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I. DEGRAVAÇÃO DO DISCURSO PROFERIDO PELO DEPU
TADO FEDERAL MICHEL TEMER, PRESIDENTE DA CÂ
MARA DOS DEPUTADOS E PARANINFO DA TURMA NA 
SOLENIDADE DE ENTREGA DE ESPADINS AOS ALUNOS
OFICIAIS DO PRIMEIRO ANO DO CURSO DE FORMAÇÃO 
DE OFICIAIS, REALIZADO NA ACADEMIA DE POLÍCIA 
MILITAR DO BARRO BRANCO, EM 22 DE MAIO DE 1999. 

Excelentíssimo Senhor Secretário de Segurança Pública. 
Excelentíssimo Senhor Comandante Geral da Polícia Militar. 
Excelentíssimo Senhor Procurador Geral De Justiça. 
Autoridades Civis, Autoridades do Poder Judiciário, Autoridades da 
Assenibléia Legislativa e da Câmara dos Vereadores de São Paulo. 
Senhores, Senhoras, meus paranil1fandos: 

Quero, neste momento, Senhor Secretário, Senhor Comandante Ge
ral, revelar um desejo· que me acudiu durante a entrega do espadim. 

Entrega do espadim a que já tive oportunidade de assistir em mui
tas ocasiões, até porque aqui sinto-me em casa, Secretário de Segurança 
que fui, honrosamente, por duas vezes. Mas, o desejo que me acudiu 
hoje, que dirijo uma Casa Política Nacional, que é a Câmara dos Deputa
dos, é o de que todos federais estivessem assistindo a esta cerimônia, 
assistindo ao juramento, para que aos olhos de todos, portanto de todo o 
Brasil, fosse revelada a importância inquestionável de uma organização 
voltada para a segurança pública como é a Polícia Militar. 

Tive o desejo na convicção de que seria extremamente didático 
para todo o país e para todos os responsáveis pela coisa pública assistir a 
esta solenidade, porque ela, volto a insistir, é reveladora de que as forças 
públicas, as forças Institucionais do Estado no combate à criminalidade, 
são fundamentais para a harmonia social. 

Quero dirigir especial palavra àqueles que me honraram com a es
colha de paraninfo. A primeira, por evidente, é uma palavra de agradeci
mento, Senhores Secretários, Senhor Secretário Adjunto, Senhores Juízes 
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da Justiça Militar que aqui se acham, aos quais saúdo. Podem imaginar a 
honraria que me é concedida neste momento ao paraninfar um grupo tão 
garboso. 

É curioso notar, Senhores paraninfandos, que o juramento - e 
quantas e quantas vezes em faculdades de direito, Dr. Marrey, Dr. Marco 
Antônio, quantas e quantas vezes assistimos a juramentos, que vez ou 
outra figuram aos ouvidos de quem os ouve e aos ouvidos de quem os 
pronuncia como um simples ato formal - tratar-se-ia de mera formalida
de. 

Aqui eu verifiquei, pela sonância, digamos assim, do juramento 
que foi prestado que os senhores ingressantes na Escola de Oficiais não 
prestaram ou não fizeram um simples gesto formal. Fizeram o seu jura
mento, digamos assim, degustando cada uma das palavras desse jura
mento que, Senhoras e Senhores, Senhores Oficiais, é o símbolo da na
cionalidade, é o símbolo da democracia. Vejo os Senhores Aspirantes a 
Oficial dizerem que se pautarão pela disciplina e pela hierarquia. Que 
bom se todos os brasileiros soubessem desta realidade. É preciso, nos 
vários escalões institucionais e mesmo na convivência social entre os 
indivíduos, que haja disciplina e que haja hierarquia, pois é exatamente 
isso que organiza a sociedade. Nós só podemos falar em sociedade como 
ente organizado. Se eu falo em sociedade desorganizada, indisciplinada, 
não hierarquizada, estou fazendo uma contradição nos próprios termos. 
Quando falo numa sociedade brasileira, estou falando exatamente numa 
organização e a organização depende da disciplina e da hierarquia. 

Mas ficou aqui o juramento que os Senhores prestaram. Disseram 
que irão submeter-se à lei. Vejam que gesto democrático, extraordinário. 
Uma força, afinal armada, Senhor Comandante Geral, é capaz de dizer, 
prestando obediência ao texto constitucional, que se submeterá ao dis
posto na lei. A lei como expressão da vontade geral. Portanto, este jura
mento traz também no seu interior uma homenagem à democracia na 
medida em que prestigia o poder legislativo e mais que prestigiar o poder 
legislativo prestigia aqueles que escolheram os legisladores. Portanto, 
prestigia o povo dizendo: "Nós só faremos aquilo que a lei autoriza". 

É o juramento a ressaltar o princípio da legalidade, que alicerça o 
chamado estado de direito. Mas, disse mais o juramento. Disse que 
aqueles que hoje ingressam na escola de Oficiais procurarão pautar sua 
atividade buscando a harmonia social, sem nenhum exagero, ou seja, a 
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negação do autoritarismo, a negação de tudo aquilo que possa violar o 
direito dos indivíduos na convicção mais absoluta de que o Estado existe, 
subsiste, progride, desenvolve-se em função do indivíduo que o integra. 

Portanto é a revelação daquilo que a Polícia Militar faz com muita 
tranqüilidade e competência absoluta: a preservação da ordem pública no 
combate à criminalidade, respeitando os chamados direitos dos indivídu
os. 

E disseram mais! Que irão pautar-se pelo critério do mais absoluto 
despojamento, no instante em que dizem: "para tanto estamos dispostos 
a dar a própria vida". É o que os patriotas dizem, a idéia de pátria, que é 
"Terra Patrium ", A Terra dos nossos antepassados, ou a terra à qual nós 
outros, vindos muitas vezes do estrangeiro, nos ligamos. A idéia de que, 
num dado momento, o interesse coletivo é de tal modo forte, de tal modo 
saliente, que ultrapassa os limites do individualismo e, por isso, eles ju
ram "nós vamos, na verdade, se for preciso, doar a nossa própria vida". 

Vejam que, com este juramento, quem é que não ficaria extrema
mente orgulhoso, honrado, envaidecido, enobrecido pela circunstância de 
ter sido escolhido paraninfo desta turma. Portanto, ao cumprimentar o 
Senhor Secretário da Segurança, ao cumprimentar o Comandante da Po
lícia Militar, ao cumprimentar os meus paraninfandos, eu digo: os Senho
res, neste momento, são exemplos para o Brasil. Continuem a fazê-lo na 
Escola de Oficiais e sejam felizes. 
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II. VIOLÊNCIA CONTRA POLICIAIS MILITARES 

HERMES BJTTENCOURT CRUZ. Coronel 
da Reserva da Policia Militar do Estado de 
Süo Paulo; l° Vice Presidente da Associação 
dos Oficiais da Reserva da PM e Diretor de 
Comunicação Social da Associação Nacional 
dos Ojkiais Militares Estaduais; Membro 
Fundador do Instituto de Pesquisa de Segu
rança Pública IPSEG. 

A violência, no plano teórico, vem sendo exaustivamente estudada 
por filósofos, psicólogos, sociólogos, mestres do direito e da medicina, e 
mais recentemente por economistas, estes no sentido de analisar e quanti
ficar o crime via indicadores econômicos e sociais. 

No entanto, a par de todo o volume literário e inteJectual, ainda é o 
policial militar que na prática, no caso concreto e imediato, vai trabalhar 
na linha de risco que separa "a riqueza e a opulência com a rnais fla
grante miséria ''(Pezzin L.E - Economista da USP-FIPE). 

Nesse limite crítico (riqueza X miséria) que caracteriza as atuais 
regiões metropolitanas brasileiras, notadamente a Grande São Paulo, o 
único agente do poder público visível e encontrável é o PM, em cujo po
der de polícia nas 24 horas do dia e 365 dias do ano, os deserdados da 
sorte da periferia, vão encontrar a única esperança de proteção e a única 
válvula de escape para controle dos conflitos interpessoais resultantes da 
carência econômica, cultura) e social. 

É fácil concluir que assim exposto, o policial acabe também vítima 
tanto da ação marginal contra si, como da necessidade de agir em sua 
legítima defesa ou de terceiro, obrigando-se a utilizar o instrumento de 
trabalho que o Estado e a sociedade colocam em suas mãos após treiná-lo 
e exercitá-lo constantemente nas escolas de formação e na instrução de 
manutenção. 

Mas, o fato do Estado não conseguir manter entre a população um 
c1ima da segurança desejável (O Estado de São Paulo 10/10/99 - I ª 
Pág. - "Violência é o que mais preocupa os paulistanos"), faz desenvoJ-

Revista A FORÇA POLICIAL São Paulo nº 24 out/nov/dez 1999 9 



ver entre as pessoas e as empresas os chamados mecanismos defensivos 
corno: 

- na periferia, a contratação de justiceiros; mandantes e executores de chacinas; 
terceirização do crime com emprego de crianças e adolescentes; busca de 
apoio em narcotraficantes, que passam de bandidos a benfeitores; e o que é pi
or, instalação de um poder margina] entre a população. 

- nas regiões ricas e nas empresas: contratação de vigilância privada; desenvol
vimento de arquitetura de segurança; fechamento de ruas; utilização de animais 
bravios; sistemas de alarmes e barreiras eletrificadas. 

Os mecanismos de defesa retro-expostos, mais uma vez conspiram 
contra os policiais militares, pois além de serem alvos na periferia, por 
força do trabalho oficial fardado, são atraídos face aos baixos salários 
para as regiões ricas e para as empresas, onde se tornam "alvos fáceis" 
nos chamados "bicos" ao enfrentarem bandidos fortemente armados, 
verdadeiros guerrilheiros, que agem ferozmente, inclusive contra depen
dências policiais. O método guerrilheiro dos bandidos, além das armas 
sofisticadas, se baseia no elemento surpresa, na clandestinidade, na es
colha planejada do alvo e na ousadia impune. 

Sendo assim, acuado e encurralado, assistimos neste 1999, uma 
verdadeira matança de policiais militares, conforme veremos na ilustra
ção que se segue: 

- na 2ª Guerra Mundial, no Teatro de Operações da Itália, morreram 453 brasilei
ros; na Revolução de 1932, lamentamos 633 mortos. 

- neste ano de 1999, morrerão, no quadro de violência do Estado 324 policiais 
militares, projetando-se a média mensal próxima de 27 ocorrida até agosto pas
sado. Esses números revelam que em um ano e meio a PM de São Paulo terá 
tantas vítimas mortais quanto nossas tropas na 2ª Guerra Mundial e na epopéia 
de 32. 

- o triste crescimento da matança de policiais militares no período de 1992 a 
1999, na Grande São Paulo, comparado aos demais mortos pela violência apre
senta o seguinte registro: 

ANO 1992 1999 
TIPOS DE OCOR- Média Mensal Total Média Mensal Total 

RÊNCIA 
Homicídio entre a popula- 400 4800 750 9000 
ção 
Mortos em confronto com 110 1320 24 288 
PM 
Policiais Militares mortos 4 48 27 324 

PM feridos 105 1262 164 1997 
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- é fácil deduzir que vivemos uma verdadeira guerra não-convencional (OTAN e 
Kosovo perdem de goleada), mas os números dos últimos 7 anos indicam ain
da quatro aspectos que merecem profunda reflexão: 

o numero de homicídios entre a populaçiio aumentou duas vezes; 
- os confrontos entre civ(s e PM diminuíram cerca de 5 vezes; 
- o número de PM mortos aumentou 7 vezes (matança que mais cresce); 

o número de PM feridos aumentou somente 0,8 significando que é mais fá
cil matar policiais. 

- esse quadro reforça nosso ponto de vista discutido em outras oportunidades 
de que o paulistano e os policiais já desenvolveram a chamada "'síndrome da 
próxima vítima", uma vez que estão freqüentemente ameaçados por fuzis 
Colt AR 15 e M 16 (950 tiros por minuto); metralhadoras USI (650 tiros 
por minuto); granadas de mão, bazzokas e até AK-47, armamentos que mais 
matam na guerra e na guerrilha, preferidos de narcotraficantes e que entram 
tranqüilamente no Brasil, por contrabando; 

- visto sob o ângulo da referência estatística mais aceita mundialmente ( crime 
por 100 mil habitantes/ano), vamos comprovar o fato de que na Grande São 
Paulo, o dado mais contundente é aquele que se refere a assassinato de poli
ciais militares. 

Nessa relação estatística, o número de homicídios entre a popula
ção na Grande São Paulo é de 56 por 100 mil habitantes/ano, enquanto 
que o de policiais militares mortos é de 365 por 100 mil policiais/ano. 
Isto equivale a dizer que a probabilidade de um PM morrer assassinado 
na Grande São Paulo é 7 vezes maior que de um habitante comum. 

É por isto que deveremos assistir, em 1999, a 324 cerimônias de 
um caixão coberto com Bandeira Nacional, uma salva de tiros e um cla
rim sonorizando o silêncio do policial, que deixa viúva e filhos, em 
igualdade às demais vítimas com quem somos solidários e por quem 
morrem os Policiais Militares. 

Agradeço ao Ten Cel PM Sílvio Roberto Villar Dias pela colabo
ração no tratamento estatístico deste trabalho. 
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III. O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR COMO INSTRU
MENTO DE DEFESA DA CIDADANIA 1 

ALVARO LAZZARJNJ, Desembargador do 
Tribunal de Justiça do Estado de Süo Paulo 
(TJESP), Professor de Direito Administrativo 
da Academia de Polícia Militar do Barro 
Branco-SP, Sócio Colaborador do Instituto 
dos Advogados de São Paulo e Membro As
sociado da Association of Chiefs of Police 
(EUA) 

SUMÁRIO 

1. Introdução 2. Os corpos de Bombeiros Militares e a Constitui
çüo de J 988 3. Aspectos da ordem Pública 3. J - Segurança Públi
ca 3.2 - Tranqüilidade Pública 3.3 Salubridade Pública 4. Poder 
de Polícia dos Co11Jos de Bornbeiros Militares como instrumento 
de defesa da cidadania 5. Conclusão 

1. INTRODUÇÃO 

Cuidando do estado atual da questão do direito dos administrados 
aos serviços públicos, Eduardo García de Enterria e Tomás - Ramón 
Fernandez2 lembram que "Em uma primeira aproximação ao tema, cujo 
escasso tratamento na doutrina tradicional já é em si mesmo suficiente
mente expressivo, é fácil constatar que todo ele aparece dominado por 
idéias prévias em extremo, simples. Como já vimos continuam os fes-

1 Roteiro para palestra sobre o tema no 2º SIMPÓSIO DE COMUNICAc;Ao SOCIAL 
NO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
CBM/MT. Cuiabfí-MT, 16 de abril de 1999 
2 GARCÍA DE ENTERRÍA. Eduardo e FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Di
reito Administrativo, Tradução de Arnaldo Setti e Colaborações de Almudena Marín 
Lópes e Elaine AI ves Rodrigues, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1 ª ed., 1991, 
789 e seguintes. 
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tejados mestres espanhóis - , os textos constitucionais não são parcos em 
declarações relativas a prestações administrativas aos cidadãos; porém, 
tais declarações costumam carecer da precisão necessária para servir de 
base para um compromisso efetivo, possibilitando uma atitude de exi
gência do cidadão frente à administração. No plano constitucional ( ... ) 
não se definem, pois, nem obrigações propriamente tais dos entes públi
cos, nem direitos subjetivos do cidadão com relação a tais prestações, 
senão 'determinações de fins do Estado', próprias do Estado Social de 
Direito". 

Lavrando uma "Teoria Geral dos Procedimentos de Exercício da 
Cidadania perante a Administração Pública", José Alfredo de Oliveira 
Baracho3

, ilustre Professor de Minas Gerais, salientou que "A concepção 
moderna de cidadania tem provocado diversos estudos que procuram 
examinar, atualmente, o seu conteúdo. Este entendimento está ligado às 
diversas formas de participação política e também à própria Administra
ção Pública. Constituições como as da Espanha e da Itália têm dedicado 
ênfase às instituições participativas. As teorias constitucionais clássicas, 
ao lado da teoria jus administrativista, têm sido examinadas frente às 
mudanças sociais e institucionais dos tempos de hoje. O controle da ati
vidade administrativa pelo cidadão pode operar-se por diversos instru
mentos públicos, que percorrem várias instâncias decisórias". 

No Brasil, por exemplo, há preocupação da defesa da cidadania 
quando, cuidando dos consumidores de serviços públicos, o Código de 
Defesa do Consumidor, Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, 
no seu artigo 22, caput e parágrafo único, respectivamente, estabeleceu 
que "Os órgãos públicos, por si ou sua empresas, concessionárias, per
missionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obri
gados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos 
essenciais, contínuos", certo que "Nos casos de descumprimento, total ou 
parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas 
compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista 
neste Código 4 ." 

3 BARACHO, José A)fredo Oliveira. Teoria dos Procedimentos de Exercício da Cida
dania perante a Administração Pública, "RBEP", Be]o Horizonte, Separata do n. 85, 
1997,p.07 
4 Sobre SERVIÇOS PÚBLICOS NAS RELAÇÕES DE CONSUMO, conferir nossa 
monografia sobre o tema publicada na Revista "A Força Policial", órgão de informação 
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Devemos, bem por isso, reconhecer um direito público subjetivo do 
cidadão aos serviços de engenharia de prevenção5 e extinção de incên
dios, busca e salvamento, bem como de defesa civil, entre nós, a cargo 
dos Corpos de Bombeiros Militares, tudo aliado a uma verdadeira educa
ção comunitária6

. 

Carl E. Peterson, Diretor de Sistemas de Gestión de Servicios con
tra Incêndios da NFP A National Fire Protection Association, lembra 
que "Possivelmente a primeira organização contra incêndios teve lugar 
quando Augusto chegou a imperador de Roma, no ano 24 a.d.C e se tra
tava de um serviço de vigilância, o 'vigiles', e de umas normas para vigi
ar e evitar incêndios. Os principais serviços consistiam em patrulhas e 
vigilantes noturnos, alguns dos quais eram mais soldados ou policiais que 
vigilantes contra incêndios. Da história deste período se deduz, sem em
bargo, que o fogo foi um problema principal, e que os 'vigilantes' luta
vam contra ele com baldes para tirar água, machados etc"7

. 

É do mesmo especialista, que fez a revisão do texto enfocado no 
parágrafo anterior, a anotação de que "La protección pública contra in
cendios e, por lo general (aunque no necesariamente) función de los go
biernos locales, es decir, del pueblo, ciudad, municipalidad, condado o 
distrito organizado". 

Para tanto, no Brasil, para dispor a respeito, temos o artigo 144 da 
Constituição Federal, inserido em Capítulo que cuida da segurança públi
ca, no Título "Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas", que 
prevê a existência, na República Federativa do Brasil, de Corpos de 

e doutrina da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Imprensa Oficial do Estado de São 
Paulo, Ano 1998, abril/maio/junho, n. 1 8, p. 05-14 
5 NFPA National Fire Protection Association. "Manual de Protección contra Incêndi
os", Decimo sexta Edición (em Espanhol), Editorial Mapfrc, Sección 15/Capítulo 10, p. 
1.290. Cuidando da engenharia de proteção contra incêndios, o NFPA observa que se 
trata de "Planes de revisión para construcciones nuevas, renovaciones importantes o 
instalaciones de sistema de protección contra incêndios, propuestas para cambios en 
códigos bajo un aspecto técnico". 
6 NFPA National Fire Protection. Obra e ed. cit., Sección 15/Capítulo 8, p. 1.288. O 
tema envolve as atividades que decorrem das "Relaciones com la comunidad: Relacio
nes com el público y los medias de comunicación para que conozcam las labores dei 
departamento". 
7 PETERSON, Carl E. Obra e ed. cits., Sección 15/Capítulo 1, "Organizacion dei De
partamento de Incêndios" 
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Bombeiros Mi 1 itares, com atribuições previstas em lei e missões de defe
sa civil. 

Na temática da segurança pública, necessário é enfatizar que, pela 
sua importância para a cidadania, não se pode ficar ao sabor de senti
mentos menores, de argumentos emocionais, porque ela deve ser pensada 
com a máxima racionalidade, uma vez que os órgãos elencados na referi
da norma constitucional, conforme a competência constitucional expressa 
para cada um deles, no todo ou em parte, exercem uma atividade jurídica, 
ou seja, a que diz respeito, na semântica constitucional vigente, à preser
vação da ordem pública, que é, assim, atividade essencial do Estado de 
Direito, da competência do Estado-Membro, como o são as três outras 
atividades jurídicas do Estado, isto é, a relativa à declaração do direito 
(atividade legislativa), a distribuição da justiça (atividade judiciária) e a 
defesa do Estado contra a agressão externa, esta atividade das Forças 
Armadas a cargo do Poder Executivo Federa]. 

Os órgãos elencados no artigo 144 da Constituição Federal, por
tanto, devem ter seus problemas solucionados à luz das Ciências do Di
reito e da Administração Pública, pois o conhecimento científico, abran
gente de experiências diversas e sedimentado pelo tempo, representa ca
minho seguro na tomada de posições. 

Numa sociedade livre, tenhamos presente, há de estar garantida a 
convivência pacífica de todos os cidadãos, de tal modo que o exercício 
dos direitos de cada um não se transforme em abuso e não ofenda, não 
impeça e não perturbe o exercício dos direitos alheios. 

Lembremos que a busca do bem comum é missão primordial do 
Estado e de ninguém mais do que o Estado, porque, para tal mister, ele se 
constituiu, a fim de que, através de uma legislação adequada, instituições 
e serviços capazes de controlar, ajudar e regular as atividades privadas e 
individuais da vida nacional, possa cumprir a sua precípua missão de 
tudo fazer para convergir à realização dos ideais do bem comum, na ple
na realização da cidadania. 

Daí podemos afirmar que a segurança das pessoas e dos bens é o 
elemento básico das condições universais, fator absolutamente indispen
sável para o natural desenvolvimento da personalidade humana, como 
decorre do artigo 12 da bicentenária "Dec1aração dos Direitos do Homem 
e do Cidadão", como ainda da verdadeira "cláusula pétrea" contida no 
artigo 5º, caput, da Constituição Federa] de 1988, que impõe a inviolabi-
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lidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade nas 
condições que explicita nos seus incisos, que cuidam "Dos direitos e De
veres Individuais e Coletivos". 

Os Corpos de Bombeiros Militares, bem por isso, têm inegável im
portância para respeitar e fazer respeitar tais direitos fundamentais da 
cidadania e, portanto, para a realização do bem comum. 

2. OS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES E A CONSTITUI
ÇÃO DE 1988 

A Constituição Federal, como apontamos, no artigo 144, caput, in
ciso V, concedeu dignidade constitucional aos Corpos de Bombeiros Mi
litares, prevendo-os como órgãos voltados à segurança pública e dispon
do que a eles, "além das atribuições definidas em Lei, incumbe a execu
ção de atividades de defesa civil "(artigo 144, § 5º). 

Por defesa civil podemos entender "a administração da solidarieda
de humana, compreendendo o conjunto de medidas preventivas, de so
corro, assistência e recuperati vas, destinadas a evitar conseqüências da
nosas de eventos previsíveis e imprevisíveis, entre elas a reparação e 
restauração dos serviços essenciais, a fim de preservar o moral da popu
lação e o bem-estar social, quando da ocorrência desses eventos", na feliz 
conceituação do artigo 2º do Decreto nº 5.101, de 27 de setembro de 
1994, do Estado de Mato Grosso. 

Devemos, bem por isso, entender que esse reconhecimento consti
tucional não está correto no Capítulo que cuida da ·· Segurança Pública", 
porque os Corpos de Bombeiros Militares, em verdade, não executam 
missões de segurança pública, conforme trataremos no momento oportu
no, embora, tradiciona1mente, no que respeita à ordem pública, cuidem 
da segurança da comunidade, nas suas atribuições próprias de força prin
cipal - e não de força auxiliar de quem quer que seja - voltada à preven
ção e extinção de incêndios, como também de busca e salvamento. 

Os Corpos de Bombeiros Militares, com efeito, embora tenham 
Poder de Polícia decorrente de suas múltiplas atividades, resultantes da 
competência irradiada da norma constitucional de regência e da respecti
va legislação infraconstitucional, não exercem, em princípio, atividades 
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propnas de segurança pública, porque, como detalharemos logo mais, 
segurança pública é um estado antidelitual, que diz respeito às infrações 
penais, com típicas ações policiais preventivas em relação a tais ilícitos e 
repressivas imediatas, ainda em relação a eles. 

A atividade-fim dos Corpos de Bombeiros Militares, ao contrário, 
em princípio e repetindo, é prevenção e extinção de incêndios, busca e 
salvamento e, após a Constituição de 1988, de modo iniludível, defesa 
civil, conforme previsto no seu artigo 144, § 5º, final. 

As atribuições dos Corpos de Bombeiros Militares os colocaram 
não como meros órgãos públicos, mas sim como "Instituições organiza
das com base na hierarquia e disciplina", sendo os seus membros milita
res dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios", tudo a teor do 
artigo 42 da Constituição de 1988, com a nova redação dada pela Emen
da Constitucional nº 18, de 05 de fevereiro de 1998, razão pela qual os 
Corpos de Bombeiros Militares não são meras forças auxiliares, como 
possam dizer, pois, isto sim, são forças principais, dentro da esfera de 
sua competência de ordem constitucional e infraconstitucional, com su
bordinação direta aos Governadores dos respectivos Estados, Distrito 
Federal e Territórios, como deixa bem certo o artigo 144, § 6º, da mesma 
Constituição Federal. 

Os Corpos de Bombeiros Militares exercem, nas unidades federais, 
atribuições que dizem respeito à tranqüilidade pública e à salubridade 
pública, ambas integrantes do conceito maior de ordem púbJica, onde se 
inserem, ao Jado daquelas próprias de segurança pública. 

Bem por isso é um evidente equívoco pretender-se utilizar inte
grantes dos Corpos de Bombeiros Militares em atividades de polícia de 
segurança pública, estas próprias das Polícias Militares, por serem ativi
dades de polícia preventiva e, até mesmo, de repressão imediata, que 
exigem formação e treinamento específico, diversos dos das atividades 
de bombeiro militar. 

De qualquer modo, reconhecemos que, no nosso ordenamento 
constitucional vigente, os Corpos de Bombeiros Militares são considera
dos corno integrantes do sistema de segurança pública, mesmo porque, 
em alguns Estados da Federação, eles, tradicionalmente, são orgânicos 
das suas Polícias Militares. 

Os Corpos de Bombeiros Militares, autônomos ou integrantes de 
Polícias Militares, ao certo, são instituições da Administração Pública 
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dos Estados, Distrito Federal ou Territórios. Integram, assim, o Poder 
Executivo, subordinados aos respectivos Chefes desse Poder, e sujeitam
se a princípios jurídicos que regem suas atividades, em especial os prin
cípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiên
cia, como exigido no artigo37, caput, da Constituição Federal, com a 
redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998. 

Integrando, como instituição que são ( artigo 42 da Constituição 
Federal), a Administração Pública, os Corpos de Bombeiros Militares 
têm suas atividades regidas peJo moderno Direito Administrativo, porque 
este ramo do direito público interno é constituído pelo conjunto de prin
cípios jurídicos, normatizados ou não, que regem as atividades da Admi
nistração Pública em quaisquer de seus departamentos de governo. 

Daí porque os Corpos de Bombeiros Militares têm o correspon
dente Poder de Polícia como instrumental que lhes foi conferido para que 
bem possam exercer suas múltiplas e graves atribuições que lhes foram 
destinadas na Constituição Federal e em normas infraconstitucionais, 
ficando recordado que o Poder de Polícia é um dos poderes administrati
vos, um poder instrumental conferido à administração pública para que 
e]a possa realizar seus fins, como instrumento de defesa da cidadania, na 
realização do bem comum. 

3. ASPECTOS DA ORDEM PÚBLICA 

O artigo 144 da Constituição de 1988, ao prever um verdadeiro 
sistema nacional de segurança pública, associa esta, a segurança pública, 
à ordem pública, dispondo que "A segurança pública, dever do Estado, 
direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da or
dem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio ... ". 

O constituinte de 1988, conforme temos defendido8
, procurou valo

rizar só um dos aspectos ou elementos da ordem pública, que é o da se
gurança pública, ao nominar como sendo "Da Segurança Pública" o Ca
pítulo III do Título V da Constituição de 1988, que trata "Da Defesa do 

8 LAZZARINI, Álvaro. Estudos de Direito Administrativo, 1ª ed., 2ª tiragem, 1996, 
Editora Revista dos Tribunais/Escola Paulista da Magistratura, São Paulo, p. 70. 
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Estado e das Instituições Democráticas", quando, ao certo, segurança 
pública é conceito mais restrito do que o da ordem pública. 

Ordem pública e segurança pública, com efeito, são locuções que 
encerram conceitos jurídicos indeterminados, devendo-se, porém, lem
brar a advertência de Jean Rivero9 pela qual não se pode confundir o 
sentido de ordem pública dado pelo direito privado com o sentido em 
matéria de polícia administrativa. Porém, ordem pública, no seu dizer, é 
coisa completamente diversa, segundo diga respeito ao direito privado 
ou, então, ao direito público, que é o que rege a polícia administrativa. 

A noção de ordem pública, ademais, só pode ser nacional. Ela, re
conhecidamente, é por demais incerta, porque varia no tempo e no espa
ço, de um para outro país e, até mesmo, em um determinado país de uma 
época para outra 1°. A ordem pública, bem por isso, é noção mais fácil de 
ser sentida do que definida e resulta, no dizer de Salvat, de um conjunto 
de princípios de ordem superior, políticos, econômicos, morais e algumas 
vezes religiosos, aos quais uma sociedade considera estreitamente vin
culada à existência e conservação da organização social estabelecida. A 
noção obedece a um critério contingente, histórico e nacional 11

• 

Ordem Pública, é certo, não é apenas a manutenção da ordem nas 
ruas, mas também, na lição de José Cretella Júnior, firme em W aline, 
Rivero, Paul Bernard e Vedei, manutenção de uma certa ordem moral, o 
que é básico em direito administrativo, porque a ordem pública é consti
tuída por um mínimo de condições essenciais a uma vida social conveni
ente, formando-lhes o fundamento à segurança dos bens e das pessoas, à 
salubridade e à tranqüilidade, revestindo, finalmente, aspectos econômi
cos (luta contra monopólios, açambarcamento e carestia) e, ainda, estéti
cos (proteção de lugares e monumentos) 12

. 

Blaise Knapp, administrativista suíço de nomeada, por sua vez, 
acrescenta que a ordem pública, compreende a ordem pública propria
mente dita, a saúde, a segurança, a moralidade e a tranqüilidade pública, 

9 RIVERO, Jean. Direito Administrativo, tradução de Rogério Ehrhardl Soares, Livraria 
Almeida, Coimbra, 1981, p. 480. 
10 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Recurso Extraordinário nº 14.658, de São Pau
lo, Revista dos Tribunais, v. 219, p. 581. 
11 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Sentença Estrangeira nº 1.023, da Suíça, Re
vista dos Tribunais, v. 148, p. 771 
12 CRETELLA JÚNIOR, José. Dicionário de Direito Administrativo, 3ª ed., 1978, Fo
rense, verbete Ordem Pública, p. 370. 
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assim como a boa-fé nos negócios. E, em seguida, assevera que a ordem 
pública propriamente dita é a ausência de desordem, de atos de violência 

b ,, 'E d 13 contra as pessoas, os ens e o proprw sta o . 
A obra clássica sobre ordem pública, ao certo é a de Paul Bernard -

La notion d' ordre public en Droit Administratif -, atestando ser tradicio
nal o entendimento de que a ordem pública é a ausência de agitações, 
ausência de desordens, noção esta que, aliás, como adverte, está se alar
gando, como parece consagrar a jurisprudência do Conselho de Estado da 

14 França . 
Daí por que Louis Rolland, ao cuidar da polícia administrativa -

polícia administrativa é também da competência constitucional dos Cor
pos de Bombeiros Militares , partindo de textos legais franceses, disse 
ter a polícia por objetivo assegurar a boa ordem, isto é, a tranqüilidade 
pública, a segurança pública, a salubridade pública, concluindo por as
severar que assegurar a ordem pública é, em suma, assegurar essas três 
coisas, pois a ordem pública é tudo aquilo, nada mais do que aquilo 15

• 

A ordem pública, portanto, é efeito da causa segurança pública, 
como também é efeito da causa tranqüilidade pública ou, ainda, efeito da 
causa salubridade pública. Cada um desses aspectos, que Louis Rolland 
afirmou serem aspectos da ordem pública tendo o apoio incondicional de 
Paul Bernard, cada um deles tem por objetivo assegurar a ordem pública. 

