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CAPA: Júlio Marcondes Salgado nasceu na cidade de Pindamonhangaba a 01/07/1890, 
filho de Victoriano Clementino Salgado e de D. Anna Euphrosina Marcondes do 
Amaral Salgado. Era Marcondes, futuro Barão de Pindamonhangaba, um de seus 
ilustres ascendentes, quem comandava a Guarda da Honra de Pedro I, quando este 
proclamou a Independência, às margens do Ipiranga. Seus pais, descendentes da 
nobreza do Império, empobrecidos pela crise econômica que abalava o vale do Paraíba, 
não podiam lhe permitir cursar além do Grupo Escolar na cidade natal. Órfão de mãe 
acompanha seu pai e seus irmãos, que se transferiram para São Bento do Sapucaí. 
Empregou-se no comércio de um tio aos oito anos de idade. Aos 16, resolve ingressar 
na Força Pública do Estado de São Paulo. Alista-se na Capital, como soldado, no 
Regimento da Cavalaria, a 25/06/1907, subindo um a um os graus hierárquicos da 
carreira. Trabalhando e estudando, em uma Corporação que se modernizava 
rapidamente, moldada pela "Missão Francesa", logrou candidatar-se, já como 2º 
sargento, em dezembro de 1913, aos exames vestibulares para ingresso no Curso 
Especial Militar (hoje Curso de Formação de Oficiais), alcançando aprovação nos 
exames e habilitando-se à matrícula. Ainda como graduado, contraiu núpcias com a 
Senhorita Ophelia Acritelli, que viria a lhe dar dois filhos: Waldemar, pai do Coronel 
Roberto dos Santos Salgado e avô do Aspirante-a-Oficial Paulo Cesar Bravo Salgado e 
do Aluno-Oficial Guilherme Livoratti Salgado; e Jandyra, futura esposa do saudoso 



Coronel Guilherme Rocha e mãe do Coronel Res PM Elyseu Guilherme Salgado Rocha. 
Declarado Aspirante-a-Oficial a 27/02/1915, é classificado em sua Unidade de origem, 
Regimento de Cavalaria e promovido a Alferes dois meses depois. Tenente a 
24/01/1918 e Capitão a 20/03/1924, Marcondes Salgado já despontava como uma das 
promessas dentre seus pares, destacando-se como Diretor da Escola de Recrutas e de 
Cabos do Regimento, instrutor de Equitação, Armamento e Tiro do Curso de Formação 
de Oficiais e Delegado de Polícia, na preservação da ordem pública na cidade de 
Orlândia - SP, agitada por lutas de facções políticas. Quando eclode o movimento 
revolucionário de 05/07/1924, Marcondes Salgado, a par do amor pelo Regimento, não 
se alia aos revoltosos de sua Unidade, mas adere à resistência pela causa legal, 
cumprindo missões de elevado risco. É promovido a Major a 06/11/1924 e agraci;do 
pelo governo paulista com a Medalha de Ouro da Legalidade. Entre outras honrarias, 
Marcondes Salgado seria, ainda, condecorado com a Medalha de Mérito Militar e com a 
Cruz de Cavaleiro da Ordem de Leopoldo II, a qual lhe foi imposta pessoalmente pelo 
Rei Alberto da Bélgica, herói da I Grande Guerra, em sua visita ao Brasil. No dia 
04/06/1927, Marcondes Salgado é promovido a Tenente Coronel e elas si ficado como 
Comandante do Regimento de Cavalaria. Em 1929, no Rio de Janeiro, torna-se 
campeão brasileiro de salto em altura a cavalo, ao vencer a prova "Presidente da 
República Doutor Washington Luiz Pereira de Souza". Esse não foi um triunfo isolado, 
pois durante toda a sua carreira, a par de cumprir missões operacionais e funções 
administrativas com competência e responsabilidade e haver contribuído como instrutor 
em todos os cursos de formação da Milícia, Marcondes Salgado brilha como um dos 
mais destacados nomes do esporte eq üestre de sua geração, saltando e também 
oferecendo importante contribuição à criação da liga de Esportes da Força Pública, 
cerne da atual Associação dos Oficiais da Polícia Militar. A partir da revolução de 30, 
agrava-se o estado de coisas no país. São Paulo, tratado como terra ocupada pelos 
arrogantes vencedores do movimento armado, é alvo de humilhações sem conta. A 
Força Pública é desarmada, perde armas automáticas, artilharia e aviação. O "Campo de 
Marte", outrora pista de adestramento e salto do Regimento de Cavalaria e 
posteriormente berço da aviação militar bandeirante, é expropriado pela ditadura. Comu 
era de se esperar, a reação não demora: a 28 de abril de 1931, um grupo de jovens 
Oficiais da Força subleva-se contra o governo ditatorial, sendo seus autore::-; 
prontamente dominados, mercê das informações de que dispunham os adversários, o 
que lhes permitiu desarticular rapidamente o levante, prendendo, expulsando e exilando 
seus autores, posteriormente anistiados. Marcondes, que não havia participado 
ativamente da articulação, é também punido. Enquanto muitos dos implicados tentavam 
fugir à responsabilidade, o estoicismo de Marcondes, evitando esquivar-se da punição e 
assumindo com dignidade e serenidade as conseqüências do ato, fizeram dele o líder 
natural entre a oficialidade da Força. A partir de 25 de janeiro de 32, o povo vai às ruas 
da capital paulista, manifestando-se pelo retorno do país à ordem constitucional. A 
repressão mostra-se inócua para dobrar a opinião pública bandeirante. E a 23 de maio, 
quando Pedro de Toledo anuncia seu novo secretariado, indicando Waldemar Ferreira 
para a Pasta da Justiça e da Segurança Pública, faz este, como seu primeiro ato, investir 
o Tenente Coronel Marcondes Salgado interinamente no cargo de Comandante Geral da 
Força Pública. Dois dias após, promovido ao posto de Coronel, foi Marcondes efetivado 

