de reconsideração só será admitido se 
contiver novos argumentos, e será sempre dirigido à autoridade que 
houver expedido o ato ou proferido a decisão. 

SEÇÃO IV 

DOS REQUISITOS DA PETIÇÃO DE RECURSO 

Artigo 43 - A petição de recurso observará os seguintes requisitos: 
I - será dirigida à autoridade recorrida e protocolada no órgão a que 

esta pertencer; 
II - trará a indicação do nome, qualificação e endereço do 

recorrente; 
III - conterá exposição, dara e completa, das razões da 

inconformidade. 
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Artigo 44 - Salvo disposição legal em contrário, o prazo para 
apresentação de recurso ou pedido de reconsideração será de 15 (quinze) 
dias contados da publicação ou notificação do ato. 
Artigo 45 - Conhecer-se-á do recurso erroneamente designado, quando 
de seu conteúdo resultar induvidosa a impugnação do ato. 

SEÇÃO V 

DOS EFEITOS DOS RECURSOS 

Artigo 46 - O recurso será recebido no efeito meramente 
devolutivo, salvo quando: 

I - houver previsão legal ou reguJamentar em contrário; e 
II - além de relevante seu fundamento, da execução do ato 

recorrido, se provido, puder resultar a ineficácia da decisão final. 
Parágrafo único - Na hipótese do inciso II, o recorrente poderá 

requerer, fundamentadamente, em petição anexa ao recurso, a concessão 
do efeito suspensivo. 

SEÇÃO VI 

DA TRAMITAÇÃO DOS RECURSOS 

Artigo 47 - A tramitação dos recursos observará as seguintes 
regras: 

I - a petição será juntada aos autos em 2 (dois) dias, contados da 
data de seu protocolo; 

II - quando os autos em que foi produzida a decisão recorrida 
tiverem de perman'ecer na repartição de origem para quaisquer outras 
providências cabíveis, o recurso será autuado em separado, trasladando
se cópias dos elementos necessários; 

III - requerida a concessão de efeito suspensivo, a autoridade 
recorrida apreciará o pedido nos 5 (cinco) dias subseqüentes; 
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IV - havendo outros interessados representados nos autos, serão 
estes intimados, com prazo comum de 15 (quinze) dias, para 
oferecimento de contra-razões; 

V - com ou sem contra-razões, os autos serão submetidos ao órgão 
jurídico, para elaboração de parecer, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, 
salvo na hipótese do artigo 38; 

VI - a autoridade recorrida poderá reconsiderar seu ato, nos 7 (sete) 
dias subseqüentes; 

VII - mantido o ato, os autos serão encaminhados à autoridade 
competente para conhecer do recurso, para decisão, em 30 (trinta) dias. 

§ 1 º - As decisões previstas nos incisos III, VI e VII serão 
encaminhadas, em 2 (dois) dias, à publicação no Diário Oficial do 
Estado. 

§ 2º - Da decisão prevista no inciso III, não caberá recurso na 
esfera administrativa. 

Artigo 48 - Os recursos dirigidos ao Governador do Estado serão, 
previamente, submetidos à Procuradoria Geral do Estado ou ao órgão de 
consultoria jurídica da entidade descentralizada, para parecer, a ser 
apresentado no prazo máximo de 20 (vinte) dias. 

SEÇÃO VII 

DA DECISÃO E SEUS EFEITOS 

Artigo 49 - A decisão de recurso não poderá, no mesmo 
procedimento, agravar a restrição produzida pelo ato ao interesse do 
recorrente, salvo em casos de invalidação. 

Artigo 50 - Ultrapassado, sem decisão, o prazo de 120 ( cento e 
vinte) dias contado do protocolo do recurso que tramite sem efeito 
suspensivo, o recorrente poderá considerá-lo rejeitado na esfera 
administrativa. 

§ 1 º - No caso do pedido de reconsideração previsto no artigo 42, o 
prazo para a decisão será de 90 (noventa) dias. 

§ 2º - O disposto neste artigo não desonera a autoridade do dever 
de apreciar o recurso. 
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Artigo 51 - Esgotados os recursos, a decisão final tomada em 
procedimento administrativo formalmente regular não poderá ser 
modificada pela Administração, salvo por anulação ou revisão, ou 
quando o ato, por sua natureza, for revogável. 

CAPÍTULO III 

DOS PROCEDIMENTOS EM ESPÉCIE 

SEÇÃOI 

DO PROCEDIMENTO DE OUTORGA 

Artigo 52 - Regem-se pelo disposto nesta Seção os pedidos de 
reconhecimento, de atribuição ou de liberação do exercício do direito. 

Artigo 53 - A competência para apreciação do requerimento será 
do dirigente do órgão ou entidade encarregados da matéria versada, salvo 
previsão legal ou regulamentar em contrário. 

Artigo 54 - O requerimento será dirigido à autoridade competente 
para sua decisão, devendo indicar: 

I - o nome, a qualificação e o endereço do requerente; 
II - os fundamentos de fato e de direito do pedido; 
III - a providência pretendida; 
IV - as provas em poder da Administração que o requerente 

pretende ver juntadas aos autos. 
Parágrafo único - O requerimento será desde logo instruído com a 

prova documental de que o interessado disponha. 
Artigo 55 - A tramitação dos requerimentos de que trata esta Seção 

observará as seguintes regras: 
I - protocolado o expediente, o órgão que o receber providenciará a 

autuação e seu encaminhamento à repartição competente, no prazo de 2 
(dois) dias; 

II - o requerimento será desde logo indeferido, se não atender aos 
requisitos dos incisos I a IV do artigo anterior, notificando-se o 
requerente; 
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III - se o requerimento houver sido dirigido a órgão incompetente, 
este providenciará seu encaminhamento à unidade adequada, notificando
se o requerente; 

IV - a autoridade determinará as providências adequadas à 
instrução dos autos, ouvindo, em caso de dúvida quanto à matéria 
jurídica, o órgão de consultoria jurídica; 

V - quando os elementos colhidos puderem conduzir ao 
indeferimento, o requerente será intimado, com prazo de 7 (sete) dias, 
para manifestação final; 

VI - terminada a instrução, a autoridade decidirá, em despacho 
motivado, nos 20 (vinte) dias subseqüentes; 

VII - da decisão caberá recurso hierárquico. 
Artigo 56 - Quando duas ou mais pessoas pretenderem da 

Administração o reconhecimento ou atribuição de direitos que se 
exc1uam mutuamente, será instaurado procedimento administrativo para 
a decisão, com observância das normas do artigo anterior, e das ditadas 
pelos princípios da igualdade e do contraditório. 

SEÇÃO II 

DO PROCEDIMENTO DE INVALIDAÇÃO 

Artigo 57 - Rege-se pelo disposto nesta Seção o procedimento para 
invalidação de ato ou contrato administrativo e, no que couber, de outros 
ajustes. 

Artigo 58 - O procedimento para invalidação provocada observará 
as seguintes regras: 

I - o requerimento será dirigido à autoridade que praticou o ato ou 
firmou o contrato, atendidos os requisitos do artigo 54; 

II - recebido o requerimento, será ele submetido ao órgão de 
consultoria jurídica para emissão de parecer, em 20 (vinte) dias; 
III - o órgão jurídico opinará sobre a procedência ou não do pedido, 
sugerindo, quando for o caso, providências para a instrução dos autos e 
esclarecendo se a eventual invalidação atingirá terceiros; 
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IV - quando o parecer apontar a existência de terceiros interessados, a 
autoridade determinará sua intimação, para, em 15 (quinze) dias, 
manifestar-se a respeito; 
V - concluída a instrução, serão intimadas as partes para, em 7 (sete) 
dias, apresentarem suas razões finais; 
VI - a autoridade, ouvindo o órgão jurídico, decidirá em 20 (vinte) dias, 
por despacho motivado, do qual serão intimadas as partes; 
VII - da decisão, caberá recurso hierárquico. 
Artigo 59 - O procedimento para invalidação de ofício observará as 
seguintes regras: 
I - quando se tratar da invalidade de ato ou contrato, a autoridade que o 
praticou, ou seu superior hierárquico, submeterá o assunto ao órgão de 
consultoria jurídica; 
II - o órgão jurídico opinará sobre a validade do ato ou contrato, 
sugerindo, quando for o caso, providências para instrução dos autos, e 
indicará a necessidade ou não da instauração de contraditório, hipótese 
em que serão aplicadas as disposições dos incisos N a VII do artigo 
anterior. 
Artigo 60 - No curso de procedimento de invalidação, a autoridade 
poderá, de ofício ou em face de requerimento, suspender a execução do 
ato ou contrato, para evitar prejuízos de reparação onerosa ou impossível. 
Artigo 61 - Invalidado o ato ou contrato, a Administração tomará as 
providências necessárias para desfazer os efeitos produzidos, salvo 
quanto a terceiros de boa fé, determinando a apuração de eventuais 
responsabi 1 idades. 

SEÇÃO III 

DO PROCEDIMENTO SANCIONA TÓRIO 

Artigo 62 - Nenhuma sanção administrativa será aplicada a pessoa 
física ou jurídica pela Administração Pública, sem que lhe seja 
assegurada ampla defesa, em procedimento sancionatório. 
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Parágrafo único - No curso do procedimento ou, em caso de 
extrema urgência, antes dele, a Administração poderá adotar as medidas 
cautelares estritamente indispensáveis à eficácia do ato final. 

Artigo 63 - O procedimento sancionatório observará, salvo 
legislação específica, as seguintes regras: 

I - verificada a ocorrência de infração administrativa, será 
instaurado o respectivo procedimento para sua apuração; 

II - o ato de instauração, expedido pela autoridade competente, 
indicará os fatos em que se baseia e as normas pertinentes à infração e à 
sanção aplicável; 

III - o acusado será citado ou intimado, com cópia do ato de 
instauração, para, em 15 (quinze) dias, oferecer sua defesa e indicar as 
provas que pretende produzir; 

IV - caso haja requerimento para produção de provas, a autoridade 
apreciará sua pertinência, em despacho motivado; 

V - o acusado será intimado para: 
a) manifestar-se, em 7 (sete) dias, sobre os documentos juntados 

aos autos pela autoridade, se maior prazo não lhe for assinado em face da 
complexidade da prova; 

b) acompanhar a produção das provas orais, com antecedência 
mínima de 2 (dois) dias; 

c) formular quesitos e indicar assistente técnico, quando necessária 
prova pericial, em 7 (sete) dias; 

d) concluída a instrução, apresentar, em 7 (sete) dias, suas 
alegações finais; 

VI - antes da decisão, será ouvido o órgão de consultoria jurídica; 
VII - a decisão, devidamente motivada, será proferida no prazo 

máximo de 20 (vinte) dias, notificando-se o interessado por publicação 
no Diário Oficial do Estado; 

VIII - da decisão caberá recurso. 
Artigo 64 - O procedimento sancionatório será sigiloso até decisão 

final, salvo em relação ao acusado, seu procurador ou terceiro que 
demonstre legítimo interesse. 