3.1 SEGURANÇA PÚBLICA 

Segurança pública, foi adiantado, é o estado antidelitual, que re
sulta da observância dos preceitos tutelados pelos códigos penais comuns 
e pela lei das contravenções penais, com ações de polícia repressiva ou 

13 KNAPP, Blaise. Précis de Droit Administratif, Editions Helbing & Lichtehaln, Bâ]e 
et Francfort-sur-le-Main.Suíça, p. 20. 
14 BERNARD, Paul. La notion d' <mire Public en Droit Administrat~f, Librairie Géné
rale de Droit et de J urisprudence, R. Pichem et R. Durand-Auzias, Paris, França, 1962, 
p. 12-25. 
15 ROLLAND, Louis. Précis de Droit Administrai~/; Librarie Dalloz, Paris, 9ª ed., 1947, 
p, 399. 
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preventiva típicas 16
, afastando-se, assim, por meio de organizações pró

prias, de todo perigo, ou de todo mal que possa afetar a ordem pública, 
em prejuízo da vida, da liberdade ou dos direitos de propriedade das pes
soas, limitando as liberdades individuais, estabelecendo que a liberdade 
de cada pessoa, mesmo em fazer aquilo que a lei não lhe veda, não pode 
ir além da liberdade assegurada aos demais, ofendendo-a 17

• Segurança 
Pública é, assim, o conjunto de processos, políticos e jurídicos, destina
dos a garantir a ordem pública, sendo esta o objetivo daquela, no dizer 
autorizado de Diogo de Figueiredo Moreira Neto 18

• 

3.2 TRANQÜILIDADE PÚBLICA 

A tranqüilidade pública diz respeito à segurança e ordem que de
vem reinar em sociedade, competindo à administração pública, dentro do 
poder de polícia, provê-la (Código Tributário Nacional, artigo 78), tendo 
ela amparo na lei penal ( artigo 65 da Lei das Contravenções Penais) 19

• 

Tranqüilidade, "do latim tranquilitas (calma, bonança, serenidade), 
exprime o estado de ânimo tranqüilo, sossegado, sem preocupações nem 
incômodos, que traz às pessoas uma serenidade, ou uma paz de espírito. 
A tranqüilidade, assim, revela a quietude, a ordem, o silêncio, a normali
dade das coisas, que, como se faz lógico, não transmitem nem provocam 
sobressaltos, preocupações ou aborrecimentos, em razão dos quais se 
possa perturbar o sossego alheio. A tranqüilidade, sem dúvida alguma, 
constitui direito inerente a toda pessoa, em virtude do qual está autoriza
da a impor que lhe respeitem o bem-estar, ou a comodidade de seu viver. 

16 PESSOA, M,:hio. O Direito da Segurança Nacional, Editora Revista dos Tribu
nais/Biblioteca do Exército, São Paulo, l 97 l, p. 7 e segts. 
17 SILVA, De Plácido. Vocabulário Jurídico, v. IV, l ª ed., 1963, Forense, verbete Segu
rança Pública, p. 1417. 
18 FIGUEIREDO MOREIRA NETO, Diogo de. Revisão doutrinária dos conceitos de 
ordem pública e segurança pública. Anais do III CONGRESSO BRASILEIRO DE 
POLÍCIAS MILITARES, fevereiro de 1987, Belo Horizonte, Ed. Barvalle, p. 49. 
19 ENCICLOPÉDIA SARAIVA DO DIREITO, Coordenação de R. Limongi França, 
Editora Saraiva, São Paulo, 1982, v. 74, verbete "tranqüilidade pública", p. 275. 
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A Manutenção da tranqüilidade pública é objeto da polícia administrati
va"20. 

Os Corpos de Bombeiros Militares exercem polícia administrativa 
e, embora tranqüilidade pública esteja mais associada ao sossego das 
ruas, ausência de ruídos, repouso das pessoas, firme é à convicção de que 
um Corpo de Bombeiros Militar é fator decisivo para aquele estado de 
ânimo tranqüilo, sossegado, sem aquelas preocupações que possam mo
lestar a paz de espírito das pessoas, que, nos seus momentos de lazer ou 
não, ficam confiantes nos bombeiros militares, que estejam bem prepara
dos para as missões de busca e salvamento, extinção de incêndios e defe
sa civil, como também de prevenção dessas emergências. 

3.3 SALUBRIDADE PÚBLICA 

Salubridade "refere-se ao que é saudável, conforme as condições 
favoráveis à vida" 21

, certo que "referindo-se às condições sanitárias de 
ordem pública, ou coletiva, a expressão salubridade pública22 designa 
também o estado de sanidade e de higiene de um lugar, em razão do qual 
se mostram propícias as condições de vida de seus habitantes. Precisa
mente por ser pública inscreve-se entre os fatores de interesse geral, refe
rindo-se o atributo não só ao Estado , o poder 'Público' ( com P maiús
culo), como também aos destinatários, a coletividade, o 'público' ( com p 
minúsculo), beneficiados com as condições do meio em que vivem. Des
se modo, a administração tem o maior interesse porque é um poder
dever - em salvaguardar a salubridade pública de um lugar em que se 
localiza um agrupamento humano, combatendo sem cessar os fatores 
negativos que, presentes, possam conduzir ao estado que se denominaria, 
a contrario sensu, 'insalubridade pública'". 

20 DE PLÁCIDO E SILVA. Vocabulârio Jurídico, v. IV, lª ed., 1963, Editora Forense, 
Rio de janeiro, verbete "Tranqüilidade", p. 1582. 
21 ENCICLOPÉDIA SARAIVA DO DIREITO, Coordenação de R. Limongi França, v. 
66, Edição Saraiva, São Paulo, 198 l, verbete" Salubridade" , p. 482. 
22 CRETELLA JÚNIOR, José. Salubridade pública, verbete da ENCICLOPÉDIA SA
RAIVA DO DIREITO, coordenação de R. Limongi França, v. 66, Edição Saraiva, São 
Paulo, 1981, p. 482. 
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Exercendo os Corpos de Bombeiros Militares, também, a denomi
nada Polícia edilícia, quando das vistorias das construções e do bom or
denamento urbano23, não há como negar-lhes a atividade de polícia vol
tada à manutenção da salubridade pública, como em seguida será exami
nado. 

4. O PODER DE POLÍCIA DOS CORPOS DE BOMBEIROS MI
LITARES COMO INSTRUMENTO DE DEFESA DA CIDADANIA 

No urbanismo, dissemos anteriormente24
, firme em Hely Lopes 

Meirelles, encontramos as limitações de higiene e segurança , que atin
gem direta e profundamente as construções, regulamentando desde a lo
calização das edificações até a sua estrutura e equipamento sanitário do
miciliar. Enquadram-se nessas limitações todas aquelas medidas que vi
sem preservar a saúde e a incolumidade dos indivíduos coletivamente 
considerados. Tais limitações podem ser consubstanciadas em normas 
administrativas das três entidades estatais - União, Estado, Município 
as quais, em conjunto, constituem 'regulamentos de higiene' (Cód. Civil, 
art. 578), que servem de base às imposições de polícia sanitária humana, 
animal e vegetal, polícia essa que , no dizer ainda de Hely Lopes Meire
lles, apoiado em Cirne Lima, tem uma atuação incomensurável, pois, 
dispõe de um elastério muito amplo e necessário à adoção de normas e 
medidas específicas, requeridas por situações de perigo presente ou futu
ro, que lesem ou ameacem lesar a segurança dos indivíduos e da comuni
dade, como, por exemplo, o combate a incêndio, que interessa às limita
ções de higiene e segurança concernentes à habitação e construções espe
ciais, visando dar-lhes a solidez conveniente e as condições sanitárias 
compatíveis com a sua destinação". 

23 LUZ OLIVEIRA, Odília Ferreira da. Manual de Direito Administrativo, Editora Re
novar, Rio de Janeiro, p. 172. 
24 LAZZARINI, Álvaro. Estudos de Direito Administrativo, Escola Paulista da Magis
tratura/ Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1 ª cd., 2ª Tiragem, 1996, p. 339 
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José Crettela Júnior25
, também, pondera que "medidas preventivas 

não devem ser esquecidas pelos órgãos dos poderes públicos locais, en
carregados de fiscalizar as edificações. Na época moderna - continua o 
mestre paulista - elevadores, escadas de emergência, aparelhos contra 
incêndios, sinais de alarme devem integrar a parte acessória dos edifícios, 
servindo para impedir a ocorrência de males que atentem contra a coleti
vidade". 

Bem por isso, cuidando do tema em epígrafe26
, tivemos oportuni

dade de sustentar, diante da norma do artigo 144 da Constituição Federal 
vigente, que "quem tem, assim, a responsabilidade derivada de sua com
petência constitucional e infraconstitucional deve, também, ter reconhe
cida a sua autoridade pública correspondente, conforme a investidura 
legal que o bombeiro militar, agente administrativo que é, tem na insti
tuição a que pertence dentro da unidade federada. Reafirmamos, portan
to, que a competência do bombeiro militar brasileiro para o exercício do 
Poder de Polícia relativo às suas atividades, decorre da norma constitu
cional federal, em conjugação com as de natureza infraconstitucional
federal, que completam aquela, de modo que nenhuma outra, pela especi
ficidade das atribuições dos Corpos de Bombeiros Militares, pode derro
gá-las e, se se opuserem a elas, devem ser desconstituídas, por ineficazes 
em relação às atividades de prevenção e proteção atribuídas aos Bombei
ros Militares, além da defesa civil". 

Essa competência para o regular exercício do Poder de Polícia, 
conforme a Constituição Federal vigente, é dos Estados, do Distrito 
dera] e dos Territórios, não a tendo os Municípios que hoje integram a 
Federação (artigo 1 º da Constituição Federal). Daí só os bombeiros mili
tares poderem exercer poder de polícia, relativamente às suas atividades 
na proteção da cidadania contra incêndios e outras emergências, certo 
que essa competência compreende varias subespécies de limitações (li
mitações administrativas de segurança), destinadas a reduzir os riscos de 
incêndio ou, se deflagrado, a facilitar seu combate e a salvação de vidas, 

25 CRETELLA JÚNIOR, José . Direito Administrativo Municipal, Editora Forense, Rio 
de Janeiro, 2ª ed., 1981, p. 299 
26 LAZZARINI, Álvaro, Estudos de Direito Administrativo, Escola Paulista da Magis
tratura/Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, l ª ed., 2ª Tiragem, 1996, p. 255 e 
seguintes. 
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conforme Diogo de Figueiredo Moreira Neto, por nós citado na referida 
obra 27. 

E outra não pode ser a conclusão, como anteriormente adverti
mos28, Hporque, exercendo autoridade pública na proteção contra incên
dios e emergências, não se pode deixar de reconhecer que os Corpos de 
Bombeiros Militares têm o correspondente Poder de Polícia, que já con
ceituamos como "conjunto de atribuições da Adniinistração Publica, 
indelegáveis aos particulares, tendentes ao controle dos direitos e liber
dades das pessoas, naturais ou jurídicas, a ser inspirado nos ideais do 
bem conium, e incidentes não só sobre elas, como também, em seus bens 
e atividades', estando, por exemplo, sujeito a tal Poder o interessado, 
pessoa natural ou jurídica, que apresenta um projeto contra incêndios, 
propondo as medidas de segurança na edificação projetada." 

Deve, portanto, em tal caso, o Corpo de Bombeiros Militar analisar 
o projeto, através de seu órgão técnico competente, emitindo, em segui
da, o ato administrativo respectivo, favorável ou não ao projeto apresen
tado. 

Salientemos, nesta oportunidade, que, se o projeto estiver em desa
cordo com as especificações para instalação de proteção contra incêndi
os, ele será vetado, devendo ser corrigidas as falhas verificadas. Se ao 
contrário, estiver em termos, ele será aprovado, sujeitando-se à vistoria 
do Corpo de Bombeiros para a verificação se foi e está sendo cumprido o 
projeto aprovado. 

Como se verifica, o Corpo de Bombeiros tem o controle do Direito 
do proprietário sobre o imóvel, que deve cumprir o fim social da proprie
dade (artigo 5º, XXlll, 170, lll, e 182, § 2º, todos da Constituição Federal) 
em beneficio da cidadania, porque, no exercício de suas atribuições 
constitucionais e infraconstitucionais, em nível federal e estadual, o Cor
po de Bombeiros Militar exerce verdadeira Polícia Administrativa sobre 
as construções edilícias, para garantir a salubridade pública, no que con
cerne à prevenção de incêndios, quer quando examina o projeto de segu
rança contra incêndios, quer quando, ao depois, faz vistorias para verifi
cação de sua exata implementação, e ainda, contínua manutenção, que 
acarretará decisões administrativas, com a força que lhe competir, inclu
sive, com aplicação das sanções administrativas, em regular procedi-

27 LAZZARINI, Álvaro. Obra e cd.cits., p. 257. 
28 LAZZARINI, Álvaro. Obra, ed. e p. cits. 
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mento administrativo, sem as quais o Poder de Polícia se torna inane, em 
prejuízo da coletividade, em prejuízo da cidadania em face do infrator. 

Lembremos que o combate a incêndios, a busca e salvamento, as 
ações de defesa civil são fatos administrativos de vital importância para a 
tranqüilidade pública, pois tipificam execução material do ato adminis
trativo determinante da missão respectiva. No seu desenrolar, porém, 
serão tomadas tantas outras decisões discricionárias quantas se tornarem 
necessárias, decisões essas consubstanciadas em administrativos que não 
podem descambar para o arbítrio lesivo à cidadania. 

5. CONCLUSÃO 

Como instrumento de defesa da cidadania, desde os primórdios da 
civilização, os bombeiros foram confundidos com soldados ou policiais, 
conquanto suas atividades técnicas sejam diversas para a proteção do 
cidadão contra incêndios e outras emergências, como a busca e salva
mento e as que dizem respeito à denominada defesa civil no que diz res
peito às medidas preventivas de socorro, assistência e recuperativas, des
tinadas a evitar conseqüências danosas de eventos previsíveis e imprevi
síveis, a fim de preservar a moral da população e o bem-estar social. 

Para tanto a Constituição Federal, no seu artigo 144, prevê a exis
tência dos Corpos de Bombeiros Militares em Capítulo rotulado, equívo
camente, como sendo "Da Segurança Púb]ica", quando, ao certo, deveria 
tê-lo sido como "Da Ordem Pública", pois é locução mais abrangente do 
que o só seu aspecto ·'segurança pública", certo que a referida norma 
constitucional cuida de indicar órgão diverso, nos três níveis de Estado, 
que não cuidam especificamente da segurança pública, como atividade 
antidelitual, como por exemplo a polícia rodoviária federal, a polícia fer
roviária federal, as guardas municipais, além dos corpos de bombeiros 
militares, sendo que estes, o de Bombeiros Militares, pela norma do arti
go 42, não mais são órgãos públicos e sim "instituições organizadas com 
base na hierarquia e disciplina" militar, com atividade voltada aos outros 
aspectos da "ordem pública" ou seja", dar tranqüilidade pública e cuidar 
da salubridade pública, através do regular exercício da engenharia de 
proteção contra incêndios, como também de uma verdadeira educação 
comunitária. 
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A autoridade que daí decorre não é só de ordem moral, como he
róis, mas também legal, pelo que dimana da norma constitucional indica
da e da legislação infraconstitucional de regência. 

Em razão de tudo isto, para que efetivamente possam ser verdadei
ros instrumentos de proteção da cidadania, os Corpos de Bombeiros Mi
litares têm, como poder instrumental da Administração Pública que inte
gram, o Poder de Polícia, inerente às suas graves e complexas responsa
bilidades previstas na Constituição Federal, artigo 144, e legislação in
fraconsti tucional. 

O Poder de Polícia, no entanto, se anula se aos Corpos de Bombei
ros Militares não se reconhecer o poder sancionador das infrações admi
nistrativas no exercício das atividades que estejam na esfera de sua com
petência constitucional e infraconstitucional. 

Para tanto os Estados e o Distrito Federal, através de uma legisla
ção adequada à realidade local e dentro do que seja razoável, devem mu
nir seus Corpos de Bombeiros Militares de um elenco de sanções admi
nistrativas a serem aplicadas aos infratores das normas técnicas de prote
ção contra incêndios, evitando-se, assim, que se torne inócuo o Poder de 
Polícia, cujo exercício é de sua responsabilidade, pois a cidadania não 
pode ficar à mercê de infratores das normas de proteção de responsabili
dade constitucional dos Corpos de Bombeiros Militares. 
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IV. ELEGIBILIDADE DO MILITAR E SUAS RESTRIÇÕES 

RONALDO JOÃO ROTH. Juiz Auditor 
Substituto da Justiça Militar Estadual e 
Professor de Direito do Curso de Aper
feiçoamento de Oficiais da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo. 

Elegibilidade, derivado do latim elegibilis (elegível), diz-se da ca
pacidade jurídica ou da aptidão legal de uma pessoa para que possa ser 
eleita ou escolhida para exercer cargo ou função pública, ocupada por 
eleição. 

Exprime, pois, um dos direitos políticos outorgados à pessoa física, 
especialmente anotado como o poder de ser eleito, que muito difere, por 
vezes, do poder de votar. Os requisitos para elegibilidade decorrem não 
somente da capacidade política, como da própria nacionalidade, pois que 
para certos cargos o poder de ser eleito é reservado somente aos nacio
nais". 01 

O tema proposto engloba, pois, a nacionalidade brasileira, o pleno 
exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio elei
toral na circunscrição, a filiação partidária e a idade mínima para os car
gos eletivos; condições estas para o exercício da elegibilidade (§ 3º do 
art. 14 da CF), todavia, dado o espectro do tema, limitar-me-ei à análise 
desse direito no que tange à restrição aos militares. Se não, vejamos. 

Todas as Constituições Federais do Brasil impuseram restrições à 
elegibilidade do militar. 

A Constituição Política do Império do Brasil (1824) assegurava o 
voto somente aos oficiais militares (art. 92, § 1 º); a Constituição Federal 
de 1891 fazia referência específica às praças de pré, que eram as únicas a 
sofrer restrição (art. 70, § l º); a Constituição de 1934 vedava o alista
mento para as praças de pré, salvo os sargentos do Exército e da Armada 
e das forças auxiliares do Exército, bem como aos alunos das escolas 
militares de ensino superior e os aspirantes-a-oficial (art. 108, § 1 º, "b"); 
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a Constituição de 1937 não permitia o alistamento aos militares em ser
viço ativo (art. 117, parágrafo único, "b"); a Constituição de 1946 vedava 
o alistamento para as praças de pré, salvo os aspirantes-a-oficial, os subo
ficiais, os subtenentes, os sargentos e os alunos das escolas militares de 
ensino superior (art. 132, Parágrafo único); a Constituição de 1967 e a 
EC nº 1, de 1969, com outra redação, renovou a regra que lhe era prece
dente apenas não explicitando a restrição às praças de pré, que assim 
mesmo era inequívoca (art. 147, § 2º), enquanto que o vigente Estatuto 
Político da Nação ( 1988) limitou sua restrição apenas aos conscritos. 

"Desde a Constituição Imperial, têm os militares merecido um tra
tamento específico no que diz respeito à sua capacidade de exercer o voto 
ou de serem votados. De uma certa forma o espírito das restrições esta
tuídas tem sido sempre o de privar deste direito àqueles integrantes das 
forças armadas que ainda não detenham a condição de oficial. O critério 
que parece presidir a esta escolha é a suposta falta de autonomia de von
tade daqueles situados na base da pirâmide militar, muito mais acostu
mados a receber ordens do que ordenar"º2

· 

Significativo o fato de a Constituição Cidadã de 1988 ter amparado 
a capacidade eleitoral ativa e passiva dos militares, inovando ao permitir 
que cabos e soldados possam votar e ser votados, ressai vado o caso dos 
conscritos. Nada há de justificar o impedimento para os militares partici
parem da vida política de sua Nação, ainda com restrições como as vi
gentes. 

Nesse passo, vale a lição de Celso Ribeiro Bastos: "Conscritos são 
os recrutados para servir o exército. Não o integram na condição de pro
fissionais, mas sim na de cidadãos no cumprimento de um ônus constitu
cional: o de prestar serviço militar por certo tempo. Portanto, só enquanto 
estejam nesta situação de incorporados às Forças Armadas para desin
cumbência deste encargo imposto aos brasileiros em geral é que lhes são 
vedados o alistamento e o voto. Aos demais integrantes das Forças Ar
madas, seja qual for a posição hierárquica militar, oficial ou não-oficial, 
não importa, todos possuem o direito-dever de se alistar e votar". 03 

Marcadamente a Carta vigente ampliou os direitos políticos dos 
militares. Direitos Políticos constituem "em assegurar ao cidadão acesso 
à condução da coisa pública ou, se preferir, à participação na vida políti
ca. Daí serem chamados "direitos políticos", por abrangerem o poder que 
qualquer cidadão tem na condução dos destinos de sua coletividade, de 
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uma forma direta ou indireta, vale dizer, sendo eleito ou elegendo repre
sentantes próprios junto aos poderes públicos". 04 

O vigente Estatuto Político da Nação traz, como se falou, regras 
restritivas aos direitos políticos, todavia não excluem o militar da vida 
política de seu povo. Passemos às restrições. 

Ao instituir o voto obrigatório aos 18 anos albergou a base da pi
râmide da Organização Militar, constituída daqueles que realizam o ser
viço militar ou, ainda, ingressam aos dezoito anos na carreira militar 
como soldados. 

Vedou o voto do conscrito, ou seja, daquele que está cumprindo o 
serviço militar obrigatório, e assim criou situação bem incoerente, ou 
seja, instituiu o voto facultativo para os maiores de dezesseis e menores 
de dezoito anos (art. 14, II, "e") e, ainda para estes, se cumprirem o servi
ço militar (conscrito) ficará o direito de voto suspenso até o término da
quela obrigatoriedade(§ 2º, 2º parte). 

O tratamento do constituinte de 88, acompanhando as limitações 
das Cartas Magnas anteriores, "manteve a mesma técnica da Constituição 
Federal de 1967", ou seja, "Todos os militares são elegíveis desde que 
alistáveis. E divide-se a carreira em duas metades, segundo a antigüida
de. Para os mais velhos estatuiu-se que serão agregados pela autoridade 
superior assim que se candidatarem. Para os mais novos exige-se que, de 
pronto, para que se tornem elegíveis, se afastem (art. 14, § 8º, da CF)" 05 

De efeito. Se o militar possui mais de dez anos de carreira deverá 
ser agregado durante o período de sua desincompatibilização para con
correr a cargo eletivo, e, passando as eleições, duas hipóteses podem 
ocorrer: Se não for eleito, o militar agregado retornará às suas atividades 
no Quartel; se for eleito, passará, automaticamente, com a diplomação, 
para a reserva remunerada (Lei 6.880/80, art. 52, parágrafo único "b", ele 
o art. 98, XVI - para os militares das FFAA -, e o Decreto-Lei. 260170 -
para os policiais militares do Estado de São Paulo). 

"A diplomação é ato jurisdicional solene, de natureza declaratória, 
de competência das Juntas Eleitorais, dos Tribunais Regionais Eleitorais 
ou Tribunal Superior Eleitoral, conforme o caso, e será realizado pelos 
respectivos presidentes (Código Eleitoral, arts. 215 a 218); é pressuposto 
essencial da posse no cargo eletivo, afirmativo da eleição do candidato e 
de sua habilitação para o exercício do mandato, razão pela qual o diplo
mado não será importunado pela interposição de recurso que a ataca, 
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senão após decisão do órgão de cúpu1a da Justiça Eleitoral (Código 
Eleitoral, art. 216)"º6

. 

Pela agregação " 'o militar da ativa deixa de ocupar vaga na escala 
hierárquica de seu Corpo, Quadro, Arma ou Serviço, nela permanecendo 
sem número', segundo dispõe a Lei nº 6.880/80, no art. 80. Ficará o agre
gado por motivo de ter-se candidatado a cargo eletivo - desde a data do 
seu registro como candidato - adido à organização militar que lhe for 
designada por efeito de alterações e remuneração'm. 

Situação nova criada pelo constituinte, é a situação dos mi1itares 
albergados pelo inciso I, do § 8º, do art. 14, ou seja, para os militares 
com até dez anos de carreira. A regra é "terá de afastar-se, se quiser se 
candidatar a cargo eletivo". Insta, de pronto, saber qual a natureza jurídi
ca do instituto do afastamento. É oposto à agregação, significa o desli
gamento definitivo do vínculo com a carreira militar (exoneração, etc) ou 
não? 

O afastamento pode ser definitivo ou não. No primeiro caso, neces
sariamente deve ser expresso, até para distinguir o sentido do segundo. 

O afastamento definitivo eqüivale a exclusão do serviço ativo, à 
exoneração. Se provisório, implica que cessada sua causa volta o militar 
ao "status quo ante" na carreira. 

Para a interpretação do que quis o constituinte - sua intencionalida
de objetiva - ratio legis - necessário apreciar o sentido histórico e o sis
temático adotado para esse caso. 

Pois bem, na Constituição de 67, previa o art. 150: "São inelegíveis 
os inalistáveis. § 1 º: Os militares alistáveis são elegíveis, atendidas as 
seguintes condições: a) o militar que tiver menos de cinco anos de servi
ço será, ao candidatar-se a cargo eletivo, excluído do serviço ativo; b) o 
militar em atividade, com cinco ou mais anos de serviço, ao candidatar
se a cargo eletivo, será afastado, temporariamente, do serviço ativo e 
agregado para tratar de interesse particular". 

Em relação ao texto atual, diz a CF/88 em seu art. 14, § 8º: "O mi
litar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições: I - se contar 
menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade; II - se con
tar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, 
se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, à inatividade". 

Nota-se, portanto, que duas alterações ocorreram: primeira, a divi
são da carreira para tratamento diferenciado do militar que quiser concor-
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rer a cargo eletivo (cidadania passiva) que deixou, com relação ao Texto 
Magno anterior, de ser mais de cinco anos de serviço, passando a ser 
mais de dez anos de carreira; segunda, que ao invés de excluir os milita
res mais novos, estatuiu o constituinte o afastar-se da carreira. 

Nenhuma restrição vigora quanto à cidadania ativa - alistamento 
eleitoral e o voto para os militares, exceto para os conscritos, durante o 
período do serviço militar obrigatório. 

Quis o constituinte romper com a vedação do militar candidato a 
cargo eletivo continuar na carreira, por isso alterou a conseqüência jurí
dica de exclusão do serviço ativo para simplesmente afastar-se da carrei
ra? 

Ora, afastar-se "a priori" não é agregação. "O instituto da agrega
ção mediante a revogação ordenada pelo art. 109 do Decreto-Lei nº 200, 
de 25 de fevereiro de 1967, desapareceu somente em relação aos funcio
nários mencionados por esse diploma, mas permaneceu intacto, como é 
evidente, no parágrafo único do art. 145 da Constituição de 24 de janeiro 
de 1967, transformado no § 1 º do art. 150, com a Emenda Constitucional 
nº 1, de 17 de outubro de 1969, e mantido no dispositivo ora examinado. 
E também não abandonou o Estatuto dos Militares"08

· 

Afastar-se, no caso sob comento, significa estado provisório de 
inatividade, o qual permite o retorno ao estado anterior, cessada sua cau
sa. 

Historicamente, então, a interpretação que atribuímos ao termo 
afastar-se é que ele se distingue da agregação remunerada e não se con
funde com a exclusão do serviço ativo(§ 1 º do art. 150 da CF/67). 

Veja que a propósito, na regra precedente do Estatuto Político, o 
militar mais velho (mais de dez anos de carreira) era agregado, ao candi
datar-se a cargo eletivo, para tratar de assunto particular; logo, seu afas
tamento não era remunerado (art. 69 da Lei 6.880, de 9 de dezembro de 
1980). 

Numa interpretação sistêmica vamos confirmar o que até aqui foi 
cometido ao significado do afastamento. Se não vejamos. O constituinte 
de 88 em diversos momentos usou a palavra afastamento, ou seja, art. 38 
e seus incisos (todos atinentes ao servidor público civil eleito, garantindo 
ao titular do cargo efetivo - obtido por concurso - a continuidade no car
go, embora afastado para o mandato eletivo, contando-se este como tem
po de serviço e permitindo o cômputo deste para fins de promoção por 
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antigüidade, além da definição dos valores previdenciários com base no 
cargo efetivo, a despeito da opção de remuneração); no art. 42, § 4º (ati
nente ao militar que ocupa temporariamente cargo, emprego ou função 
civil, contando-se-lhe o tempo de serviço para transferência para a reser
va e promoção por antigüidade, situação em que o afastamento é limitado 
a dois anos e corresponde à agregação, findo o qual o militar passa para 
inatividade); no art. 56, II (cuidando do afastamento de Deputado ou Se
nador pelo prazo de até cento e vinte dias); no art. 86 (caso de processo 
comum ou de responsabilidade contra o Presidente da República, cujo 
afastamento das funções será automático e até o prazo de 180 dias, quan
do, se não terminado o processo, retornará às funções sem prejuízo do 
andamento do processo); no art. 96 (relativo a competência dos Tribunais 
conceder afastamentos aos integrantes do Judiciário que lhe forem vin
culados - Juízes e servidores). 

Em todas estas hipóteses, observa-se que o constituinte não usou do 
termo afastamento como situação definitiva, mas sempre como situação 
provisória, ora como direito sem cominar qualquer sanção, ora como 
sanção na hipótese da suspensão das funções. 

Desse modo, não há como atribuir-se ao termo afastar-se, usado no 
Texto Maior, o sentido de exc1usão usado no Texto precedente. Desse 
modo, pertinente a questão: Qual seu significado então? 

Ao meu ver, a situação do militar mais jovem (menos de dez anos 
de carreira), ao se desincompatibilizar para concorrer ao cargo eletivo, 
enquadrar-se-á na condição de agregado para tratar de assuntos particula
res, ou seja, agregação não remunerada, e, passadas as eleições, caso 
eleito, passará para a inatividade de igual modo que o mais velho; caso 
contrário, poderá retornar à carreira, cessando sua condição de agregado, 
ou seja, momentaneamente inativo. 

Esta é a minha interpretação ao afastamento do militar para concor
rer ao cargo eletivo (art. 14, § 8º, inciso 1), impondo-se-lhe "o aproveita
mento da regra de hermenêutica, segundo a qual, na aplicação da lei, 
deve preferir-se a inteligência que melhor atenda à tradição do direito". 09 

De se lamentar, como já se falou, que o constituinte avançando no 
instituto de garantir a cidadania plena (ativa e passiva) tenha, ao prever o 
voto facultativo para os "maiores de dezesseis e menores de dezoito'\ 
vedado ao conscrito, durante o período do serviço militar obrigatório, o 
exercício da sua cidadania ativa (votar), de tal sorte que, ao estar nessa 
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situação ocorre, ao meu ver, uma injustificável suspensão de sua cidada
nia. 

De outro lado, certo é que para o conscrito concorrer ao cargo ele
tivo (cidadania passiva) haveria necessidade de o mesmo afastar-se do 
cumprimento de uma obrigação (servir a pátria) para o exercício de uma 
faculdade (eleger-se), portanto, a obrigação justifica a restrição absoluta, 
mas provisória. 

Outra vedação ao militar, enquanto no serviço ativo, é não poder 
filiar-se a partido político (art. 42, § 6º, da CF). Pela referida norma, '1

0 

exercício de atividade político-partidária é expressamente vedada ao mi
litar, sendo possível apenas àquele que se encontre na condição de agre
gado ou na reserva" 10. 

De consignar-se que a questão da filiação político-partidária, para o 
militar da ativa, já era expressamente preocupação do Texto Magno pre
cedente (art. 150, § 2º, .da CF/67), onde ficava afastada aquela exigência, 
como condição de elegibilidade. 

"A filiação partidária integra o conjunto das condições de elegibili
dade. O interessado, para filiar-se, deverá estar no pleno gozo dos seus 
direitos políticos (Lei nº 5.682, de 21-7-1971), o que também se exige 
para que participe de atividades partidárias, sujeitando-se o infrator à 
pena de detenção e multa (Código Eleitoral, art. 337). O interessado so
mente se torna candidato após a escolha do seu nome na convenção do 
Partido, cabendo a este providenciar o seu registro, através do Diretório 
da circunscrição em que se realizar a eleição (Código Eleitoral, arts. 87 e 
90)" 11 _ 

"Se é certo que o militar na ativa não pode exercer atividade políti
co-partidária, não é menos certo, contudo, que se lhe exigisse filiação 
partidária durante o efetivo exercício como condição de elegibilidade, 
que, no entanto, só poderia ser satisfeita mediante o seu afastamento. O 
Supremo Tribunal Federal entendeu desta forma, é dizer, sendo o militar 
da ativa alistável, é ele elegível. De outro lado, porque não pode ele fili
ar-se a partido político, fica-lhe dispensada essa exigência como condi
ção de elegibilidade, só ocorrendo a agregação a partir do registro da 
candidatura (Agravo de Instrumento nº 135.452-6-DF)" 10

. 