---



no cargo. Sua posse, à meia-noite de 23, no Quartel do Comando Geral, localizado na 
Avenida Tiradentes, foi cercada do maior entusiasmo popular. Impulsionada pelas 
primeiras vitórias do espírito autonomista bandeirante, a multidão dirigiu-se, desde a 
tarde, à Praça da República, onde elege a sede do Partido Popular Paulista (antiga 
Legião Revolucionária) como alvo de seu repúdio pela ditadura. Os ocupantes do 
imóvel sitiado respondem com tiros de metralhadora e fuzil, atingindo 
indiscriminadamente as pessoas que se concentravam no logradouro público, do que 
resultou a morte de quatro jovens: Martins, Miragaia, Dráusio e Camargo. Das iniciais 
de seus nomes organizou-se, já a partir da manhã seguinte, a M.M.D.C. Como primeira 
medida de Comando, Marcondes Salgado faz cessar o confronto na Praça da República, 
evitando o surgimento de novas vítimas. Desiludidos com a possibilidade de uma 
solução negociada para os abusos que a ditadura cometia contra São Paulo, passaram as 
próceres da M.M.D.C. a preparar a reação armada contra o governo central. A 07 de 
julho, ao passar pela Praça do Patriarca, Salgado comenta com seu ajudante-de-ordens, 
referindo-se à repressão que a ditadura mandara praticar naquele espaço público: " -
Essa gente está brincando comigo. Eu levantarei São Paulo! 1

". E o movimento armado 
eclodiria a 09 de julho. Marcondes Salgado, quem enfeixava, à época, a maior soma de 
poder bélico em território paulista, pois a Força Pública era a maior e mais adestrada 
organização militar presente nas divisas de São Paulo, poderia ter impedido o 
desencadeamento do movimento armado. Mas não o fez. Consultado, dias antes do 
início da luta, por próceres políticos, se a Força apoiaria a luta armada, Marcondes 
respondeu2