Parágrafo único - Incidirá em infração disciplinar grave o servidor 
que, por qualquer forma, divulgar irregularmente informações relativas à 
acusação, ao acusado ou ao procedimento. 
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SEÇÃO IV 

DO PROCEDIMENTO DE REPARAÇÃO DE DANOS 

Artigo 65 - Aquele que pretender, da Fazenda Pública, 
ressarcimento por danos causados por agente público, agindo nessa 
qualidade, poderá requerê-lo administrativamente, observadas as 
seguintes regras: 

I - o requerimento será protocolado na Procuradoria Geral do 
Estado, até 5 (cinco) anos contados do ato ou fato que houver dado causa 
ao dano; 

II - o protocolo do requerimento suspende, nos termos da legislação 
pertinente, a prescrição da ação de responsabilidade contra o Estado, pelo 
período que durar sua tramitação; 

III - o requerimento conterá os requisitos do artigo 54, devendo 
trazer indicação precisa do montante atualizado da indenização 
pretendida, e declaração de que o interessado concorda com as condições 
contidas neste artigo e no subseqüente; 

IV - o procedimento, dirigido por Procurador do Estado, observará 
as regras do artigo 55; 

V - a decisão do requerimento caberá ao Procurador Geral do 
Estado ou ao dirigente da entidade descentralizada, que recorrerão de 
ofício ao Governador, nas hipóteses previstas em regulamento; 

VI - acolhido em definitivo o pedido, total ou parcialmente, será 
feita, em 15 (quinze) dias, a inscrição, em registro cronológico, do valor 
atualizado do débito, intimando-se o interessado; 

VII - a ausência de manifestação expressa do interessado, em 1 O 
( dez) dias, contados da intimação, implicará em concordância com o 
valor inscrito; caso não concorde com esse valor, o interessado poderá, 
no mesmo prazo, apresentar desistência, cancelando-se a inscrição e 
arquivando-se os autos; 

VIII - os débitos inscritos até l º de julho serão pagos até o último 
dia útil do exercício seguinte, à conta de dotação orçamentária específica; 
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IX - o depósito, em conta aberta em favor do interessado, do valor 
inscrito, atualizado monetariamente até o mês do pagamento, importará 
em quitação do débito; 

X - o interessado, mediante prévia notificação à Administração, 
poderá considerar indeferido seu requerimento caso o pagamento não se 
realize na forma e no prazo previstos nos incisos VIII e IX. 

§ 1 º - Quando o interessado utilizar-se da faculdade prevista nos 
incisos VII, parte final, e X, perderá qualquer efeito o ato que tiver 
acolhido o pedido, não se podendo invocá-lo como reconhecimento da 
responsabilidade administrativa. 

§ 2º - Devidamente autorizado pelo Governador, o Procurador 
Geral do Estado poderá delegar, no âmbito da Administração 
centralizada, a competência prevista no inciso V, hipótese em que o 
delegante tornar-se-á a instância máxima de recurso. 

Artigo 66 - Nas indenizações pagas nos termos do artigo anterior, 
não incidirão juros, honorários advocatícios ou qualquer outro acréscimo. 

Artigo 67 - Na hipótese de condenação definitiva do Estado ao 
ressarcimento de danos, deverá o fato ser comunicado ao Procurador 
Geral do Estado, no prazo de 15 (quinze) dias, pelo órgão encarregado de 
oficiar no feito, sob pena de responsabilidade. 

Artigo 68 - Recebida a comunicação, o Procurador Geral do 
Estado, no prazo de 10 (dez) dias, determinará a instauração de 
procedimento, cuja tramitação obedecerá o disposto na Seção III para 
apuração de eventual responsabilidade civil de agente público, por culpa 
ou dolo. 

Parágrafo único - O Procurador Geral do Estado, de ofício, 
determinará a instauração do procedimento previsto neste artigo, quando 
na forma do artigo 65, a Fazenda houver ressarcido extrajudicialmente o 
particular. 

Artigo 69 - Concluindo-se pela responsabilidade civil do agente, 
será ele intimado para, em 30 (trinta) dias, recolher aos cofres públicos o 
valor do prejuízo suportado pela Fazenda, atualizado monetariamente. 

Artigo 70 - Vencido, sem o pagamento, o prazo estipulado no 
artigo anterior, será proposta, de imediato, a respectiva ação judicial para 
cobrança do débito. 

Artigo 71 - Aplica-se o disposto nesta Seção às entidades 
descentralizadas, observada a respectiva estrutura administrativa. 
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SEÇÃO V 

DO PROCEDIMENTO PARA OBTENÇÃO DE CERTIDÃO 

Artigo 72 - É assegurada, nos termos do artigo 5º, XXXIV, "b", da 
Constituição Federal, a expedição de certidão sobre atos, contratos, 
decisões ou pareceres constantes de registros ou autos de procedimentos 
em poder da Administração Pública, ressalvado o disposto no artigo 75. 

Parágrafo único - As certidões serão expedidas sob a forma de 
relato ou mediante cópia reprográfica dos elementos pretendidos. 

Artigo 73 - Para o exercício do direito previsto no aitigo anterior, o 
interessado deverá protocolar requerimento no órgão competente, 
independentemente de qualquer pagamento, especificando os elementos 
que pretende ver certificados. 

Artigo 74 - O requerimento será apreciado, em 5 (cinco) dias úteis, 
pela autoridade competente, que determinará a expedição da certidão 
requerida em prazo não superior a 5 (cinco) dias úteis. 

Artigo 75 - O requerimento será indeferido, em despacho 
motivado, se a divulgação da informação solicitada colocar em 
comprovado risco a segurança da sociedade ou do Estado, violar a 
intimidade de terceiros ou não se enquadrar na hipótese constitucional. 

§ 1 º - Na hipótese deste artigo, a autoridade competente, antes de 
sua decisão, ouvirá o órgão de consultoria jurídica, que se manifestará 
em 3 (três) dias úteis. 

§ 2º - Do indeferimento do pedido de certidão caberá recurso. 
Artigo 76 - A expedição da certidão independerá de qualquer 

pagamento quando o requerente demonstrar sua necessidade para a 
defesa de direitos ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. 

Parágrafo único - Nas demais hipóteses, o interessado deverá 
recolher o valor correspondente, conforme legislação específica. 

SEÇÃO VI 
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DO PROCEDIMENTO PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES 
PESSOAIS 

Artigo 77 - Toda pessoa terá direito de acesso aos registros 
nominais que a seu respeito constem em qualquer espécie de fichário ou 
registro, informatizado ou não, dos órgãos ou entidades da 
Administração, inclusive policiais. 

Artigo 78 - O requerimento para obtenção de informações 
observará as seguintes regras: 

I - o interessado apresentará, ao órgão ou entidade do qual pretende 
as informações, requerimento escrito manifestando o desejo de conhecer 
tudo o que a seu respeito conste das fichas ou registros existentes; 

II - as informações serão fornecidas no prazo máximo de 1 O ( dez) 
dias úteis, contados do protocolo do requerimento; 

III - as informações serão transmitidas em linguagem clara e 
indicarão, conforme for requerido pelo interessado: 

a) o conteúdo integral do que existir registrado; 
b) a fonte das informações e dos registros; 
c) o prazo até o qual os registros serão mantidos; 
d) as categorias de pessoas que, por suas funções ou por 

necessidade do serviço, têm, diretamente, acesso aos registros; 
e) as categorias de destinatários habilitados a receber comunicação 

desses registros; e 
f) se tais registros são transmitidos a outros órgãos estaduais, e 

quais são esses órgãos. 
Artigo 79 - Os dados existentes, cujo conhecimento houver sido 

ocultado ao interessado, quando de sua so1icitação de informações, não 
poderão, em hipótese alguma, ser utilizados em quaisquer procedimentos 
que vierem a ser contra o mesmo instaurados. 

Artigo 80 - Os órgãos ou entidades da Administração, ao coletar 
informações, devem esc1arecer aos interessados: 

I - o caráter obrigatório ou facultativo das respostas; 
II - as conseqüências de qualquer incorreção nas respostas; 
III - os órgãos aos quais se destinam as informações; e 
IV - a existência do direito de acesso e de retificação das 

informações. 
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Parágrafo único - Quando as informações forem colhidas mediante 
questionários impressos, devem eles conter os esclarecimentos de que 
trata este artigo. 

Artigo 81 - É proibida a inserção ou conservação em fichário ou 
registro de dados nominais relativos a opiniões políticas, filosóficas ou 
religiosas, origem racial, orientação sexual e filiação sindical ou 
partidária. 

Artigo 82 - É vedada a utilização, sem autorização prévia do 
interessado, de dados pessoais para outros fins que não aqueles para os 
quais foram prestados. 

SEÇÃO VII 

DO PROCEDIMENTO PARA RETIFICAÇÃO DE 
INFORMAÇÕES PESSOAIS 

Artigo 83 - Qualquer pessoa tem o direito de exigir, da 
Administração: 

I - a eliminação completa de registros de dados falsos a seu 
respeito, os quais tenham sido obtidos por meios ilícitos, ou se refiram às 
hipóteses vedadas pelo artigo 81; 

II - a retificação, complementação, esclarecimento ou atualização 
de dados incorretos, incompletos, dúbios ou desatualizados. 

Parágrafo único - Aplicam-se ao procedimento de retificação as 
regras contidas nos artigos 54 e 55. 

Artigo 84 - O fichário ou o registro nominal devem ser 
completados ou corrigidos, de ofício, assim que a entidade ou órgão por 
eles responsável tome conhecimento da incorreção, desatualização ou 
caráter incompleto de informações neles contidas. 

Artigo 85 - No caso de informação já fornecida a terceiros, sua 
alteração será comunicada a estes, desde que requerida pelo interessado, 
a quem dará cópia da retificação. 

SEÇÃO VIII 
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DO PROCEDIMENTO DE DENÚNCIA 

Artigo 86 - Qualquer pessoa que tiver conhecimento de violação da 
ordem jurídica, praticada por agentes administrativos, poderá denunciá-la 
à Administração. 

Artigo 87 - A denúncia conterá a identificação do seu autor, 
devendo indicar o fato e suas circunstâncias, e, se possível, seus 
responsáveis ou beneficiários. 

Parágrafo único - Quando a denúncia for apresentada verbalmente, 
a autoridade lavrará termo, assinado pelo denunciante. 

A11igo 88 - Instaurado o procedimento administrativo, a autoridade 
responsável determinará as providências necessárias à sua instrução, 
observando-se os prazos legais e as seguintes regras: 

I - é obrigatória a manifestação do órgão de consultoria jurídica; 
II - o denunciante não é parte no procedimento, podendo, 

entretanto, ser convocado para depor; 
III - o resultado da denúncia será comunicado ao autor, se este 

assim o solicitar. 
Artigo 89 - Incidirá em infração disciplinar grave a autoridade que 

não der andamento imediato, rápido e eficiente ao procedimento regulado 
nesta Seção. 

TÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 90 - O descumprimento injustificado, pela Administração, 
dos prazos previstos nesta lei gera responsabilidade disciplinar, 
imputável aos agentes públicos encarregados do assunto, não implicando, 
necessariamente, em nulidade do procedimento. 