Em nível infraconstitucional, outras causas de inelegibilidade ocor
rem (§ 9º do art. 14 ), sendo oportuno o comentário do que dispõe a Lei 
Complementar nº 64 de 18 de maio de 1990. 
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Oportuna, a propósito, a doutrina de José Afonso da Silva, segundo 
a qual "Os direitos po1íticos negativos compõem-se, portanto, das regras 
que privam o cidadão, pela perda definitiva ou temporária (suspensão), 
da totalidade dos direitos políticos de votar e ser votado. bem como da
quelas regras que determinam restrições à elegibilidade do cidadão em 
certas circunstâncias: as inelegibilidades" 12

· 

E mais adiante, o mesmo autor, citando Dardeau de Carvalho, diz: 
"A suspensão dos direitos políticos é medida transitória e só dura en
quanto durar a causa que a determinou; cessada a causa - a incapacidade 
civil ou a condenação criminal cessam de pleno direito os seus efei
tos" 13

· 

É que, segundo o festejado mestre, o princípio que norteia a inter
pretação das normas relativas aos direitos po1íticos é o da plenitude do 
gozo desses direitos, dirigindo-a ''ao favorecimento do direito de votar e 
ser votado, enquanto as regras de privação e restrição hão de entender-se 
nos limites mais estreitos de sua expressão verbal, segundo as boas regras 
de hermenêutica" 14

· 

Quanto ao prazo de desincompatibi1ização relativo ao chefe do EM 
das FFAA, aos Chefes do EM da Marinha, do Exército e da Aeronáutica 
e aos Comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica (art. 1 º, II, "a", n. 
4, 6 e 7) e aos Comandantes do Distrito Naval, Região Militar e Zona 
Aérea (art. 1 º, III, "b", 2) para os cargos eletivos (inelegibilidades legais 
absolutas), entendo que o afastamento definitivo das funções não se 
ajusta à limitação para o militar ser eleito (art. 14, § 8º da CF). 

Ora, a Lei Maior assegurou ao militar que quiser concorrer ao car
go eletivo a agregação, se mais velho na carreira, ou o afastamento, se 
mais novo na carreira. A disposição infraconstitucional mencionada es
tatuiu o afastamento definitivo das funções e do cargo, o que fere, ao 
meu ver, o Texto Maior. É que, se o tratamento da elegibilidade do mili
tar foi disciplinado no Texto da própria Constituição Federal, falece 
competência ao legislador ordinário de impor restrições àquele direito já 
consagrado. 

Segundo a sistemática de inelegibilidades vigente, temos as inele-
gibilidades constitucionais (arts. 14, § 4º e segs., e 15 da CF) e as inele- \ 
gibilidades infraconstitucionais absolutas e relativas (art. 1 º da L.C. nº 
64/90). Assim, a indignidade com o oficialato, ou com ele incompatível, 
é exemplo de inelegibilidade legal absoluta, bem como o afastamento 
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definitivo de certos cargos ou funções corno desincompatibilização de 
que disciplina o art. 1 º da LC nº 64/90, nos vários casos nele previstos. Já 
os afastamentos provisórios, também estabelecidos no referido artigo, são 
exemplos de inelegibilidade legal relativa. Necessário, portanto, ao se 
tratar de inelegibilidade do militar, que haja uma interpretação coerente 
dentre as três inelegibilidades mencionadas, ou seja, entendo que o afas
tamento previsto nesta norma, para o militar, não pode ser o definitivo, 
mas sim o provisório, permitindo ao interessado que concorrer ao cargo 
eletivo retornar às suas funções ou cargo, caso não eleito. 

A indignidade com o oficialato ou a incompatibilidade com ele 
também decorrem ou de condenação criminal ou de fato administrativo
disciplinar. 

Tanto numa hipótese quanto noutra, fica o oficial sujeito à perda da 
patente por decisão do Tribunal Competente (Militar o Tribunal de Jus
tiça Militar ou, nos Estados que não possuem Justiça Militar, Civil o 
Tribunal de Justiça) pelo fato que gerou o processo (pena acessória ou 
infração ética correspondente). 

Os casos, então, que ensejam a perda da patente são os previstos no 
art. 98, I, II e III do CPM e os estatuídos na Lei 5.836, de 5 de dezembro 
de 1972. Aqui, cabe a ressalva que, se ainda não declarada a perda da 
patente por indignidade ou incompatibilidade do oficial, cujo fato gera
dor seja o crime, há de se reconhecer que a condenação criminal, en
quanto durar os seus efeitos, já o torna inelegível (art. 15, inciso 111, da 
CF). 

No Estado de São Paulo, a Lei nº 186, de 14 de dezembro de 1973, 
prevê a aplicação da lei federal nos mesmos moldes previstos para a de
claração de indignidade ou incompatibilidade com o oficialato. 

Desse modo, ao se apreciar as restrições à elegibilidade do militar, 
não há de se descurar da lição de Pedro Henrique Távora Niess: "Quando 
o § 9º do art. 14 da Lei Maior concede à Lei Complementar o poder de 
estabelecer outros casos de inelegibilidade, determina lindes a esse po
der, conforme dito preambularmente, nos termos que convém aqui lem
brar: a) que preveja casos diferentes daqueles já cuidados; b) que com a 
esses novos casos indique o prazo de cessação da privação da cidadania 
passiva; c) que esses outros casos sejam estabelecidos com a finalidade 
de proteger a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência 
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do poder econômico ou abuso do exercício de função, cargo ou emprego 
na Administração direta ou indireta" 15 . 

Consoante a mencionada lição, entendo que as alíneas "a" e "b" já 
seriam óbice para reconhecer incompatibilidade vertical entre as regras 
enunciadas na Carta Magna e as limitações absolutas do art. 1 º da Lei 
Complementar nº 64/90, daí socorrer ao interessado, nos casos mencio
nados, ao meu ver, o afastamento não definitivo de seu cargo ou função. 

De outra feita, injustificada a restrição ao conscrito de exercer a ci
dadania ativa - suspensão de votar - rn 2º, 2ª parte, do art. 14 da CF), não 
só pela faculdade aos que já tenham idade de dezessete anos, mas tam
bém porque a Constituição Cidadã estabeleceu aos analfabetos a irrestri
ção àquela modalidade de cidadania (respectivamente as alíneas "a" e "c" 
do inciso II, do § 1 º, do art. 14 da CF). 

Por fim, entendo que em nenhum momento quis o constituinte de 
1988 alijar o militar do exercício da cidadania plena, salvante a situação 
provisória do conscrito. 

38 Revista A FORÇA POLICIAL São Paulo nº 24 ouVnov/dez 1999 



li 1 

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 

01. PLÁCIDO E SILVA, De - "Vocabulário Jurídico", Ed. Forense, RJ, 
7ª ed., Vol. I e II, pág. 140; 

02. BASTOS, Celso Ribeiro e Martins, Ives Gandra "Comentários à 
Constituição do Brasil", Ed. Saraiva, 2º Vol., 1989, pág. 582; 

03. BASTOS, Celso Ribeiro e Martins, Ives Gandra Op. cit., pág. 583; 
04. BASTOS, Celso Ribeiro - "Curso de Direito Constitucional", Ed. 

Saraiva, 14ª ed., 1992, pág. 236; 
05. BASTOS, Celso Ribeiro e Martins, Ives Gandra - Op. cit., pág. 588; 
06. NIESS, Pedro Henrique Távora - "Direitos Políticos - Condição de 

Elegibilidade e Inelegibilidades 11

, Ed. Saraiva, 1994, pág. 36; 
07. NIESS, Pedro Henrique Távora idem, pág. 37; 
08. NIESS, Pedro Henrique Távora - idem, pág. 36/37; 
09. FRANÇA, Rubens Limongi - "Instituições de Direito Civil", Ed. Sa

raiva, 2ª ed., 1991, pág. 36; 
10. BASTOS, Celso Ribeiro e Martins, Ives Gandra - Op. cit., 3º vol., T. 

III, 1992, pág. 254; 
11. NIESS, Pedro Henrique Távora - Op. cit., pág. 31/32; 
12. SILVA, José Afonso da - "Curso de Direito Constitucional Positivo", 

p. 334; 
13. SILVA, José Afonso da - idem, pág. 339; 
14. SILVA, José Afonso da - idem, pág. 335; 
15. NIESS, Pedro Henrique Távora Op. cit., pág. 64. 

Revista A FORÇA POLICIAL São Paulo nº 24 out/nov/dez 1999 39 





,1 1 

V. ANTIGAS CORPORAÇÕES POLICIAIS 

WALDYR RODRIGUES DE MO
RAES. Professor Titular da Escola de 
Engenharia Mackenzie e Engenheiro 
efetivo do Departamento de Águas e 
Energia Elétrica. 

SUMÁRIO 
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Corpo de Policiamento Feminino: 13. Corpo Especial de Vigilância No
turna; 14. Companhia de Menores; Bibliogrc~fia. 

1. GUARDA POLICIAL 

Ao iniciar suas atividades, a Guarda Municipal Permanente polici
ava São Paulo, Santos e Campinas. Para policiar as demais cidades e vi
las foi criada em 12 de outubro de 1834 a Guarda Policiai29

• A Lei 31 ( ou 
12/36), de 23 de fevereiro de 1836, fixou sua organização. Em janeiro de 
1839 a Guarda Policial tinha um efetivo fixado de 170 homens e um efe
tivo real de 88 homens. Até 1842 esta guarda ficou desativada. 

Em 16 de abril de 1842, o Barão de Monte Alegre, Presidente da 
Província de São Paulo, baixou o regulamento da Guarda Policial. Ela 
seria organizada por Termo e ficaria subordinada ao Delegado de Polícia. 
Faziam parte da Guarda todos os cidadãos isentos dos serviço das armas 
(serviço militar). 

29 A Guarda Policial da Província de São Paulo foi criada pelo decreto regencial de nº 9, 
de 25 de junho de 1834. 
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A Guarda foi organizada por companhias. A companhia era cons
tituída por seções, e estas por esquadras. A Câmara Municipal alistava os 
guardas policiais, e os delegados nomeavam os comandantes e distribuí
am os efetivos. Pelo regulamento de 1845 cabia à Câmara Municipal 
distribuir os efetivos. 

A companhia tinha no máximo 80 homens e no mínimo 40, um ca
pitão como 1 º. comandante e um tenente como 2º. comandante. A seção 
tinha como comandante um alferes ou um primeiro-sargento e contava 
com efetivo de 11 a 39 guardas. A esquadra, comandada pelo cabo de 
esquadra, tinha um efetivo de 8 a 1 O homens. 

O regulamento de 22 de junho de 1850, lei 22, retirava das Câma
ras Municipais a atribuição de alistar os guardas e distribuir os efetivos. 
Por esse regulamento haveria uma companhia na sede de Delegacia de 
Polícia, uma seção na sede de Subdelegacia e uma esquadra em cada 
Quarteirão Policial. 

Nova alteração no regulamento ocorreu em 14 de abri] de 1863, 
pela lei 11. De 1863 a 1866, a Guarda Policial teve vários regulamentos, 
ora alterando a organização e os efetivos, ora alterando a subordinação. 
Em outubro de 1864, a Guarda Policial só tinha conseguido alistar 195 
homens. 

Em 26 de março de 1866, foi criada a Guarda Municipal da Provín
cia e extinta a Guarda Policial. A Guarda Municipal da Província foi ex
tinta em 22 de fevereiro de 1868. Em 1942, o Governo do Estado, pelo 
decreto-lei 12755, de 17 de junho, tentou reorganizar uma nova Guarda 
Policial, porém não teve êxito nessa iniciativa. A Guarda seria custeada 
pelo Estado e pelo Município, subordinada ao Delegado de Polícia, e 
comandada por oficiais reformados das Forças Armadas ou da Força Po
licial, em comissão .. O efetivo estadual previsto era de 313, 427 e 1564 
guardas, respectivamente, de 1 a, 2ª e 3ª classe. 

2. COMPANHIA DE GUARDAS MUNICIPAIS 

Em 1836, a Província de São Paulo abrangia as áreas correspon
dentes aos atuais estados de São Paulo e Paraná. O efetivo da Guarda 
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Municipal Permanente era reduzido, e o policiamento das cidades e vilas 
do interior era efetuado pelas antigas corporações. 

Para policiar a denominada região da Mata, ao longo da estrada 
São Paulo-Rio Grande do Sul, foi organizada uma Companhia de Guar
das Municipais. Essa Companhia foi constituída com um capitão, um 
primeiro-sargento, 4 cabos e 45 soldados, ao todo 51 homens. 

Uma segunda Companhia de guardas municipais foi criada em 
1837 para atuar na região do Campo de Pa]mas. Esta Companhia tinha 
efetivo idêntico ao da Companhia da Mata, isto é, 51 homens. Além de 
policiar aquela área, esta Companhia devia pacificar os índios. Em 1841 
a Companhia do Campo das Palmas recebeu mais 1 O soldados, um cape
lão, um cirurgião, um corneta e um mestre-ferreiro. 

Em 1844 foi extinta a Companhia da região da Mata, e em 1845 foi 
extinta a Companhia da região do Campo das Palmas. As áreas de Pal
mas e da Mata pertenciam à 5ª. Comarca paulista, hoje estado do Paraná, 
sendo que a Companhia das Palmas estacionava em Guarapuava e a 
Companhia da Mata em Rio Negro. Essas Companhias prestaram gran
des serviços no povoamento do interior paulista. Comandou a Compa
nhia das Palmas o Capitão Hermógenes Carneiro Lobo Ferreira, no perí
odo de 1839 a 1840. 

3. COMPANHIA DE PEDESTRES 

Em 1850, para um efetivo proposto de 300 homens, o Corpo Muni
cipal Permanente não conseguiu preencher 74 vagas, por falta de volun
tários. Para minorar a situação o governo da Província criou a Compa
nhia de Pedestres visando auxiliar o Corpo dos Permanentes, oferecendo 
aos voluntários à nova corporação vantagens pecuniárias. 

A Companhia de Pedestres foi criada pela Lei 22, de 22 de junho 
de 1850, com um efetivo inicial de 25 homens, cujas atribuições ficaram 
definidas no regulamento de 18 de dezembro de 1851. A Companhia 
policiava o centro da cidade e dava guarda aos sentenciados empregados 
em obras públicas. 
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Os policiais da Companhia usavam fardamento preto, sem vivos, 
com botões brancos e boné preto sem enfeites. No policiamento manti
nham a pistola e a espada. 

A Companhia estava subordinada ao Chefe de Po1ícia, a quem ca
bia engajar as praças e organizar a escala de serviço. Ela podia ser utili
zada para prender escravos evadidos e auxiliar na extinção de incêndios. 
A Companhia era comandada por um primeiro-sargento e adida ao Corpo 
Municipal Permanente. 

Dois anos depois de criada, a Companhia foi extinta, por falta de 
verba orçamentária para sua manutenção. 

4. CORPO POLICIAL PROVISÓRIO 

O Corpo Policial Provisório foi criado em 1 º. de abril de 1865, pela 
Lei 36, para substituir o Corpo Municipal Pennanente, que tinha partido 
para a campanha contra o Governo do Paraguai. Essa lei mandava organizar 
o Corpo Policial Provisório nos termos da lei 23 de 1864, com efetivo de 
400 homens. Em 1867, o Corpo Policial Provisório também partiu para o 
Paraguai e foi substituído pela Guarda Municipal da Província. 

O Corpo Policial Provisório foi organizado com efetivo de 80 homens 
sob o comando do Tenente Manoel Ornellas. Em 26 de março de 1866, o 
efetivo aumentou para 300 homens (Lei 29 de 1855). 

Foi com esse novo efetivo que, em 1 O de abril de 1867, o Corpo foi para 
o Paraguai, sob o comando do Tenente-Corone] Antônio José Fernandes Braga. 

Em 1868 regressaram do Paraguai os Corpos Municipal Pennanente e Po
licial Provisóiio. Nesse ano, esses Corpos Policiais foram extintos e seus ele
mentos aproveitados na organização do Corpo Policial Permanente, recém
c1iado. O Corpo Policial Provisótio foi extinto pela Lei 53, de 15 de abril de 1868. 

5. GUARDA MUNICIPAL DA PROVÍNCIA 

Em 1866, o Corpo Municipal Permanente estava no Paraguai em 
operações militares incorporado ao Exército Brasileiro. Nesse mesmo 
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ano foi extinta a Guarda Policial e criada a Guarda Municipal da Provín
cia (Lei 23 de 26 de março de 1866). 

O Governo para a Guarda Municipal da Província fixou o seguinte efe
tivo: 1 O alferes, 52 sargentos, 95 cabos e 653 soldados, ao todo 81 O homens. 
O prazo de alistamento era de cinco anos. Os alferes eram nomeados pelo 
Presidente da Província por indicação do Chefe de Polícia Civil. Os sargentos 
e cabos nomeados pelo Delegado de Polícia. Os guardas eram alistados nos 
te1mos da Lei 602, de 1850. A Guarda Municipal policiou todas as localida
des da Província até 22 de fevereiro de 1868, quando foi extinta. 

A Guarda Municipal da Província foi extinta pela Lei 11, de 22 de feve
reiro de 1868. O policiamento da Província de São Paulo passou a ser exerci
do pelo Corpo Policial Permanente. 

6. GUARDA LOCAL 

A Lei 44, de 2 de abril de 1871, criou a Guarda Local com um efetivo 
de 500 homens. A polícia local era composta de voluntários que serviriam na 
localidade de sua residência. Apesar dos esforços dos diligentes, esta Guarda 
nunca conseguiu completar o seu efetivo, por falta de voluntários. 

A polícia sempre teve dificuldade com o voluntariado e com a discipli
na dos seus componentes. A partir de 1877, esta Guarda Local praticamente 
deixou de existir. 

A Lei 27, de 10 de março de 1888 extinguiu a Guarda Local, e suas 
atribuições foram transferidas para o Corpo Policial Pennanente:m. O efetivo 
da polícia local foi fixado em 1871, 1876 e 1884 em, respectivamente, 500, 
700 e 800 homens. 

7. LEGIÃO PAULISTA -1924/1927 

A Legião Paulista foi criada logo após o término da Revolução de 
1924. A Legião era uma entidade civil com objetivo cívico-cultural e 

30 O Corpo Policial Permanente assumiu as funções da extinta Guarda Local a partir de 
1 º. de julho de 1888. 
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para auxiliar a Força Pública no policiamento. Para isso, a Legião foi 
organizada por Comarca, tendo em cada município um acantonamento 
que supervisionava os postos de legionários; cada posto era composto de 
um chefe e trinta legionários. Os legionários, todos voluntários, eram 
distribuídos por três escalões: 1 º. para operações militares fora do âmbito 
do Estado e policiamento em geral; 2°. para operações militares do âm
bito do Estado e policiamento em geral; e, 3°. para policiamento em ge
ral. Postos de legionários foram organizados em todos os municípios do 
Estado. Dois Batalhões de Legionários Paulistas foram criados, o 1 º. em 
Botucatu e o 2°. em Itapetininga. Na Capital, a Legião Paulista tinha uma 
Companhia Isolada e 30 Seções de Legionários. Esses voluntários foram 
destacados para os municípios que eram policiados pelas unidades de 
Força Pública que estavam em operações de guerra nos Estados do Cea
rá, Bahia, Paraná, Mato Grosso e Santa Catarina. 

Capitães comandavam os Acantonamentos, e Tenentes os Postos. 
Oficiais e graduados da Força Pública, da ativa ou reformados, serviram 
como comandantes ou instrutores das unidades da Legião31

• Uma Com
panhia de Legionários participou da Campanha de Goiás. 

Em 17 de março de 1927, o Boletim Geral 36, da Força Pública, de 
16 de fevereiro de 1927, determina que o policiamento efetuado na Ca
pital e em Santos pela Legião sejam substituídos por elementos do 6°. e 
do 7°. Batalhão de Infantaria da Força Pública. A Companhia de Legio
nários de Santos é incorporada ao 6°. Batalhão. 

Em 19 de março, os voluntários dos 1 º. e 2°. Batalhões de Legioná
rios são substituídos pelos 3°. e 4 º. Batalhões de Infantaria, no serviço de 
policiamento. 

Quando incorporados à Força Pública, os legionários usam o res
pectivo uniforme, tendo no boné o distintivo da Legião encimado pelo 
número do Batalhão ao qual estavam adidos. 

8. GUARDA NOTURNA 

A Guarda Noturna foi criada para auxi1iar a Guarda Civil e a Força 
Púb]ica no policiamento noturno. Não era uma organização oficial, e seu 

31 Boletim Geral 140 da Força Pública de 1 º. de julho de 1926. 
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regulamento foi aprovado pelo Decreto 7832, de 25 de abril de 1936. A 
Guarda Noturna era fiscalizada pela Polícia Civil. Em 2 de março de 
1954, pelo Decreto 6330, a Guarda Noturna foi transformada em uma 
entidade autárquica estadual. 

Pela Lei 2720, de 3 de agosto de 1954, o governador Lucas No
gueira Garcez extinguiu a Guarda Noturna, e os seus 596 guardas notur
nos foram incorporados à Guarda Civil de São Paulo, formando o Agru
pamento de Policiamento Noturno. 

9. POLÍCIA ESPECIAL 

Em 21 de junho de 1935, pelo Decreto 7221, foi criada a Polícia 
Especial do Estado de São Paulo, subordinada à Superintendência da 
Ordem Social e Política e destinada a intervir com presteza e eficiência 
nos casos graves de perturbação pública. 

A Polícia Especial foi organizada com um comandante, um subco
mandante, 1 O chefes-de-grupo, 1 O subchefes-de-grupo, 200 policiais, um 
almoxarife e 10 serventes, sempre nomeados em comissão. 

Com a reorganização de 21 de junho de 1939, Decreto 10322, fo
ram acrescidos à Polícia Especial 3 chefes-de-grupo, 3 subchefes-de
grupo, 16 auxiliares de grupo e 48 policiais. A Polícia Especial ficou 
organizada em 8 Grupos de Choque, sob a superintendência do Chefe da 
Casa Militar Em 21 de dezembro de 1939, Decreto 10882, ficou a Polícia 
Especial subordinada ao Chefe de Polícia. 

Pelo artigo 22 das Disposições Transitórias da Constituição Esta
dual de 1947 foi extinta a Polícia Especial, ressalvando-se os direitos de 
seus componentes, enquanto que pela Lei Estadual 327, de 14 de julho de 
1949, os chefes e subchefes de grupo foram absorvidos pela Guarda Civil 
como inspetores. 

Os demais membros da Polícia Especial, ou voltaram para a corpo
ração de origem, ou foram absorvidos pela Polícia Civil. Os inspetores 
oriundos da Polícia Especial foram rapidamente assimilados pela Guarda 
Civil, e um deles, João Silvério Sobrinho, assumiu mais tarde o comando 
da Guarda Civil. 
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10. POLÍCIA MARÍTIMA E AÉREA 

A origem da Polícia Marítima e Aérea está no Decreto Federal 121, 
de 25 de novembro de 1892, que criou a Polícia Marítima do Porto de 
Santos. O Decreto 395, de 7 de outubro de 1896, autorizava ao Estado 
executar o previsto na Lei 426 de 31 de julho de 1896. A Seção de Polí
cia do Porto de Santos recebeu o seguinte efetivo: um oficial, 2 ajudan
tes, um maquinista, um patrão e 3 marinheiros 32

. 

A Lei 1254 de 16 de setembro de 1911 reorganizou a Polícia Marí
tima dos Portos do Estado e fixou o seguinte efetivo: um oficial, 2 aju
dantes, 2 escriturários, 6 agentes, 2 maquinistas, 2 patrões, 1 O remeiros e 
um servente. 

Em 15 de março de 1915, pelo Decreto 2559, a Polícia Marítima 
recebia o seguinte efetivo: um diretor-geral, um oficial, 2 escriturários, 
20 agentes, 2 patrões, 2 maquinistas, 10 remeiros e um servente 33. 

Pela Lei 2559, de 15 de março de 1924, a Repartição de Polícia 
Marítima do Porto de Santos teve sua denominação mudada para Inspeto
ria de Polícia Marítima do Porto de Santos, anexa à Delegacia. de Polícia 
Marítima 34

. 

A Divisão de Polícia Marítima, Aérea e de Fronteiras do Departa-

mento Federal de Segurança Pública teve origem no Decreto Federal 

20552B, de 1946, que pelo Decreto 16494, de 19 de dezembro de 1946, 

reorganizou a antiga Polícia Marítima do Porto de Santos em Inspetoria 

de Polícia Marítima do Porto de Santos 35. Um convênio entre o Estado e 

32 No início do sécu)o dirigia a Polícia Marítima o oficial externo Capitão Sebastião 
Lorena, reformado em 1906. O sucessor do Capitão Lorena foi o Guarda-Mor João 
Lobo Viana, que em 1912 foi substituído pelo Major João Batista Rost que exerceu o 
cargo até 1916. 
:n Em 19 J 6, o cargo de Inspetor da Alfândega foi exercido pelo Senhor Antônio Ber
nardo da Costa. 
34 O major Vítor Vieira Barbosa chefiou a Polícia Marítima de 1922 a 1936, sendo 
substituído pelo Major Júlio César de Toledo Murat; exonerado em dezembro de 1936, 
voltou a chefia em 1938, que exerceu até abril de 1938, quando faleceu em um acidente 
automobilístico. Entre 1937 e 1938 chefiaram a Polícia Marítima os senhores Raul 
Jordão de Magalhães e depois o Senhor NicoJino Primavera. 
35 Data em que foi organizada e estruturada a Polícia Marítima e Aérea. 
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a União autorizou o Estado a exercer, na sua jurisdição, os serviços de 

policiamento marítimo, aéreo e de fronteiras. 

Em 27 de outubro de 1952, a Inspetoria recebeu o nome de Divisão 

de Polícia Marítima e Aérea dos Portos do Estado de São Paulo. Anos 

mais tarde, pelo Decreto-Lei 168, de 1 O de dezembro de 1969, a Polícia 

Marítima, Aérea e de Fronteiras foi transformada em Superintendência 

de Policiamento Marítimo e Aéreo da Guarda Civil. Efetivo desta Su

perintendência: 762 homens 36
. 

11. POLÍCIA FERROVIÁRIA 

Em 29 de dezembro de 1964, o Decreto 44209 criava o Contin

gente de Policiamento de Estradas de Ferro da Força Pública. Sob o co

mando do Capitão João Máximo de Carvalho Neto, o contingente iniciou 

as suas atividades na Estrada de Ferro Sorocabana., em fevereiro de 

1965. Posteriormente, toda a rede da FEPASA foi policiada pelo contin

gente O efetivo do contingente era de um capitão, 3 tenentes e 90 praças. 

Em 23 de novembro de 1966 (Lei 95/47), o contingente foi trans

formado em grupamento com duas companhias (173 homens na 1 ª. Cia, e 

142 na 2ª. Cia.) e um pelotão de serviços (com 27 homens). O efetivo do 

grupamento era de um major, 3 capitães, 8 tenentes e 330 praças. Em 

junho de I 966 foi criado o Destacamento de Rio Claro, e, em julho de 

1967 o Destacamento de Sorocaba. 

Com a formação da Polícia Militar, o Grupamento, em 1 º. de março 

de 1971, foi transformado no 27º Batalhão Policial e, posteriormente, 

36 Dirigiram a Polícia Marítima os senhores José Joaquim da Cruz Secco ( 1938), Bento 
de Oliveira Guimarães ( 1946), Francisco José de Nevoa, Manoel Ribeiro, Capitão Álva
ro Pereira, Capitão Oberdan de Nicola, Mqjor João Jerônimo de Aquino, Nilo Miranda, 
José Roberto Nery Machado, Major João Luiz Barcelos Lessa Azevedo, Major Luiz 
Sebastião Malvásio e M,\jor Geraldo Aparecido Correia (lista incompleta). 
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transferido para São José dos Campos. Em 1975 recebeu o nome de 1 º. 

Batalhão de Polícia Militar do Interior. 

12. CORPO DE POLICIAMENTO FEMININO 

Na França, as mulheres trabalham na polícia desde antes da Segun
da Guerra Mundial. Na década de 50, as polícias femininas surgiram em 
quase todos os países. Primeiro na Indonésia, Estados Unidos, Alemanha, 
Reino Unido, Áustria, Dinamarca, Canadá e Itália e daí surgindo em ou
tros países. No Brasil, as policiais femininas paulistas foram as pionei
ras .. 

Em São Paulo, o governador Dr. Jânio da Silva Quadros, pelo De
creto 24548, 12 de maio de 1955, criou o Corpo de Policiamento Especi
al Feminino. A iniciativa de organizar a Polícia Feminina foi da Dra. 
Hilda Macedo, do Instituto de Criminalística, e da Dra. Estér Figueiredo, 
da Universidade de São Paulo. 

O Corpo de Policiamento Feminino foi criado com um efetivo de 
50 mulheres. Pelo Decreto 25383, de 17 de dezembro de 1955, o efetivo 
foi ampliado para 100 mulheres. A primeira comandante foi a Dra. Hilda 
Macedo, e a primeira subcomandante a Pro-F. Eurydice da Silva Costa. A 
Polícia Feminina foi instalada na Rua dos Guaianazes, 1112, em São 
Paulo. 

Em 15 de janeiro de 1959, pela Lei 5235, a Polícia Feminina foi 
desmembrada da Guarda Civil. Essa mesma Lei fixou o seguinte efetivo: 
um comandante, um subcomandante, 3 assistentes, 5 chefes-de-grupo, 70 
policiais de 1 ª. e 2ª. classes, e 70 policiais de 3ª. classe e aspirantes. To
tal: 150 mulheres. 

Pelo Decreto-Lei 168, de 1 O de dezembro de 1969, a Polícia Femi
nina foi transformada em Superintendência de Policiamento Feminino da 
Guarda Civil. Efetivo da Superintendência: 626 Guardas-Civis femini
nas, sendo l Inspetor Chefe Superintendente, 1 Inspetor Chefe de Agru
pamento, 3 Inspetores Chefes de Divisão, 70 Inspetores, 70 Subinspeto
res, 80 Guardas civis de classe distinta e 441 Guardas-Civis. Porém, esse 
efetivo não chegou a ser completado, pois o Decreto-Lei 217, de 8 de 
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abril de 1970, determinou que a Superintendência de Policiamento Femi
nino passasse a ser o 33º. Batalhão Policial da Polícia Militar. No 33°. 
Batalhão de Policial foram incluídas 126 policiais femininas, sendo 1 
Tenente-Coronel, 1 Major, 2 Capitães, 4 Primeiros Tenentes, 58 Segun
dos Tenentes, 36 Primeiros Sargentos e 22 Segundos Sargentos. 

Atualmente o policiamento feminino é exercido pelo Comando de 
Policiamento Feminino, que é constituído de 5 batalhões, todos com sede 
em São Paulo. 

13. CORPO ESPECIAL DE VIGILÂNCIA NOTURNA 

Com o Decreto 26345, de 30 de agosto de 1956, o Governador de 
São Paulo, Dr. Jânio da Silva Quadros, instituiu, no Serviço de Policia
mento da Guarda Civil, o Corpo Especial de Vigilância Noturna, com 
efetivo de 2000 guardas. Este Corpo deveria exercer as suas atividades 
entre 22 horas e 6 horas. A atividade do Corpo foi efêmera, e o contin
gente foi absorvido pelo Serviço de Policiamento da Guarda Civil. 

14. COMPANHIA DE MENORES 

A lei de 5 de julho de 1869 criava uma Companhia de Menores, 
anexa ao Corpo Policial Permanente, com efetivo de 60 menores, para 
atender os filhos e órfãos dos cidadãos que ativamente participaram dos 
batalhões de Voluntários da Pátria. Também atendia os filhos de milita
res e policiais que participaram da Guerra do Paraguai 

Em 3 de janeiro de 1874, a Companhia de Menores, sob o nome de 
Instituto de Educandos Artífices, foi organizada e regulamentada. O re
gime era de internato, e os menores recebiam instrução militar adaptada e 
ensino profissional. Cabia à Companhia de Menores preparar educandos 
para as fileiras do Corpo Policial. O fundador desse Instituto foi o Coro
nel Nuno Luiz Belegarde. O Instituto foi, inicialmente, aquartelado na 
rua do Gasômetro, sendo posteriormente transferido para o prédio de 
propriedade do Dr. João Tobias de Aguiar. 
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O Instituto tinha cinco oficinas diferentes, nas quais os menores re
cebiam aprendizado profissional, caso não quisessem seguir a carreira 
policial-militar. Os educandos recebiam ainda instruções de língua por
tuguesa, aritmética, geometria, mecânica aplicada às artes industriais, 
música, ginástica e instrução militar. 

Em 1877, o número de menores foi elevado de 60 para 100. Em 
1884, cessou as suas atividades a Companhia de Menores, Instituto dos 
Educandos Artífices, por fa]ta de verba orçamentária. Esse Instituto foi a 
primeira escola profissional do Estado. 
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VI. QUANDO ATIRAR? O CONCEITO.AMERICANO DO USO 
DE FORÇA LETAL 

DÉCIO JOSÉ AGUIAR LEÃO. Jº 
Tenente da Polícia Militar do Estado 
de São Paulo e Instrutor de Tiro da 
Academia de Polícia Militar do Barro 
Branco (APMBB); lotado na Assesso
ria Policial Militar da Prefeitura Mu
nicipal de Süo Paulo (APMPMSP). 

Os constantes avanços sociais e legais exigem cada vez mais o pro
fissionalismo e seriedade do trabalho policial. Comportamentos empíri
cos, rústicos, baseados na coragem e valentia do policial não são mais 
aceitos pela sociedade que nós protegemos, pois cada vez mais consci
entes de seus direitos, os cidadãos desejam da sua Polícia um trabalho 
técnico e legalista. 