: "- Quando se trata de São Paulo, não vejo mais nada!". E apoiou 
decisivamente o movimento constitucionalista, revelando-se, mais uma vez, coerente 
com sua conduta de legalista, fiel ao governo do Estado, legitimamente constituído e 
sensível às aspirações de seu povo. A luta eletriza São Paulo em uníssono e arregimenta 
adeptos corajosos contra a ditadura por todo o território nacional. Na manhã de sábado, 
23/07/1932, nos campos de Santo Amaro (área hoje ocupada pelo Aeroporto de 
Congonhas\ o Capitão José Marcelino da Fonseca, um prolífico e criativo tecnólogo 
de armamentos da Força, testará seu novo invento, um morteiro alimentado por 
saquitéis de pólvora, de grande utilidade, sobretudo nas áreas montanhosas da frente 
mineira e da Mantiqueira. Presente ao ensaio da nova arma com alguns Oficiais de seu 
Estado-Maior, Marcondes Salgado aproxima-se do engenho, a fim de inteirar-se dos 
detalhes de seu funcionamento. Acionado o detonador, rompe-se o tubo do morteiro e 
tomba Júlio Marcondes Salgado, que teve sua carótida seccionada por um estilhaço. Por 
um momento desvia-se a atenção da luta, e o povo da cidade de São Paulo desfila 

1 Seu ajudante-de-ordens, na ocasiao, era o Tenente Guilherme Rocha, seu futuro 
genro. O outro ajudante-de-ordens era o Capitão Heliodoro Tenório da Rocha 
Marques. "A Gazeta", 15/09/57, p. 20. 

2 A citação de Marcondes Salgado foi registrada à reportagem de "A Gazeta" pela 
viúva, edição de 1-5/09/57, p. 20. 

3 O atual Aeroporto de Congonhas, como sendo o local exato da explosão que vitimou 
o biografado, foi registrado pela reportagem no corpo da entrevista concedida pela 
viúva de Marcondes Salgado ao jornal "A Gazeta", edição de 15/09/57, p. 20. 



perante o esquife, na câmara ardente organizada nos salões do Palácio do Governo, no 
Pátio do Colégio. O Governo do Estado, como última homenagem oficial, promove 
Júlio Marcondes Salgado a General, o último dos três generais oriundos das fileiras da 
Força Pública. Foi sepultado no cemitério São Paulo, em mausoléu mandado erigir por 
subscrição popular, cuja comissão foi secretariada pelo futuro Prefeito da Capital, Dr. 
Wladimir de Toledo Pizza. Em l 957, teve Marcondes Salgado seus restos mortais 
trasladados, com todas as honras devidas ao grande herói da Legalidade, para o 
Monumento Mausoléu do Soldado Constitucionalista no Ibirapuera, quando das 
comemorações do 25º aniversário da arrancada cívica de 32. 

Fonte: Bibliografia: FERRAZ, Arrison de S. Grandes Soldados de São Paulo. SP: 
Serviço Gráfico da SSP, 1960, p. 134-155 e MARQUES, Heliodoro T. R. e OLIVEIRA, 
Odylon A. de São Paulo contra a ditadura. 
Agradecemos ao Sr Cel Res PM Elyseu Guilherme Salgado Rocha, neto do biografado, 
pela revisão das informações supra. 
Capa: Óleo sobre tela, 1936, de Agostino François. Acervo do MPM (doação da família 
de Júlio Marcondes Salgado). 
Crédito: Sd PM Eliseu de Almeida Santos/DAMCO 
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Por problemas técnicos, a capa da edição nº 33 trouxe a foto de 
Ruytemberg Rocha, quando deveria trazer a foto do General Salgado, 
além de imperfeições no texto biográfico. 

Com excusas às famílias dos personagens históricos, a Revista faz 
republicar, nesta edição de nº 35, o texto biográfico revisado e a foto do 
óleo sobre tela retratando o General Júlio Marcondes Salgado. 