§ 1 º - Respondem também os superiores hierárquicos que se 
omitirem na fiscalização dos serviços de seus subordinados, ou que de 
algum modo concorram para a infração. 
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§ 2º - Os prazos concedidos aos particulares poderão ser 
devolvidos, mediante requerimento do interessado, quando óbices 
injustificados, causados pe]a Administração, resultarem na 
impossibilidade de atendimento do prazo fixado. 

Artigo 9 I - Os prazos previstos nesta lei são contínuos, salvo 
disposição expressa em contrário, não se interrompendo aos domingos ou 
feriados. 

Artigo 92 - Quando norma não dispuser de forma diversa, os 
prazos serão computados excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o 
do vencimento. 

§ 1 º - Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente no 
órgão ou entidade. 

§ 2º - Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil 
subseqüente se, no dia do vencimento, o expediente for encerrado antes 
do horário normal. 

Artigo 93 - Esta lei entrará em vigor em 120 (cento e vinte) dias 
contados da data de sua publicação. 

Artigo 94 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente 
o Decreto-lei nº 104, de 20 de junho de 1969 e a Lei nº 5702, de 5 de 
junho de 1987. 

Palácio dos Bandeirantes, aos 30 de dezembro de 1998. 
Mário Covas 
Belisário dos Santos Junior 
Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania 
Fernando Leça 
Secretário - Chefe da Casa Civil 
Antônio Angarita 
Secretário do Governo e Gestão Estratégica 
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 30 de dezembro de 
1998. 
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a. PODER JUDICIÁRIO - SÃO PAULO 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADIN) Nº 
39.031.0/1-00 

Controle externo da atividade policial pelo Ministério Público 

Autor: Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo 
Objeto: Ato nº 98/96 do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de 

Justiça do Estado São Paulo 

EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR 

1. A presente Ação Direta de Inconstitucionalidade tem por objeto 
o Ato (N) nº 98/96, do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de 
Justiça do Estado de São Paulo, pelo qual o MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO, interpretando sua própria lei orgânica (Lei 
Complementar Estadual nº 734, de 26/11/93) e diversos dispositivos 
legais que a complementam, fixou instruções internas, para orientar o 
exercício, por Promotores de Justiça, do controle externo da atividade 
policial. Segundo o "Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de 
São Paulo, essas normas de serviço e, notadamente, os arts. 1 º e 2°, 
"caput" e incisos IV, V e VII; 5º; 8º (quanto ao parágrafo único); 9º a 22; 
24 e 26 do ato administrativo, afrontam, na forma e no conteúdo, a 
Constituição da República e a Constituição do Estado de São Paulo. 

1.1 O autor sustenta, em síntese, que: 
I. a lei complementar é o único veículo normativo legítimo para a 

disciplina do controle externo da atividade policial (Constituição 
Estadual, art. 94, IV); bem por isso, eventuais omissões da Lei Orgânica 
do Ministério Público do Estado de São Paulo (Lei Complementar nº 
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734/93) somente podem ser supridas pelas normas contidas na 
Constituição Federal, na própria Carta Estadual e na Lei Orgânica 
Nacional do Ministério Público, não se admitindo a esse respeito o 
exercício do poder regulamentar autônomo; 

II. a Polícia Judiciária subordina-se, apenas, ao próprio Governador 
do Estado (Constituição Estadual art. 139) e, com exceção dos crimes 
militares, a ela compete realizar, em caráter privativo, todas as 
investigações criminais (Constituição Estadual, art. 140), dessas 
premissas decorrendo que o Ministério Público não pode: 

a) realizar um controle disciplinar e de legalidade sobre a atividade 
policial, inclusive por meio da instauração de procedimentos 
administrativos próprios, porquanto eventuais irregularidades cometidas 
pelos policiais devem ser simplesmente comunicadas aos seus superiores 
hierárquicos; 

b) ter acesso à escrituração policial ( que é interna, administrativa e 
imune a qualquer interferência exterior); 

c) interferir diretamente na primeira fase da persecução penal (isto 
é, até a conclusão do inquérito), sendo-lhe, por conseguinte, defeso: (a) 
determinar de que modo serão realizadas as investigações; (b) indicar as 
diligências a serem cumpridas pela autoridade policial; (c) controlar a 
regularidade do inquérito ou ( d) apurar, em procedimentos 
administrativos paralelos, os crimes e a respectiva autoria; 

d) exigir da Polícia Civil notícia quanto às prisões que realiza (arts. 
2º, IV, e 1 O), pois essa medida é burocrática e ofensiva à Constituição 
Federal, na medida em que, para esta, o único destinatário de tal 
comunicação é o Juiz de Direito (art. 5º, LXII e LXV), não sendo 
admissível, nesse tema, qualquer inovação no âmbito estadual, porquanto 
o Estado é titular de poderes meramente residuais e deve respeitar, em 
matéria de competência, os limites previamente fixados pela Lei 
Fundamental da República (Constituição Estadual, art. 1 º); 

e) dispor sobre matéria de processo, uma vez que a respectiva 
competência normativa - atribuída, com exc1usividade, à União - repele, 
nesse tema, qualquer ato normativo estadual (Constituição Paulista, art. 
1 º), ao qual não cabe: (a) fixar prazo para a conclusão do inquérito 
policial; (b) prever a requisição de diligências prescindíveis à acusação 
ou (c) autorizar o Promotor de Justiça a exceder o prazo legal para o 
oferecimento de denúncia. 
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1.2 Trata-se, no entanto, de uma interpretação tendenciosa dos 
textos constitucionais, que denota, de resto, o incompreensível desprezo 
pela entidade sindical, às verdadeiras fontes normativas do controle 
externo da atividade policial. Aliás, apenas se repete, no plano estadual, a 
malograda tentativa de resistência corporativa, que a Associação dos 
Delegados de Polícia do Brasil dirigiu, temerariamente, ao Supremo 
Tribunal Federal e cujo fracasso inicial derivou do pronto 
reconhecimento de que ato em apreço, por ter natureza regulamentar, não 
é suscetível do controle abstrato quanto a sua constitucionalidade (CF. 
ADIN 1547-8/600, decisão do eminente Ministro CARLOS VELLOSO, 
publicada no D.J.U. de 19/03/97, págs. 8.017-8.019). 

1.3 Há, portanto, impossibilidade do controle normativo abstrato 
por se tratar de instrução administrativa interna, expedida para a 
execução de dispositivos legais. 

Em outras palavras: o objeto da impugnação é um ato interna 
corporis, de índole regulamentar, que não inovou originalmente a ordem 
jurídica, nem criou direitos, obrigações ou deveres para pessoas, órgãos, 
entidades ou organismos estranhos ao Ministério Público. 

Na realidade, é evidente que o controle externo da atividade 
policial não foi instituído pela resolução em apreço. Esta limitou-se a 
enunciar rotinas de trabalho e a distribuir, entre os Promotores de Justiça, 
as tarefas destinadas ao fie] exercício dessa atividade. Sendo assim, o Ato 
nº 98/96, do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do 
Estado de São Paulo, não criou nenhum poder novo para o desempenho, 
pelos Promotores de Justiça, do controle externo, nem instituiu nenhum 
dever ou obrigação que as autoridades policiais já não tivessem. 

Cuida-se, em suma, de uma espécie normativa subordinada, 
derivada e acessória, cuja eficácia resulta, imediatamente, de sua estrita 
observância dos limites impostos pe]as leis. De fato, a instrução expedida 
pelo Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça, endereçada 
aos membros do Ministério Público do Estado de São Paulo, teve por 
finalidade interpretar, no específico âmbito da Instituição, normas 
jurídicas esparsas, contidas, sobretudo, na sua própria Lei Orgânica. 

É essa, aliás, a orientação que emana do Supremo Tribunal Federal: 
instruções administrativas internas, subordinadas a preceitos legais e 
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destituídas, por isso, de autonomia jurídica não se sujeitam à 
fiscalização abstrata de constitucionalidade. 1 

2 No mérito, é evidente que a impugnação improcede. 
Na realidade, as normas da Constituição Paulista invocadas pelo 

autor (arts lº, 94, IV, 139 e 140) não tem vida avulsa e, quando não 
configuram simples remissão, apenas reproduzem os preceitos da própria 
Constituição Federal (notadamente os arts. 129, VII, e 144, §§ 4º e 6º) e 
esta, como se sabe, instituiu o controle externo da atividade policial, 
encarregando o Ministério Público de exercê-lo, na forma da respectiva 
Lei Orgânica (arts. 129, VII, e.e. o art. 128, § 5º). 

2.1 Assim, no que concerne ao Ministério Público do Estado de 
São Paulo, a lei que deve dispor sobre o controle externo da atividade 
policial é, basicamente, a Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de 
novembro de 1993, que efetivamente contém algumas normas a respeito: 

A) art. 103, XIII: cabe ao Ministério Público exercer o controle 
externo da atividade policial por meio de medidas administrativas e 
judiciais, podendo, dentre outras: a) ter livre ingresso em 
estabelecimentos policiais ou prisionais; b) ter acesso a quaisquer 
documentos relativos à atividade de polícia judiciária; c) representar à 
autoridade competente pela adoção de providências para sanar a omissão 
ou para prevenir ou corrigir ilegalidade ou abuso de poder; d) requisitar à 
autoridade competente a abertura de inquérito sobre a omissão ou fato 
ilícito ocorridos no exercício da atividade policial; e) receber, 
imediatamente, comunicação da prisão de qualquer pessoa por parte da 
autoridade policia) estadual, com indicação de lugar de onde se encontra 
o preso e cópia dos documentos comprobatórios da legalidade da prisão; 

B) art. 19, 111, e: cabe ao Ministério Público acompanhar inquérito 
policial ou diligência investigatória, devendo recair a escolha sobre o 

1 Cf. ADIN-MC-311-DF, j. de 08/08/90, Rei. Min. Carlos Velloso, DJU de 14/09/90, 
pág. 9.423; ADJN-MC-360-DF, j. em 21/09/90, Rei. Min. Moreira Alves, DJU de 
26/02/93, pág. 2.354; ADIN-MC-392-DF, j. em 20/06/91, Rei. Min. Marco Aurélio, 
DJU de 23/08/91, pág. 11.264, RTJ 137/75; ADIN-MC-536-DF, j. em 08/08/91, Rei. 
Min. Carlos Velloso, DJU de 13/09/91, pág. 12.489, RTJ 137/580; ADIN-MC-589-DF, 
j. em 20/09/91, Rei. Min. Carlos Velloso, DJU de 18/10/91, pág. 14.549, RTJ 
137/1.100; Agr. Reg. Na ADIN-DF nº 531, j. em 11/11/91, Rei. Min. Celso de Mello, 
DJU de 03/04/92, pág. 4.288, RTJ 139/67; ADIN-MC-129-SP, j. em 07/02/92, Rei. para 
acórdão Min. Celso De Mello, DJU DE 28/08/92, pág. 13.450; ADIN-MC-763-SP. J. em 
23/10/92. Rei. Min. Moreira Alves, DJU de 26/02/93, pág. 2.355. 
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membro do Ministério Público com atribuição para, em tese, oficiar no 
feito, segundo as regras ordinárias de distribuição de serviços; 

C) art. l 04, V: cabe ao Ministério Público requisitar diligências 
investigatórias e a instauração de inquérito policial e de inquérito policial 
militar, observado o disposto no artigo 129, VIII, da Constituição 
Federal, podendo acompanhá-los; 

D) art. 222: compete ao Procurador-Geral de Justiça dar 
prosseguimento às apurações criminais nos casos em que houver indício 
da prática de infração penal por parte de membro do Ministério Público; 

E) art. 224, VII, b: tem os membros do Ministério Público a 
prerrogativa de ingressar e transitar livremente nas delegacias de polícia 
e estabelecimentos de internação coletiva; 

F) art. 224, XIII: tem os membros do Ministério Público a 
prerrogativa de examinar, em qualquer repartição policial, autos de 
flagrante ou inquérito, findos ou em andamento, ainda que conclusos à 
autoridade policial, podendo copiar peças e tomar apontamentos; 

G) art. 224, XIV: tem os membros do Ministério Público a 
prerrogativa de ter acesso ao indiciado preso, a qualquer momento, 
mesmo quando decretada a sua incomunicabilidade. 