Dentro desse avanço, os conceitos de Polícia Comunitária e uso de 
técnicas não-letais se difundem no serviço policial mundial e agora, mais 
necessário do que nunca, na nossa Polícia Militar. Mas o avanço da cri
minalidade não acompanha os direitos humanos, e a violência do crimi
noso é cada vez maior. 

Surge então a grande questão: Quando atirar? Quando o policial 
deverá ( ou terá que) usar a força letal para conseguir a manutenção da lei 
frente a uma violência exagerada por parte de um agressor da sociedade? 

É uma hipocrisia dizer que o policial nunca deverá usar sua arma 
de fogo ou que o bom policial jamais precisará usar de força letal em seu 
serviço; e urna ignorância da realidade social brasileira dizer que o poli
cial deveria patrulhar as ruas desarmado. 

Os policiais norte-americanos identificaram que o ser humano em 
urna situação de estresse, perde o seu raciocínio intelectual, trabalhando 
apenas com seu raciocínio instintivo ou através de seu condicionamento 
psicomotor. Dessa forma, em uma possível situação de perigo, onde o 
policial entra em um comportamento de estresse, seu conhecimento inte-
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lectual de quando atirar fica prejudicado. O policial sabe que só pode agir 
com força letal se sua situação se enquadrar dentro das excludentes de 
criminalidade, como a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever 
legal, etc., mas como visualizar e identificar essa situação na iminência 
de um tiroteio, sob estresse? Se para os juristas essas situações podem ser 
passíveis de interpretações diversas, jurisprudências e opiniões contradi
tórias que são discutidas por dias, meses e até anos, como poderá o poli
cial decidir o certo em uma fração de segundo? 

1. QUANDO USAR A FORÇA LETAL 

Nos Estados Unidos, o Instituto de Treinamento Policial da Uni
versidade de Illinois desenvolveu, em 1992, uma pirâmide de uso de for
ça crescente, chamada de "Modelo de Uso de Força", adotado nos seus 
cursos policiais (figura /). Esse modelo sugere uma resposta do policial 
de acordo com sua percepção do comportamento do suspeito que está 
sendo abordado, que vai desde um controle do suspeito por cooperação, 
quando ele fica submisso às ordens do policial, até o uso de força letal 
quando o suspeito age atacando com ameaça de agressão letal. Apesar de 
bem aceito entre os norte-americanos, esse quadro ainda deixa dúvidas 
quanto à percepção do policial em relação à atitude do suspeito. 

Figura I - Modelo do uso de força da Universidade de Illinois, EUA 
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Podemos entender essa dificuldade de leitura de ambiente e identi
ficação da decisão correta a ser tomada, se compararmos a visualização 
da situação em três fases: branca, cinza e preta (figura 2). Uma situação 
visivelmente branca ou preta seriam aquelas claramente identificáveis, 
onde o policial tem a certeza de atirar ou não atirar. O problema surge 
quando a situação é cinza. O cenário se confunde, e a identificação não é 
clara. É nesse momento que ocorrem as tragédias de morte de pessoas 
inocentes e a morte de policiais por não se defenderem a tempo: um vulto 
dentro da residência, a carteira no bolso de trás, sacada bruscamente, o 
carro que passou direto pelo bloqueio policial.. .era para atirar ou arriscar 
a vida? 

Figura 2 - Visualização de situações 

NÃO ATIRAR! 

Um modelo bem aceito e divulgado entre as corporações policiais 
norte-americanas, particularmente pelo FBI, a Polícia Federal dos EU A, 
é o chamado "Triângulo de Decisão de Uso de Força Letal" ou simples
mente "Triângulo do Tiro". O triângulo do tiro é um método didático de 
ensinar aos novos policiais quando eles devem usar sua arma de fogo em 
uma ação policial, identificando corretamente a visualização cinza da 
ocorrência. 

2. O TRIÂNGULO DO TIRO 

Esse modelo coincide perfeitamente com a legislação e não há di
vergências dessa teoria com os aspectos legais de atirar ou não em uma 
ação policial. A diferença está na forma de identificar o momento certo 
de usar a força letal, sem desrespeitar a lei. O ensinamento jurídico ensi
na o policial a visualizar o momento do uso de força letal sob as vistas da 
lei, enquanto o modelo do triângulo do tiro ensina sob o ponto de vista 
TÁTICO. 
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O triângulo do tiro prevê que o policial só pode usar a força letal, 
ou seja, usar sua arma de fogo, se visualizar um agressor que o esteja 
atacando ou atacando a um outro cidadão com habilidade, oportunidade e 
perigo (figura 3). 

Figura 3 - Triângulo do tiro 

PERIGO 

A HABILIDADE é compreendida como os meios físicos que capa
citem um agressor a provocar no policial ou em outro cidadão uma agres
são letal. Pode ser uma arma de fogo, faca ou até mesmo sua força física 
ou capacidade de luta corporal. É importante ressaltar que o conceito da 
habilidade envolve não apenas a posse de um armamento, mas também a 
condição de saber usá-lo. Por exemplo, não poderia se enquadrar nessa 
situação, um agressor que empunha um fuzil pelo cano, atacando como 
se fosse um porrete ou uma faca nas mãos de uma pessoa muito idosa, 
que mal pode se movimentar. 

A OPORTUNIDADE compreende o potencial do agressor em usar 
sua habilidade naquele momento de agressão letal. O uso de força letal 
contra um agressor portando uma faca pode ser justificado se ele estiver a 
alguns metros do policial, quando teria a oportunidade de usar sua arma 
branca; mas a mesma ação não se aplica se o agressor, com a mesma 
arma, estiver a uma distância maior ou separado do policial por uma gra
de, por exemplo, quando perderia então a oportunidade de agir com 
aquela habilidade. 

O PERIGO é a constatação da intenção de agressão do suspeito 
contra o policial ou outro cidadão, com habilidade e oportunidade de 
causar mal físico letal. 
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É essencial a presença desses três fatores para configurar tatica
mente e legalmente uma situação em que justifique o uso de força letal 
por parte do policial. A ausência ou quebra de um desses três elementos 
já é suficiente para o policial não atirar. 

Alguns exemplos da quebra do triângulo do tiro: 
1) O policial identifica um suspeito annado e próximo a ele. Existe 

a habilidade e a oportunidade, mas ainda não se configurou o perigo, 
pois o suspeito ainda não demonstrou intenção de agressão. O policial 
não pode atirar. Situação real ocorreu em 1996, durante uma ocorrência 
de roubo a banco na Avenida Paulista, quando um policial militar atirou 
pelas costas em wna pessoa armada, achando tratar-se de um assaltante. 
Era um policial civil, que estava atendendo à mesma ocorrência. 

2) O policial identifzca um suspeito armado, próximo a ele, que faz 
menção de atirar ou mesmo atira contra o policial, mas em seguida lar
ga a arma no chão e avança desarmado. Não se justifica atirar a partir 
desse momento, pois, apesar do perigo e da oportunidade, perdeu-se a 
habilidade, situação que pode ser contida com o uso de técnicas não
letais. 

3) Em um presídio rebelado, um detento armado de faca, atrás das 
grades, ameaça atacar um policial. Não se justifica atirar, pois, apesar 
de haver a habilidade e o perigo, não há a oportunidade do agressor em 
agir, pois está confinado em uma cela. 

4) Um veículo passa em alta velocidade por um bloqueio policial, 
não obedece à ordem de parada, quase atropela um policial e foge. Não 
se justijzca atirar. Houve a habilidade ( o carro como arma letal) e o pe
rigo ( intenção do suspeito), mas se perdeu a oportunidade ( distância do 
agressor para agir contra o policial) quando o carro se afastou do blo
queio. 

É importante frisar que o triângulo do tiro deve se formar em rela
ção ao agressor, e não ao policial. A oportunidade não se refere ao poli
cial estar em condições de atirar, mas sim ao agressor ter a chance de 
agir, o que não significa uma liberação de tiro, mas a configuração legal 
de atirar. 

Por exemplo, um agressor toma uma pessoa como refém, apontan
do a arma em sua cabeça e ameaçando matá-la. Formou-se o triângulo do 
tiro: há a habilidade, a oportunidade do agressor em atingir um inocente e 
o perigo (a intenção). O policial, como agente da lei, pode usar a força 

Revista A FORÇA POLICIAL São Paulo nº 24 ouUnov/dez 1999 59 



letal, mas a configuração da situação não lhe permite agir sem equipa
mentos adequados, armamento especializado e o emprego de alternativas 
táticas mais adequadas para salvar a vida do refém, corno a negociação. 

Em seu trabalho de manutenção da lei e da ordem, o policial não 
deve buscar artifícios ou justificativas para o uso da sua arma de fogo. 
Tiros de advertência, tiros de intimidação e outras explicações para urna 
ação com armamento de fogo sem a devida configuração da necessidade 
do uso de força letal devem ser repudiados e combatidos. A arma é um 
instrumento de trabalho para dar condições ao policial de reagir contra 
uma agressão letal e não uma alternativa de apito ou de coação psicológi
ca. Agindo com disciplina tática, o policial terá, com certeza, a garantia 
de agir dentro da lei e dentro das exigências da sociedade. 

O policial deve sempre procurar quebrar o triângulo do tiro e assim 
evitar o uso da força letal. Configurado o triângulo do tiro, o policial tem 
ainda a opção de comandar, por exemplo, "Polícia, largue a arma" ao 
agressor, ou, contra um suspeito armado de faca, recuar e pôr obstáculos 
para o avanço do agressor. O policial tem ainda, em determinadas situa
ções, as opções do uso de armas não-letais, como a tonfa ou agentes 
químicos; do apoio de outros policiais; e sempre, sempre, sempre agir 
abrigado em situações de risco previsível. É essencial que o policial te
nha consciência de que a sua proteção não é atirar primeiro, mas sim o 
uso de abrigos e coberturas. 

3. TREINAMENTO 

O treinamento dos policiais para o emprego correto do triângulo do 
tiro visa capacitá-los a fazer leituras de ambiente de forma rápida e preci
sa. A rapidez na identificação da situação é urna habilidade fundamental 
para o policial não morrer e não ser preso por um crime não justificado. 

Urna boa opção de treinamento são as técnicas do X-Y-À (lâmbida) 
e das figuras e cores (figura 4). Em urna pista simples, com diversos al
vos a frente, marcados com as letras X, Y e À, o policial receberá, segun
dos antes de iniciar o exercício, qual alvo é o agressor. Os desenhos das 
três letras são muito semelhantes, forçando o atirador a visualizar não 
apenas alvos à sua frente, mas identificar em quais ele pode atirar. 
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Figura 4 - Figuras para treinamento de identificação e decisão 

X 

O exercício de figuras e cores é semelhante, mas aumenta-se o grau 
de dificuldade colocando-se, em vez das letras, diversas figuras geomé
tricas com cores diferentes, como por exemplo, triângulo azul, triângulo 
vermelho, quadrado azul, quadrado vermelho, etc. O policial recebe en
tão a ordem "os agressores são os triângulos azuis", obrigando-o a identi
ficar dois elementos: o desenho e a cor. 

Esses exercícios visam aprimorar a capacidade de identificação e 
leitura de ambiente do policial, podendo ser intensificados com o fator 
tempo no exercício. 

Posteriormente a esse exercício técnico, deve-se aplicar exercícios 
táticos, como as Pistas Policiais de Instrução e Aplicação desenvolvidas 
pelo Coronel Giraldi, que se tornaram padrão oficial da nossa Corpora
ção. Com pistas mais complexas e alvos simulando figuras de pessoas 
portando armas, objetos, etc., podemos treinar e avaliar o policial na sua 
tomada de decisão rápida e correta, além de exigir todos os procedimen
tos de abordagem e ação policial. 

É fundamental, para a nossa Corporação e para nossa sociedade, a 
seriedade e profissionalismo do trabalho policial, cabendo principalmente 
aos Oficiais e instrutores, a manutenção e exigência da disciplina tática e 
operacional de seus subordinados. 
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VII. LEGISLAÇÃO 

a. LEI FEDERAL N º 9714 DE 25 DE NOVEMBRO DE 1998. 

Altera dispositivos do Decreto Lei n º 2848, de 7 de dezembro de 
1940 Código Penal. 

O Presidente Da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a se

guinte Lei: 

Art. 1 º Os artigos 43, 44, 45, 46, 47, 55 e 77 do Decreto-Lei nº 
2.448, de 7 de setembro de 1940, passam a vigorar com as seguintes alte
rações: 

Penas restritivas de direitos 

Art. 43 As penas restritivas de direitos são: 
I - prestação pecuniária; 
II - perda de bens e de valores; 
III - (VETADO); 
IV - prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas; 
V- interdição de direitos; 
VI - limitação de fim de semana; 
Art. 44 º As penas restritivas de direitos são autônomas e substitu

em as privativas de liberdade, quando; 
I - aplicada a pena privativa de liberdade não superior a quatro anos 

e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou 
qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo; 

II - o réu não for reincidente em crime doloso; 
III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a persona

lidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indica
rem que essa substituição seja suficiente. 

§ 1 º (VETADO). 
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§ 2 º Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode 
ser feita por multa ou uma pena restritiva de direitos, se superior a um 
ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma penares
tritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos. 

§ 3 º Se o condenado for reincidente o juiz poderá aplicar a substi
tuição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja social
mente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da 
prática do mesmo crime. 

§ 4 ºApena restritiva de direitos converte-se em privativa de liber
dade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição impos
ta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o 
tempo cumprido da pena restritiva de direitos respeitando o saldo mínimo 
de trinta dias de detenção ou reclusão. 

§ 5 º Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por ou
tro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo 
deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitu
tiva anterior. 

Conversão das penas restritivas de direitos 

Art. 45 Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, 
proceder-se-á na forma deste e dos arts. 46, 47, 48 

§ 1 º A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à 
vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destina
ção social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário 
mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O 
valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação 
de reparação civil, se coincidentes os beneficiários. 

§ 2 º No caso do parágrafo anterior, se houver aceitação do benefi
ciário, a prestação pecuniária pode consistir em prestação de outra natu
reza. 

§ 3 º A perda de bens e de valores pertencentes aos condenados 
dar-se-á ressalvada a legislação especial em favor do Fundo Penitenciário 
Nacional, e seu valor terá como teto - o que for maior - o montante do 
prejuízo causado ou do provento obtido pelo agente ou por terceiro, em 
conseqüência da prática do crime. 

§ 4 º (VETADO) 
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Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas 

Art. 46 A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públi
cas é aplicável às condenações superiores a seis meses de privação da 
liberdade. 

§ 1 º A prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas 
consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado. 

§ 2 º A prestação de serviços à comunidade dar-se-á em entidades 
assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos con
gêneres, em programas comunitários ou estatais. 

§ 3 º As tarefas a que se refere o § 1 º serão atribuídas conforme as 
aptidões do condenado, devendo ser cumpridas à razão de uma hora de 
tarefas por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jorna
da normal de trabalho. 

§ 4 º Se a pena substituída for superior a um ano, é facultado ao 
condenado cumprir a pena substitutiva em menos tempo (art. 55), nunca 
inferior à metade de pena privativa de liberdade fixada. 

lllterdição temporária de direitos. 

Art. 47 

IV - proibição de freqüentar determinados lugares. 
Art. 55 As penas restritivas de direitos referidas nos incisos III, IV, 

V e VI do art. 43 terão a mesma duração de pena privativa de liberdade 
substituída, ressalvado o disposto no § 4 º do art. 46. 

Requisitos da suspensão da pena 

Art.77 -------------------------------------------------------------------------
§ 2 º A exécução da pena privativa de liberdade, não superior a 

quatro anos, poderá ser suspensa, por quatro a seis anos, desde que o 
condenado seja maior de setenta anos de idade ou razões de saúde justifi
quem a suspensão. 

Art. 2 º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 25 de novembro de 1998; 177 º de independência e 110 º da 
República 
Fernando Henrique Cardoso 
Renan Calheiros. 
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b. LEI Nº 9.839, DE 28 DE SETEMBRO DE 1999. 

Acrescenta artigo à Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995. 

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

guinte Lei: 

Art. 1 º A Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, passa a vigorar 
acrescida do seguinte artigo: 

"Art. 90-A As disposições desta Lei não se aplicam no âm
bito da Justiça Militar. " 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 27 de Setembro de 1999; 178º da Independência e 111 º da Re
pública. 

Fernando Henrique Cardoso 
José Carlos Dias 

(Publicado no Diário Oficial nº 186, 28/09/99) 
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e. LEI ESTADUAL Nº 10.237, DE 12 DE MARÇO DE 1999 

Institui política para a superação da discrüninação racial no Esta
do e dá outras providências 

O Governador do Estado de São Paulo: 
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a 

seguinte lei: 

CAPÍTULO! 
Dos Objetivos Fundamentais 

Artigo 1 º - A política para a superação da discriminação racial no 
Estado será desenvolvida nos termos desta lei pelo Poder Público em 
parceria com a sociedade civil e terá por objetivos: 

I - assegurar a todos, sem qualquer distinção de raça, cor e origem, 
igual oportunidade de acesso ao trabalho, à educação, à saúde, à moradia, 
ao lazer e à segurança; 

II - combater e eliminar as diferenças manifestações de preconceito 
e discriminação étnica e racial no Estado; 

III - preservar e valorizar as diferenças culturais e religiosas dos di
ferentes étnicos do Estado; 

IV - garantir aos diferentes grupos étnicos livre espaço para mani
festações políticas e culturais; 

V - valorizar a participação do negro na formação histórica da so
ciedade brasileira. 

CAPÍTULO II 
Das Políticas Setoriais 

SEÇÃOI 
Da Educação 

Artigo 2º - Fica autorizada a Secretaria da Educação a promover, 
como parte integrante do planejamento anual das escolas públicas do 
Estado, seminários e debates descentralizados objetivando a reflexão 
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crítica de diretores e professores sobre a importância do negro na forma
ção cultural e histórica do país. 

SEÇÃO II 
Da Comunicação Social 

Artigo 3º A representação étnica proporcional será observada na 
veiculação de comerciais e anúncios publicitários da administração dire
ta, indireta e funcional do Estado. 

Parágrafo único - Para fins deste artigo, considerar-se-ão os dados 
sobre cor fornecidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE. 

Artigo 4º - O Poder Executivo promoverá, no mês de novembro de 
cada ano, ampla campanha pública de combate ao preconceito racial, 
sobretudo aquele praticado contra os negros, e de valorização das dife
renças étnicas e culturais da população do Estado. 

Parágrafo único - As emissoras de rádio e televisão educativas do 
Estado integrarão a campanha a que alude o "caput" deste artigo. 

SEÇÃO III 
Da Saúde 

Artigo 5º - Vetado. 
Parágrafo único - Vetado. 

SEÇÃO IV 
Da Administração Pública 

Artigo 6º Vetado. 

CAPÍTULO III 
Do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Co

munidade Negra 

Artigo 7º - O artigo 1 º da Lei nº 5.466, de 24 de dezembro de 1986, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

70 

"Artigo 1° - O Conselho de Participação e Desenvolvimento da 
Comunidade Negra - CPDCN, têm as seguintes atribuições: 
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IX - receber e encaminhar às autoridades competentes petições, re
presentações, denúncias ou queixas de qualquer pessoa ou entidade por 
desrespeito ao direito de não discriminação por cor, raça ou origem; 

X - requisitar informações, exames, perícias e documentos; colher 
depoimentos de pessoas e realizar outras diligências que reputar necessá
rias para a apuração de fatos que considere discriminatórios contra a co
munidade negra do Estado; 

XI - propor às autoridades competentes a instauração de sindicân
cias, inquéritos, processos administrativos ou judiciais a fim de que se
jam promovidas as medidas necessárias para a responsabilização admi
nistrativa, civil e penal dos autores de crime de racismo; e 

XII - elaborar seu regimento interno." 
Artigo 8º - O Conselho de Participação e Desenvolvimento da Co

munidade Negra - CPDCN participará de todos os programas previstos 
nesta lei. 

CAPÍTULO IV 
Disposições Gerais 

Artigo 92 - Fica incluída, na formação geral dos policiais civis e mm ... 
tares do Estado disciplina de direitos humanos, com ênfase ao direito de 
não discriminação por origem, raça, cor, sexo, orientação sexual e idade. 

Artigo 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convêni
os com entidades nacionais ou estrangeiras visando a realização dos ob
jetivos desta lei. 

Artigo 11 - O Poder Executivo deverá regulamentar a presente lei 
no prazo de 60 (sessenta) dias. 

Artigo 12 - As despesas com a execução desta lei correrão à conta 
das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Artigo 13 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, re
vogadas as disposições em contrário. 

Palácio dos Bandeirantes, 12 de março de 1999. 
Mário Covas - Governador do Estado 
Belisário dos Santos Júnior - Secretário da Justiça e da Defesa da Cida
dania 
Teresa Roserley Neubauer da Silva - Secretária da Educação 
José da Silva Guedes - Secretário da Saúde 
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Marco Vinicio Petrelluzzi - Secretário da Segurança Pública 
Celino Cardoso - Secretário Chefe da Casa Civil 
Antônio Angarita Secretário do Governo e Gestão Estratégica 
(Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 12 de março de 1999). 
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d. DECRETO ESTADUAL Nº 44.447, DE 24 DE NOVEMBRO DE 
1999 

Dispõe sobre a estruturação da Polícia Militar do Estado de São 
Paulo e dá providências correlatas 

MÁRIO COVAS, Governador do Estado de São Paulo, no uso de 
suas atribuições legais e diante da exposição de motivos do Secretário da 
Segurança Pública, Decreta: 

CAPÍTULO I 
Da Organização da Polícia Militar 

SEÇÃO I 
Disposição Preliminar 

Artigo 1 º A estrutura básica da Polícia Militar do Estado de São 
Paulo é a seguinte: 

I - Órgãos de Direção; 
II - Órgãos de Apoio; 
III - Órgãos de Execução. 
§ l º - Os Órgãos de Direção subdividem-se em Órgãos de Direção 

Geral e de Direção Setorial. 
§ 2º - Os Órgãos de Apoio subdividem-se em Órgãos de Apoio e 

Especiais de Apoio. 
§ 3º - Os Órgãos de Execução subdividem-se em Órgãos de Execu

ção e Especiais de Execução. 

SEÇÃO II 
Dos Órgãos de Direção 

Artigo 2º - É Órgão de Direção Geral, sediado na Capital do Esta
do, o Comando Geral (CmdoG), constituído de: 

I - Comandante Geral da Polícia Militar (Cmt G), responsável su
perior pelo comando e pela administração da Polícia Militar; 
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II - Estado-Maior da Polícia Militar (EM/PM), órgão de assessora
mento central, responsável perante o Cmt G pelo processamento estraté
gico-técnico dos assuntos de interesse institucional, a quem compete o 
estudo, planejamento, coordenação, fiscalização e controle de todas as 
atividades da Polícia Militar; 

III - Gabinete do Comandante Geral (Gab Cmt G), órgão de asses
soramento direto e pessoal do Cmt G, responsável pelo processamento 
estratégico-político dos assuntos de interesse institucional; 

IV - Estado-Maior Especial (EM/E), órgão de assessoramento, res
ponsável perante o Subcomandante da Po] ícia Militar (Scmt PM) pelo pro
cessamento dos assuntos de interesse institucional de natureza especial; 

V - Corregedoria da Polícia Militar (Correg PM), órgão responsá
vel pelo sistema administrativo disciplinar da Corporação, a quem in
cumbe fiscalizar o cumprimento das diretrizes do Cmt G e administrar os 
processos nas áreas de disciplina, polícia judiciária militar, atividades 
funcionais e conduta dos militares do Estado. 

§ 1 º - O Chefe do EM/PM acumula as funções de Scmt PM. 
§ 2º O EM/PM e o Gab Cmt G subordinam-se diretamente ao 

Cmt G e o EM/E e a Correg PM ao Scmt PM. 
§ 3º O Scmt PM contará com um Coordenador Operacional no 

Estado-Maior Especial, a quem incumbirá a coordenação dos Órgãos de 
Execução e especiais de Execução e a implementação da política opera
cional do comando Geral, que terá precedência funcional sobre os Ofici
ais do mesmo posto dos órgãos coordenados. 

Artigo 3º - São Órgãos de Direção Setorial, subordinados ao Scmt 
PM, sediados na Capital: 

I Diretoria de Apoio Logístico (DAL), órgão responsável pela 
implementação das políticas do Cmdo G referentes ao sistema adminis
trativo de apoio logístico da Polícia Militar; 

II - Diretoria de Ensino e Instrução (DEI), órgão responsável pela 
implementação das políticas do Cmdo G referentes ao sistema adminis
trativo de ensino e instrução da Polícia Militar; 

III - Diretoria de Finanças (DF), órgão responsável pela imple
mentação das políticas do Cmdo G referentes ao sistema administrativo 
financeiro e orçamentário da Polícia Militar; 
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IV - Diretoria de Assuntos Municipais e Comunitários (DAMCo), 
órgão responsável pela implementação das políticas do Cmdo G referen
tes ao sistema administrativo de assuntos civis da Polícia Militar; 

V - Diretoria de Pessoal (DP), órgão responsável pela implementa
ção das políticas do Cmdo G referentes ao sistema administrativo de re
cursos humanos da Polícia Militar; 

VI - Diretoria de Saúde (DS), órgão responsável pela implementa
ção das políticas do Cmdo G referentes ao sistema administrativo de saú
de da Polícia Militar; 

VII - Diretoria de Sistemas (DSist), órgão responsável pela imple
mentação das políticas do Cmdo G referentes ao sistema administrativo 
de informática e telecomunicações da Polícia Militar. 

SEÇÃO III 
Dos Órgãos de Apoio 

Artigo 4º São Órgãos de Apoio, sediados na Capital: 
I - Órgãos de Apoio Logístico, subordinados à Diretoria de Apoio 

Logístico, responsáveis pelo recebimento, estocagem e distribuição de 
suprimentos e material: 

a) Centro de Suprimento e Manutenção de Armamento e Munição 
(CSM/AM); 

b) Centro de Suprimento e Manutenção de Material de Intendência 
(CSM/M Int); 

c) Centro de Suprimento e Manutenção de Obras (CSM/0); 
d) Centro de Suprimento e Manutenção de Material de Subsistência 

(CSM/M Subs); 
e) Centro de Suprimento e Manutenção de Motomecanização 

(CSM/MM); 
II Órgãos de Apoio de Ensino, subordinados à Diretoria de Ensi

no e Instrução, responsáveis pela formação, aperfeiçoamento e especiali
zação de Oficiais e Praças da Polícia Militar e pelo desenvolvimento de 
estudos e pesquisas técnico-especializadas: 

a) Centro de Aperfeiçoamento e Estudos Superiores (CAES); 
b) Academia de Polícia Militar do Barro Branco (APMBB); 
c) Escola de Educação Física (EEF); 
d) Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP); 
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e) Centro de Formação de Soldados "Coronel PM Eduardo As
sumpção" (CFSd-Cel Assumpção ); 

III - Órgãos de Apoio de Pessoal, subordinados à Diretoria de Pessoal, 
responsáveis pela execução das atividades de assistência social e jurídica, de 
despesas, de alistamento, de seleção e de estudos de pessoal e pela interna
ção de Oficiais e Praças condenados pela justiça ou à sua disposição: 

a) Centro de Assistência Social e Jurídica (CASJ); 
b) Centro de Despesa de Pessoal (CDP); 
c) Centro de Seleção, Alistamento e Estudos de Pessoal (CSAEP); 
d) Presídio da Polícia Militar "Romão Gomes" (PMRG); 
IV - Órgãos de Apoio de Saúde, subordinados à Diretoria de Saúde, 

responsáveis pela execução das atividades de saúde da Polícia Militar: 
a) Centro Médico (C Med); 
b) Centro Fa1TI1acêutico (C Farm); 
c) Centro Odontológico (C Odont); 
V Órgãos de Apoio de Sistemas, subordinados à Diretoria de Siste

mas, responsáveis pelo processamento eletrônico de dados e pelo recebi
mento, estocagem e distribuição de suprimentos e material de telecomunica
ções: 

a) Centro de Processamento de Dados (CPD); 
b) Centro de Suprimento e Manutenção de Material de Telecomunica

ções (CSM/M TeJ). 
A11igo 5º - São Órgãos Especiais de Apoio, subordinados diretamente 

ao Scmt PM e sediados na Capital: 
I - Ajudância Geral (AG), órgão responsável pelo apoio administrati

vo aos Órgãos de Direção e pela manutenção e segurança do quartel do 
CmdoG; 

II Corpo Musical (C Mus ), órgão responsável pelas atividades relati
vas às bandas de música e ao conjunto sinfônico da Polícia Militar. 

SEÇÃO IV 
Dos Órgãos de Execução 

Artigo 6º - São Órgãos de Execução, subordinados ao Scmt PM: 
I - Comando de Policiamento da Capital (CPC), sediado na Capital, 

responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública 
no município de São Paulo; 
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II - Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), sediado na Re
gião Metropolitana da Grande São Paulo, responsável pela polícia ostensiva 
e pela preservação da ordem pública nessa Região, exceto na Capital; 

III - Comando de Policiamento do Interior-} (CPI-1 ), sediado em 
São José dos Campos, responsável pela polícia ostensiva e pela preserva
ção da ordem pública na Região Administrativa de São José dos Campos; 

IV - Comando de Policiamento do Interior-2 (CPI-2), sediado em 
Campinas, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da or
dem pública na Região Administrativa de Campinas; 

V - Comando de Policiamento do Interior-3 (CPI-3), sediado em 
Ribeirão Preto, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública nas Regiões Administrativas de Ribeirão Preto (Central), 
de Franca e de Barretos; 

VI - Comando de Policiamento do Interior-4 (CPI-4), sediado em 
Bauru, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem 
pública nas Regiões Administrativas de Bauru, de Presidente Prudente e 
de Marília; 

VII - Comando de Policiamento do Interior-5 (CPI-5), sediado em 
São José do Rio Preto, responsável pela polícia ostensiva e pela preser
vação da ordem pública nas Regiões Administrativas de Araçatuba e de 
São José do Rio Preto; 

VIII - Comando de Policiamento do Interior-6 (CPI-6), sediado em 
Santos, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem 
pública na Região Metropolitana da Baixada Santista e na Região Admi
nistrativa de Registro; 

IX - Comando de Policiamento do Interior-7 (CPI-7), sediado em 
Sorocaba, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem 
pública na Região Administrativa de Sorocaba; 

X - Comando do Corpo de Bombeiros (CCB), sediado na Capital, 
responsável pelas missões de prevenção e extinção de incêndios, de bus
ca e salvamento e de defesa civil, além de outras definidas em lei, no 
território estadual. 