Também envia o resumo da biografia de Ruytemberg Rocha, 
solicitando ao Assinante que providencie a devida colagem no início do 
volume nº 33. 
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I. DISCURSO DO SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA, 
NA APMBB, EM 2002, POR OCASIÃO DA ENTREGA DE 
ESP ADINS - De improviso 

SAULO DE CASTRO ABREU FILHO -
Secretário dos Negócios da Segurança 
Pública e Promotor de Justiça de Carreira 

PARANINFADOS. Exmo Sr Desembargador Luiz Elias Tâmbara, 
Corregedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo. Exmo Sr Luiz 
Antonio Guimarães Marrey, Procurador Geral de Justiça. Exmo Sr 
Comandante Geral da Polícia Militar, Cel PM Alberto Silveira 
Rodrigues. Exmo Sr Marco Antonio Desgualdo, Delegado Geral de 
Polícia. 

Depois da cerimônia, depois das palavras do Comandante Geral, 
muito pouco me restou. Estava ali pensando no que dizer. Preparei algo, 
preparei algo na condição que hoje estou de Secretário da Segurança, e 
de paraninfo da turma. E aí pensei, vamos quebrar o protocolo e, ao invés 
de falar como Secretário da Segurança, falarei como padrinho a seus 
afilhados. Hoje cedo, na verdade, li um documento muito singelo, o 
artigo de um jornal de grande circulação onde se publica uma matéria 
simpática a respeito das mulheres, das futuras comandantes, minoria mas 
nem por isso menos importantes. Começava a matéria dizendo, ou 
melhor, fazendo observação da filha ou do filho que chega para o pai e 
para a mãe e fala: "Mãe, vou ser policial, vou ser comandante da Polícia 
Militar". 

Que aperto no peito, no coração dessa mãe, desse pai, imaginando 
um futuro incerto, de incertezas sobre as quais ele não tem o menor 
domínio e a angústia com que devem ficar esses pais, hoje, aqui, essas 
mães. 

Olha, todos nós um dia, e aí me incluo pessoalmente, optamos pela 
carreira pública. O que me levou, o que leva a todos nós e o que levou o 
nosso Comandante Geral a ter feito isso, lá nos idos de 1970, (recebeu 
seu espadim em 1972). Só nós mesmos sabemos. Se ao invés do silêncio 
da mãe ou do pai, quando receberam a notícia, vocês tivessem recebido a 
seguinte pergunta: "Por quê?", dificilmente conseguiriam explicar. 
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Eu me pergunto: Por quê? 
Por que jovens que poderiam ter inúmeras opções, inclusive 

profissionais (vocês tiveram uma média de corte no vestibular, nesse 
vestibular, o mais difícil do Brasil, que lhes permitiria escolher qualquer 
curso superior na melhor universidade do Brasil. 

Por que cada um de vocês fez a opção de vir para a Escola de 
Comandantes, ficar num regime de internação, pouca liberdade, 
restrições numa fase difícil da vida, restrições que lhes serão impostas 
pelo resto de suas vidas? Serão paradigmas de uma geração e nas ruas 
serão identificados sempre, daqui para frente, como oficiais, com conduta 
social ilibada com relação a si e aos outros. 

Qual a razão então? 
Servir é o espírito público que nasce dentro de cada pessoa, nutrido 

dos valores que nós devemos a duas pessoas, pai e mãe. Por isso, pais e 
mães, continuem com aperto no peito, é evidente, mas orgulhem-se da 
semente criada, brotada e nascida pelas mãos de vocês. Orgulhem-se dos 
seus filhos e das suas filhas terem feito essa opção. Aprenderam os 
valores, os valores de gente de bem, os valores de uma sociedade de bem 
e fizeram a melhor opção para continuarem cultivando esses valores. Eu, 
que estou tendo o privilégio de conviver com a Polícia Militar do Estado 
de São Paulo, posso-lhes afiançar, na medida em que sou hoje Secretário 
da Segurança, nada foi em vão. 

Orgulhem-se de seus filhos hoje darem continuidade a esses valores 
que vocês tão bem passaram a eles. 

Senhores oficiais, afilhados, professores desta Academia, Coronel 
Giannoni, eis um exemplo, um exemplo do passado e do presente, e do 
futuro das suas famílias. É o exemplo profissional dos comandantes que 
hoje estão aí, à frente da Academia e da Polícia Militar do Estado de São 
Paulo. Não me resta muito mais a dizer, a não ser parabenizá-los. 