2.2 Entretanto é errônea a tese de que somente a Lei Complementar 
paulista nº 734/93 poderia dispor sobre o controle externo da atividade 
policial no Estado de São Paulo. E isso porque, visando a eliminar 
discrepâncias acentuadas e assim assegurar um mínimo de uniformidade 
na organização dos Ministérios Públicos dos Estados, a própria 
Constituição Federal impôs a edição de uma lei federal, destinada a fixar 
as normas gerais de regência dessa matéria (art. 61, § l º, II, d) e a 
conferir "caráter de harmonização dos pontos funcionais do Ministério 
Público Nacional"2

. 

Essa lei federal que estipula normas gerais uniformes para os 
Ministérios Públicos dos Estados é a Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 
1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público). E contém ela 
algumas regras sobre o controle, pelo Ministério Público, da atividade 
policial, as quais, como normas gerais, ficam incorporadas na legislação 
estadual: 

2 Hugo Nigro Mazzilli, "Regime jurídico do Ministério Público", 3ª ed., Saraiva, 1996, 
pág. 244. 
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A) art. 10, IX, e: compete ao Procurador-Geral de Justiça designar 
membro do Ministério Público para "acompanhar inquérito policial ou 
diligência investigatória, devendo recair a escolha sobre o membro do 
Ministério Público com atribuição para, em tese, oficiar no feito, segundo 
as regras ordinárias de distribuição de serviços"; 

B) art. 26, IV: poderá o Ministério Público requisitar diligências 
investigatórias e a instauração de inquérito policial e de inquérito policial 

. militar, observado o disposto no art. 129, inciso VIII, da Constituição 
Federal, podendo acompanhá-los; 

C) art. 41, IX: terá o membro do Ministério Público acesso ao 
indiciado preso, a qualquer momento, mesmo quando decretada a sua 
incomunicabilidade; 

D) art. 41, parágrafo único: compete ao Procurador-Geral de 
Justiça dar prosseguimento às apurações criminais nos casos em que 
houver indício da prática de infração penal por parte de membro do 
Ministério Público. 

2.3 Mas não termina na Lei Complementar estadual nº 734/93 e na 
Lei Federal nº 8.625/93 o rol das atribuições do Ministério Público no 
exercício do controle externo da atividade policial. 

Como diz o art. 80 da lei Federal nº 8.625/93 que, por força da 
própria Constituição, estabelece normas incorporadas ao direito dos 
Estados aplicam-se aos Ministérios Públicos dos Estados, 
subsidiariamente, as normas da Lei Orgânica do Ministério Público da 
União. 

Ora, a Lei Orgânica do Ministério Público da União é a Lei 
Complementar Federal nº 75, de 20 de maio de 1993, que também 
contém normas sobre o controle externo da atividade policial, as quais 
igualmente se consideram incorporadas subsidiariamente ao Ministério 
Público dos Estados. Assim, entre outros dispositivos pertinentes, dispõe 
ela: 

Art. 3º: O Ministério Público da União exercerá o controle externo 
da atividade policial tendo em vista: a) o respeito aos fundamentos do 
Estado Democrático de Direito, aos objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil, aos princípios informadores das relações 
internacionais, bem como aos direitos assegurados na Constituição 
Federal e na lei; b) a preservação da ordem pública, da incolumidade das 
pessoas e do patrimônio público; c) a prevenção e a correção de 
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ilegalidade ou abuso de poder; d) a indisponibilidade da persecução 
penal; e) a competência dos órgãos incumbidos da segurança pública; 

Art. 9º: o Ministério Público da União exercerá o controle externo 
da atividade policial por meio de medidas judiciais e extrajudiciais, 
podendo: I - ter livre ingresso em estabelecimentos policiais ou 
prisionais; II - ter acesso a quaisquer documentos relativos à atividade 
policial; III - representar à autoridade competente pela adoção de 
providências para a omissão indevida, ou para prevenir ou corrigir 
ilegalidade ou abuso de poder; IV - requisitar à autoridade competente a 
instauração de inquérito policial sobre a omissão ou fato ilícito ocorrido 
no exercício da atividade policial; V - promover a ação penal por abuso 
de poder; 

Art. 1 O: A prisão de qualquer pessoa, por parte de autoridade 
federal ou do Distrito Federal e Territórios, deverá ser comunicada 
imediatamente ao Ministério Público competente, com indicação do 
lugar onde se encontra o preso e cópia dos documentos comprobatórios 
da legalidade da prisão. 

2.4 Há pois, o concurso de várias leis de regência sobre a mesma 
matéria e o Ato impugnado limitou-se a indicar, de modo orgânico e 
sistemático, o conteúdo normativo preexistente, visando à sua execução, 
no plano da praxis. 

Como se sabe, a emanação desses comandos normativos 
acessórios, para incidência na esfera interna do Ministério Público, é uma 
prerrogativa do Procurador-Geral de Justiça (Constituição Federal, art. 
127, § 2º, Constituição do Estado de São Paulo, art. 92; Lei nº 8.625, art. 
10, inciso I: Lei Complementar Estadual nº 734/93, art. 19, XII, "c"), que 
a exerce com a cooperação, nas matérias mais relevantes, do Colégio de 
Procuradores de Justiça (Lei Complementar Estadual nº 734/93, art. 22, 
incisos I, VI, XIII, XIX e XX). 

Logo, os aludidos órgãos da Administração Superior do Ministério 
Público, quando expedem tais atos normativos, não subtraem uma função 
do Governador do Estado. Em verdade . o Chefe do Executivo não a 
pode exercer nesse espaço institucional autônomo, excluído do seu poder 
hierárquico pela Carta Política. 

3. No mais, a Lei Orgânica Estadual do Ministério Público enuncia 
as medidas de controle externo em um rol meramente exemplificativo. A 
tese em contrário não resiste à leitura do dispositivo (art. 103), que 
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faculta, "dentre outras", as "medidas administrativas e judiciais" que 
estão ali arroladas. 

Com essa técnica, o legislador optou, a toda evidência, por uma 
lista aberta: do contrário, não faria sentido a locução empregada ("dentre 
outras"), que não se pode presumir inútil ("verba cum effectu sunt 
accipienda")3. 

Nessa ordem de idéias, deve ser rejeitada a conclusão de que esse 
preceito, ao aludir a outras medidas, cogitou tão somente das que já 
foram ou serão impostas por leis. É evidente que, respeitada a 
Constituição, cada lei obriga por si. Logo, o complemento, para esse fim, 
seria estéril. 

3. l Tampouco é exato que o texto da lei complementar deva 
exaurir todas as medidas adequadas ao controle externo. O princípio da 
reserva de lei não está em conflito com o reenvio normativo, admitindo
se, por isso, a normação administrativa dos aspectos secundários, 
indispensáveis à execução da respectiva atividade4

• Aliás, a reserva de 
um espaço autônomo de execução é uma garantia contra o arbítrio do 
legislador e opera, normalmente, como um dos limites instrumentais ao 
Poder Legislativo5

. 

Ademais, o legislador é livre para usar o método que lhe pareça 
mais adequado. E a boa técnica legislativa não repudia o rol em numerus 
apertus: sob certos limites, ele é admissível até mesmo em domínios mais 
rigorosos, como, por exemplo, no Direito Penal. Ninguém ignora que a 
norma incriminadora contém por vezes, uma fórmula casuística (Cf., 
v .g., Código Penal, arts. 150, § 5º, inciso II, e 161 ), cujo sentido deve ser 
demarcado por interpretação analógica6

, perfeitamente compatível com a 
função de garantia do tipo. 

De resto, não há no Ato em exame um único preceito que não 
esteja contido, expressa ou virtualmente, na própria Lei Orgânica 

3 Cf. Carlos Maximiliano, "Hermenêutica e Aplicação do Direito" 6ª ed., Freitas Bastos, 
1957, nº 307, pág. 311. 
4 Cf. J.J. Gomes Canotilho e Vital Moreira, "Constituição da República Portuguesa 
Anotada", 3ª ed., Coimbra Ed., 1993, nota XXII ao art. 115º, págs. 512-513. 
5 Cf. Manuel Afonso Vaz, "Lei e reserva da lei: a causa da lei na Constituição 
Portuguesa de 1976", Ed. Universitas Catholica Lusitana, Porto, 1992, págs. 512, 515 e 
525. 
6 Cf. Luís Jiménez de Asúa, "Princípios de Derecho Penal: La ley y el delito", Buenos 
Aires, Abeledo-Perrot e Editorial Sudamericana, 1990, pág. 140. 
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Estadual do Ministério Público. O debate em torno da matéria não tem, 
nesse contexto, significado prático. 

4. O controle externo da atividade policial foi concebido para que o 
Ministério Público, realizando uma fiscalização específica e contribuindo 
para o seu aprimoramento, possa aferir a licitude e a eficiência da 
investigação criminaI7. Esse duplo propósito é ínscio, como se sabe, a 
qualquer controle da Administração8

. 

Aliás, há quase sessenta anos o eminente ROBERTO L YRA já 
advertia que "a eficiência e a respeitabilidade do trabalho policial, que 
constitui a base da ação da justiça, interessam ao ministério público como 
fiscal, também, das autoridades investigadoras, como órgão da ação 
penal, como responsável pela segurança, pela regularidade e pela justiça 
da repressão"9

. 

5. Não há como subtrair desse controle o inquérito policial. 
Exatamente porque é o instrumento por excelência da polícia judiciária, 
não faz sentido torná-lo imune, em qualquer etapa, ao controle 
específico, que incumbe ao Ministério Público. 