Artigo 7º - Ao Comando de Policiamento da Capital (CPC) subor
dinam-se: 

I - Comando de Policiamento de Área Metropolitana-] (CPA/M-1), 
sediado na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação 
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da ordem pública na Zona Centro da Capital, com as seguintes Unidades 
de Policiamento subordinadas: 

a) 7º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (7º BPM/M), sedi
ado na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública em parte da Zona Centro da Capital; 

b) 11 º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (11 º BPM/M), se
diado na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública em parte da Zona Centro da Capital; 

c) 13º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (13º BPM/M), se
diado na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública em parte da Zona Centro da Capital; 

II - Comando de Policiamento de Área Metropolitana-2 (CPA/M-
2), sediado na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preserva
ção da ordem pública na Zona Sudoeste da Capital, com as seguintes 
Unidades de Policiamento subordinadas: 

a) 3º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (3º BPM/M), sedi
ado na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública em parte da Zona Sudoeste da Capital; 

b) 12º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (12º BPM/M), se
diado na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública em parte da Zona Sudoeste da Capital; 

c) 22º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (22º BPM/M), se
diado na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública em parte da Zona Sudoeste da Capital; 

III - Comando de Policiamento de Área Metropolitana-3 (CPA/M-
3), sediado na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preserva
ção da ordem pública na Zona Norte da Capital, com as seguintes Unida
des de Policiamento subordinadas: 

a) 5º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (5º BPM/M), sedi
ado na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública em parte da Zona Norte da Capital; 

b) 9º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (9º BPM/M), sedi
ado na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública em parte da Zona Norte da Capital; 

c) 18º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (18º BPM/M), se
diado na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública em parte da Zona Norte da Capital; 
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d) 1 º Batalhão de Polícia de Guarda ( l º BPGd), sediado na Capital, 
responsável pela segurança externa dos estabelecimentos penais da Ca
pital; 

IV Comando de Policiamento de Área Metropolitana-4 (CP A/M-
4 ), sediado na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preserva
ção da ordem pública na Zona Leste da Capital, com as seguintes Unida
des de Policiamento subordinadas: 

a) 2º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana "Cel Herculano de 
Carvalho e Silva" (2ºBPM/M-Cel Herculano), sediado na Capital, res
ponsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública em 
parte da Zona Leste da Capital; 

b) 8º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (8º BPM/M), sedi
ado na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública em parte da Zona Leste da Capital; 

c) 29º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (29º BPM/M), se
diado na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública em parte da Zona Leste da Capital; 

V - Comando de Policiamento de Área Metropolitana-5 (CPA/M-
5), sediado na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preserva
ção da ordem pública na Zona Oeste da Capital, com as seguintes Unida
des de Policiamento subordinadas: 

a) 4º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (4º BPM/M), sedi
ado na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública em parte da Zona Oeste da Capital; 

b) 16º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano ( 16º BPM/M), se
diado na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública em parte da Zona Oeste da Capital; 

c) 23º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (23º BPM/M), se
diado na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública em parte da Zona Oeste da Capital; 

VI Comando de Policiamento de Área Metropolitana-9 (CPA/M-
9), sediado na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preserva
ção da ordem pública na Zona Sudeste da Capital, com as seguintes Uni
dades de Policiamento subordinadas: 

a) 19º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (19º BPM/M), 
preservação da ordem pública em parte da Zona Sudeste da Capital; 
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b) 21 º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (21 º BPM/M), se
diado na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública em parte da Zona Sudeste da Capital; 

c) 28º Batalhão de Policia Militar Metropolitano (28º BPM/M), se
diado na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública em parte da Zona Sudeste da Capital; 

VII - Comando de Policiamento de Área Metropolitana-! O 
(CPA/M-10), sediado na Capital, responsável pela polícia ostensiva e 
pela preservação da ordem pública na Zona Sul da Capital, com as se
guintes Unidades de Policiamento subordinadas: 

a) 1 º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano "Mal. Humberto de 
Alencar Castelo Branco" (Iº BPM/M-MHACB), sediado na Capital, res
ponsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública em 
parte da Zona Sul da Capital; 

b) 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (27º BPM/M), se
diado na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública em parte da Zona Sul da Capital; 

VIII - Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran), sediado na 
Capital, responsável pelas missões de policiamento de trânsito urbano no 
município de São Paulo, com as seguintes Unidades de Policiamento 
subordinadas: 

a) 1 º Batalhão de Polícia de Trânsito ( 1 º BPTran), sediado na Ca
pital, responsável pelas missões de policiamento de trânsito urbano na 
Zona Centro da Capital; 

b) 2º Batalhão de Polícia de Trânsito (2º BPTran), sediado na Ca
pital, responsável pelas missões de policiamento de trânsito urbano nas 
Zonas Sul, Sudoeste e Oeste da Capital; 

c) 3º Batalhão de Polícia de Trânsito (3º BPTran), sediado na Ca
pital, responsável pelas missões de policiamento de trânsito urbano nas 
rodovias municipais, pela realização, na área da Capital, de operações de 
fiscalização de condutores e de veículos e pelo apoio ao Departamento 
Estadual de Trânsito (DETRAN); 

d) 4º Batalhão de Polícia de Trânsito (4º BPTran), sediado na Ca
pital, responsável pelas missões de policiamento de trânsito urbano nas 
Zonas Leste, Sudeste e Norte da Capital. 

Artigo 8º - Ao Comando de Policiamento Metropolitano (CPM) 
subordinam-se: 
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I - Comando de Policiamento de Área Metropolitana-6 (CPA/M-6), 
sediado em Santo André, responsável pela polícia ostensiva e pela pre
servação da ordem pública nos municípios de Santo André, São Bernardo 
do Campo, São Caetano do Sul, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da 
Serra e Diadema, com as seguintes Unidades de Policiamento subordina
das: 

a) 6º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (6º BPM/M), sedi
ado em São Bernardo do Campo, responsável pela polícia ostensiva e 
pela preservação da ordem pública nos municípios de São Bernardo do 
Campo e de São Caetano do Sul; 

b) 1 Oº Batalhão de Polícia Militar Metropolitano "Ce1 PM Bertho
lazzi" (10º BPM/M Ce1 PM Bertholazzi), sediado em Santo André, res
ponsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública no 
município de Santo André; 

c) 24º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (24º BPM/M), se
diado em Diadema, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação 
da ordem pública no município de Diadema; 

d) 30º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (30º BPM/M), se
diado em Mauá, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública nos municípios de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da 
Serra; 

II - Comando de Policiamento de Área Metropolitana-? (CPA/M-
7), sediado em Guarulhos, responsável pela polícia ostensiva e pela pre
servação da ordem pública nos municípios de Guarulhos, Arujá, Santa 
Isabel, Moji das Cruzes, Suzano, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconce
los, Poá, Salesópolis, Biritiba-Mirim, Guararema, Franco da Rocha, 
Francisco Morato, Caieiras, Cajamar e Mairiporã, com as seguintes Uni
dades de Policiamento subordinadas: 

a) 15º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano ( 15º BPM/M), se
diado em Guarulhos, responsável pela polícia ostensiva e pela preserva
ção da ordem pública em parte do município de Guarulhos; 

b) 17º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano ( 17º BPM/M), se
diado em Moji das Cruzes, responsável pela polícia ostensiva e pela pre
servação da ordem pública nos municípios de Moji das Cruzes, Salesó
polis, Biritiba-Mirim e Guararema; 

c) 26º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (26º BPM/M), se
diado em Franco da Rocha, responsável pela polícia ostensiva e pela pre-
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servação da ordem pública nos municípios de Franco da Rocha, Mairipo
rã, Cajamar, Caieiras e Francisco Morato; 

d) 31 º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (31 º BPM/M), se
diado em Guarulhos, responsável pela polícia ostensiva e pela preserva
ção da ordem pública em parte do município de Guarulhos e nos municí
pios de Arujá e Santa Isabel; 

e) 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (32º BPM/M), se
diado em Suzana, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação 
da ordem pública nos municípios de Suzana, Itaquaquecetuba, Ferraz de 
Vasconcelos e Poá; 

III - Comando de Policiamento de Área Metropolitana-8 (CPA/M-
8), sediado em Osasco, responsável pela polícia ostensiva e pela preser
vação da ordem pública nos municípios de Osasco, Barueri, Santana do 
Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus, Jandira, Carapicuíba, Itapevi, Cotia, 
Vargem Grande Paulista, Taboão da Serra, Embu, Itapecerica da Serra 
Juquitiba, Embu-Guaçu e São Lourenço da Serra, com as seguintes Uni
dades de Policiamento subordinadas: 

a) 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (14º BPM/M), se
diado em Osasco, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação 
da ordem pública no município de Osasco; 

b) 20º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (20º BPM/M), se
diado em Barueri, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação 
da ordem pública nos municípios de Barueri, Jandira, Santana do Parnaí
ba e Pirapora do Bom Jesus; 

c) 25º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (25º BPM/M), se
diado em Itapecerica da Serra, responsável pela polícia ostensiva e pela 
preservação da ordem pública nos municípios de Itapecerica da Serra, 
Taboão da Serra, Embu, Juquitiba, Embu-Guaçu e São Lourenço da Ser
ra; 

d) 33º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (33º BPM/M), se
diado em Carapicuíba, responsável pela polícia ostensiva e pela preser
vação da ordem pública nos municípios de Carapicuíba, Cotia, Itapevi e 
Vargem Grande Paulista. 

Artigo 9º - Ao Comando de Policiamento do Interior-1 (CPI-1) su
bordinam-se as seguintes Unidades de Policiamento: 

I - 1 º Batalhão de Polícia Militar do Interior (] º BPM/I), sediado 
em São José dos Campos, responsável pela polícia ostensiva e pela pre-
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servação da ordem pública em parte da Região de Governo de São José dos 
Campos; 

II 5º Batalhão de Polícia Militar do Interior "General Júlio Mar
condes Salgado" (5º BPM/I - Gen Salgado), sediado em Taubaté, respon
sável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública na Re
gião de Governo de Taubaté; 

III - 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior "Coronel PM Ed
gard Pereira Armond" (20º BPM/I-Cel Armond), sediado em São Sebas
tião, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pú
blica na Região de Governo de Caraguatatuba; 

IV - 23º Batalhão de Polícia Militar do Interior (23º BPM/I), sedia
do em Lorena, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública nas Regiões de Governo de Cruzeiro e Guaratinguetá; 

V - 41 º Batalhão de Polícia Militar do Interior ( 41 º BPM/I), sedia
do em Jacareí, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública em parte da Região de Governo de São José dos Campos; 

VI - 46º Batalhão de Polícia Militar do Interior (46º BPM/I), sedia
do em São José dos Campos, responsável pela polícia ostensiva e pela 
preservação da ordem pública em parte da Região de Governo de São 
José dos Campos. 

Artigo I O - Ao Comando de Policiamento do Interior-2 (CPI-2) su
bordinam-se as seguintes Unidades de Policiamento: 

I - 8º Batalhão de Polícia Militar do Interior (8º BPM/I), sediado 
em Campinas, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública em parte da Região de Governo de Campinas; 

II - l Oº Batalhão de Polícia Militar do Interior ( 1 Oº BPM/1), sediado 
em Piracicaba, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública na Região de Governo de Piracicaba; 

III - 1 1 º Batalhão de Polícia Militar do Interior (11 º BPM/I), sedia
do em Jundiaí, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública na Região de Governo de Jundiaí; 

IV - 19º Batalhão de Polícia Militar do Interior ( 19º BPM/I), sedia
do em Americana, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação 
da ordem pública em parte da Região de Governo de Campinas; 

V 24º Batalhão de Polícia Militar do Interior (24º BPM/I), sedia
do em São João da Boa Vista, responsável pela polícia ostensiva e pela 
preservação da ordem pública na Região de Governo de São João da Boa 
Vista; 
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VI 26º Batalhão de Polícia Militar do Interior (26º BPM/1), sedia
do em Mogi-Guaçu, responsável pela polícia ostensiva e pela preserva
ção da ordem pública em parte da Região de Governo de Campinas; 

VII - 34º Batalhão de Polícia Militar do Interior (34º BPM/I), sedi
ado em Bragança Paulista, responsável pela polícia ostensiva e pela pre
servação da ordem pública na Região de Governo de Bragança Paulista; 

VIII 35º Batalhão de Polícia Militar do Interior (35º BPM/I), se
diado em Campinas, responsável pela polícia ostensiva e pela preserva
ção da ordem pública em parte da Região de Governo de Campinas; 

IX - 36º Batalhão de Polícia Militar do Interior (36º BPM/I), sedia
do em Limeira, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública na Região de Governo de Limeira; 

X - 37º Batalhão de Polícia Militar do Interior "Coronel Sérgio 
Monaco" (37º BPM/I - Cel Sérgio Monaco), sediado em Rio Claro, res
ponsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública na 
Região de Governo de Rio Claro. 

Artigo 11 - Ao Comando de Policiamento do Interior-3 (CPI-3) su
bordinam-se as seguintes Unidades de Policiamento: 

I - 3º Batalhão de Polícia Militar do Interior (3º BPM/1), sediado 
em Ribeirão Preto, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação 
da ordem pública em parte da Região de Governo de Ribeirão Preto; 

II - 13º Batalhão de Polícia Militar do Interior (13º BPM/I), sediado 
em Araraquara, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública na Região de Governo de Araraquara; 

III - 15º Batalhão de Polícia Militar do Interior "Ce] Antônio Ba
tista da Luz" ( 15º BPM/I), sediado em Franca, responsável pela polícia 
ostensiva e pela preservação da ordem pública nas Regiões de Governo 
de Franca e de São Joaquim da Barra; 

IV 33º Batalhão de Polícia Militar do Interior (33º BPM/I), sedia
do em Barretos, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública na Região de Governo de Barretos; 

V - 38º Batalhão de Polícia Militar do Interior (38º BPM/I), sedia
do em São Carlos, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação 
da ordem pública na Região de Governo de São Carlos; 

VI - 43º Batalhão de Polícia Militar do Interior ( 43º BPM/I), sedia
do em Sertãozinho, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação 
da ordem pública em parte da Região de Governo de Ribeirão Preto. 
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Artigo 12 - Ao Comando de Policiamento do Interior-4 (CPI-4) su
bordinam-se as seguintes Unidades de Policiamento: 

I - 4º Batalhão de Polícia Militar do Interior (4º BPM/I), sediado 
em Bauru, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da or
dem pública na Região de Governo de Bauru; 

II - 9º Batalhão de Polícia Militar do Interior (9º BPM/I), sediado 
em Marília, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da or
dem pública nas Regiões de Governo de Marília e de Tupã; 

III - 18º Batalhão de Polícia Militar do Interior ( 18º BPM/I), sediado em 
Presidente Prudente, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública em parte da Região de Governo de Presidente Prudente; 

IV - 25º Batalhão de Polícia Militar do Interior (25º BPM/I), sedia
do em Dracena, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública nas Regiões de Governo de Dracena e de Adamantina: 

V - 27º Batalhão de Polícia Militar do Interior (27º BPM/1), sedia
do em Jaú, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da or
dem pública na Região de Governo de Jaú; 

VI 31 º Batalhão de Polícia Militar do Interior (31 º BPM/I), sedia
do em Ourinhos, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública na Região de Governo de Ourinhos; 

VII - 32º Batalhão de Polícia Militar do Interior (32º BPM/I), sedi
ado em Assis, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública na Região de Governo de Assis; 

VIII - 42º Batalhão de Polícia Militar do Interior (42º BPM/I), se
diado em Presidente Venceslau, responsável pela polícia ostensiva e pela 
preservação da ordem pública em parte da Região de Governo de Presi
dente Prudente; 

IX - 44º Batalhão de Polícia Militar do Interior (44º BPM/I), sedia
do em Lins, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da or
dem pública na Região de Governo de Lins. 

Artigo 13 - Ao Comando de Policiamento do Interior-5 (CPI-5) su
bordinam-se as seguintes Unidades de Policiamento: 

I - 2º Batalhão de Polícia Militar do Interior (2º BPM/I), sediado 
em Araçatuba, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública na Região de Governo de Araçatuba; 

II - 16º Batalhão de Polícia Militar do Interior ( 16º BPM/I), sediado 
em Fernandópolis, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação 
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da ordem pública nas Regiões de Governo de Fernandópolis, Jales e Vo
tuporanga; 

III - 17º Batalhão de Polícia Militar do Interior ( 17º BPM/I), sedia
do em São José do Rio Preto, responsável pela polícia ostensiva e pela 
preservação da ordem pública na Região de Governo de São José do Rio 
Preto; 

IV - 28º Batalhão de Polícia Militar do Interior (28º BPM/I), sedia
do em Andradina, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação 
da ordem pública na Região de Governo de Andradina; 

V - 30º Batalhão de Polícia Militar do Interior (30º BPM/I), sedia
do em Catanduva, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação 
da ordem pública na Região de Governo de Catanduva. 

Artigo 14 - Ao Comando de Policiamento do Interior-6 (CPI-6) su
bordinam-se as seguintes Unidades de Policiamento: 

I - 6º Batalhão de Polícia Militar do Interior "Tenente Coronel PM 
Pedro Arbues" (6º BPM/I-Ten Cel PM Pedro Arbues), sediado em San
tos, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pú
blica em parte da Região de Governo de Santos; 

II - 14º Batalhão de Polícia Militar do Interior "Cap PM Alberto 
Mendes Júnior" (14º BPM/I-Cap PM Mendes Júnior), sediado em Regis
tro, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pú
blica na Região de Governo de Registro~ 

III 21 º Batalhão de Polícia Militar do Interior (21 º BPM/I), sedia
do em Guarujá, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública em parte da Região de Governo de Santos; 

IV - 29º Batalhão de Polícia Militar do Interior (29º BPM/I), sedia
do em Mongaguá, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação 
da ordem pública em parte da Região de Governo de Santos; 

V 39º Batalhão de Polícia Militar do Interior "João Ramalho" (39º 
BPM/I - João Ramalho), sediado em São Vicente, responsável pela polí
cia ostensiva e pela preservação da ordem pública em parte da Região de 
Governo de Santos; 

VI - 45º Batalhão de Polícia Militar do Interior ( 45º BPM/I), sedia
do em Praia Grande, responsável pela polícia ostensiva e pela preserva
ção da ordem pública em parte da Região de Governo de Santos. 

Artigo 15 Ao Comando de Policiamento do Interior-7 (CPI-7) su
bordinam-se as seguintes Unidades de Policiamento: 
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I - 7º Batalhão de Polícia Militar do Interior (7º BPM/I), sediado 
em Sorocaba, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública em parte da Região de Governo de Sorocaba; 

II - 12º Batalhão de Polícia Militar do Interior ( 12º BPM/I), sediado 
em Botucatu, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública nas Regiões de Governo de Botucatu e Avaré; 

III - 22º Batalhão de Polícia Militar do Interior (22º BPM/I), sedia
do em Itapetininga, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação 
da ordem pública nas Regiões de Governo de Itapetininga e Itapeva; 

IV - 40º Batalhão de Polícia Militar do Interior ( 40º BPM/I), sedia
do em Votorantim, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação 
da ordem pública em parte da Região de Governo de Sorocaba. 

Artigo 16 - Ao Comando do Corpo de Bombeiros (CCB), sediado 
na Capital, subordinam-se: 

I Comando de Bombeiros da Capital (CBC), sediado na Capital, 
com as seguintes Unidades Operacionais de Bombeiros subordinadas: 

Preto; 

a) lº Grupamento de Bombeiros (lº GB), sediado na Capital; 
b) 2º Grupamento de Bombeiros (2º GB), sediado na Capital; 
c) 3º Grupamento de Bombeiros (3º GB), sediado na Capital; 
d) 4º Grupamento de Bombeiros (4º GB), sediado na Capital; 
e) 18º Grupamento de Bombeiros (18º GB), sediado na Capital; 
II - 5º Grupamento de Bombeiros (5º GB), sediado em Guarulhos; 
III 6º Grupamento de Bombeiros (6º GB), sediado em Santos; 
IV - 7º Grupamento de Bombeiros (7º GB), sediado em Campinas; 
V - 8º Gmpamento de Bombeiros (8º GB), sediado em Santo André; 
VI 9º Grupamento de Bombeiros (9º GB), sediado em Ribeirão 

VII - 10º Grupamento de Bombeiros (10º GB), sediado em Marília; 
VIII - 11 º Grupamento de Bombeiros ( 11 º GB), sediado em São Jo

sé dos Campos; 
IX - 12º Grupamento de Bombeiros (12º GB), sediado em Bauru; 
X - 13º Grupamento de Bombeiros ( 13º GB), sediado em São José 

do Rio Preto; 
XI - 14º Grupamento de Bombeiros (14º GB), sediado em Presi

dente Prudente; 
XII - 15º Grupamento de Bombeiros ( 15º GB), sediado em Soroca-

ba; 
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XIII - 16º Grupamento de Bombeiros (16º GB), sediado em Piraci
caba; 

XIV - 17º Grupamento de Bombeiros ( 17º GB), sediado em Guarujá; 
XV - Centro de Suprimento e Manutenção do Materia] Operacional 

de Bombeiros (CSM/MOpB), sediado na Capital, responsável pelo rece
bimento, estocagem e distribuição dos suprimentos e execução da manu
tenção do material especializado de Bombeiros; 

XVI Centro de Ensino e Instrução de Bombeiros "Coronel PM 
Paulo Marques Pereira" (CEIB - Cel Paulo Marques), sediado na Capital, 
responsável pelo adestramento e instrução da tropa do Corpo de Bombei
ros e pela preparação de bombeiros civis de entidades privadas. 

§ 1 º - O CBC é responsável pelo planejamento, coordenação, con
trole e apoio das atividades técnicas, de Jogística, operacional e adminis
trativa dos Grupamentos de Bombeiros do município de São Paulo, no 
que compete ao Corpo de Bombeiros. 

§ 2º - Os GB são responsáveis pela execução de atividades de defe
sa civil, de prevenção e extinção de incêndios e de busca e salvamento, 
além de outras definidas em lei, nas suas respectivas áreas de atuação. 

Artigo 17 - São Órgãos Especiais de Execução, sediados na Capi
tal, subordinados ao Scmt PM: 

I - Comando de Policiamento de Choque (CPChq), sediado na Ca
pital, força reserva do Comando Geral para emprego em missões extra
ordinárias de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública no 
território estadual; 

II - Grupamento de Radiopatrulha Aérea da Polícia Militar "João 
Negrão" (GRPAe "João Negrão"), sediado na Capital, responsável pelas 
missões de radiopatrulha com aeronaves no território estadual; 

III Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv), sediado na Ca
pital, responsável pelas missões de policiamento de trânsito rodoviário 
nas rodovias estaduais; 

IV - Comando de Policiamento Florestal e de Mananciais (CPFM), 
sediado na Capital, responsável pelas missões de policiamento florestal e 
de mananciais no território estadual. 

Artigo 18 Ao Comando de Policiamento de Choque (CPChq) su
bordinam-se as seguintes Unidades de Policiamento: 

I - 1 º Batalhão de Polícia de Choque "Tobias de Aguiar" ( 1 º 
BPChq-BT A), sediado na Capital, responsável, em todo o Estado, pela 
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execução de ações de controle de distúrbios civis e de contra-guerrilha 
urbana e, supletivamente, de ações de policiamento motorizado; 

II - 2º Batalhão de Polícia de Choque (2º BPChq), sediado na Ca
pital, responsável, em todo o Estado, pela execução de ações de controle 
de distúrbios civis e de contra-guerrilha urbana e, supletivamente, de 
ações de policiamento em eventos artísticos, culturais, desportivos e ou
tros e de ações de policiamento motorizado; 

III - 3º Batalhão de Polícia de Choque (3º BPChq), sediado na Ca
pital, responsável, em todo o Estado, pela execução de ações de controle 
de distúrbios civis e de contra-guerrilha urbana e rural e, supletivamente, 
de ações de policiamento motorizado, de ações de policiamento com 
cães, de ações e operações táticas especiais; 

IV Regimento de Polícia Montada - "9 de Julho" (R P Mon - 9 de 
Julho), sediado na Capita], responsável, em todo o Estado, pela execução 
de ações de controle de distúrbios civis e de contra-guerrilha urbana e 
rural e, supletivamente, de ações de policiamento montado. 

Artigo 19 - Ao Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) su
bordinam-se as seguintes Unidades de Policiamento: 

I - 1 º Batalhão de Polícia Rodoviária ( 1 º BPR v), sediado em São 
Bernardo do Campo; 

II - 2º Batalhão de Polícia Rodoviária "Tenente Coronel PM Levy 
Lenotti" (2º BPRv -Ten Cel Lenotti), sediado em Bauru; 

III 3º Batalhão de Polícia Rodoviária (3º BPRv), sediado em Rio 
Claro. 

Parágrafo único - Os BPRv são responsáveis pela polícia ostensiva 
e preservação da ordem pública em ações de policiamento de trânsito 
rodoviário, nas suas respectivas áreas de atuação. 

Artigo 20 - Ao Comando de Policiamento Florestal e de Mananci
ais (CPFM) subordinam-se as seguintes Unidades de Policiamento: 

I - 1 º Batalhão de Polícia Florestal e de Mananciais ( 1 º BPFM), se
diado na Capital; 

II - 2º Batalhão de Polícia Florestal e de Mananciais (2º BPFM), 
sediado em Birigui; 

III - 3º Batalhão de Polícia Florestal e de Mananciais (3º BPFM), 
sediado em Guarujá; 

IV 4º Batalhão de Polícia Florestal e de Mananciais ( 4º BPFM), 
sediado em São José do Rio Preto. 
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Parágrafo único - Os BPFM são responsáveis pela polícia ostensiva 
e preservação da ordem pública em ações de policiamento relacionadas 
com a salvaguarda dos recursos naturais do Estado e pela prevenção e 
repressão das infrações cometidas contra o meio-ambiente, nas suas res
pectivas áreas de atuação. 

CAPÍTULO II 
Disposições Gerais 

Artigo 21 - A distribuição pormenorizada do efetivo e o detalha
mento das áreas de atuação das Organizações Policiais Militares (OPM) 
serão estabelecidas, em Portaria, pelo Comandante Gera] da Polícia Mi
litar, por meio de Quadros Particulares de Organização (QPO), respeita
do o Quadro de Organização de que trata o artigo 54 da Lei nº 616, de 17 
de dezembro de 1974. 

Artigo 22 O efetivo necessário ao preenchimento dos cargos e 
funções da Casa Militar do Gabinete do Governador, previstos em legis
lação específica, será estabelecido pelo Comandante Geral da Polícia 
Militar, por Portaria, em Quadros Particulares de Organização (QPO). 

Artigo 23 - Será estabelecido pelo Comandante Geral da Polícia 
Militar do Estado de São Paulo, por Portaria, em Quadros Particulares de 
Organização, o efetivo necessário para prestar assessoria policial militar 
estritamente aos seguintes órgãos públicos: 

I - Assembléia Legislativa; 
II Tribunal de Justiça; 
III - Tribunal de Justiça Militar; 
IV - Tribunal de Contas do Estado; 
V - Procuradoria Geral de Justiça; 
VI - Procuradoria Geral do Estado; 
VII - Secretarias de Estado; 
VIII Prefeitura do Município de São Paulo; 
IX - Câmara Municipal de São Paulo. 
Artigo 24 - Os Coronéis PM que exercerem função de comando, 

direção ou chefia terão precedência funcional sobre os Oficiais do mes
mo posto a eles subordinados. 

Artigo 25 - O Comandante Geral da Corporação conta com uma 
Consultoria Jurídica (CJ), órgão da Procuradoria Geral do Estado, à qual 
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cabe a execução da advocacia consultiva do Estado, no âmbito da Polícia 
Militar. 

Artigo 26 - Este decreto entrará em vigor no dia 1 º de janeiro de 
2000, ficando revogadas as disposições em contrário, em especial o De
creto nº 29.911, de 12 de maio de 1989. 

Palácio dos Bandeirantes, 24 de novembro de 1999. 
Mário Covas - Governador do Estado 
Marco Vinicio Petrelluzzi - Secretário da Segurança Pública 
Celino Cardoso Secretário-Chefe da Casa Civil 
Antonio Angarita - Secretário do Governo e Gestão Estratégica 

{Diário Oficial nº 248, de 31 de dezerribro de 1999). 
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e. PORTARIA Nº DGP-30, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1997 

Disciplina a prestação de informações no exercício da atividade 
policial civil. 

O Delegado Geral de Polícia, no uso de suas atribuições e, 
Considerando especialmente, o disposto nos arts 62. III, VII e 

XVII. e 63, XVII, XXII, XXIII, XXIV, e XXVI, da Lei Complementar 
Estadual nº 207, de 1979, e ainda as Resoluções SSP nºs 41/83 e 17/85. 

E considerando, outrossim, que o desempenho da atividade policial 
civil deve estar balizado pelos princípios e normas que asseguram o res
peito à dignidade da pessoa humana e à cidadania: 

RESOLVE 

Art. 1 º - As autoridades policiais devem abster-se de divulgar fatos 
sobre os quais tenham ciência em razão das funções que exercem, limi
tando-se, quando indagadas pelos meios de comunicação, a divulgar ex
clusivamente, em relação a tais fatos, informações. 

I - cujo conhecimento pelo público seja de manifesto interesse po
licial; 

II - que não causem prejuízo às investigações; e 
III - que não afetam a intimidade, a honra, ou a imagem das pesso

as envolvidas. 
§ 1 º - As autoridades policiais não poderão intermediar ou facilitar, 

em qualquer hipótese, entrevista e registro de imagem de pessoa envolvi
da em ocorrência policia] ou sob investigação. 

§ 2º - Quando a pessoa envolvida for policial civil, a divulgação 
prevista neste artigo cabe exclusivamente à autoridade investida de fun
ção correcional, que se limitará, de qualquer modo, a noticiar apenas as 
providências adotadas com vista à apuração de responsabilidade, obser
vando ainda o § 2º do art. 76 e o art. 120 da Lei Complementar Estadual 
nº 207, de 1979. 

§ 3º - As autoridades policiais somente poderão autorizar entre
vista ou registro de imagem de pessoa detida ou presa, mediante seu pré-
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vio consentimento por escrito, após suficientemente informada sobre 
seus direitos, e observadas as normas fixadas pelo Juiz Corregedor de 
Polícia Judiciária competente. 

Art. 2º - As autoridades e os demais policias civis não divulgarão 
informações sobre atos investigatórios. 

Art. 3º - Fica vedada a divulgação de fatos ou qualquer tipo de co
municação que possa induzir ao crime, ou à justificação e aceitação de 
qualquer tipo de violência, em especial o racismo, o extermínio, a pena 
de morte e a morbidez humana. 

Art. 4º - A análise e a difusão de dados estatísticos somente pode
rão ser efetuadas pelas unidades incumbidas de sua coleta e processa
mento. 

Art. 5º - Cada Diretor de Departamento Policial Civil deverá desi
gnar, dentre os integrantes de suas Assistências, a autoridade policial que 
se encarregará da comunicação social no âmbito respectivo. 

§ 1 º - As Delegacias Regionais e Seccionais de Polícia dos Depar
tamentos de base territorial também deverão contar com o serviço insti
tuído no "caput" deste artigo, competindo aos Delegados Titulares a de
signação do respectivo encarregado. 

§ 2º - A existência do serviço previsto neste artigo não impede a 
divulgação de informações de interesse policial por outras autoridades, 
dentro dos limites desta Portaria. 

Art. 6º De conformidade com o disposto na Lei Complementar 
Estadual nº 207, de 1979, fica vedado aos policiais civis, no exercício de 
suas funções fazer comentários: 

b1ica; 

I - que possam desacreditar qualquer instituição policial; 
II -- sobre assunto, ainda que policial, estranho às suas atribuições; 
III depreciativos às autoridades e aos atos da Administração Pú-

IV - sobre assuntos administrativos internos. 
§ l º - Fica vedado, especialmente, externar, em nome da Polícia 

Civi], ou no exercício de suas funções, comentário sobre assunto político
partidário. 

§ 2º - A participação de policiais civis em palestras, simpósios, de
bates ou quaisquer eventos que visem esc1arecer temas de interesse poli
cial deverá ser precedida de comunicação à direção do Departamento em 
que se encontra classificado, ou à autoridade superior designada para 
tanto. 

Art. 7º - A Academia de Polícia fica incumbida de: 
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I - realizar estudo visando a inclusão. no prazo de trinta (30) dias, 
em seus cursos de formação de policiais civis, de disciplina sobre os 
princípios e normas que devem nortear o relacionamento com os meios 
de comunicação; 

II realizar, no prazo de sessenta (60) dias, curso extraordinário, 
nos limites do art. 112 do seu Regulamento, destinado às autoridades 
policiais designadas nos termos do art. 5º desta Portaria; 

III - promover, no decorrer do quinto mês de vigência desta Porta
ria, simpósio destinado à avaliação do relacionamento da Polícia Civil 
com os meios de comunicação, contando com a participação de profissi
onais de imprensa, juristas e autoridades policiais. 

Art. 8º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário, devendo permanecer afixada em 
local visível e de livre acesso, nas unidades policias civis em geral, espe
cialmente nos recintos destinados às chefias e plantões. 

Revista A FORÇA POLICIAL São Paulo nº 24 out/nov/dez 1999 95 





1 1 

f. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO 

3ª SEÇÃO DO ESTADO-MAIOR (3ª EM/PM) 

DIRETRIZ Nº PM3-003/02/97 

NORMAS PARA O SISTEMA OPERACIONAL DE 
POLICIAMENTO PM (NORSOP) 

Referências: 
1) Legislação básica federal - Decreto Nº 88.777 de 30/09/83 (R-200) 

- Regulamento para as Polícias Militares e Corpos de Bombeiros 
Militares. 

2) Legislação básica estadual 
a) Lei Nº 616, de 17 / 12/7 4 - Organização Básica da PM; 
b) Decreto Nº 7290, de 15/12/75 - Regulamento Geral da PM; e 
c) Decreto Nº 29.911, de 12/05/89 - Organização da PM e alterações 

posteriores. 
3) Legislação e Documentação PM 

a) RI-1-PM (Regimento Interno do EM/PM); 
b) RI-8-PM (Regimento Interno do CPM); 
c) RI-9-PM (Regimento Interno do CPI); 
d) Dtz Nº DIPLAN-010/02/94, de 10Mar94 (Diretrizes para a im

plantação de Postos Policiais-Militares); 
e) Dtz Nº DIPLAN-011/02/94, de 04Abr94 (Padronização de Proce

dimentos Operacionais); 
f) Dtz Nº 3EMPM-007/02/95, de 25Nov95 (O PTM e a Força Tática 

das UOp); 
g) Dtz Nº PM3-00l/02/96, de 14Mar96 (Ocorrências de Grande 

Vulto e/ou com Reféns); e 
h) Dtz Nº PM3-002/02/96, de 21 Mar96 (Policiamento Velado). 
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1. FINALIDADE 

Estabelecer conceitos básicos e normas para disciplinar o funcio
namento e operação das Unidades de Policiamento da PMESP, inserindo
as num Sistema Operacional Único. 

2. SITUAÇÃO 

a. a Corporação ressente-se de um conjunto de normas básicas que ori
entem o Sistema Operacional; 

b. há necessidade de fixação de normas de caráter amplo, que permitam 
a cristalização da doutrina, tornando os desvios menos correntes; 

c. a falta de normas aplicáveis aos diversos aspectos do serviço opera
cional impede que haja uniformização de procedimentos; e 

d. há dificuldade de mensuração dos resultados por falta de integração e 
uniformidade dos diversos sistemas da Corporação. 