Como disse o Comandante Geral, parabéns pela segunda batalha 
vencida, de muitas que para o resto de suas vidas virão. Esse momento 
será inesquecível e nunca mais na vida dos senhores se repetirá. 
Aproveitem ao máximo. 

Pela honra de poder ser o paraninfo da turma. 
Muito obrigado por poder compartilhar, nesse período da minha 

vida, da Polícia Militar. 
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II. PODER DE POLÍCIA ELEITORAL1 

ALVARO LAZZARINI - Vice-Presidente do 
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São 
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Estado de São Paulo, Professor de Direito 
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Colaborador do Instituto dos Advogados de 
São Paulo, Membro do Conselho 
Deliberativo do Instituto "Pimenta Bueno" -
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e Membro Associado da /ACP - International 
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SUMÁRIO 
1. Introdução 2. Polícia Eleitoral, Poder de Polícia Eleitoral e Poder da Polícia 
Eleitoral 3. Atributos do Poder de Polícia Eleitoral 4. Conclusão 

1.INTRODUÇÃO 

A Constituição da República, no seu Título I, cuida "Dos 
Princípios Fundamentais" do Estado Brasileiro, e dispõe, logo no seu 
artigo 1 º, que "A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se 
em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a 
soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os 
valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo 
político", sendo que o seu parágrafo único enfatiza que "Todo poder 
emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 
diretamente, nos termos desta Constituição". 

Roteiro sobre o tema a ser apresentado no II SEMINÁRIO DE DIREITO 
ELEITORAL, promovido pela Comissão de Direito Político e Eleitoral e Comissão 
de Valorização da Administração Pública, ambas da Ordem dos Advogados do 
Brasil, Secção de São Paulo. Auditório Walter Maria Laudísio, da Caixa de 
Assistência dos Advogados de São Paulo-CAASP, 13 de maio de 2002. 
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Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana e o pluralismo 
político são quatro dos cinco fundamentos do Estado Brasileiro retro 
indicados que são cuidados, em especial, pela Justiça Eleitoral, porque, 
quanto à soberania popular, como o está no Título II ("Dos Direitos e 
Garantias Fundamentais"), Capítulo IV ("Dos Direitos Políticos") e a teor 
do artigo 14, tudo da Constituição da República, "será exercida pelo 
sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para 
todos, e, nos termos da lei, mediante: I - plebiscito; II - referendo; III -
iniciativa popular" (caput), sendo, para tanto, o voto obrigatório para os 
maiores de dezoito anos(§ lº, inciso I) e facultativo para os analfabetos, 
os maiores de setenta anos e os maiores de dezesseis e menores de 
dezoito anos (§ 1 º, inciso II), estando impedidos de alistar-se como 
eleitores os estrangeiros e, durante o período de serviço militar 
obrigatório, os conscritos (§ 2º), dispondo sobre as condições de 
elegibilidade e inelegibilidade os seus §§ 3º a 9º, enquanto que a 
cassação dos direitos políticos está disciplinada no seu artigo 15 e a 
previsão de alteração do processo eleitoral está prevista no seu artigo 16 
ao dispor que "A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na 
data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano 
da data de sua vigência". 

Observados os preceitos indicados no artigo 17, que integra o 
mesmo Título II, no seu Capítulo V ("Dos Partidos Políticos"), é livre a 
criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, 
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o 
pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana (caput), 
sendo que os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, 
na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior 
Eleitoral (§ 2º). 

Cumprir e fazer cumprir todas estas normas constitucionais, como as 
decorrentes normas infraconstitucionais, assim, é atribuição constitucional 
dos órgãos da Justiça Eleitoral, ou seja, como previsto no artigo 118 da 
Constituição da República, do Tribunal Superior Eleitoral, dos Tribunais 
Regionais Eleitorais, dos Juízes Eleitorais e das Juntas Eleitorais. 