5.1 É claro que, segundo o princípio da inafastabilidade do controle 
jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV), o Poder Judiciário também pode 
intervir na fase pré-processual da persecutio, especialmente para proteger 
direitos contra ataques virtuais ou consumados. Há, entretanto, limites 
para essa apreciação jurisdicional, que incide, sobretudo, após a prática 
dos atos administrativos e com uma finalidade simplesmente corretiva, 
para censurar os erros cometidos e eliminar ou reduzir as suas 
conseqüências. Evidentemente, não cabe ao Magistrado definir de que 
modo será formulada a imputação, nem orientar a investigação criminal 

7 Cf. Hugo Nigro Mazzilli, "O controle externo da atividade policial", Revista dos 
Tribunais vol. 664/390-391, e "O Ministério Público na Constituição de 1988", São 
Paulo. Ed. Saraiva, 1989, págs. 117-118; Inocêncio Mártires Coelho. "O controle 
externo da atividade policial pelo Ministério Público", Revista dos Tribunais vol. 
664/383; Álvaro Lazzarini, "Segurança pública e o aperfeiçoamento da Polícia no 
Brasil", in "Estudos de Direito Administrativo", Ed. Revista dos Tribunais, 1995, págs. 
129-130. 
8 Cf. Caio Tácito, "Direito Administrativo", Saraiva, 1975, pág. 278. 
9 Cf. "Theoria e Prática da Promotoria Pública", Rio, Livraria Editora Jacintho, 1937, 
págs. 133-134, "apud" Inocêncio Mártires Coelho, artigo citado, pág. 379. 
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quanto ao aspecto de utilidade ou eficiência 10
• E a razão é intuitiva: a 

colheita de informações pela Polícia Civil destina-se imediatamente a 
convencer o Promotor de Justiça - e não o Juiz de Direito 11

• 

6. Por exercer o controle externo da Polícia Judiciária, o Ministério 
Público pode fiscalizar amplamente de que modo o Estado investiga 
crimes (C.F., art. 129, VII). Todavia, sua atribuição em matéria criminal 
não se limita a tanto: inclui, ainda, poderes próprios de investigação, os 
quais não lhe podem ser recusados, porque são inerentes ao seu dever de 
propor a ação penal pública (C.F., art. 129, I). 

Nesse sentido a doutrina 12 e ajurisprudência13 convergem. Por sua 
perfeita síntese, convém transcrever o autorizado magistério de HUGO 
NIGRO MAZZILLI: "De um lado, enquanto a Constituição deu 
exclusividade à Po1ícia Federal para desempenhar as funções de Polícia 
Judiciária da União, o mesmo não se fez quanto à Polícia estadual (C.F. 
art. 144, § 1 º, IV, e § 4º); de outro, o Ministério Público tem poder 
investigatório previsto na própria Constituição, poder este que não está 
obviamente limitado à área não penal (art. 129, VI e VIII). Seria um 
contra-senso negar ao único órgão titular da ação penal pública, 
encarregado de formar a opinio delicti e promover em juízo a defesa do 
jus puniendi do Estado soberano ( ... ), a possibilidade de investigação 
direta de infrações penais, quando isto se faça necessário" 14

• 

6.1 Não se ignora os Delegados de Polícia, por suas entidades de 
classe, vêm interpretando a Constituição de 1988 como se tivesse 
reservado à Polícia Civil o monopólio da investigação criminal. Com 

1° Cf. Kosé Frederico Marques, "Elementos de Direito Processual Penal", vol. I, 2ª ed., 
Forense, 1965. Nº 83, págs. 157-158. 
11 Cf. Hélio Tornaghi, "Instituições de Processo Penal", vol. II, Rio de Janeiro, Ed. 
Forense, 1959, pág. 136; Afranio Silva Jardim, ''Arquivamento e desarquivamento do 
inquérito policial", em "Direito processual penal: estudos e pareceres", 5ª ed., Forense, 
1995, págs. 250-251. 
12 Cf. Julio Fabbrini Mirabete, "Processo Penal", 4ª ed., Ed. Atlas, 1995, nº 3.1.2, pág. 
77, e "Código de Processo Penal Interpretado", 2ª ed., Ed. AtJas, 1995, nota 4.4 ao art. 
4º, pág. 36. 
13 Cf., v.g., STJ, 5ª Turma, RHC 3.457-2/SP. J. em 18/04/94, Rei. Min. Fláquer 
Scartezzini; TJRS, Câmara de Férias. HC 690000351, j. 4.1.90, RT 651/314-321; 
TARS, JTAERGS 79/128. 
14 Cf. "O controle externo da atividade policial", Revista dos Tribunais voJ. 664/392; 
também, do mesmo autor, "Regime Jurídico do Ministério Público", 2ª Edição, Ed. 
Saraiva, 1995, pág. 228. 
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esse fundamento foram propostas sucessivas ações diretas de 
inconstitucionalidade (nºs l. l 15-4DF: 1.142-1-RJ; 1.138-3-RJ; 1.136-
0/Pr). Parece sintomático, contudo, que o Supremo Tribunal Federal 
tenha negado liminar a todas elas: tudo indica que a tese não teve força 
suficiente para convencer nossa mais Alta Corte Judiciária. 

E essa exegese não é, de fato, convincente. O Ministério Público 
tem o dever de propor, quando cabível, a ação penal pública (C.F., art. 
129, inciso I). Para lhe conferir justa causa, utiliza, normalmente, o 
inquérito policial, do qual pode, entretanto, prescindir. 

Com efeito: atenta ao Código de Processo Penal (arts. 12, 27, 39, § 
5º, e 46, § l º), a doutrina sempre se referiu ao inquérito como um 
instrumento facultativo e dispensável para o exercício, pelo dominus litis, 
do seu direito de ação 15

• E nessa linha fo1mou-se remansosa 
jurisprudência, tanto no Pretório Excelso 16 como nas Cortes Estaduais 17

, 

inclusive nesse Egrégio Tribunal de Justiça18
• 

6.2 A Constituição de 1988 não alterou esse quadro institucional: 
dentre os diversos órgãos que o Estado mantém para propiciar segurança 
pública, limitou-se a indicar qual deles tem a incumbência específica de 
investigar as infrações penais e de exercer a polícia judiciária (C.F., art. 
144, § 4°). 

"Data venia", engana-se quem extrai dessa distribuição orgânica de 
funções a suposta exclusividade par o seu exercício: não é esse o sentido 
que a regra adquire, quando situada no seu contexto e conciliada com os 
demais dispositivos da Constituição federal 19

• E o equívoco será 

15 Cf. Fernando Da Costa Tourinho Filho, "Processo Penal", vol. 1, 6ª ed., Saraiva, 
1982, págs. 175-176; José Frederico Marques, "Elementos de Direito Processual 
Penal", vol.. I, 2ª ed., Forense, 1965, nºs 76 e 79, págs, 143 .e 146-147; Hélio Tornaghi, 
ob. Cit., pág. 138; Eduardo Espíndola Filho, "Código de Processo Penal Brasileiro 
Anotado", vol. 1, 6ª ed., Editor Borsoi, 1965, nº 37, págs. 246-248. 
16 Cf., verbi gratia RTJ 76/741 e 64/343; também HC 41.205, Pleno, j. em 10/03/65, 
Rei. Min. Victor Nunes; RHC 58.644, j. em l 0/03/81, Rei. Min. Moreira Alves, DJU de 
22/05/81, pág. 4.736, RTJ 101/571; RHC 58.743, j. em 10/03/81, Rei. Min. Moreira 
alves, DJU de 08/05/81. pág. 4.117, RTJ 101/580: RHC 62.300-RJ, j. em 13/12/84, Rei. 
Min. Aldir Passarinho, j. em 13/12/84, DJU de 15/03/85, pág. 3.137. 
17 Cf. TJRS, HC 690000351, C. Férias, j. 04.01.90, Rei. Des. Luiz Melíbio Uibaçaba 
Machado, RT 651/313-3 16. 
18 Cf. HC 95.852-3, 6ª Câm., j. 15.08.90, Rel. Des. Nelson Fonseca, RT 660/288-292. 
19 Cf. Antonio Scarance Fernandes, "Constituição da República. Código de Processo 
Penal e sua reforma", i11 "Justiça penal: críticas e sugestões'', São Paulo, Centro de 
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especialmente grave se a norma em apreço for interpretada como 
tolhendo ao Ministério Público o poder autônomo de investigar. Pode-se 
invocar, nesse tema, a doutrina dos poderes implícitos. 

6.3 Em verdade, a Polícia judiciária nunca deteve o monopólio da 
investigação criminal. Atividade de autodefesa, compreende-se que o 
Estado se organize para exercê-la. Essa tarefa, entretanto, não cerceia a 
iniciativa de outras autoridades administrativas, quando autorizadas pela 
lei (CPP, at. 4º, par. único), nem do particular20 ou, menos ainda, do 
próprio Ministério Público. 

Não se discute que a apuração das infrações penais cabe, 
primordialmente, à autoridade policial; porém, se esta não proceder a 
uma adequada investigação do fato, em prejuízo da persecução penal, a 
interferência do Ministério Público verificar-se-á para assegurar o 
sucesso dessa atividade, na qual o dominus litis tem evidente interesse. 

6.4 Na realidade, quando o ministério Público promove sua 
pesquisa direta, não está presidindo um "inquérito policial" : move-se 
nos 1 imites de uma investigação própria, peculiar e inconfundível com a 
desenvolvida pela Polícia Civil. 

Ademais, esse procedimento administrativo, cujo fundamento 
constitucional é o art. 129, VI, da CF., não se destina a substituir o 
inquérito policial. O ato claramente o limita a duas hipóteses 
excepcionais, preconizando-o para os casos em que: a) houver 
necessidade de providência cautelar: b) as peculiaridades do caso 
concreto tornarem conveniente sua instalação, em prol da eficácia da 
persecução penal. 

7. Por outro lado, a notícia da prisão ao juiz, exigida pela 
Constituição, tem objetivo idêntico ao que já era perseguido na Carta 
anterior, isto é: "ensejar o controle jurisdicional sobre a legitimidade dos 
atos privativos da liberdade individual21

• 

Extensão Universitária Revista dos Tribunais, 1984, pág. 63; Julio Fabbrini 
Mirabete, "Processo Penal", ed. cit., pág. 77; Vicente Greco Filho, "Manual de 
Processo Penal", Ed. Saraiva, 1991, pág. 82 
2° Cf. José Frederico Marques, "Elementos de Direito Processual Penal", vol. i, 2º ed., 
Forense, 1965. ns. 76 a 79, pp. 743-147 
21 Cf. José de Mello Filho, ''Constituição Federal Anotada", 2ºed., Ed. Saraiva, 1986, 
pág.446 
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Esse propósito não é subvertido pela norma de reforço, que 
merece, por isso, aplauso e não a pecha de inconstitucionalidade, que lhe 
foi surpreendentemente imposta na petição inicial. 

Para a entidade autora, cabe ao Poder judiciário - e somente a este 
- verificar se a privação da liberdade foi regular. Essa competência 
jurisdicional é, de fato, inquestionável; não exclui, entretanto, a 
cooperação do ministério Público, em defesa dos direitos constitucionais 
dos cidadãos (C.F., art. 129,II). 

Aliás, o Ministério Público também impulsiona o controle 
jurisdicional: identificando alguma ilegalidade, poderá postular, desde 
logo a providência cabível, ainda que o Magistrado não a tenha ordenado 
espontaneamente. Isso basta para realçar a utilidade da dupla notícia, que 
contribui para tomar efeito o mandamento constitucional. 