3. OBJETIVOS 

a. integração de todas as es~ruturas dos Órgãos de Execução, exceto o 
Corpo de Bombeiros, e Orgãos Especiais de Execução, de forma a 
obter o funcionamento harmônico e eficiente dos sistemas de policia
mento; 

b. permitir a medida e acompanhamento da eficácia e eficiência das OPM 
envolvidas nas atividades de policiamento, pelo estabelecimento de 
padrões; , 

c. facilitar e harmonizar o planejamento em todos os escalões e Orgãos 
de Apoio; 

d. fixar doutrina de atuação da PMESP na execução do policiamento, 
harmonizando conceitos; e 

e. adotar métodos, processos e sistemas que conduzam a uma maior efi
ciência no emprego dos recursos materiais. 

4. MISSÃO 

As OPM da Polícia Militar deverão adotar as Normas do Sistema 
Operacional (NORSOP), uniformizando, integrando e harmonizando 
seus serviços em todo o Estado de São Paulo. 
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S.EXECUÇÃO 

a. Filosofia Básica do Sistema: 

1) polícia comunitária 
Há necessidade de que a Polícia Militar acompanhe a evolução 

da comunidade em que se insere, detectando seus anseios e problemas, 
não só no aspecto criminal, mas atuando como elo de ligação entre a 
Administração Pública e a comunidade e também em outros campos, 
aproximando assim a Polícia Militar do cidadão. Neste sentido, a ad
ministração policial deve primar por adaptar-se à comunidade em que 
se insere, sendo sensível às mudanças sociais para promover essa 
adaptação, sempre dentro da discricionariedade que a lei lhe confere, 
privilegiando a prevenção e atenuando a repressão até onde seja pos
sível. A Força de Patrulha deve procurar integrar-se à comunidade em 
que está inserida, por meio de programas de orientação e busca de ou
tras formas de aproximação com a população, estimulando-a, inclusi
ve, a adotar medidas de segurança física. 

A tônica do processo de atuação da PMESP no policiamento é a 
polícia comunitária. Surge em várias formas e deve ser o centro de 
atenção no desenvolvimento tecnológico da Corporação. A filosofia 
básica de polícia comunitária é o atendimento ao usuário no local em 
que este se encontrar, buscando dar ao usuário o atendimento que lhe 
satisfaz as necessidades de segurança pública, através de esforços di
rigidos para a resolução dos problemas, de maneira criativa, discricio
nária, e com o envolvimento de órgãos públicos que tenham participa
ção no problema. 

2) a Comunidade é parte do Sistema 
O sistema de defesa pública não pode prescindir da colaboração 

da comunidade. A Polícia Militar deve sempre estimular a participa
ção e colaboração da comunidade nesse sistema, buscando atender aos 
seus reclamos e perceber seus anseios para que, em retorno, essa 
mesma comunidade abasteça a polícia ostensiva com informações 
úteis tanto à prevenção, como à repressão de fatos delituosos. Esse 
retorno só se dá num ambiente de extrema confiança na Polícia Mili
tar. 
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3) o crime é um fato comum 
Num aparente paradoxo, conquanto o crime envolva emocio

nalmente as pessoas que o presenciam ou dele sejam vítimas, ou liga
das intimamente a estas, a sociedade como um todo acostuma-se à sua 
notícia constante e diuturna nos meios de comunicação, e ocorre um 
fenômeno em que os grupos sociais desenvolvem determinados níveis 
de tolerância, manifestando-se uma certa preocupação apenas quando 
o crime ultrapassa certos "níveis toleráveis". Há, assim, em toda soci
edade, particularmente nas democracias, grupos que defendem leis 
penais mais rígidas, e grupos que propugnam por penas mais brandas 
e tratamento reeducacional aos criminosos. À Polícia, enquanto insti
tuição, cabe participar desses debates, porém, dentro de uma postura 
profissional. O policial não pode jamais tomar a lei em suas mãos; 
deve agir estritamente dentro dos parâmetros ditados por ela e, sobre
tudo, deve entender que exerce um ofício, uma profissão. Não é um 
combatente em "guerra contra o crime". É um profissional engajado 
em uma função onde os ditames da lei devem guiar-lhe os passos, e 
dessa trilha não se pode desviar. É o policial militar, antes de tudo, o 
incansável protetor do cidadão e da comunidade. As mudanças da le
gislação devem ser providenciadas pela sociedade através do Poder 
Legislativo. Um dos corolários do que aqui se conclui é a inviolabili
dade da integridade do preso, qualquer que tenha sido o trabalho ou o 
risco envolvido na sua captura. 

4) efetividade com o menor custo possível 
Os recursos do Estado não são ilimitados, e a PMESP utiliza 

deles apenas a parte que lhe é distribuída. Disso resulta que o apro
veitamento desses recursos deverá se realizar de forma a otimizá-los, 
pois, de outra forma, não poderíamos pensar em atender a demanda de 
serviços. A busca da eficácia operacional, com metas sempre resul
tantes da observação do ambiente, deverá realizar-se tendo em vista a 
eficiência da organização e o constante aprimoramento de sua produ
tividade. 

5) ênfase à Ação Preventiva 
Embora na ação de presença, não somente nos locais de risco 

mas também na completa cobertura territorial, pela ação de polícia 
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ostensiva, resida o fundamento básico do efeito preventivo do sistema 
de policiamento da PMESP, não se pode ignorar que há outros com
ponentes voltados a esse objetivo, cuja limitante se restringirá apenas 
pelo sistema legal vigente e pela criatividade dos comandantes. A uti
lização de métodos de prevenção de maior produtividade, como a 
montagem de postos de observação e o uso de binóculos, o efeito psi
cológico provocado pela rapidez de resposta da PM, a ação junto aos 
órgãos públicos para obtenção de iluminação em pontos escuros ou a 
própria mudança de local de um ponto de ônibus, a orientação a cida
dãos, sobre como participarem de sua própria segurança, são todos 
exemplos dessa forma de atuação. 

6) integração com outros órgãos 
As ações de polícia ostensiva, manifestas no exercício da polícia 

comunitária, não podem prescindir do envolvimento dos demais ór
gãos públicos, com responsabilidades que, ainda que não diretamente 
ralacionadas à Segurança Pública, possuem reflexos profundos no 
ambiente social, podendo torná-lo mais ou menos propício a ações 
perturbadoras do estado antidelitual da sociedade. A participação dos 
órgãos deve ser buscada incessantemente pelos comandantes, seja por 
atitudes de comando, seja por indicação e convencimento das forças 
vivas da comunidade sobre as atribuições dos órgãos para que estas 
exerçam sua capacidade de pressão, buscando obter ações soluciona
doras. 

7) o sentimento de Segurança 
Segurança é um estado proporcionado por uma realidade fática e 

um componente psicológico, que juntos compõem uma sensação pro
jetada no ambiente social. Esse sentimento de segurança deve ser o 
alvo das ações da Corporação, que devem dirigir-se, basicamente, aos 
aspectos objetivos do problema, e também aos subjetivos, procurando 
incutir na população a confiança no trabalho da Polícia Militar. 

8) busca da qualidade total 
A evolução das técnicas de administração, pública e privada, le

vou à compreensão da importância do cliente, usuário do serviço ou 
consumidor do produto. Dessa forma, todas as ações de polícia osten-
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siva devem ser pautadas pela intensa busca da qualidade total na 
prestação dos serviços, procurando aferir, local e globalmente, os ní
veis de satisfação e verificar, em toda a cadeia de prestação de servi
ços, os pontos em que haja problemas causadores da diminuição da 
qualidade para a imediata intervenção, com conseqüente restauração 
dos níveis satisfatórios ao cliente. 

Dentro dessa cadeia de prestação de serviços, vários são os ní
veis em que o Comando deve operar laboriosa e eficientemente para 
que o cliente final, o cidadão e a comunidade, receba o atendimento 
nos mais altos padrões de qualidade. 

A verificação, portanto, deve processar-se em todos os estágios 
da prestação, das ações e decisões do comandante ao atendimento do 
usuário pelo policial militar, identificando-se e corrigindo-se, de 
pronto, os processos porventura diminuidores da qualidade. 

b. Diretrizes Básicas: 

102 

1) a PMESP é um sistema global 
Todas as análises e trabalhos de planejamento que se desenvol

verem sobre subsistemas administrativos ou operacionais da Corpora
ção devem levar em conta os objetivos globais da organização, pois 
somente a apreciação do todo, ao analisarmos suas partes, pode con
duzir à maior eficiência operacional, com o máximo aproveitamento 
da estrutura, levando à melhora da eficácia. 

2) proximidade da Administração ao Usuário 
O administrador policial (comandante) deve estar prox1mo e 

participar ativamente da comunidade a que serve, dialogando com as 
lideranças locais, promovendo consultas e pesquisas de opinião, co
nhecendo as pessoas, as autoridades e as necessidades específicas de 
sua área de jurisdição. 

3) compartilhamento de tempo 
a) um dos princípios básicos da polícia ostensiva é a universalidade. 

O policia] militar deve estar em condições de tomar providências, 
ainda que preliminares, em qualquer ocorrência que deva atender; 
e 
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b) o sistema de Radiopatrulhamento tem características que viabili
zam seu aproveitamento em atividades diversificadas, como com
plemento de sua destinação principal. Entre outras, são atividades 
de Radiopatrulhamento: 

(1) verificação localizada de pessoas e/ou instalações; 
(2) patrulhamento a pé e motorizado; 
(3) investigação de campo; 
(4) pronto-socorrismo; 
(5) fiscalização das normas de trânsito; 
(6) colaboração no fluxo de trânsito local; 
(7) atendimento de acidentes de trânsito; 
(8) segurança escolar; 
(9) prevenção de tumultos; e 
( 1 O) preservação de local de crime. 

4) acessibilidade 
O público deve ter facilidade de acesso ao sistema policial. Essa 

facilidade é representada no sistema de polícia ostensiva pelo contato 
telefônico e pelo conhecimento público dos locais de estacionamento 
da patrulha e pela existência de postos policiais. Também devem ser 
amplamente divulgados os endereços e as pessoas a quem se dirigir 
em caso de necessidade de informações. 

5) responsividade 
O tempo de resposta de um sistema policial tem uma importân

cia vital sobre suas eficácia e efetividade: a maior rapidez da Polícia 
para estar presente num local de crime amplia a probabilidade de de
tenção do criminoso. Por outro lado, a pronta resposta aumenta no pú
blico a confiança e certeza no atendimento da Polícia, proporcionando 
as condições de colaboração que se almeja. O radiopatrulhamento 
combinado, ou seja, integrando os Postos Policiais-Militares, viaturas, 
policiamento a pé ou a cavalo, em sistemas bem dimensionados, ofe
rece esta característica de baixo tempo de resposta. 

6) economia de meios 
A necessidade de otimização de recursos, particularmente de re

cursos humanos, que constituem o componente de maior peso econô-
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mico, deve estar sempre presente para o administrador policial (co
mandante), tanto ao dispor em relação ao sistema operacional, quanto 
aos sistemas administrativos. 

7) eqüidade 
Os recursos da PMESP devem ser distribuídos por todas as lo

calidades do Estado na conformidade da demanda de serviços de polí
cia ostensiva de cada área, de forma a proporcionar que toda a popula
ção disponha do mesmo nível de prestação de serviços e sejam elimi
nados os desbalanceamentos provocados pelo atendimento preferenci
al. 

8) flexibilidade 
O sistema de polícia ostensiva não deve ser organizado de forma 

rígida e imutável. As adaptações para fazer face a situações contin
genciais, sazonais ou emergenciais devem ser previstas, de forma que 
todas as modificações possam se processar atendendo às característi
cas dos diversos cenários, sem improvisações, nos momentos em que 
se tornam necessárias. A Polícia Militar deve estar presente onde e 
quando preciso, com a força adequada. 

9) independência do Sistema Operacional 
O sistema operacional tem a característica de funcionar 24 horas 

por dia, o ano todo. Por isso, não pode depender de providências de 
pessoas que pertençam às áreas administrativas da Corporação, que 
trabalham em regime de expediente. Às funções de comando e super
visão do Sistema Operacional de policiamento cabe a máxima ampli
tude de decisões possível. 

1 O) informação é insumo essencial 
A operação do sistema é dependente não apenas de informações 

de natureza administrativa, mas sobretudo de natureza policial. Não é 
possível à Polícia trabalhar sem um planejamento que lhe permita co
locar suas forças onde e quando necessárias. Sem informações sobre o 
ambiente, particularmente sobre os fenômenos criminais que nele 
ocorrem, não é possível elaborar esse planejamento. Por isso, o siste
ma de polícia ostensiva deverá assentar-se sobre informação po1 icial 
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técnica e adequadamente dimensionada. O trabalho de prevenção deve 
ser baseado em informações e pesquisas estatísticas recentes para que 
possa responder efetiva e adequadamente à demanda do momento. As 
táticas de ação devem ser planejadas especificamente dirigidas à solu
ção do problema. 

11) unicidade de Comando 
A operação racional e econômica pressupõe a integração dos di

versos processos de policiamento sob comando único. O comandante 
das diversas frações deve possuir o controle e fiscalizar sua tropa, o 
que lhe vai permitir exercer o comando de maneira mais ágil e flexí
vel, aumentando seu grau de responsabilidade. Assim, na execução 
das atividades de polícia ostensiva, todas as variáveis devem ter seu 
emprego integrado e coordenado, sob um comando único, visando 
proporcionar a alocação racional e dirigida dos recursos humanos e 
materiais, diminuindo os níveis de interferência numa mesma Cia. 

12) divisão da área em subsetores 
O território a ser atendido deve estar dividido em frações que 

servirão de referência para alocação de meios e esforços para execu
ção das ações de polícia ostensiva. 

13) representatividade da Força de Patrulha de Área 
As Forças de Patrulha de Área constituem a maior parcela de 

efetivo da Corporação em atuação. Por este motivo, a imagem da Cor
poração é, em grau importante, representada por esse contingente que 
deve ser dirigido e orientado no sentido de conjugar esforços para pre
servar a imagem da PM e conquistar a aprovação do conjunto da soci
edade ou comunidade, em todos os níveis, fortalecendo assim o seu 
conceito. 

c. Estrutura Fundamental: 
1) poder de polícia 

É a faculdade de que dispõe a administração pública para o con
trole dos direitos e liberdades das pessoas, naturais e jurídicas, inspi
rada nos ideais do bem-comum. 

a) são seus atributos 
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( 1) Discricionariedade: é a competência que tem o policial de aferir 
e valorar a atividade policiada, segundo critérios de conveni
ência, oportunidade e justiça, inclusive quanto à sanção de po
lícia a ser imposta, nos limites da lei; 

(2) Auto-executoriedade: o ato de polícia independe de prévia 
aprovação ou autorização do Poder Judiciário para ser concre
tizado; e 

(3) Coercibilidade: o ato de polícia é imperativo, admitindo-se o 
emprego de força para concretizá-lo, não podendo, no entanto. 
ser arbitrário, de modo a caracterizar-se pela violência ou pelo 
excesso, o que o afasta da legalidade. 

b) os modos de atuar do Poder de Polícia 
( 1) Ordem de Polícia: é o preceito pelo qual o Estado impõe limita

ção às pessoas, naturais ou jurídicas, para que não se faça aquilo 
que pode prejudicar o bem comum ou não se deixe de fazer 
aquilo que poderia evitar prejuízo à comunidade; 

(2) Consentimento de Polícia: é o controle prévio feito pelo Estado, 
compatibilizando o interesse particular com o interesse público. 
Manifesta-se pela licença vinculada a um direito, ou pela autori
zação, discricionária e revogável a qualquer tempo; 

(3) Fiscalização de Polícia: é a verificação, de ofício ou provocada, 
do cumprimento das ordens e do exercício dos consentimentos 
de polícia. Tem dupla utilidade: a prevenção e a repressão das 
infrações. Quando a fiscalização de polícia é exercida em maté
ria de segurança pública, recebe a denominação de policiamen
to; e 

(4) Sanção de Polícia: é a intervenção privativa do Estado para re
primir a infração. Tratando-se de ofensa à ordem pública, é o 
constrangimento pessoal, direto e imediato, na justa medida para 
res tabe 1 ecê-1 a. 

2) segurança pública 
a) é o estado antidelitual, de valor comunitário, que resulta da obser

vância dos preceitos contidos na legislação penal, podendo tam
bém resultar das ações policiais preventivas ou ainda da simples 
ausência, ainda que transitória, dos delitos. A segurança pública 
insere-se na Ordem Pública e tem nesta seu objetivo. Esse estado 
antidelitual compõe o primeiro momento, a primeira fase, do Ci-
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elo de Polícia. No exato instante em que a ordem é quebrada, isto 
é , configurou-se o delito, vem a necessidade do restabelecimento 
da ordem, dita repressão imediata, segunda fase do ciclo, e, por 
fim, a investigação, terceira fase, que, quando entendida como le
vantamento de testemunhas, vítimas, perseguição de criminosos 
em situação de flagrância e preservação de provas ou sua coleta 
imediata, também pode ser englobada como missão de polícia 
ostensiva; e 

b) a comunidade tem direito à segurança, mas também é responsável 
por ela, dela participando quando adota meios de defesa que vi
sem sua segurança física ou patrimonial, além de participar da 
polícia comunitária, através do fornecimento de informações da 
indicação de necessidades e da utilização dos seus mecanismos de 
pressão, dentro da lei, para obter a atuação dos demais órgãos pú
blicos, integrando-os nas ações de polícia ostensiva. 

3) ordem pública 
a) situação de tranqüilidade e normalidade que o Estado deve asse

gurar às instituições e a todos os membros da sociedade, conso
ante as normas jurídicas legalmente estabelecidas. A ordem pú
blica existe quando estão garantidos os direitos individuais, a es
tabilidade das instituições, o regular funcionamento dos serviços 
públicos e a moralidade pública, afastando-se os prejuízos a toda 
sociedade, isto é, atos de violência, de qualquer espécie, contra a 
pessoa, o patrimônio ou o próprio Estado; e 

b) a ordem pública é sempre uma noção de valor nacional calcada no 
trinômio: 

( 1) Tranqüilidade Pública: clima de convivência e bem-estar social, 
onde reina a normalidade das coisas, isenta de sobressaltos ou 
aborrecimentos. É a paz pública nas ruas~ 

(2) Salubridade Pública: situação em que as condições se mostram 
favoráveis à vida social; e 

(3) Segurança Pública: conforme já descrito é o estado antidelitual, 
de valor comunitário, que resulta da observância dos preceitos 
legais. 

4) defesa pública 
É o conjunto de atitudes, medidas e ações adotadas para garantir 

o cumprimento das leis de modo a evitar, impedir ou eliminar a práti
ca de atos que perturbem a ordem pública. 
5) policiamento ostensivo 
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Compõe-se das ações de fiscalização de polícia, sobre matéria 
de ordem pública, em cujo emprego o homem ou a fração de tropa são 
identificados de relance, quer pela farda, que pelo equipamento, ar
mamento ou viatura. É modo de atuar do Poder de Polícia. 
6) polícia ostensiva 

Conceito mais abrangente, entendido como a atuação tanto pre
ventiva, para preservar a ordem pública, como repressiva, para resta
belecê-la, sendo sua competência, neste caso, a repressão imediata. 

Tem como característica agir em defesa da comunidade, execu-
tando: 

a) as funções de força policial nos termos da lei; 
b) as atividades de polícia judiciária militar estadual; e 
c) ações próprias do sistema de defesa territorial como força auxiliar 

do Exército. 
7) conceitos 

a) de divisão geográfica: 
Para efeito de escalonamento e desdobramento das OPM, identi
ficando esferas de responsabilidade, define-se: 

(1) Região: 
Espaço físico atribuído à responsabilidade de um comando re
gional, denominado Comando de Policiamento de Área 
(CPA). 

(2) Área: 
Espaço físico atribuído à responsabilidade de uma OPM de es
calão Batalhão de Polícia Militar (BPM). 

(3) Subárea: 
É o espaço físico atribuído à responsabilidade de uma OPM de 
escalão Companhia PM (Cia PM). 

(4) Setor: 
É a fração de espaço físico da Subárea atribuída à responsabi
lidade de um Grupo de Patrulhas, revezando em turnos. 

(5) Subsetor: 
É a menor fração de espaço físico na qual se subdividem os 
setores, atribuída no tempo a uma patrulha PM (Ptr PM), em 
que se presume seja capaz de cumprir suas missões dentro do 
padrão ideal. 

b) operacionais: 
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( 1) Patrulha: 
É a fração elementar de efetivo que executa as ações de polícia 
ostensiva e de preservação de ordem pública num determinado 
espaço físico, normalmente um subsetor. 

(2) Grupo de Patrulhas: 
É o conjunto de patrulhas que executa as ações num setor. 

(3) Patrulhamento: 
Ação de fiscalização de polícia ostensiva executada rotineira
mente por uma patrulha. 

(4) Ponto de Estacionamento (PE): 
É o local de estacionamento da Ptr PM, dentro do subsetor, 
podendo ser principal ou secundário. 

(5) Ponto de Estacionamento Principal (PEP): 
É o ponto de estacionamento estabelecido segundo os critérios 
de necessidade de policiamento preventivo de caráter mais per
manente, acessibilidade ao público e fluidez de trânsito. Nele a 
Ptr PM não é, em princípio, estacionada "com prejuízo". Deve 
ser comunicado ao Centro de Atendimento e Despacho (CAD) 
ou Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM). 

(6) Ponto de Estacionamento Secundário (PES): 
É o ponto de estacionamento estabelecido segundo critérios 
mais flexíveis, constituindo instrumento para que o Cmt Cia 
possa, de modo mais dinâmico, atender às demandas ocasio
nais e/ou extraordinárias de policiamento preventivo. Tem ca
ráter transitório e não necessita ser comunicado ao CAD / CO
POM com antecedência, permitindo ao Cmt operacional 
adaptar-se às circunstâncias imediatas e mediatas de sua Subá
rea. No PES a Ptr PM pode ser estacionada "com prejuízo" se 
a situação assim o exigir. 

(7) Posto Policial-Militar (PPM): 
Posto de caráter permanente, de operação diuturna, instalado 
conforme critérios específicos, visando atender a comunidade 
em tempo integral, em que podem ser combinados outros ser
viços de utilidade pública. 

(8) Cartão Itinerário de Patrulhamento (CIP): 
É a representação gráfica do subsetor, com seus limites, com 
indicações legendadas dos vários itinerários determinados pelo 
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Cmt Cia, com os horários de estacionamento e indicação dos 
PEPePES. 

(9) Força de Patrulha de Área (F Ptr A): 
É o conjunto de forças policiais militares de uma determinada 
Área sob o comando do Cmt do Btl. A F Ptr A é dividida pelas 
Subáreas, onde executam as missões de polícia ostensiva nas 
suas várias modalidades: 

(a) Policiamento Comunitário: 
Ação de polícia ostensiva voltada precipuamente para a pre
venção do delito, visando à preservação do cidadão e a asse
gurar que este possa exercer plenamente seus direitos, com 
base na ativa participação da comunidade no direcionamento 
de atitudes e realizações. 

(b) Policiamento de Trânsito Urbano: 
Missão realizada com vistas à fiscalização de veículos e con
dutores, atuando, suplementarmente à disciplina de tráfego, 
no atendimento de acidentes e auxílio ao fluxo. 

( c) Policiamento de Segurança Escolar: 
Atribuição voltada à segurança dos estabelecimentos escola
res estaduais, visando à prevenção de delitos, vandalismo e 
tráfico de entorpecentes. 

(d) Policiamento de Segurança Externa de Estabelecimentos Pri
sionais: 
Atividade voltada à segurança externa de estabelecimentos 
prisionais, visando impedir a fuga ou interromper a tentativa 
de fuga de presos. 

(e) Policiamento de Choque: 
É a atividade ou serviço vinculado ao controle de tumultos, 
operações especiais e serviços de polícia ostensiva que de
mandem ações táticas, em que haja disponibilidade de equi
pamentos e treinamento específico da tropa. 

( f) Esco I ta de Presos: 
Atividade de policiamento destinada à custódia de presos em 
deslocamentos. 

( 1 O) Força Tática: 
É a denominação que recebe a fração de F Ptr A, com treina
mento especializado e munida de equipamento especial, em-
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pregada em ações de Polícia Ostensiva específicas que deman
dam a atuação de efetivo com nível maior de adestramento. 
São exemplos a prevenção setorizada a ações do crime orga
nizado ou em locais com altos índices de crimes violentos, 
ocorrências de vulto, eventos de importância, controle de tu
multos e ações para restauração da ordem pública de maior 
magnitude. Por suas características de natureza e emprego pos
suem base territorial ampla, atuando em qualquer região do 
território do Btl, e seu comandamento responde diretamente ao 
Cmt de Btl. 

( 11) Policiamento Velado: 
Forma de atuação do policiamento, complementar e de apoio 
ao policiamento ostensivo, com o emprego de policiais milita
res em trajes civis e que possui características, princípios e va
riantes próprias. 

( 12) Forças de Patrulhas Especializadas (F Ptr Esp ): 
São aquelas que, possuindo jurisdição superposta às da F Ptr 
A, têm competência diferenciada em razão da matéria, em 
virtude de missões específicas a elas atribuídas. São elas: 

(a) de Policiamento de Trânsito Urbano: 
Constituído pelo Comando de Policiamento de Trânsito e 
OPM subordinadas, na Capital, e no interior pelas respectivas 
OPM da área. O Comando de Policiamento de Trânsito é tam
bém o órgão policial-militar que exerce consultoria para as 
demais OPM, a quem se ligam por canal técnico e/ou hierár
quico, sendo também o responsável por contatos externos, de 
modo a fixar uma política única e coerente, representando um 
pólo de desenvolvimento tecnológico e de instrução. 

(b) de Policiamento Florestal e de Mananciais: 
Constituído pelo Comando de Policiamento Florestal e de Ma
nanciais e suas OPM subordinadas. É órgão especializado, 
voltado para a conservação e manutenção da estabilidade do 
meio ambiente, configurando, por suas ações, a polícia ambi
ental. É também o órgão consultor técnico da matéria para as 
demais OPM. 

( c) de Policiamento de Trânsito Rodoviário: 
É constituído pelo Comando de Policiamento Rodoviário e su
as OPM subordinadas. Tem missões semelhantes às do Co-
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mando de Policiamento de Trânsito Urbano estabelecendo di
retrizes de policiamento para as OPM subordinadas exercerem 
o policiamento nas rodovias estaduais com vistas à fiscalização 
dos veículos e condutores, documentos, condições gerais de 
segurança dos veículos e regras de trânsito rodoviário. 

(d) de Policiamento de Segurança Externa de Estabelecimentos 
Prisionais: 
Constituído pelo 1 º Batalhão de Guarda, na Capital, e frações 
designadas para a missão, no Interior. Essas OPM são, tam
bém, responsáveis pelos contatos com órgãos do Sistema Pri
sional. 

(13) Forças de Patrulha Táticas: 
São F Ptr cujos efetivos possuem treinamento específico e são 
munidas de equipamentos especiais, empregadas em missões 
táticas de maior amplitude, isoladas ou em apoio às F Ptr A. 
Por suas características de emprego tático específico possuem 
base territorial mais ampla e executam: 

(a) Policiamento de Choque: 
Ações táticas de prevenção e controle de tumultos, em apoio à 
F Ptr A ou isoladamente. 

(b) Patrulhamento Tático: 
Ações de policiamento, porém com características e planeja
mento tático diferenciado, em apoio à F Ptr A ou em operações 
específicas. 

(c) Operações Especiais: 
Ações táticas realizadas em zonas rurais, montanhosas ou de 
difícil acesso, para salvamentos, buscas e capturas. 

( d) Ações Táticas Especiais: 
Ações táticas executadas em apoio à F Ptr A relacionadas a se
qüestros, ameaças com explosivos, resgate de reféns e simila
res. 

(e) Policiamento de Praças Desportivas e de Eventos: 
Operações desenvolvidas em locais de eventos desportivos, 
culturais e artísticos, em que a F Ptr A não tenha condições 
técnicas de execução, pelas proporções ou grau de risco envol
vido. 

(f) Policiamento com Cães: 
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Ações táticas em que são utilizados cães regularmente adestra
dos para missões típicas, em apoio à F Ptr A ou em operações 
específicas, como busca e captura de criminosos e localização 
de entorpecentes. 

(g) Policiamento a Cavalo: 
Ações táticas específicas ou em apoio à F Ptr A, com o uso de 
solípedes. 

(h) Patrulhamento Aéreo: 
Em ações táticas que demandam o uso da aeronave ou naque
las em que sua utilização torna mais eficiente o desenvolvi
mento das operações, tais como: apoio ao radiopatrulhamento, 
às ações de choque e operações especiais, às atividades da Po
lícia Florestal, do Corpo de Bombeiros, de Defesa Civil e às 
missões de misericórdia (remoções hospitalares, transporte de 
órgãos humanos), ao Policiamento de Trânsito e Rodoviário e 
outras similares. 

( 14) Serviços de Apoio: 
São os serviços que, pelo seu grau de especialização, existem 
para apoiar as F Ptr A e/ou normatizar, coordenar e fiscalizar 
determinadas atividades. Não possuem atribuição territorial, 
porém técnica. São eles: 

( a) Serviço de Inteligência: 
Constitui-se dos órgãos de informações distribuídos pelas 
OPM, vinculados à 2ª Seção do Estado-Maior, órgão de Inteli
gência da PMESP, que apóia as F Ptr A operacionalmente no 
campo de informações e assessora o Cmdo, em seus diversos 
níveis, na tomada de decisões nos vários campos de atuação. 

(b) Serviço de Subsistência: 
Destinado a fornecer o apoio alimentar à tropa de um modo ge
ral e especificamente em situações extraordinárias, como qua
dros típicos de Defesa Civil, Defesa Interna e ações duradouras 
de Segurança Pública. 

( c) Serviço de Transportes: 
Destinado à administração da frota ou subfrota. 

( d) Serviço de Corregedoria: 
Destinado à apuração de ilícitos, de natureza administrativa ou 
penal, praticados por e contra PM, e à fiscalização e normati
zação dos serviços de Justiça e Disciplina. 
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(e) Serviço de Justiça e Disciplina: 
Organizado no escalão Btl e acima e destinado ao assessora
mento na área para o Cmt e também para a apuração de ilícitos 
administrativos e penais praticados por Policiais Militares. 

(f) Serviço de Saúde: 
Constitui-se dos Centros Médico, Odontológico e Farmacêuti
co. 
Assistem na área o efetivo Policial Militar. Nele está também 
inserido o trato dos cavalos e cães da Corporação, por veteriná
rios ligados ao serviço. 

d. Normas Gerais de Ação para os Níveis de Comando: 
1) responsabilidades gerais 

114 

a) manter controle dos fenômenos criminais ocorridos em seu territó
rio e agir com iniciativa na redução dos seus índices, com a cons
ciência plena de que seu compromisso é com a segurança pública 
da comunidade a que deve proteger; 

b) adotar princípios de gerência participativa, com o objetivo de ob
ter a colaboração consciente e aumentar a motivação de seus co
mandados, fazendo com que todos assumam compromisso com o 
resultado do trabalho; 

c) abster-se, sempre que possível, de interferir na esfera de atribui
ções de seus subordinados, só o fazendo quando absolutamente 
necessário, para reorientação de procedimentos ou correção de er
ros; 

d) assumir o comando ou supervisionar as ações em seu território, e 
zelar pela instrução e o treinamento da força sob seu comando; 

e) avaliar, no seu planejamento, o grau de incômodo que suas deci
sões possam causar para o comunidade, adotando sempre medidas 
que permitam minimizá-lo; e 

f) preocupar-se com a produtividade e eficiência dos policiais milita
res, femininos ou masculinos, e com a qualidade dos serviços 
prestados, orientando aque]es que não estiverem dentro dos pa
drões desejados, ou afastando aqueles que não se adaptem a eles 
para serviços em que possam melhor produzir. 

2) comandante de policiamento de área (Cmt Pol A) 
a) são missões do Cmt Pol A, além de outras determinadas em le

gislação específica: 
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(l) zelar para que as Unidades Operacionais (Uüp) sob seu co
mando observem fielmente todas as disposições regulamentares, 
visando a coesão e uniformidade, de modo a ser mantida a in
dispensável unidade de treinamento, administração, disciplina e 
emprego operacional; 

(2) cumprir e fazer cumprir as Diretrizes, Planos, Ordens e Normas 
emanadas do Escalão Superior; 

(3) planejar, coordenar e fiscalizar as ações operacionais das uni
dades subordinadas, quando envolvidas em operações conjuntas, 
designando comando único; 

(4) apoiar ou reforçar em pessoal e material as Uüp quando for ne
cessário, adotando as medidas cabíveis no sentido de suprir-lhes 
as necessidades para que mantenham a eficiência operacional; 

(5) informar ao comando a que estiver subordinado sobre as ocor
rências policiais de vulto ocorridas na sua região; 

(6) fiscalizar e controlar o treinamento de pessoal das Unidades su
bordinadas; 

(7) promover a eficiência operacional, a disciplina e adestramento 
dos seus comandados e manutenção do material; e 

(8) proceder a inspeções e visitas, orientando as atividades, avali
ando a eficiência operacional, o grau de disciplina, o adestra
mento dos comandados, bem como a manutenção do material 
das Uüp subordinadas. 

3) comandante de Batalhão (Cmt Btl) 
a) são missões do Cmt Btl, além de outras determinadas em legisla

ção específica: 
(1) coordenar, fiscalizar e supervisionar o efetivo sob seu comando; 
(2) preservar a ordem pública na área de seu território, cumprindo e 

fazendo cumprir os Planos, Normas e Ordens emanadas do Es
calão Superior; 

(3) exercer a fiscalização do material, zelando pela manutenção das 
dotações das Subunidades e pela sua conservação; 

(4) zelar pela unidade e uniformidade de treinamento e administra
ção nas suas Subunidades; 

(5) planejar e operar as suas comunicações de acordo com as nor
mas estabelecidas; 

(6) solicitar ao Comando de Policiamento de Área as alterações de 
seu efetivo que julgue necessárias e escapem à sua competência; 
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(7) elaborar os documentos necessários à avaliação das atividades 
operacionais da Unidade, conforme as normas estabelecidas 
pelo Escalão Superior; 

(8) proceder a inspeções e visitas, orientando as atividades, avali
ando a eficiência operacional, o grau de disciplina, o adestra
mento dos comandados, bem como a manutenção do material de 
sua Unidade; 

(9) manter contato com os órgãos públicos, autoridades militares, 
civis e policiais civis de sua área para assuntos relativos à exe
cução de suas missões; 

( 10) comandar diretamente ou supervisionar as operações cuja im
portância, gravidade ou complexidade o exijam; 

( 11) estar atento ao acompanhamento dos fatos e situações sazo
nais, ligadas à Segurança Pública, que surjam nas Subáreas, 
efetuando os planejamentos e empregos necessários, mesmo que 
mediante realocação de meios; 

( 12) estabelecer normas para o horário de trabalho dos Cmt Cia PM, 
de forma que estes possam comparecer, periodicamente, à rendi
ção de serviço em todos os turnos, e fiscalizar seu cumprimento; 

( 13) incentivar os Cmt Cia PM à troca de informações, planeja
mento e execução do policiamento de modo integrado; e 

( 14) buscar, incessantemente, a aproximação com a comunidade, 
através de contatos com o cidadão, lideranças comunitárias e de 
entidades/organizações nela inseridas, bem como estimular seus 
Cmt Cia a fazer o mesmo em suas subáreas. 

4) comandante de Companhia (Cmt Cia): 
a) são missões do Cmt Cia, além de outras determinadas em legisla

ção específica: 
(1) administrar os serviços de patrulhamento, observadas estas 

normas e o planejamento do Comando da Unidade; 
(2) planejar, executar e fiscalizar, observados os Planos, Ordens e 

Diretrizes do Cmt Btl, o emprego de seu pessoal nas atividades 
de preservação da ordem pública, em especial das atividades de 
polícia ostensiva voltadas para a polícia comunitária, na Subárea 
sob sua responsabilidade; 

(3) determinar, segundo as prescrições dos subsetores desta Dire
triz, os PE de cada patrulha; 
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( 4) estabelecer a cobertura dos subsetores e os itinerários de patru
lhamento, elaborando o CIP; 

(5) cumprir e fazer cumprir as normas existentes para a elaboração, 
correção e encaminhamento dos Boletins de Ocorrência/PM -
Termo Circunstanciado (BO/PM-TC); 

(6) assistir, sempre que possível, às rendições do serviço, conforme 
orientação do Cmt Btl; 

(7) promover a operação diária do maior número possível de viatu
ras operacionais, exigindo a observância das regras de manuten
ção preventiva e fiscalizando constantemente o estado de con
servação e segurança dos veículos; 

(8) providenciar o encaminhamento das viaturas inoperantes ao ór
gão competente, para a devida manutenção e reparos; 

(9) zelar pe]a existência e conservação dos equipamentos operacio
nais obrigatórios das viaturas e exigir que seus comandados fa
çam o mesmo, bem como que zelem pela boa manutenção e 
funcionamento do seu Equipamento de Proteção Individual; 

( 1 O) certificar-se de que todos os seus comandados tenham pleno 
conhecimento das ordens vigentes, normas e procedimentos 
operacionais e administrativos, no que couber; 

( 11) manter atualizadas as informações criminais, estatísticas, ma
pas, gráficos e outros que possam embasar o planejamento e a 
tomada de decisões sobre o emprego de sua força na Subárea; 

(12) controlar e fiscalizar os Cmt F Ptr, zelando para que estes se 
mantenham instruídos e orientados quanto ao serviço que de
sempenham; 

( 13) impedir que as viaturas do patrulhamento sejam desviadas 
desse mister parnuso administrativo ou não previsto; 

(14) manter ligações com os demais Cmt Cia para troca de infor
mações sobre o desenvolvimento do serviço e de operações; 

( 15) zelar para que o Cmdo Superior esteja bem informado sobre os 
mapas-força de viaturas e efetivos, bem como sobre outros da
dos operacionais de interesse ou solicitados; 

( 16) remanejar viaturas que não estejam no "status" DISPONÍVEL 
para este "status" quando o número de viaturas mínimo não esti
ver alcançado; 

( 17) estabelecer prioridades para o emprego das patrulhas que ope
rem viaturas que baixem extraordinariamente para manutenção, 
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de acordo com as características da Subárea e as necessidades de 
patrulhamento a pé; 

(18) cooperar, no que couber, com o Chefe da Agência de Informa
ções na elaboração do Plano de Segurança da Subunidade, 
quando for o caso, zelando para que Oficiais e Praças dele te
nham conhecimento e saibam executá-lo perfeitamente; 

( 19) conhecer seus subordinados, mantendo acompanhamento indi
vidual, de forma a estabelecer o desempenho profissional deles e 
poder orientar os que necessitem, de acordo com as normas em 
vigor para Avaliação de Desempenho; 

(20) zelar pela disciplina, boa apresentação e pela qualidade do 
serviço de seus comandados; 

(21) zelar pelo material sob sua responsabilidade, verificando peri
odicamente sua existência, estado e condições de uso, providen
ciando sua manutenção e fazendo com que seus comandados fa
çam o mesmo; 

(22) dar ciência do conteúdo dos Boletins Interno e Geral, ostensi
vos ou não, observando o círculo respectivo no caso destes últi
mos, indicando os assuntos mais importantes e de interesse; 

(23) determinar as escalas de sua força e fiscalizar sua confecção e 
cumprimento; 

(24) zelar pela instrução de sua força e, pessoalmente, ministrar os 
assuntos de maior relevância sobre procedimentos policiais; 

(25) comparecer, quando necessário, nos locais de ocorrência que 
envolvem seus comandados, ou outros PM, na sua Subárea, e, 
no seu impedimento, determinar providências que deverão ser 
adotadas até sua chegada ou a do Supervisor Regional, assumin
do o comando ou prestando colaboração a quem o detiver, pro
curando solucionar as ocorrências, adotando as medidas judiciá
rias policiais-militares que couberem e mantendo seu Cmt Btl 
informado; 

(26) estar atento aos fatos criminais e fatores criminógenos de sua 
Subárea, procurando dar-lhes solução rápida, buscando sempre 
manter a tranqüilidade e segurança pública no seu território de 
responsabilidade; 

(27) procurar a harmonia entre a Polícia Civil, Guardas Municipais, 
e seu Comando, segundo as diretrizes do escalão superior, e 
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também de seus comandados para com os integrantes daquelas 
Corporações; e 

(28) promover a aproximação com a comunidade e exigir o mesmo 
de seus comandados, buscando o contato com o cidadão, líderes 
comunitários e de entidades/organizações nela inseridas. 

e. Normas Gerais para os Escalões de Supervisão: 
1) responsabilidades gerais 

a) supervisionar o Po1iciamento em seu nível de atribuições, coorde
nando todas as moda]idades em execução, atendendo ao princípio 
de Integração de Recursos; 

b) assistir as Ptr nas ocorrências de maior gravidade ou de so]ução 
mais complexa, orientando-as quanto às providências a serem 
adotadas e seu encaminhamento; 

c) assumir o comando das operações determinadas pelo Escalão Su
perior, no local de seu desenvolvimento; e 

d) exercer a fiscalização disciplinar sobre os PM de serviço e de fol
ga, não importando a OPM a que pertençam; 

2) supervisor regional (Sup Reg) 
a) responsabilizar-se pela região, nos horários fora do expediente, na 

ausência do Cmt Pol A, quanto à supervisão, coordenação e empre
go dos efetivos do CPA, bem como pelo acompanhamento, coman
damento ou colaboração, no que couber, da solução de ocorrências 
de vulto, repercussão ou envolvendo PM e/ou autoridades, adotando 
as medidas pertinentes, mantendo o Cmt Pol A informado; 

b) a escala de Supervisor Regional é cumprida pelos Cmt Cia, em 
princípio, podendo o Cmt Pol A determinar que Oficiais Subalter
nos a cumpram, em não havendo norma proibitiva; 

c) o Cmt Pol A baixará normas peculiares para essa escala, desde 
que não contrariem outras preexistentes emanadas pelo Escalão 
Superior; 

d) fazer a triagem das ocorrências, quando no impedimento do Cmt 
F Ptr, daquelas que serão encaminhadas aos Juizados Especiais, 
quando for o caso, e aos Distritos Policiais pelos policiais militares 
de serviço; e 

e) nas OPM do Interior, em virtude das distâncias maiores, poderão 
ser escalados Oficiais Subalternos ou Intermediários para adoção 
de medidas até a chegada do Sup Reg. 
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3) comandante de força patrulha (Cmt F Ptr) 
a) exercer as missões de polícia ostensiva dentro dos limites estabe

lecidos pelo Cmt Btl, mantendo informado o Cmt da Subárea ou o 
Supervisor Regional, na ausência daquele; 

b) fiscalizar a operação do número mínimo de viaturas exigido, 
transmitindo as novidades ao seu Cmt Subárea ou fora do expedi
ente ao Supervisor Regional; 

c) controlar as viaturas sob seu comando quanto à transmissão de 
dados e mudança de "status" ao CAD/COPOM; 

d) supervisionar a distribuição das viaturas nos subsetores, conforme 
escala, mantendo consigo escrituração atualizada da situação; 

e) manter escrituração atualizada constante das viaturas em patru
lhamento e em atendimento, controlando os tempos de início e 
término; 

f) fiscalizar, por amostragem, o atendimento de ocorrências, verifi
cando a qualidade do serviço prestado pelos patrulheiros, orien
tando-os oportunamente; 

g) providenciar de imediato o deslocamento de viatura para atendi
mento de ocorrências pelo CAD/COPOM, quando da inexistência 
de viaturas no "status" DISPONÍVEL, utilizando outras de qual
quer "status" ou solicitando de outra Subárea; 

h) ministrar a instrução da Força, ou supervisioná-la, quando deter
minado ou na ausência do Cmt Cia; 

i) comparecer às revistas de rendição do turno, presidindo-as; 
j) fiscalizar as condições das viaturas, mormente quando as guarni

ções solicitem baixa para reparo; 
1) intervir de imediato, assumindo o comando das operações, em 

ocorrências de natureza grave ou de repercussão, acionando os 
apoios necessários e mantendo o Cmt Cia ou Supervisor Regio
nal, se fora do horário de expediente, informado ou solicitar sua 
presença, se for o caso; 

m) manter-se em contato permanente com o CAD/COPOM, passan
do e solicitando informações operacionais, determinando os des
locamentos necessários e controlando a disciplina da rede por 
parte de seus comandados; · 

n) zelar pela divulgação das Ordens, Normas e Diretrizes emanadas 
do Comando e também pelo seu fiel cumprimento; 
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o) manter contato com o Sup Reg, fora do expediente, informando-o 
das novidades surgidas ou acionando-o quando o problema extra
polar suas atribuições; 

p) remanejar, se necessário, postos e pessoal de serviço, dando ciên
cia ao Cmt Cia e anotando as alterações em escala; 

q) fazer a triagem das ocorrências atendidas que serão encaminhadas 
aos Juizados Especiais, quando for o caso, e aos Distritos Polici
ais, verificando a eJaboração do BO/PM-TC; 

r) comparecer aos locais de crime, acompanhando o encaminha
mento das prisões em flagrante; 

s) estabelecer os primeiros contatos com as autoridades de outros ór
gãos, quando o caso assim o exigir, na defesa do interesse do ser
viço e da Corporação, adotando as medidas preliminares necessá
rias até a chegada do apoio solicitado; 

t) comparecer nos locais de acidente com viatura, adotando as medi
das necessárias para reunião de dados que possibilitem informar o 
devido processo administrativo; 

u) fisca1izar a disciplina de rede, coordenando seu emprego em apoio 
ao CAD/COPOM; 

v) promover a aproximação com a comunidade e exigir o mesmo de 
seus comandados; e 

x) estimular em seus comandados a resolução criativa de problemas, 
discricionária e visando ao bem da comunidade. 

4) rondante setorial (RS) 
a) fiscalizar a operação do número de viaturas exigido, verificando o 

início e término de operação, a transmissão de dados e informa
ções sobre o "status" ao CAD/COPOM; 

b) distribuir as viaturas em operações no "status" DISPONÍVEL 
pelos subsetores, de acordo com as determinações do Cmt Cia e 
Cmt F Ptr e fiscalizar a transmissão dessas informações ao 
CAD/COPOM; 

c) distribuir para as guarnições os roteiros para patrulhamento, de 
acordo com os CIP determinados para cada subsetor e fiscalizar 
seu cumprimento; 

d) apoiar as guarnições de seu setor, orientando-as para o correto 
atendimento e encaminhamento das ocorrências; 

e) fiscalizar a boa apresentação de seus comandados e suas Vtr; 
f) substituir o Cmt F Ptr nos seus impedimentos, até a sua chegada; 
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g) manter o Cmt F Ptr ciente das eventuais alterações ocorridas com 
as guarnições ou com V tr de seu setor; 

h) promover a aproximação com a comunidade e exigir o mesmo de 
seus comandados; 

i) acompanhar o atendimento de ocorrências pelas guarnições; 
j) zelar para que as normas e diretrizes do Cmdo sejam fielmente 

cumpridas, bem como as determinações do Cmt F Ptr; 
1) presidir as revistas, no impedimento do Cmt F Ptr, responsabili

zando-se pelas atribuições dele nesse mister; 
m) promover a coesão de seus comandados entre si e com o Cmdo 

superior, mantendo a harmonia para o bom serviço; e 
n) promover a solução criativa dos problemas, dentro do critério da 

discricionariedade, por seus comandados. 
f. Procedimentos Gerais de Comando ou Supervisão em Ocorrências 

com Emprego Conjugado de Meios ou Passíveis de Repercussão: 
1) tanto nas ocorrências em que haja emprego conjugado de meios, 

como nas passíveis de repercussão, deverá sempre haver um Ofici
al no local para a coordenação das medidas a serem adotadas. Essa 
coordenação pode ser de caráter emergencial ou efetivo; 

2) na coordenação emergencial, o primeiro Oficial que chegar ao local 
deve avaliar a situação e informar ao Escalão Superior, adotando as 
medidas preliminares para minimizar ou prevenir conseqüências 
mais graves até que a coordenação efetiva assuma; 

3) para a coordenação efetiva, que ocorre após análise pe]o escalão 
superior, devem ser considerados dois fatores para escolha do co
ordenador: 

a) a preponderância da ação a ser desenvolvida deve determinar o 
órgão responsável; e 

b) o nível hierárquico estabelecido pelo órgão responsável, em fun
ção do tipo do serviço a executar e da quantidade de efetivo a ser 
empregado. 

4) o conflito passivo ou ativo de atribuições no processo de escolha da 
coordenação deve ser suscitado de pronto e resolvido pelo Cmdo 
Superior às frações empregadas; 

5) a coordenação determina missões sem, no entanto, interferir no em
prego dos meios técnicos; 

6) os Cmt Pol Área deverão coordenar pessoalmente as ações, se o 
vulto da ocorrência abranger mais de uma OPM sob seu Comando 
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ou se envolver apoio/reforço de outras OPM de valor maior que 
Cia ou por ordem do G Cmdo respectivo; e 

7) são exemplos de ocorrências que podem exigir conjugação de mei
os e efetivos, e/ou que podem trazer repercussão, as grandes con
centrações populares, manifestações, tumultos, motins e revoltas 
em estabelecimentos penais, ocorrências com reféns, ações terro
ristas, desastres rodoviários ou ferroviários, calamidades, incêndi
os, aquelas que envolvem autoridades etc, que têm suas providên
cias pormenorizadas na NI Nº PM3-001/02/96 - OCORRÊNCIAS 
DE GRANDE VULTO E/OU COM REFÉNS. 

g. Comunicações - o Centro de Atendimento e Despacho (CAD) e 
Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM): 

1) o CAD/COPOM é o canal de recepção das solicitações do público, 
de distribuição de ocorrências às patrulhas ou despacho de viaturas, 
responsável pela administração da operação das comunicações e 
pelo apoio de informações técnicas e policiais aos patrulheiros. 
Compete-lhe basicamente: 

a) divulgar ordens do Comando; 
b) fiscalizar a exploração das comunicações; 
c) acompanhar as viaturas através de cartões próprios; 
d) integrar o policiamento de modo que ele se realize de maneira co

ordenada, seguindo as determinações do comando; 
e) permitir ao Comando o acompanhamento da execução do polici

amento e das ocorrências de vulto; 
f) acionar os apoios necessários, quando solicitados, mediante con

sulta ao Cmt F Ptr ou a autoridade superior; 
g) orientar os patrulheiros no atendimento ao público e/ou ocorrênci

as; 
h) manter o Cmt F Ptr informado da situação das viaturas e ocorrên-

cias; 
i) controlar o "status" das viaturas; 
j) divulgar as ocorrências de caráter geral; e 
1) manter controle e arquivo dos dados sobre viaturas e ocorrências 

para fins estatísticos. 
2) os CAD/COPOM devem ser dotados de toda infra-estrutura neces

sária para o cumprimento de suas missões, que abrange desde li
nhas telefônicas suficientes até o equipamento de informática; 
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3) todo o efetivo do CAD/COPOM deve ser treinado e orientado para 
que se possa obter o melhor desempenho das viaturas, principal
mente com relação à diminuição do tempo de resposta ao solici
tante; 

4) para prestar orientações ao solicitante, principalmente nos casos de 
absoluta impossibilidade de comparecimento imediato ao local, 
deve existir no CAD/COPOM o Serviço de Orientação ao Público 
(SOP), com a missão de encaminhar a solução de ocorrências por 
telefone, quando isso for possível, orientando sobre os procedi
mentos a serem adotados pelos usuários, observando-se o seguinte: 

a) se o cidadão insistir, é fundamental que seja despachada a Vtr 
para o atendimento. Assim, as ocorrências passíveis de serem re
solvidas pelo telefone devem constar de um rol para orientação do 
controlador; 

b) nos casos resolvidos pelo SOP, devem ser registradas todas as in
formações julgadas necessárias para o controle, planejamento e 
estatística da Polícia Militar; e 

c) o não comparecimento da patrulha em local de crime, quando so
licitado, poderá ensejar responsabilidade penal: 

"Lei de Contravenções Penais - Art. 66 - Deixar de comunicar à au
toridade competente: 

I - crime de ação pública de que teve conhecimento no exercício de 
função pública, desde que a ação penal não dependa de represen
tação" (omissão de comunicação de crime). 

"Código Penal Militar - Art. 319 Retardar ou deixar de praticar, in
devidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra expressa disposi
ção da Lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal" ( crime 
de prevaricação). 

h. Boletim de Ocorrência PM e Termo Circunstanciado (BO/PM
TC) 

1) o BO/PM-TC é o formulário destinado ao registro de dados acerca 
da ocorrência atendida pela Polícia Militar; 

2) é o documento que serve de fonte para estudos técnicos e estatísti
cos, controle, planejamento operacional e registro público imedi
ato das circunstâncias, causas e conseqüências das ocorrências, po
dendo ser utilizado como instrumento para determinação da res
ponsabilidade administrativa, penal ou civil, devendo, portanto, ter 
seu preenchimento a maior correção e isenção possíveis; 
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3) em princípio, deve ser alvo de registro em BO/PM-TC todo e qual
quer atendimento de ocorrência envolvendo infração penal ou dano 
patrimonial; 

4) é dispensável a elaboração do BO/PM-TC ( exceto nas ocorrências 
de trânsito), quando a ocorrência tiver os seguintes resultados: 

a) Resolvida pela PM: é a ocorrência em que não há indícios de cri
me e os patrulheiros, com sua atuação, foram capazes de solucio
nar satisfatoriamente o caso; 

b) Sem intervenção: a guarnição, após chegar ao local, não atua, por 
ser desnecessária sua intervenção por qualquer motivo. Neste 
caso incluem-se o "NADA MAIS HAVIA", "NADA CONSTA
TADO", ou "DISPENSADO PELO SOLICITANTE"; 

c) Duplicidade de Chamada: quando constatado o duplo despacho de 
Vtr para uma mesma ocorrência e é cancelado um deles; 

d) Endereço Inexistente: quando a guarnição não localiza o endereço 
fornecido pelo solicitante, nem a este; 

e) Trote com Despacho: chegando ao local dos fatos, a guarnição ve
rifica que ninguém solicitou a PM e o fato noticiado não existe. 
Nestes casos o CAD/COPOM deve empenhar-se em tentar locali
zar o solicitante, confirmando-se o trote ou não; 

f) Encaminhamento de Pessoas ou Dados: quando a guarnição ape
nas encaminhou dados ao DP, em não havendo ilícito penal; e 

g) Condução a PS ou Hospital: quando, não havendo indício de in
fração penal, a guarnição somente efetuou auxílio ao público. 

5) em todos os casos relacionados no item "4)" acima, o devido regis
tro deve ser feito no Relatório de Serviço Motorizado (RSM); e 

6) o registro das ocorrências no BO/PM-TC deve ser feito segundo o 
preceituado no Manual de Codificação de Ocorrência da Polícia 
Militar (M-16-PM) e no Manual de Preenchimento do BO/PM-TC. 

i. patrulhamento 
1) a condição operacional da viatura é controlada por um código de 

"status" que significa as seguintes situações: 
01 - DISPONÍVEL; 
02 - MANUTENÇÃO RÁPIDA; 
03 - OPERAÇÃO ESPECIAL; 
04 - ABASTECIMENTO; 
05 - EM ATENDIMENTO; 
06 - ASSUNÇÃO MANUAL; 
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07 - BAIXA POR EQUIPAMENTO DE RÁDIO; 
08 - BAIXADA POR ACIDENTE; 
09 - RESERVA; 
10 - RENDIÇÃO; 
11 - SUPERVISÃO; e 
12 - BAIXADA POR DEFEITO MECÂNICO OU ELÉTRICO. 

2) toda Vtr operacional deve estar sempre enquadrada em um "status"; 
3) o encarregado da guarnição deve anotar no Relatório de Serviço 

Motorizado (RSM) o "status", horário e km da viatura, fornecendo
os ao CAD; 

4) o "status" da Vtr, no início do serviço, é aquele determinado pelo 
Cmt Cia na escala ou pelo Cmt F Ptr, caso seja necessária altera
ção; 

5) a distribuição da Vtr por "status" deve ser equilibrada, consideran
do-se as características da Subárea e suas demandas de policia
mento, mas o Cmt Cia deve procurar manter no mínimo 05 (cinco) 
Vtr no "status" 01 DISPONÍVEL, em qualquer turno; 

6) se, em razão de baixa de elevado número de Vtr, não for possível 
manter esse número mínimo, deverão ser adotadas as seguintes 
medidas: 

a) remanejamento temporário das Vtr que estejam operando no 
"status" 11 - SUPERVISÃO (Ronda Setorial e Cmt Cia); e 

b) realocação das Vtr que estejam na reserva em outras Cia. 
7) nos finais de semana e feriados, a quantidade de Vtr no "status" 01 

deve ser mantida no mesmo padrão dos dias úteis; 
8) o abastecimento e limpeza das Vtr devem ser escalonados, buscan

do não reduzir a menos de dois terços o número de Vtr em opera
ção no mesmo horário; 

9) são procedimentos gerais no patrulhamento: 
a) sempre que houver notícias, indícios ou ilícitos penais já confirma

dos, ou, ainda, solicitação de prestação de auxílio, a Patrulha deve 
comparecer no local; 

b) o patrulheiro não pode, a seu critério, deixar de comunicar ao Jui
zado Especial ou Distrito Policial, conforme o caso e normas vi
gentes, sobre a existência de crime de ação pública ou indício des
te, independentemente da vítima acompanhá-lo ou não~ 

c) o simples comparecimento no local da ocorrência não eqüivale ao 
atendimento dela. É obrigação funcional do policial militar procu-
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rar atender à vítima, deter os autores do fato, se possível, arrolar 
testemunhas, preservar provas e adotar todas as providências ne
cessárias ao bom término da ocorrência; 

d) a fiscalização de polícia, ou patrulhamento, é mais produtiva quan
do não rotineira. Assim, a combinação de paradas breves, contatos 
com a população e o deslocamento da Vtr é desejável, bem como o 
estacionamento nos PE determinados pelo Cmt Cia; 

e) quando em estacionamento, a guarnição deve permanecer fora da 
Vtr, estando sempre alerta, atenta ao rádio e ao seu redor, identifi
cando ações suspeitas e em atitude que desestimule a prática de de
litos 

f) nesta situação, o trato com cidadãos deve ser o mais polido e aten
cioso possível, evitando, no entanto, intimidades ou liberdades; 

g) em qualquer circunstância, o atendimento às pessoas deve ser feito 
sempre com o PM fora da Vtr, evitando-se que o cidadão tenha que 
debruçar-se ao lado da Vtr; 

h) em princípio, devem ser mantidos fixos os PM aos subsetores e à Vtr; 
i) o atendimento da ocorrência deve ser sempre finalizado pela guarni

ção que o iniciou, excetuando-se aquelas que demandem unica
mente preservação de local de crime; 

j) na hipótese de flagrante ou outras que demandem longo tempo de 
imobilização da Vtr, deve ser verificada a possibilidade de subs
tituição da guarnição para liberação da Vtr; 

l) as Vtr em "STATUS" 01 DISPONÍVEL ou EM ATENDIMEN
TO não podem ser uti1izadas para serviços administrativos ou 
condução de pessoas que não estejam envolvidas em ocorrências; 

m) nas ocorrências de caráter geral, em especial naquelas de maior 
gravidade, tais como assaltos a residências ou estabelecimentos 
comerciais ou bancários, homicídio, desastres ou catástrofes, a 
primeira guarnição que chegar ao local deve: 

( 1) informar imediatamente ao CAD se os infratores se encontram 
no local ou, ainda, quais as condições, bem como se há necessi
dade de reforço; 

(2) se os infratores se encontram ainda no local, após o aciona
mento de reforço, adotar as providências para obstar sua fuga, 
na medida do possível, até a chegada do apoio; 

(3) em havendo vítimas, providenciar o necessário socorro, com 
prioridade; 
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( 4) se os infratores já se evadiram, colher todos os dados hábeis 
para possibilitar sua captura, transmitindo-os ao CAD (número 
de indivíduos, características, veículo utilizado, rota de fuga, 
existência de armamento e tipo, há quanto tempo ocorreu a fuga, 
presença de reféns, outros); e 

(5) o Cmt F Ptr, em chegando ao local, avaliará a necessidade de 
mais reforço ou de dispensar o existente, e, neste caso, determi
nará somente uma guarnição para a confecção da ocorrência. 

n) são missões do encarregado da Vtr, além das demais, peculiares 
ou específicas, determinadas pelo seu Cmt, as seguintes: 

( 1) efetuar o atendimento das ocorrências, observando as normas 
de segurança própria da guarnição e de outros, em atitude pro
fissional, zelosa, educada e urbana; 

(2) manter o RS sempre informado do desenrolar da ocorrência que 
estiver atendendo, bem como de qualquer evento que afaste a 
guarnição de seu itinerário normal; 

(3) ao atender ocorrência, transmitir ao CAD todas as informações 
acerca do fato, principalmente as referentes a nomes das partes, 
seus endereços, números de seus documentos, do Boletim de 
Ocorrência, sua natureza, da apreensão de objetos, armas, tóxi
cos, das providências adotadas pelo Delegado de Plantão, seu 
nome e outros; 

(4) preencher corretamente o BO/PM-TC e o formulário para pre
sos, armas, entorpecentes e objetos; 

(5) zelar para que os deslocamentos da viatura sejam realizados 
dentro das normas de trânsito e, mesmo nos casos emergenciais, 
sempre obedecendo às normas de segurança própria e de tercei
ros; 

(6) consultar, obrigatoriamente, o CAD acerca de veículos e pesso
as suspeitas ou envolvidas em ocorrências; 

(7) acionar o Rondante Setorial de seu subsetor para dirimir dúvi
das quanto ao atendimento de ocorrências, bem como dar-lhe ci
ência de eventuais problemas encontrados; 

(8) estar permanentemente em alerta quanto aos eventos e ocorrên
cias de sua Subárea e também ao rádio e, no seu impedimento, 
determinar que o motorista o faça; 

(9) preencher o RSM com os dados sobre ocorrências atendidas; 

Revista A FORÇA POLICIAL São Paulo nº 24 out/nov/dez 1999 



1 1 

( 1 O) buscar sempre a aproximação com o cidadão, atendendo-o 
dentro dos preceitos da polícia comunitária; e 

(11) transmitir ao RS todas as notícias de que tiver conhecimento 
que possam perturbar o bom relacionamento da Polícia Militar 
com a comunidade ou, ainda, que possam trazer danos à comu
nidade, no que respeita à preservação da ordem. 

o) são missões dos motoristas das Vtr, além de outras determinadas 
pelo seu Cmt, as seguintes: 

(1) realizar a manutenção de primeiro escalão da Vtr e mantê-la 
sempre em condições adequadas de limpeza; 

(2) nos deslocamentos da Vtr, manter fiel cumprimento às normas 
de trânsito e, nos casos emergenciais, utilizar-se dos sinais de 
alerta e sempre respeitar as normas de segurança própria e de 
terceiros; 

(3) manter a Vtr em velocidade compatível com a da via, evitando 
tumultuar o trânsito; 

( 4) manter as luzes externas do veículo e as de alerta acesas após o 
pôr-do-sol, não efetuando nenhum deslocamento, após esse ho
rário, com as luzes apagadas; 

(5) nos estacionamentos da Vtr, zelar para que sejam feitos de 
acordo com as normas de trânsito, lembrando que o policial mi
litar deve servir de exemplo aos usuários das vias; 

(6) apresentar ao encarregado os defeitos da Vtr que exijam sua 
baixa e procurar resolver os pequenos problemas sem necessi
dade de baixa; e 

(7) manter-se alerta ao rádio da Vtr, principalmente quando só ou 
em Vtr solitária, caso em que assumirá as obrigações de encar
regado de Vtr. 

j. Regime e Horário de Serviço 
1) as escalas do efetivo operacional e do expediente deverão seguir o 

prescrito nas normas específicas da Corporação; 
2) em razão da demanda diferenciada de Policiamento no decorrer das 

24 horas do dia e também da disponibilidade de meios, o total de 
viaturas e o efetivo necessário para operá-las deve ser dividido per
centualmente nos turnos dentro dos parâmetros mínimos seguintes: 

a) turno matutino - 50% das Vtr; 
b) turno vespertino - 80% das Vtr; e 
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c) turno noturno - 50% das Vtr; 
3) para o policiamento a pé o efetivo poderá ter regime diferenciado, 

em função das peculiaridades da Subárea, porém seguindo o pres
crito no subi tem "j .1 )" acima; e 

4) regimes de serviço outros só poderão ser implantados mediante 
autorização do Cmdo G após análise de proposta fundamentada, 
caso não se enquadrem nos padrões em vigor na Corporação. 

6. PRESCRIÇÕES DIVERSAS 

a. estas Normas devem ser amplamente divulgadas em todos os esca
lões operacionais; 

b. caso necessário, para divulgação, a OPM poderá obter disquete com 
o arquivo, na 3ª EM/PM, mediante permuta; 

c. todos os Oficiais e Praças, principalmente os em função de Comando 
e Supervisão, devem cumpri-las e fiscalizar seu cumprimento; e 

d. ficam revogadas as Normas e denominações que contrariem o esta
belecido nesta Diretriz. 