Não há, de resto, antinomia entre as normas: ambas tutelam os 
interesses sociais e os direitos individuais indisponíveis, convindo que 
sejam conciliadas. 

O dispositivo em questão coaduna-se, a toda evidência, com o 
artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal. Trata-se, apenas, de mais 
uma proteção a um direito fundamental da pessoa - e não de um medida 
meramente burocrática. 

Por outro lado, ninguém ignora que no momento em que se afetiva 
a prisão cautelar pratica-se um ato essencial da persecução penal na sua 
primeira fase, a inquisitiva sendo mais do que natura] que a sua 
comunicação tambéin se destine ao Promotor de Justiça, em virtude da 
interdependência de suas funções criminais com as da autoridade 
policial. 

De resto, esse controle paralelo ao jurisdicional também é um 
precioso instrumento par acobertar o Erário· contra refarações futuras, 
que os erros dos agentes policiais poderão acarretar2 . No mínimo, a 
pronta intervenção do Ministério Público diminuirá o risco de que se 
prolongue eventual ilegalidade e, sendo o caso, propiciará imediata 
apuração do abuso. 

7.1 Convém lembrar que esse dever de comunicação foi instituído, 
originariamente, na Lei Complementar Estadual nº 734/93, no artigo 103, 
Xlll, "e". A propósito de norma análoga, contida na Lei Orgânica do 

22 Cf. Carlos s. de barros jr., "Recursos Administrativos", "in" "Revista de Direito 
Administrativo". vol. 13/41 
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ministério Púb]ico da União (art. 10), a tese de inconstitucionalidade foi 
submetida, sem sucesso, ao supremo Tribunal Federal 23. 

No aludido precedente, o eminente Ministro CARLOS 
VELLOSO indeferiu a medida liminar com a seguinte fundamentação: 

"Não há, no ponto, fumos boni juris na argüição, dado que o 
dispositivo legal harmoniza-se com a função institucional do Ministério 
Publico inscrita no art. 129, li, da Constituição: zelar pelo efetivo respeito 
dos direitos assegurados na Constituição promovendo as medidas 
necessárias a sua garantia. Ora, a Constituição não admite a prisão de 
alguém senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada 
de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão 
militar ou crime propriamente militar, definidos em lei (C.F., art. 5º, 
LXI). A comunicação da prisão, pois, ao Ministério Público, é medida 
salutar porque este, como custos legis, deverá adotar medidas em favor 
da efetiva garantia do direito fundamenta] à Jiberdade". 

Bem se vê que a crítica à lei ( e ao Ato), nesse aspecto também 
afronta a interpretação vitoriosa no Pretório Excelso. Por outro lado, 
como o dever de comunicação foi instituído na Lei Complementar 
Estadual nº 734/93, o objeto suscetível de controle normativo abstrato é o 
próprio dispositivo que nela se contém (art. 109, inciso Xlll, "e") - e não 
os que, inspirados nele, foram acolhidos na instrução impugnada. 

8. A segurança pública é tratada na Constituição Federal 
(artigo 144, caput) como dever do Estado e direito e responsabilidade de 
todos. Bem por isso, a prevenção da criminalidade obviamente não 
interessa, apenas, aos órgãos de polícia (artigo 144, l a V, CF.) ou à 
Secretaria da Segurança Pública. 

Em verdade, as funções do Ministério Público na persecutio 
criminis, promovendo a ação penal e acompanhando a investigação 
policial, também compõem o sistema estatal de prevenção à 
criminalidade. Não é por outro motivo que a lei Complementar nº75, de 
20-05-93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União) estatuiu que o 
controle externo da atividade policial será exercido tendo em vista a 
preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio público (artigo 3º, "b"). Cumpre lembrar, mais uma vez, que 
as normas da referida Lei Orgânica aplica-se, subsidiariamente, aos 

23 Cf. ADIN nº 1142-1, promovida pela Associação dos Delegados de Po1ícia do Brasil 
- ADEPOL em face do Presidente da República e do Congresso Nacional 
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Ministérios Públicos estaduais (artigo 80 da Lei nº 8.625/93), sendo, por 
isso, úteis ao debate. 

Não se trata, pois, de usurpar as atribuições da Secretaria de 
Segurança ( ou da Polícia Militar) na prevenção da criminalidade, mas, 
simplesmente, de exercer o controle externo consoante as funções 
institucionais do ministério Público e em fina sintonia com seu perfil 
constitucional. 

9. "data venia", a entidade autora atribui ao art. lº do ato (N) CPJ 
98/96, sentido incorreto, que seu texto, entretanto, não autoriza. O 
referido dispositivo deve ser interpretado em consonância com a Lei 
Complementar Estadual nº 734/93 (Lei Orgânica do Ministério Público 
do Estado de São Paulo) e com o artigo 2º, inciso Vlll, do próprio Ato. 
Nele apenas se estatui que, verificando a ocorrência de falhas 
administrativas, o Promotor de Justiça irá "representar à autoridade 
competente para adoção de providências". Logo, o Ministério Público 
não reivindica para si a tarefa de corrigi-las com a imposição de penas 
disciplinares. 

A toda evidência, nenhuma inconstitucionalidade existe nesse 
dispositivo. Em primeiro lugar, porque é mera reprodução do ar. 3º, "c", 
da Lei complementar federal riº75/93, de aplicação subsidiária ao 
Ministério Público Estadual (art. 80 da Lei nº 8.625/93). Em segundo 
lugar, porque ilegalidades ou abusos de poder podem constituir crimes de 
ação pública, e o Ministério Público é o titular privativo da ação penal 
pública, devendo mesmo zelar, em harmonia com suas funções 
constitucionais, pela prevenção da criminalidade. 

1 O. Não se pode olvidar a finalidade específica do inquérito 
policial: as informações nele coligidas prestam-se - como já assinalado e 
é cediço - única e exclusivamente á formação da opinio delicti do 
Ministério Público. Nesse diapasão, não seria razoável que o legislador 
vedasse ao seu único destinatário o amplo acesso às informações 
coletadas, até para melhor orientar a virtual atividade em juízo, no 
sentido de influir adequadamente no convencimento do julgador. Por 
essa razão, v.g., é que se atribuiu ao ministério público, já na antiga lei 
processual penal e em todos os projetos subseqüentes, o poder de 
requisição, ou seja, de exigir legalmente. Aliás, a intervenção do 
Ministério Público na fase de inquérito fica tanto mais evidente quando 
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se sabe que nem mesmo o sigilo das peças informativas pode a ele ser 
oposto. 

Em outras palavras, não se pode conceber um Promotor de Justiça 
inerte, colocado na posição de mero espectador das investigações que se 
sucedem, aguardando, ao talante da autoridade policial, que o inquérito 
seja relatado, para só então decidir se propõe a ação penal ( e em que 
temos), se arquiva o procedimento investigatória ou se requisita outras 
diligências. 

11. O poder de requisição, um dos valiosos instrumentos de que 
dispõe o Ministério Público no combate à criminalidade e 
aperfeiçoamento da prova, é de extração constitucional. Nossa "Carta 
Magna", notadamente no artigo 129, inciso VII e Vlll, estabelece serem 
funções institucionais do Ministério Público, dentre outras, o controle 
externo da atividade policial, bem como a requisição de diligências e 
inquéritos policiais. 

O Eminente Ministro do Egrégio Superior Tribunal de Justiça CID 
FLAQUER SACARTEZZINI, ao relatar recurso ordinário 
constitucional sobre esse tema, assinalou que: 

"A requisição de informações pelo Ministério PúbJico, nos 
procedimentos administrativos de sua competência, aos Delegados 
de Polícia, no exercício do controle externo da atividade policial, 
definido nos arts. 7º, 11, 9º, 11 e 38 da Lei Complementar nº 75, de 20 
de maio de 1993" e o "não cumprimento das diligências solicitada, 
acarretando instauração de inquérito policial, é procedimento 
absolutamente legal que não deve ser trancado sob a alegação de falta 
de justa causa" .24 

Em suma: esse poder de requisição de inquérito policial (CPP, art. 
5º, li) e, bem assim, de quaisquer outras diligências investigatórias (CF, 
art. 129, Vl11 e CPP, art. 13, li) não se submete a controle de legalidade 
pela Policia Judiciária. 

Convém enfatizar que a relevância social da Polícia Civil não está 
na ilusória concentração de poder ou na imunidade ao controle externo, 
mas sim no adequado combate à criminalidade objetivo, por sua vez, 
indissoluvelmente ligado a uma eficiente atuação do Ministério Público. 
E como este é o destinatário imediato do inquérito policial, nada mais 
natural que controle sua regularidade. 

24 Recurso em Habeas Corpus Nº 3.457-2/SP, 5º Turma, j.18.04.1994. 
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12. Bem ao contrário do alegado pelo autor, a instrução em exame 
não instituiu uma forma de escrituração de livros policiais. Longe disso: 
limitou-se a rel~cionar, para amplo conhecimento dos Promotores de 
Justiça, os livros que toda Delegacia de Polícia mantém. 

Esses livros já estavam relacionados no Decreto Estadual nº 1.762, 
de 22.06.73, e, bem assim, no Provimento 50/89 da Egrégia Corregedoria 
Geral da Justiça, no qual figura as Normas de Serviço da Corregedoria da 
polícia Judiciária. Da mesma forma, sua escrituração está prevista nos 
preceitos seguintes daquele Provimento (artigo 50 do Decreto-Lei nº 3, 
de 27-08-69 Código Judiciário do Estado de São Paulo). 

O Ato 98/96 somente reproduz esse roL para recomendar aos 
Promotores de Justiça atenção às referidas normas de serviço, nas visitas 
às Delegacias de Polícia. A simples notícia quanto à existência desses 
livros não cria para a autoridade policial qualquer dever, concernente à 
sua escrituração. Desnecessário, portanto, maior aprofundamento desse 
aspecto, que é fruto de mero engano na leitura do Ato questionado. 

Aliás, a d. entidade autora está confundindo o que seja controle 
interno e externo com o controle feito dentro ou fora da Delegacia. Na 
técnica do Direito Constitucional e do Direito Administrativo, controle 
interno é aquele feito de um órgão sobre outro, do mesmo Poder, 
enquanto controle externo é aquele feito de um Poder sobre outro, e, por 
extensão, de uma instituição autônoma sobre outra instituição (como o 
controle orçamentário do Tribunal de Contas sobre o Poder Executivo 
ou Judiciário). Assim, autorizado pelo art. 103, Xlll, "b", da Lei 
Complementar Estadual nº 734/93, e pelo art. 90, da lei Complementar 
Federal 11°75/93, é evidente que o Ministério Público tem o direito de 
acesso a documentos e livros relacionados e livros relacionados com a 
atividade policial, cujo controle externo lhe cumpre empreender. 

12.1 Os arts. 6º e 7º do Ato questionado simplesmente exprimem 
casos particulares de acesso, pelo Ministério Público, a documentos da 
polícia judiciária, direito consagrado na Lei Complementar Estadual nº 
734/93 (art. 103, Xlll, ''b") e na Lei Complementar Federal nº 75/93 (art. 
9º 11). De resto, o poder de requisição do policial, ao qual alude o art. 6º, 
conferido ao Ministério Público há mais de cinqüenta anos pelo Código 
de Processo Penal, hoje está consagrado na própria Constituição da 
República (art. 129, V111). 
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13. A Constituição Federal prevê no artigo 129, § 6º, a instauração 
de procedimentos administrativos da competência do Ministério Público, 
na forma da lei complementar. Em harmonia com essa regra, a Lei 
Complementar Estadual nº 734/93, em seu artigo 104, reproduziu-a, 
dando-lhe algum desenvolvimento. 

Por outro lado, o artigo 103, inciso Xll1, da Lei Orgânica do 
Ministério Público do Estado de São Paulo admite que o controle externo 
seja exercido por medidas administrativas semelhantes às que 
especificou, como se infere da expressão "dentre outras", utilizada 
naquele dispositivo. 

Ademais, se o Promotor de Justiça, no exercício do controle 
externo, verificar irregularidades administrativas, não há óbice a que 
colha elementos de convicção, com o propósito de aferir se deve 
representar à autoridade competente para a adoção das providências 
cabíveis. Essa cautela atua em benefício da própria autoridade, que terá a 
oportunidade de prestar esclarecimentos antes mesmo de formalizada a 
representação, podendo, muitas vezes, torná-la desnecessária. 

Foi a prudência que inspirou esse sistema, em virtude do qual só 
por fim, quando amealhados os elementos de convicção em um 
procedimento administrativo, cuidará o Ministério Público de representar 
ao órgão competente. Este pode ser a Secretaria da Segurança Pública, a 
Delegacia Geral de Polícia, a Corregedoria da Polícia Civí1 ou outro 
órgão policial imediatamente superior à autoridade. De qualquer modo, é 
evidente que esse itinerário respeita o poder hierárquico, nada tendo de 
ilegal. 

14. A entidade autora também equivocou-se manifestamente na 
interpretação dos artigos 16 a 22 do Ato questionado. O artigo 16 deixa 
claro que o Promotor de Justiça zelar pelo prazo de encerramento do 
inquérito policial, nos termos do artigo 10, § 3º, do Código de 
Processo Penal. 

Ora, a simples remissão ao Código de Processo Penal ( art. 1 O, § 3º) 
torna evidente que o Ato não desprezou o vetusto sistema daquele 
estatuto de rito: no contexto em que a locução está situada, a referência à 
"concessão do prazo" não tem o significado que a autora lhe atribui. Em 
verdade, essa frase está com o sujeito indeterminado. E a razão é óbvia: a 
dilação deve ser concedida segundo a legislação em vigor, que ainda a 
situa entre as funções do Poder Judiciário. 
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Por fim, o limite de 90 dias para dilação do prazo é voltado, 
apenas, ao Promotor de Justiça, como recomendação para que este não 
concorde com pedidos da autoridade policia) ou ainda com as 
concessões, pelo Juiz de Direito, de interstício superior, prevenindo, 
assim, o risco de prescrição e contribuindo para a conservação das provas 
do ilícito. 

Corno bem sabemos, a instrução que o inquérito policial propicia é, 
em essência, sumária e tem um caráter informativo, preliminar e 
provisório. 

14. l Portanto, as normas traçadas nos referidos dispositivos, que 
não se endereçam a terceiros, referem-se, apenas, à fiscalização do prazo 
para o encerramento do inquérito policial e da própria atividade do 
Ministério Público. 

É evidente que esse controle do prazo não pode ser sonegado ao 
titular da ação pena], uma vez que o decurso do tempo pode acarretar a 
prescrição da pretensão punitiva e o perecimento da prova, inviabilizando 
a persecutio criminis em juízo. 

Além do mais, o prazo que o artigo 1 O, § 3º, do Código de Processo 
Penal concede à autoridade policial para encerrar o inquérito é de 30 
dias, se o autor do fato estiver solto, e de 10 dias, se estiver preso em 
flagrante. Esgotado o lapso legal, torna-se inafastável a apreciação, pelo 
Ministério Público, quanto à necessidade de outras diligências, para a 
concordância ou não com a dilação temporal. 

Com a devida vênia, mais urna vez o engano não está no Ato mas 
na interpretação que lhe foi dada pela entidade autora. 

Cumpre lembrar, por fim, que o poder de orientação é inerente à 
atividade de controle, integrando o seu conceito, assim enunciado por 
HEL Y LOPES MEIRELLES: "Controle, em terna de administração 
pública, é a faculdade de vigilância, orientação e correção que um 
Poder, órgão ou autoridade exerce sobre a conduta funcional de outro" 
(CF. "Direito Administrativo Brasileiro", 21 ª ed., Malheiros Editores, 
1996, pág. 574; sem grifo no original). 

Conclusão: 
15. Por todo o exposto, conclui-se que: 
a) é inadmissível, na espécie, a fiscalização abstrata de 

constitucionalidade, porquanto o ato impugnado é urna instrução interna 
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corporis, subordinada a preceitos legais e destituída, por isso, de 
autonomia jurídica; 

b) o ato administrativo questionado, limitando-se a reunir, de modo 
sistemático, as normas pertinentes ao controle externo, não afrontou a 
legislação, nem a ordem constitucional. 

Em suma: a presente hipótese não comporta o controle normativo 
abstrato e, de qualquer modo, improcedem as múltiplas objeções que a 
entidade autora opôs ao Ato nº98/96, do Colégio de Procuradores de 
Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. 

São Paulo, 04 de Fevereiro de 1.999. 
Luiz Antônio Guimarães Marrey - Procurador-Geral de Justiça 

138 Revista A FORÇA POLICIAL São Paulo n223 jul./ago./set. 1999 



11 ..---------------~~-

b. PODER JUDICIÁRIO - SÃO PAULO 

6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL 

HABEAS DATA- PROCESSO Nº 1.336/98 

Habeas-Data. Não Cabimento. Investigação Social - Dados Pessoais. 
Extinção do Processo. 

Vistos etc. 
Bianca Siqueira impetrou o presente habeas data contra o Chefe de 

Seção do Estado Maior da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 
pretendendo obter todos os documentos e informações relativos a si, 
existentes na milícia paulista. Argumenta que no ano de 1997 ao 
pretender ingressar nos quadro da corporação fez inscrição ao concurso 
público destinado ao preenchimento de vagas para o cargo de policial 
feminino, realizando todas as provas com êxito. Ocorre que ao chegar na 
etapa de investigação social, por motivos ignorados, foi obstada de 
prosseguir. Inconformada com tal situação e dizendo que jamais tivera 
qualquer problema moral ou legal que a obstasse de ingressar no serviço 
público, requereu administrativamente lhe fossem fornecidas cópias de 
todos os documentos relativos ao seu ingresso, tendo sido deferido o 
pedido, mas a autoridade administrativa recusou-se em fornecer as 
informações que tinha interesse em conhecer, sob o pretexto de que 
gozam de sigilo, cujo acesso só por determinação judicial teria. Em face 
do exposto e com fundamento nos dispositivos legais que citou, pediu a 
procedência da ação nos termos da inicia] e juntou documentos. 

Processado o pedido para que viessem as informações requeridas, a 
autoridade apresentou manifestação e documentos a fls. 27 /54. 

Defendendo-se o réu diz que a impetrante realmente foi contra
indicada em procedimento investigatório social a que estava sujeita 
quanto da pretensão de ingresso nas fileiras da corporação pelos motivos 
fáticos que foram constatados sobre sua vida pregressa e em diligência 
por ela autorizadas, conforme arrolou. Entretanto, diz que o apurado foi 
de conhecimento pessoal e formal da impetrante, conforme comprovam 
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os documentos que juntou, de modo que concluiu pela extinção do feito, 
ou pela improcedência do pedido. 

O representante do Ministério Público ofereceu parecer a fls. 56/58, 
manifestando-se pela improcedência da ação. 

É o relatório. 

2. DECIDO. 

Fundando-se nas disposições contidas nos artigos 5º, XXXIII, da 
Constituição da República e 7º, Ida lei nº 9.507, de 12 de novembro de 
1997, visou a lei impetrante nesta ação, consoante é dado inferir de seu 
pedido, obter todos os documentos e informações relativos ao expediente 
formado a seu respeito quando inscrita em 1997 para uma das vagas ao 
cargo de policial feminino na Polícia Militar do Estado de São Paulo. 

Os elementos coligidos aos autos, cotejados aos estritos limites do 
pedido formulado na inicial, são suficientes a autorizar o deslinde do 
litígio, de sorte que não se vislumbra necessidade de dilação probatória. 

De fato, destina-se a presente ação de via instrumental tutelada na 
Constituição Federal assegurar às pessoas físicas ou jurídicas o direito de 
conhecerem informações relativas a registros ou bancos de dados de 
entidades governamentais ou de caráter público, servindo, outrossim, 
para a retificação de dados, em processo sigiloso judicial ou 
administrativo. 

Nesse sentido, expressamente é o que dispõe o artigo 5º, LXXII, a 

e b da Carta Magna, achando-se regulamentando o instituto em enfoque 
pela Lei nº 9 .507. de 12 de novembro de 1997, cujas hipóteses de 
concessão estão contempladas no artigo 7º que em item III autoriza ainda 
" .. anotação nos assentamentos do interessado, de contestação ou 
explicação sobre dado verdadeiro mas justificável e que está sob 
pendência judicial ou amigável." 

No âmbito desta ação especial, atento rigorosamente aos termos da 
postulação e a regra e disposição liberal do artigo 293 do CPC; cinge-se a 
questão ao princípio básico constitucional envolvendo o conhecimento de 
informações relativas a impetrante nos registros existentes em poder do 
réu. 
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E, nesse passo, muito não há, aliás, a se considerar em linha de 
debate, posto que a pretensão nos moldes apresentados, exauriu-se com a 
vinda das informações e documentos. 

Restou patenteado, na realidade, que omissão ou negativa do réu 
não houve quanto ao fornecimento de informações de interesse da autora. 

A farta prova documenta] carreada pela autoridade está a 
comprovar efetivamente que a parte contrária teve ciência pessoal e 
formal de todas as informações que foram reunidas em averiguação 
sigilosa levada a efeito pela corporação. 

Tal avaliação tem amparo legal (Lei Complementar nº 697, de 24 
de novembro de 1992 e artigo 5º do Decreto nº 41.113, de agosto de 
1996) e visa melhor análise da formação pessoal e moral de todos 
aqueles que buscam ingressar nos quadros da corporação. 

Prestam-se assim a reunir maior número de dados para se traçar 
perfil do candidato compatível para o desempenho das funções policiais, 
cuja apuração de situações fáticas e circunstâncias somados a outros 
requisitos, permitem aferir quem reúne conduta e idoneidade mínimas 
para o exercício das funções. 

E corno comprovam os documentos apresentados, a autora 
autorizou expressamente o levantamento de dados acerca de sua conduta 
pregressa ( cf. fl. 41, item 58), tendo ainda posteriormente a inequívoca 
oportunidade de rebater, urna a urna e por escrito, todas as imputações 
que lhe foram feitas (cf. fls. 44/45). 