Carlos Alberto de Caniargo Cel PM Cmt G 
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VIII. JURISPRUDÊNCIA 

a. PODER JUDICIÁRIO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8.769/GO 

Mandado de Segurança Coletivo - Sindicato - Nulidade de convênio ce
lebrado entre o Estado e - sociedade bancária - legitimidade 

RELATOR: O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO GOMES 
DE BARROS 

RECORRENTE: SINDICA TO DOS VIGILANTES DOS EMPRE
GADOS EM EMPRESA DE SEGURANÇA, VIGI
LÂNCIA, TRANSPORTE DE VALORES R SIMI
LARES NOS ESTADOS DE GOIÁS E TOCAN
TINS - SEESVIG 

T. ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DOESTADO DE GOIÁS 
IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR 

DO ESTADO DE GOIÁS 
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DE GOIÁS S/A BEG 
ADVOGADOS: DRS. ELIOMAR PIRES MARTINS E OUTROS E 

ADEMIR ALVES DE BRITO E OUTROS 

EMENTA 

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - SINDICATO - NULIDADE 
DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O ESTADO E - SOCIEDADE BANCÁ
RIA - LEGITIMIDADE 

I - Cabe Mandado de Segurança coletivo pa'ra desconstituir ato de 
autoridade, prejudicial a interesse da comunidade agregada pelo sindicato 
impetrante; 
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II - O sindicato dos vigilantes está legitimado para requerer Man
dado de Segurança coletivo em favor de uma parcela da categoria profis
sional, ameaçada de desemprego, por efeito de convênio supostamente 
nulo, celebrado entre o Estado e sociedade bancária; 

III - É nulo o contrato em que Polícia Militar se compromete a 
prestar serviço remunerado de segurança bancária a sociedade de direito 
privado. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da 
Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos 
votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, dar provimento 
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Votaram com o 
Sr. Ministro Relator os Srs. Ministros Milton Luiz Pereira, José Delgado 
e Demócrito Reinaldo. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Garcia 
Vieira. 
Brasília, 02 de junho de 1998 (data do julgamento). 
Ministro Milton Luiz Pereira, presidente 
Ministro Humberto Gomes de Barros, relator 

RELATÓRIO 

O Exmo. Sr. Ministro Humberto Gomes de Barros: O Recorrente é 
um Sindicato de trabalhadores em empresas de segurança bancária. Ele 
impetrou Mandato de Segurança contra ato do Comandante da Polícia 
Militar de Goiás. 

O ato malsinado se traduziu em convênio firmado entre o Estado e 
o Banco do Estado de Goiás, em que aquele se comprometeu a prestar 
serviços de segurança ao Banco, contra pagamento de remuneração. 

A segurança foi denegada sob o fundamento de que: 
"Ao impetrante falece, no caso, direito líquido e certo para exigir 

do impetrado a celebração de serviços de exclusividade, de contrato para 
prestação de serviços de vigilância ostensiva e armada, com empresas da 
categoria profissional que representa."(fl. 223) 

Para chegar a este dispositivo, o egrégio Tribunal a quo examinou 
o convênio, para concluir que nele não se encerra qualquer ilegalidade, 
capaz de conduzir à desconstituição do negócio. 

Em recurso ordinário, o Sindicato pede reforma do Aresto, porque: 
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1. a teor do convênio impugnado, a Polícia Militar de Goiás assume 
o encargo de executar serviços de vigilância, em todas unidades de Ban
co; 

2. pelo trabalho, o Estado é remunerado à razão de R$ 350,00, por 
homem utilizado, a quem se entrega, também, certa quantia de vales
refeição; 

3. tal ajuste é manifestamente nulo; 
4. por outro lado, não se exige em sede de Mandado de Segurança 

coletivo, a comprovação de direito individual, 1íquido e certo. É que, 
nesta nova modalidade de remédio constitucional, as entidades sindicais 
defendem interesses difusos que assistem a todos os integrantes da cate
gona; 

5. o Acórdão recorrido laborou em equívoco, quando afirmou que o 
impetrante pretendia forçar a contratação dos serviços, com empresas 
prestadoras de serviços. Em verdade, ele pretende com a Segurança, pre
servar a existência de emprego para os guardas de segurança; 

6. ora, o convênio malsinado provocou a extinção de vários empre
gos e a dispensa de inúmeros vigilantes. O interesse do Sindicato em 
defender a coletividade dos vigilantes é, assim, manifesto. Tanto mais, 
quando ele foi autorizado, em assembléia geral, a defender judicialmente 
tal interesse; 

7. presente o interesse coletivo a ser defendido, destaca-se a ilega
lidade do convênio, frente aos preceitos da Lei 7.102/83 (Art. 3º); 

8. a teor da Lei estadual 8.033/75, os integrantes da Polícia Militar 
são servidores públicos, remunerado pelo Estado, não sendo possível que 
a corporação a que eles pertencem concorra no mercado de serviços, co
brando remuneração pelo trabalho de seus integrantes; 

9. o ordenamento legal do Estado não autoriza a contratação de 
serviços de segurança bancária pela Polícia Militar; 

1 O. o convênio tem como finalidade única, privilegiar o Banco do 
Estado de Goiás - pessoa jurídica de direito privado - livrando-o de en
cargos sociais incidentes sobre todas as demais empresas bancárias. Tais 
privilégios atentam contra o Art. 173, da Constituição Federal. 

O Ministério Público Federal manifestou-se em Parecer lançado 
pelo eminente Subprocurador-Geral da República Antônio Augusto Cé
sar. Indicou o desprovimento do apelo. 

Esta, a controvérsia. 
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MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO SINDICATO - NULIDADE DE CONVÊ
NIO CELEBRADO ENTRE O ESTADO E - SOCIEDADE BANCÁRIA - LEGITIMI
DADE. 

I Cabe Mandado de Segurança coletivo para desconstituir ato de 
autoridade, prejudicial a interesse da comunidade agregada pelo sindicato 
impetrante; 

II - O sindicato dos vigilantes está legitimado para requerer Man
dado de Segurança coletivo em favor de uma parcela da categoria profis
sional, ameaçada de desemprego, por efeito de convênio supostamente 
nulo, celebrado entre o Estado e sociedade bancária; 

III - É nulo o contrato em que Polícia Militar se compromete a 
prestar serviço remunerado de segurança bancária a sociedade de direito 
privado. 

VOTO 

O Exmo. Sr. Ministro Humberto Gomes de Barros (relator): O 
eminente Subprocurador-Geral Augusto César, malgrado considere nulo 
o negócio atacado, entende que o Mandado de Segurança é caminho ini
dôneo, para alcançar-lhe a desconstituição. 

"De fato - observa o Parecer - ainda que se trate de ato, como visto, 
eivado de irregularidades, não é o Mandado de Segurança coletivo a via 
correta para se o demonstrar. Não por uma, mas por duas razões: a) ine
xiste direito líquido e certo dos trabalhadores em empresas de vigilância 
e, muito menos, dos vigilantes que trabalhavam na empresa anterior
mente contratada para realizar a segurança do banco à contratação, até 
devido à obrigatoriedade de licitação. Nem se pode alegar a existência de 
um direito subjetivo, identificável, pertencente a toda categoria, pois a 
ele teriam direito todos os trabalhadores de empresas de segurança do 
país, as quais poderiam acorrer ao certame, em igualdade de condições, o 
que induz à ilegitimidade ativa do sindicato com base territorial em Goi
ás e Tocantins; b) far-se-ia necessária dilação probatória e diligências as 
mais diversas para comprovação dos vícios alegados (v.g., pode haver 
delegação de competência do Governo do Estado ao Comandante Geral 
da Polícia Militar para firmar o ato e não constante dos presentes autos), 
caso em que também deveria ser afastada a via estreita do ,nanda
mus. "(fl.203) 
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O Parecer aponta a ação civil pública ou a ação popular como ins
trumentos adequados, para desfazer o negócio. 

Como se percebe desta primorosa manifestação, a lide envolve al
guns ternas, a saber: a existência de direito coletivo, líquido e certo, a ser 
defendido pelo Mandado de Segurança; o interesse do Sindicato impe
trante, em desconstituir o convênio e a existência de ilegalidade. 

Atrevo-me em manifestar alguma discordância com as teses afir
madas no Parecer. 

A meu sentir, o Sindicato recorrente não pretende substituir pelos 
vigilantes, seus filiados, os policiais atualmente a serviço do Banco. 

Em verdade, o Mandado de Segurança é impetrado, tão somente, 
para desconstituir o negócio nulo. 

Para chegar a tanto, argumenta com a circunstância de que o con
vênio atacado, entregando a policiais militares a tarefa de vigiar as agên
cias bancárias, elimina postos de trabalhos e gera desemprego na catego
ria agregada pelo Sindicato dos Vigilantes. 

Com efeito, diz o Recorrente, não fosse o serviço ilegalmente mi
nistrado pelo Estado à sociedade bancária, esta seria obrigada a procurar, 
no mercado, empresas de segurança, que dariam empregos aos vigilantes. 

Corno se percebe, o interesse defendido não é individual, mas co
letivo. 

A defesa de interesses comuns por órgão em que se congregam as 
diversas categorias econômicas e sociais constitui fenômeno recente, a 
substituir o individualismo que ainda inspira o direito processual. 

As ações coletivas foram concebidas em homenagem ao princípio 
da economia processual. 

A substituição do velho individualismo é um imperativo do mundo 
moderno. Através dela, com apenas uma decisão, o Poder Judiciário re
solve controvérsia que demandaria uma infinidade de sentenças individu
ais. Isto faz o Judiciário mais ágil. 

De outro lado, a substituição do indivíduo pela coletividade torna 
possível o acesso dos marginais econômicos à função jurisdicional. Em a 
permitindo, o Poder Judiciário aproxima-se da democracia. 

O STJ já manifestou sensibilidade a tal abertura. 
Merece destaque, a propósito, o julgamento do RMS 1.903, em que 

- orientada pelo eminente Ministro Peçanha Martins - a Primeira Seção 
do STJ proclamou que a Ordem dos Advogados do Brasil tem lcgitimi-
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dade para requerer Mandado de Segurança coletivo, impugnando limita
ção de idade, para inscrição em concurso público. Esta mesma tese foi 
confirmada pela Seção, no julgamento do MS 5.187, em que afirmamos: 

"O sindicato está legitimado para requerer Mandado de Segurança 
coletivo em favor de uma parce]a da categoria profissional, ameaçada 
pela liquidação do respectivo órgão de previdência complementar."(Fui 
Relator) 

Naqueles julgamentos, a Seção superou o engano em que incidi
mos, quando exigimos, no trato do Mandado de Segurança coletivo, a 
demonstração de direito individual, líquido e certo. 

Semelhante erro pode reduzir à inutilidade o novo instituto criado 
pelo Constituinte de 1988. 

Quando se pesquisa a existência de interesse e legitimidade, em se 
tratando de ação coletiva, a pergunta que se deve fazer é: existe algum 
ato de autoridade a macular o interesse da coletividade? 

Se a resposta é positiva, o interesse é manifesto. 
Eliminada a circunstância Jesiva, abre-se oportunidade para even

tual identificação dos interesses individuais lesados. 
Na hipótese,. todos concordam em que o contrato entre o Banco e a 

Polícia gera desemprego na categoria dos vigilantes. 
Existe, assim, um interesse coletivo a legitimar o Sindicato, para o 

exercício do Mandado de Segurança coletivo. 
Conheço do pedido de Segurança. 
Dou provimento ao recurso, para afastar a argüição de ilegitimida-

de. 
No que respeita ao mérito, faço minhas as palavras lançadas pelo 

Subprocurador-Geral Augusto César, em seu Parecer. Hei-las: 
"Trata-se de acordo celebrado entre a Polícia Militar do Estado de 

Goiás e o Banco do Estado de Goiás, como o reconheceu o Tribunal a 
quo. Celebrado com o nome de convênio, contém algumas peculiarida
des: 

a. a PM de Goiás é representada pe]a autoridade impetrada, que 
firma o ato; 

b. o acordo prevê a manutenção de policiais militares em postos 
efetivos junto às agências do banco, mediante remuneração. 

I.A.- Ilegitimidade do impetrado para firmar o Convênio 
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Primeiramente, mister se faz observar que o acordo, conquanto te
nha recebido o nomem juris de convênio, espelha uma inequívoca con
tratação de pessoal especializado, ou seja, um verdadeiro contrato de 
prestação de serviços. De início, pois, não muita dificuldade se apresenta 
no sentido de se demonstrar sua inadequação para a finalidade objetiva
da. 

À parte eventuais considerações acerca do abuso de poder e ilega
lidade resultantes de sua formação, teses oriundas da teoria geral do Di
reito Administrativo e já bastante exploradas pelo impetrante, destaco o 
que determina a legislação específica - estribado na qual o v. acórdão não 
reconheceu vício do ato - Lei nº 7 .102/83, a qual dispõe sobre segurança 
para estabelecimentos financeiros: 

"Art. 3º. A vigilância ostensiva e o transporte de valores serão exe
cutados: 

I - por empresa especializada contratada; ou 
II - pelo próprio estabelecimento financeiro, desde que organizado 

e preparado para tal fim e com pessoal próprio. 
Parágrafo único Nos estabelecimentos financeiros federais ou es

taduais o serviço de vigilância ostensiva poderá ser desempenhado pelas 
Polícias Militares, a critério do Governo do respectivo Estado, Território 
ou Distrito Federal". 

De fato, as Polícias Militares podem substituir as empresas de se
gurança ou os funcionários treinados pelos próprios Bancos. Todavia, a 
lei também não deixa dúvida acerca da competência para firmar o ato 
envolvendo a possibilidade de utilização do efetivo da Polícia Militar: é 
e]a do Governo do Estado. Ora, o presente convênio fora firmado pelo 
Comandante Geral da Polícia Mi]itar e nos autos não consta qualquer 
outorga de poderes do Governador dirigida ao mesmo, mostrando-se ile
gítima sua atuação. 

I.B. - Da ilegalidade do auxílio remuneratório. 
Ainda que se admitisse a possibilidade do convênio ser celebrado 

nos moldes como o foi, há que se atentar para defeito que o agride em 
sua base, qua] seja, o "auxilio remuneratório" (expressão utilizada pela 
autoridade impetrada, a tls. 147) que prevê. Efetivamente, das cláusulas 
quarta a sexta da cópia do convênio trazida à colação pe]o impetrante 
(tls. 53) documento em nenhum momento contestado - constam tais 
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estipulações ( observo, em paralelo, que por infeliz, lamentável e inescu
sável engano, o Banco do Estado de Goiás, em suas contra-razões de 
Recurso Ordinário, ao anexar o mesmo documento, na forma de resolu
ção do Tribunal de Contas, esqueceu-se das páginas onde são menciona
das as mesmas cláusulas): 

a) contribuição remuneratória da ordem de R$ 350,00 "por cada 
homem utilizado com jornada de 44 ( quarenta e quatro) horas semanais"; 

b) valores a serem depositados "em conta corrente aberta para esta 
finalidade"; 

c) ajuda alimentação; 
d) jornada de trabalho de 44 horas semanais, portanto, remuneração 

que deverá ser acrescida de 50% para o caso de horas extras; 
e) revisão dos referidos valores quando houvesse "aumento salarial 

de vencimento da PM/GO"; 
f) reajuste do auxílio alimentação que obedecerá à data base da ca

tegoria dos bancários; 
Nada obstante a cláusula sexta preveja que tais valores "serão utili

zados para o custeio de despesas da corporação" - o que, diga-se, é consi
deravelmente genérico - a maneira como é colocada a obtenção desse 
auxílio denota uma possível intenção de que se fará individualmente, 
servindo de plus remuneratório - já que não se admite seja, valor de tão 
pouca monta, a própria remuneração dos policiais - àqueles que sejam 
lotados nas agências do banco. 

Identifico, portanto, a instituição de verdadeiro privilégio dentro da 
Corporação, onde aqueles que ocupem postos junto às agências estarão 
recebendo uma espécie de prêmio, o que possivelmente gerará insatisfa
ção nos vários segmentos, bem como concorrência e interesse dos profis
sionais voltado à ocupação desses postos. Imagino até, a concessão e 
retomada de tais postos a seus ocupantes como medida de beneficia
mento interno. 

Nem se diga não ser essa a intenção. Melhor, aliás, que seja. Do 
contrário, muito pior será imaginar o que pode vir a ser feito de um nu
merário destinado de forma tão genérica a beneficiar a Corporação, sen
do depositado em conta corrente aberta com essa finalidade ... 

Sejam essas, seja hipótese diversa, hão de ser afastadas, visto que a 
lei não admite qualquer remuneração. Em sua contestação referiu-se o 
próprio Banco conveniado à necessidade de licitação para efeito de con-
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tratação de pessoal (fls. 165), requisito que não foi afastado nem mesmo 
pela Lei nº 7 .102/83 ou pelo Decreto nº 1.592/95 que a regulamentou e 
nem poderia - , os quais prevêem a utilização das Polícias Militares mas 
não falam em remuneração, inferindo-se, logicamente, que, em sendo 
envolvidos valores, até por uma questão de preservação da moralidade 
administrativa, necessário se faz o procedimento licitatório. 

Interessante, ainda no que toca à análise do referido convênio, 
atentar para o documento juntado a fls. 149/153 dos autos. Trata-se de 
estudo elaborado por uma comissão do próprio banco para fim de melho
ria da segurança. Nele é possível encontrar os argumentos que levaram à 
celebração do convênio, dentre eles o "baixo custo" e a constatação de 
que utilizar a Po1ícia Militar significa uma queda para "1/3" em relação 
aos valores pagos, à época, à "empresa contratada"(fls.151) e, ainda, a 
conclusão de que a celebração do convênio seria a solução, atingindo 
"melhor qualidade com menor preço"(fls. 152). Mas, que custo, que pre
ço? A Polícia Militar já é remunerada, desnecessária se mostrando a rea
lização de qualquer outra despesa para desfrutar da segurança que é sua 
prerrogativa funcional. 

Impossível, pois, não concluir pelo caráter efetivamente remune
ratório do "auxílio". Aliás, a própria autoridade, em suas informações, 
reconhece o descabimento da situação ao afirmar que: "Não existe, como 
quer fazer entender o impetrante, uma remuneração específica para o 
policial militar que irá exercer a função junto à agência bancária, até por
que, já recebe ele vencimentos do Estado para tal mister, mas, tão so
mente, uma colaboração pecuniária para o fim acima especificado ( de 
proporcionar condições para aquisição de armamento, viaturas ... )". To
davia, não é como entendeu o próprio banco ... Tanto assim é que fez cál
culos vinculados ao número de vigilantes a serem empregados, havendo 
previsão, inclusive, para o caso de serem necessários " (02) dois guardas 
em cada unidade'~, segundo determinação do Banco Central, caso em que 
a despesa "passará dç R$ 148.000,00 para R$ 296.000,00/mês" (fls. 157). 
Estaria enganada também a comissão do banco destinada a estudar es
tratégias de segurança? Não parece o caso, até pelo objeto ingênuo da 
comunicação interna, qua] seja, exatamente o de convencer da melhor 
alternativa: a ce]ebração de convênio deveras vantajoso economicamente, 
além da pretendida eficácia sugerida" (fls. 299/303). 

Acrescento a estes argumentos a observação de que o desvio de 
efetivos policiais para cuidar, com exclusividade, dos interesses de soei-
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edade de economia mista ofende o preceito constitucional, sediado no 
Art. 173, § 1 º da Constituição Federal. 

Tenho como nulo o negócio malsinado. 
Dou provimento ao recurso, para conceder a Segurança, determi

nando ao Senhor Comandante Geral da Polícia Militar de Goiás, que se 
abstenha em dar execução às c1áusulas do convênio celebrado entre a 
Corporação e o Estado de Goiás (fls. 55/59). 

VOTO 

O Senhor Ministro MiJton Luiz Pereira: voto de acordo com o Se
nhor Ministro Relator, com ressalvas do meu ponto de vista. 

O Senhor Ministro Demócrito Reinaldo: Sr. Presidente, também 
estranho e penso que é inusitada a largueza que se está oferecendo ao 
mandado de segurança. Este, mesmo sendo coletivo, não prescinde da 
presença dos pressupostos previstos pela própria Constituição: a defesa 
de direito líquido e certo contra ato praticado com abuso ou desvio de 
poder. Esses pressupostos têm que existir, tanto no Mandado de Seguran
ça coletivo quanto no individual, sendo que no Mandado de Segurança 
coletivo o direito líquido e certo é da coletividade. Mandado de Seguran
ça não pode defender interesse de classes, para evitar desemprego e ou
tros problemas. Para isso, temos outros instrumentos adequados no Códi
go de Processo, mas nunca o Mandado de Segurança, pois este não pres
cinde absolutamente da defesa, da preservação do direito líquido e certo, 
seja ele coletivo ou individual. Quando é individual, o direito é da parte, 
do que impetra o Mandado de Segurança; quando coletivo, o direito é de 
uma coletividade. Mas, em qualquer caso, deve haver direito líquido e 
certo a ser preservado. 

Quanto à simples questão de haver desemprego e de, no caso, haver 
interesse coletivo, de um determinado número de pessoas, e para que se 
evite o desemprego, penso que isso não seja suficiente para concessão de 
Mandado de Segurança, com a devida vênia. 

Eu poderia acompanhar V. Exa., fazendo porém, as restrições que o 
Sr. Ministro Milton Luiz Pereira fez. Tanto considero que há inadequa
ção do Mandado de Segurança para esse fim, como há ausência de pres
supostos para impetração do Mandado de Segurança, que, na hipótese, é 
o direito líquido e certo provado de plano. V. Exa. fez uma fundamenta-
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ção tão extensa, chegando, na realidade, até a demonstrar que não existe 
direito líquido e certo, pois ta) é algo que se prova com três palavras: 
basta um documento, uma certidão; trata-se, no caso, inclusive da anula
ção de um convênio. Um convênio é um contrato entre as partes. Se ele 
infringe algum dispositivo de lei ou Constituição, haverá no Código de 
Processo um procedimento adequado para anular esse convênio ou con
trato, mas nunca um Mandado de Segurança, porque se estaria extrapo
lando da ação de segurança e convolando-a em ação popular. 
Acompanho o Sr. Ministro-Relator. 
É como voto. 

CERTIDÃO DE JULGAMENTO 
PRIMEIRA TURMA 

Nro. Registro: 97/0054108-8 
PAUTA: 10/03/1998 

RMS 00008769/GO 
JULGADO: 02/06/1998 

Relator: Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS 
Presidente da Sessão: Exmo. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA 
Subprocurador-Geral da República: 
Exma. Sra. Dra. GILDA PEREIRA DE CARVALHO BERGER 
Secretário (a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA 
SOA TO 

AUTUAÇÃO 

RECTE: SINDICATO DOS VIGILANTES DOS EMPRE
GADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA VIGI
LÂNCIA TRANSPORTES DE VALORES E SIMI
LARES NOS ESTADOS DE GOIÁS E TOCAN
TINS - SEESVIG 

ADVOGADO: ELIOMAR PIRES MARTINS E OUTROS 
T. ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DOESTADO DE GOIÁS 
IMPDO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR 

DOESTADO DE GOIÁS 
RECOO: BANCO DO ESTADO DE GOIÁS S/A - BEG 
ADVOGADO: ADEMIR ALVES DE BRITO E OUTROS 
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CERTIDÃO 

Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA ao apreciar o proces
so em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte deci
são: 

A Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos 
do voto do Sr. Ministro Relator. 

Votaram com o Relator os Srs. Ministros Milton Luiz Pereira, José 
Delgado e Demócrito Reinaldo. 

142 

Ausente, justificadamente, o Sr, Ministro Garcia Vieira. 
O referido é verdade. Dou fé. 
Brasília, 2 de junho de 1998. 
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b. PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

ACÓRDÃO - MANDADO DE SEGURANÇA Nº 043.039.0/2-00 

Pedágio. Cobrança. Legitiniidade 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGU
RANÇA Nº 043.039.0/2-00, da comarca de SÃO PAULO, em que é impe
trante MARCOS SILVÉRIO ASSEM PIZZOLATO, impetrado o GOVER
NADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, sendo interessada a FAZENDA 
DP ESTADO DE SÃO PAULO: 

ACORDAM, em Órgãos Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, por votação unânime, denegar a segurança, de confor
midade com o relatório e voto do Relator, que ficam fazendo parte inte
grante do presente julgado. 

Participam do julgamento os Senhores Desembargadores DIRCEU 
DE MELLO (Presidente sem voto), ALVES BRAGA, NEY ALMADA, 
MÁRCIO BONILHA, NIGRO CONCEIÇÃO, CUNHA BUENO, CUBA 
DOS SANTOS, JOSÉ OSÓRIO, HERMES PINOTTI, GENTIL LEITE, 
ÁLVARO LAZZARINI, DANTE BUSANA, DENSER DE SÁ, MOHA
MED AMARO, FRANCIULLI NETTO, BORELLI MACHADO, ANGE
LO GALLUCCI, VALLIM BELLOCCHI, SINÉSIO DE SOUZA, JARBS 
MAZZONI, THEODORO GUIMARÃES E GILDO DOS SANTOS, com 
votos vencedores. 

São Paulo, 19 de agosto de 1998. 
Dirceu de Mello - Presidente 
Fonseca Tavares - Relator 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 43.039.0/2- SÃO PAULO 
Impetrante: Marcos Silvério Assim Pizzolato 
Impetrado: Governador do Estado 
Voto: 10.356 
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MANDADO DE SEGURANÇA Preliminar - Decadência - Não 
configuração - Decorrência de apenas dezesseis dias da publicação do 
decreto que impôs a cobrança do pedágio Argüição desacolhida. 

MANDADO DE SEGURANÇA - Pedágio - Cerceamento ao direito 
de locomoção não caracterizado. Diminuto ao valor cobrado pelo serviço 
prestado, que não chega a afetar substancialmente o usuário sem que tam
bém se constitua em tributo Inexistente comando legal que impeça a livre 
locomoção - Ordem denegada. 

1. O impetrante argúi que o Decreto 41.651 de 20.03.97 não se coadu
na com o ordenamento jurídico brasileiro, constituindo-se em afronta às 
Constituições Federal e Estadua], pois impõe cobrança de pedágio, verdadei
ro abuso de poder, fundado em estatuto inconstitucional. Advogado mili
tante em diversas Comarcas da Região, vê-se compelido a pagá-lo por diver
sas vezes, certo, porém, que a Rodoviária Marechal Rondon não se encontra 
por completo duplicada nos dois sentidos. Referida cobrança entrou em vi
gor a partir de 14.08.97. Ainda que já estivesse pronta a rodovia, seu conte
údo vulnera o art. 5º, XV da Constituição Federa] que tem como livre a lo
comoção no território, por qualquer pessoa, nos termos da lei. E a Constitui
ção Estadual, de 05.10.89, em seu art. 163, V veda o estabelecimento de 
limitações ao tráfico de pessoas ou bens por meio de tributo. Ressalva ape
nas a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder 
Público Estadual. Já quitados outros tributos para mesma finalidade, está a 
ocorrer bitributação. Acresce que o art. 5º, II da Constituição firma que nin
guém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtu
de de lei. Se lei houver, haverá possibilidade de impor a cobrança do tributo. 
A autoridade subscritora do Decreto praticou abuso de poder. Pleiteia medi
da liminar e a concessão do writ. 

Foi indeferida a liminar, pois a matéria envolve discussão de maior 
complexidade. 

Veio para os autos o ofício do impetrado em que é aduzido que ine
xiste no caso direito líquido e certo. Nada há expresso em lei que vede a 
cobrança do pedágio. O pedido é também impossível, pois ataca ato norma
tivo, com caráter abstrato. Impossível a dilação probatória, para aferição do 
writ, nenhum efeito concreto a decorrer do diploma legal atacado. Apenas 
poderá ser julgada extinta a impetração. O art. 150, V da Constituição auto
riza a instituição de pedágios, o que está a constar também do art. 163, V da 
Constituição Estadual. Pedágio não é tributo e, portanto, não suporta as res
trições que relativamente aos tributos incidem. É uma simples tarifa, um 
preço que pode ser cobrado pelo Poder Público e por seus concessionários, 

144 Revista A FORÇA POLICIAL São Paulo nº 24 out/nov/dez 1999 



1 1 

para a construção e conservação de obras rodoviárias. Rodovias são bens 
vinculados à prestação de serviços públicos. Deve incidir também o Decre
to-Lei Complementar Estadual 7/69, recepcionado pela norma constitucio
nal. As Rodovias indicadas, ou seja, a Marechal Rondom e a Prof' João Hi
pólito já existem. Não há afronta alguma ao direito líquido e certo. 

A Ora. Procuradora de Justiça invoca a decadência do direito, vencido 
o prazo previsto no art. 18 da Lei de Mandados de Segurança. O estatuto 
impugnado deriva do poder de regular conferido ao Governador do Estado. 
Pedágio é preço público. O direito de locomoção não deixa de ser livre ape
nas pela exigência do pedágio. Se não for acolhida a argüição de decadência, 
deverá ser reconhecida a inexistência de direito líquido e certo. 

2. Meu voto deixa de acolher a argüida decadência. 
A inicial é explícita no sentido de o Decreto vir a vigorar apenas a 

partir de 14.08.97, isso porque seu art. 2º aponta o termo "a quo", qual seja, 
aquele a ser cobrado logo que fixado o valor de pedágio em Resolução bai
xada pelo Secretário dos Transportes. 

Impetrada a segurança em 1º.9.97, decorreu apenas um lapso de 16 di-
as 

3. Não há dizer que a imposição de pedágio se constitua em cercea
mento ao direito de ir e vir, ou à locomoção no território nacional, facil
mente verificável que qualquer pessoa, nos termos da lei, pode dele entrar 
ou sair com seus bens, locomoção no sentido de fator que propicia o exercí
cio dos direitos todos assegurados no art. 5º da Constituição Federal. A res
trição que implicará em violação da norma, haverá, em geral, de ter cunho 
político-ideológico, de forma a impedir a livre manifestação de pensamento 
ou de sua divulgação. 

Aqui, quanto à locomoção, inexiste lei que a restrinja, bem certo que 
por livre locomoção deve ser entendido aquilo que. em função da garantia 
assegurada possa permitir dirija-se a pessoa aos locais onde deva estar para 
o exercício da cidadania, que seja o meio de transporte a ser utilizado, cole
tivos municipais, intermunicipais e interestaduais, bem como aéreo. 

O cerceamento adviria se amplitude houvesse à impossibilidade de 
saída e afastamento da casa. Na hipótese dos autos, cinge-se apenas a uma 
restrição de passagem por vias rodoviárias, com o próprio veículo, sem pa
gamento da tarifa imposta. 

Por outro lado, é ela de valor diminuído. difícil para alguém que esteja 
munido de veículo automotor não possa passar por determinado local por 
ausência de pecúnia para quitar o preço atribuído ao serviço prestado pelo 
Poder Público. 
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Se este faz jus ao preço, restrição alguma poderia ser instituída com 
relação ao particular que explore os serviços rodoviários. 

À toda evidência, ele somente o faz por lhe ser atribuível possibilidade 
de lucro ou de vantagem patrimonial. 

Também, no que tange ao inciso II do art. 5º, que concerne tanto ao 
fazer como ao deixar de fazer, exigível é para que obrigação se configure, a 
existência de lei. 

A passagem por rodovia com pagamento de pedágio não diz respeito a 
uma obrigação de fazer ou a uma obrigação de não fazer. 

Com a máxima vênia, foram mal invocados os dispositivos em ques-
tão. 

Não há esquecer também que o pedágio não se constitui em tributo. 
A ele somente é aplicável a norma do art. 120 da Constituição Estadu

al que dispõe que "os serviços públicos serão remunerados por tarifa previ
amente fixada pelo Órgão Executivo competente, na forma que a lei estabe
lecer". 

Não há como também interpretar, diante desse preceito, aquele do art. 
163, V, da Constituição do Estado, de forma tão literal, ou seja, apenas po
deria incidir pedágio nas rodovias conservadas pelo Poder Público Estadual. 

O Poder Público pode necessitar de autorização expressa em lei. 
É o caráter de Poder Público que pode conduzir à exigência de prévia 

previsão legal. 
Quanto ao particular, aquele ao qual se concede o serviço, não se pode 

presumir que tenha interesse em o fazer, ainda que não remunerado. A re
muneração está ínsita ao serviço prestado. 

Ante o exposto, meu voto denega a segurança. 

Fonseca Tavares - Relator 
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Associe-se à COOPMIL e, 
de forma fácil e prática, l..<'loP 414' 
obtenha os benefícios i~ . 
de um cooperado! -=-
•Empréstimos para pagamento eni até 20 
vezes, com os menores juros do mercado; 
•Remuneração de sua poupança, 0,5% acima 
do índice da caderneta de poupança; 
•Compra-Cooperada; 
•Assistência jurídica gratuita; 
•Carta Pão-de-açúcar; 
•Convênio com Unilivros; 
•E muito mais ... 

Compareça.ao nossoericlereço 
e faça a sua inscrição! 

Cooperativa de Economia e Crédito Mutuo dos Servidores 
da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 

COOPMIL: Rua Silveira Martins,53-Centro-SP-m019-000 
cooprnil@uol.com.br -fone 31041010 



ISIG INSTITUTO DE PESQUISA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

Obietivos: 

Promover, com a participação da sociedade, a discussão dos 

problemas relativos à segurança pública, à polícia e à violência; 

incentivar e fomentar a pesquisa multidisciplinar destas questões 

para identificar suas causas, estudá-las e propor soluções. 

Participe: 

Rua Alfredo Pujol, 285, sala 21, São Paulo/SP, Cep 02017-010 

Fonefax: (11) 69502516, 69791140, 62833980 e 69798871 

E-mail: ipseg@uol.com.br 



 