Corno se vê, diante da ciência incontroversa dos fatos que eram 
comprometedores, conquanto passíveis eventualmente de retificação, 
contestação ou explicação justificável, não poderia mesmo a corporação, 
sob pena de dar tratamento desigual e ilegal com relação aos demais 
candidatos, deixar de sopesá-los. 

Desse modo, considerada a oportunidade de refutá-los, restou 
totalmente inverossímil a assertiva constante da inicia) que a autoridade 
administrativa deferiu o pedido que fez, mas teria recusado a lhe fornecer 
as informações, limitando-se apenas a entregar cópias dos documentos 
pessoais (cf. fls. 3). 

Desse contexto, exsurge, pois, que não só houve efetivo 
cumprimento do mandamento constitucional constante do inciso XXXIII 
da Constituição da República, mas ainda também, que de forma 
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inverídica, em nenhum momento houve recusa quanto ao fornecimento 
de dados relativos aos registros que a Administração tinha em seu poder. 

As circunstâncias revelam, como põem a demonstrar o que dos 
autos consta, manifesta falta de interesse de agir da impetrante, pois 
uti] idade, adequação e necessidade da via eleita para o provimento 
a]mejado na inicia] rea]mente inexistem em face do ocorrido. 

Nem mesmo o fato de ter afirmado de modo inverídico que houve 
negativa no fornecimento de tais dados no âmbito administrativo e que 
deles precisa para que "... futuramente possa, se entender necessário, 
corrigir eventuais informações distorcidas ou erros" ( cf. fls. 4) poderia 
beneficiá-la. 

É que nesse particular, embora ]he fosse legítimo fazê-lo, visando a 
retificação de dados ou o ]ançamento de anotações, isso não constou 
expressamente de seu pedido, de ta] forma que descabe incursionar nessa 
linha. 

É, pois, diante do exposto, carecedora de ação. 
Aplica-se à hipótese o entendimento iterativo e torrencial da 

jurisprudência, notadamente do Excelso Pretório que: " ... O acesso ao 
Habeas Data pressupõe, dentre outras condições de admissibilidade, a 
existência do interesse de agir. Ausente o interesse Jegitimidador da ação, 
torna-se inviável o exercício desse remédio constitucional. A prova do 
anterior indeferimento do pedido de informação de dados pessoais, ou 
omissão em atendê-lo, constitui requisito indispensável para que se 
concretize o interesse de agir no habeas data. Sem que se configure 
situação prévia de pretensão resistida, há carência da ação constitucional 
do Habeas· Data." (cf. Relator Ministro Marco Aurélio, pp-27378, 
Recurso de habeas data, nº 22, julgado em 19/09/91, recorrente, Osmar t 
Alves de Melo e Recorrido, Secretário de Assuntos Estratégicos)." 

Outro não é o posicionamento também do Colendo Superior 
Tribunal de Justiça como se vê da seguinte ementa: 

"HABEAS-DATA - NÃO CABIMENTO. "Não cabe habeas data 
(CF., art. 5., LXXII, letra "a'') se não houver a recusa de informações por 
parte da autoridade administrativa. "Entendimento da Súmula nº 02 deste 
C. Tribunal". 

Ou ainda: "Habeas Data" -... Descabimento... Ação civil especial 
que tem por finalidade obter dados pessoais ou relativos a atividades 
pessoais, para fins de retificação ... Carência decretada ... (Apelação Cível 
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n. 196.209, Rel. Siulveira Paulilo, Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo). 

Posto isto, julgo EXTINTO O PROCESSO em que figuram como 
partes BIANCA SIQUEIRA e o CHEFE DE SEÇÃO DO ESTADO 
MAIOR DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

Custas dispendidas e honorários do patrono da impetrante a cargo 
da interessada. 

Sem verbas da sucumbência, a teor do disposto no artigo 21 da Lei 
nº 9 .507 /97. 

P.R.I.C. 
São Paulo, 30 de Outubro de 1998. 
José Roberto Escutari Tome de Almeida - Juiz de Direito 
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e. PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Recurso de Apelaçüo Criminal .Procedência. Indaiatuba!SP. Guarda Municipal. 
Exercício ilegal de fiscalização em "operaçüo bloqueio". Uso de documento 
falso. Apreensão de Carteira Nacional de Hahilitação(CNH). Incompetência. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO 
CRIMINAL nº 230.377-3/3-00, da Comarca de INDAIATUBA, em que 
é apelante JOSÉ SEBASTIÃO CAT ARUSSO, sendo apelada a 
JUSTIÇA PÚBLICA: 

ACORDAM, em Primeira Câmara Crimina] Extraordinária do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por votação unânime, dar 
provimento ao recurso para absolver o apelante, com fundamento no art. 
386, inciso III, do Código de Processo Penal, de conformidade com o 
relatório e voto do Relator, que ficam fazendo parte integrante do 
presente ju]gado. 

Participam do ju]gamento os Desembargadores CELSO LIMONGI 
(Presidente) e ALMEIDA SAMPAIO (Revisor). 

São Pau]o, 10 de março de 1999. 
FERRAZ FELISARDO (Relator) 

Voto nº 2088 
Apelação nº 260.377.3/3 - Indaiatuba 
Apelante: JOSÉ SEBASTIÃO CATARUSSO 
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 
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1. Ao relatório da r. sentença de fls. 75/78, acrescente-se que José 
Sebastião Catarusso, R.G. 20.447.817, foi condenado com incurso no 
artigo 304, do Código Penal, a dois anos de reclusão, no regime aberto, e 
ao pagamento de dez dias-muJta, no valor unitário de um trigésimo do 
salário mínimo vigente à época dos fatos. Concedido o benefício do 
"sursis", pelo prazo de dois anos, mediante a obrigação de comparecer 
pessoal e mensalmente em juízo para que informe e justifique as suas 
atividades. 

Não se conformando, recorre alegando ser ilegal a prova colhida, 
tendo em vista tratar-se de apreensão de documentos feita por guardas 
municipais, que não estão munidos de mandamus, para constranger 
alguém em via pública e muito menos reter documentos; e, ainda, na 
denúncia, menciona-se que a apreensão foi feita por policiais militares. 
No mérito, ocorreu um erro quanto a ilicitude do ato, pois desconhecia a 
falsidade do documento, que por dez anos dele fazia uso, sendo, 
portando, um erro quanto a ilicitude do ato. 

Processado o recurso, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo 
improvimento. 

2. Os autos deram entrada no Egrégio Tribunal de Justiça aos 08 de 
abril de 1997, sendo distribuídos a este Relator aos 15 de julho de 1998, 
com mais 844 ( oitocentos e quarenta e quatro) processos, nos termos da 
Resolução nº 106, de l º de julho de 1998, publicado no D.O.J., de 08 de 
julho de 1998. 

José Sebastião Catarusso, no dia 13 de maio de 1996, por volta das 
12 horas, na Avenida Francisco de Paula Leite, Cidade de lndaiatuba, fez 
uso de documento falso, exibindo aos guardas municipais, que o 
abordaram em "operação bloqueio", a Carta Nacional de Habilitação que 
se verificou não ser autêntica. 

A materialidade do crime vem demonstrada no laudo de fls. 24/25. 
O documento é falso porque destituído das características inerentes aos 
de emissão oficial. 

Na Delegacia de Polícia o apelante permaneceu calado, na presença 
de seu Advogado. Em Juízo, disse que "pensava que a CNH fosse legal". 
Que uma pessoa conhecida com "Dentinho", disse que em Minas Gerais 
era fácil tirar a CNH e que Já não precisava fazer exames. Sabia que para 
se obter um Carteira Nacional de Habilitação era preciso fazer exames 
psicotécnico, escrito e prova de volante, e, como tinha pouco estudo e 
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estava com receio de não passar no exame escrito, aceitou tirar a carteira 
daquela forma. 

Os guardas municipais Carlos Ronaldo Afonso e Wilson José 
Tiago dizem que participavam de uma operação bloqueio e solicitaram os 
documentos do apelante, suspeitando de ·sua falsidade. Naquele ato, o 
apelante confirmou ter adquirido o documento de um tal "Dentinho" e 
que a CNH era falsa. 

O Professor Diógenes Gasparini ensina que: 
"Os serviços de polícia ostensiva e de preservação da ordem 

pública, a toda força, não são predominantemente locais, dado 
destinarem-se a violação da ordem jurídica, a defender a incolumidade 
do Estado e dos indivíduos e a restaurar a normalidade de situações e 
comportamentos que se opõem a esses valores. De fato, a quebra da 
ordem jurídica e os atentados contra o Estado e os indivíduos são 
comportamentos que repercutem além dos limites do município, que 
transcendem suas fronteiras" (As guardas municipais na Constituição 
Federal de 1988, in RT-671/46-53). 

A prova dos autos é no sentido de que o apelante foi surpreendido 
por guardas municipais de Indaiatuba dirigindo veículo, portando 
Carteira Nacional de Habilitação falsa. 

A Constituição Federal estabe]ece no artigo 144,§ 8º, que "os 
Municípios poderão constituir Guardas Municipais destinadas à 
proteção de seus bens, serviços e instalação de seus bens, serviços e 
instalações, conforme dispuser a lei". 

O Professor Diógenes Gasparini, ao comentar o dispositivo 
constitucional, diz: "O disposto nesse parágrafo é de uma clareza 
meridiana, dispensando assim qualquer interpretação. As guardas 
Municipais só podem existir se destinadas á proteção de bens, serviços e 
instalações do município. Não lhe cabem, portanto, os serviços de 
polícia ostensiva, de preservação da ordem pública, de polícia judiciária 
e de apuração das infrações penais. " Op. cit. pág. 51 ). 

No mesmo artigo, no § 5º, declara competente a Polícia Militar 
para o policiamento ostensivo. 

A Constituição Estadual, no artigo 141, outorga competência para a 
Polícia Militar exercer o policiamento ostensivo e, no artigo 147, admite 
a Guarda Municipal, com a mesma finalidade definida na norma federal. 
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Na divisão das atribuições das Polícias, somente à militar é 
outorgada constituciona]mente o poder de exercer o po1iciamento 
ostensivo, cabendo à Guarda Municipal a proteção dos seus bens, 
serviços e instalações. 

Os Guardas municipais, em operação de bloqueio, pediram a 
documentação do apelante, surpreendendo-o com a Carteira Nacional de 
Habilitação falsa. O apelante não poderia ter sido barrado pelos Guardas 
Municipais, porque estes não tinham competência para efetuar bloqueio 
no trânsito e solicitar apresentação de documentos. 

Neste sentido, esta Câmara Criminal Extraordinária já decidiu que: 

"Não é função da Guarda Municipal efetuar bloqueios e verificar 
documentos, somente poderá ela agir, como qualquer um do povo! quando há 
flagrante delito. A prevenção ,u1o se inclui dentro de sua competência. " 
(ACÓRDÃO nº 215.259.3/5 - lndaiatuba - Rei. Almeida Sampaio). 

Não podendo a Guarda Municipal exercer funções de 
policiamento ostensivo, o recurso deve ser provido, porque não restou 
caracterizado o crime. 

3. Dá-se provimento ao recurso para absolver o apelante, com 
fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. 

Ferraz Felisarclo (Relator) 
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