Quando, porém, se afirma que à Justiça Eleitoral, também, se 
cometeu Poder de Polícia Eleitoral, a assertiva causa espanto aos não 
ligados ao tema do Poder de Polícia, que é um dos mais importantes 
poderes instrumentais da Administração Pública. 
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Afinal, órgão do Poder Judiciário exercendo atividade de polícia 
que, por excelência, é atividade tipicamente administrativa, na sua 
dúplice classificação de polícia administrativa e de polícia judiciária, 
motiva este espanto, em especial em setores de veículos de comunicação 
social, encarregados de bem informar, que não conseguem entender 
como um juiz possa ser transformado em polícia eleitoral. 

O espanto não tem razão de ser, porque o Código Eleitoral, Lei n. 
4.737, de 15 de julho de 1965, dedica o Capítulo II, do Título IV, da sua 
Parte Quarta, à "Polícia dos Trabalhos Eleitorais" ("Da Polícia dos 
Trabalhos Eleitorais"), dispondo no seu artigo 139 que "Ao Presidente 
da Mesa Receptora e ao Juiz Eleitoral cabe a polícia dos trabalhos 
eleitorais". 

À Justiça Eleitoral, de outra parte, cabe empenhar todos os esforços 
a fim de coibir a propaganda eleitoral irregular, bem como o abuso do 
poder político, econômico e dos veículos e meios de comunicação social, 
visando a igualdade entre os candidatos e assim o equilíbrio do pleito, 
uma das metas da "Carta de Roraima", recentemente proclamada2

. 

Bem por isso, com uma Corregedoria Eleitoral atuante, tal poderá 
ser, pelo menos, minimizado, dando-se cumprimento ao Poder de Polícia 
Eleitoral de que ela está legitimamente investida3

, com todos os seus 
atributos da discricionariedade do ato de polícia eleitoral, que não deve 
ser confundido com arbítrio, pois deverá conformar-se com o princípio 
da legalidade, como também com os princípios jurídicos da realidade e 
da razoabilidade, e, ainda, com os atributos da auto-executoriedade do 
ato de polícia eleitoral, dentro do devido processo legal, e o da 
coercibilidade do ato de polícia eleitoral, no qual será observado o 
princípio da proporcionalidade em relação à eventual resistência oposta 
ao ato de polícia eleitoral. 

A atuação da Corregedoria Eleitoral, em especial, como "Polícia 
Administrativa Eleitoral", assim deve ser exercida nas suas quatro fases, 
que correspondem aos seus quatro modos de atuação, ou seja e no dizer 

IV ENCONTRO DO COLÉGIO DE CORREGEDORES DA JUSTIÇA 
ELEITORAL", Carta de Roraima, inciso 4, datada de 06 de fevereiro de 2002. 
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Resolução n. 20.951/2001, artigo 17, e 
Resolução n. 20.988/2002, artigo 62, caput e§ lº. Idem, acórdão n. 15.334, de 21 
de setembro de 1998. 
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de Diogo de Figueiredo Moreira Neto 4, a ordem de polícia, o 
consentimento de polícia, a fiscalização de polícia e a sanção de polícia, 
nesta incluído o constrangimento de polícia. 

Enfim, nos termos da legislação eleitoral de regência, a atividade 
policiada pela Justiça Eleitoral é eleitoral, e, assim, devemos qualificar o 
Poder de Polícia como eleitoral, ou seja, há mesmo um Poder de Polícia 
Eleitoral, sendo que os atos dele decorrentes são atos de polícia eleitoral, 
como se seguirá. 

4 

14 

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo, 12ª ed., 
2001, Editora Forense, Rio de Janeiro, p. 388. 

Revista A FORÇA POLICIAL São Paulo nº 35 jul/ago/set 2002 



2. POLÍCIA ELEITORAL, PODER DE POLÍCIA ELEITORAL E 
PODER DA POLÍCIA ELEITORAL 

A idéia de Estado, registro, é inseparável da idéia de Polícia, e o 
fundamento da ação de polícia é o Poder de Polícia. 

Numa sociedade policiada, 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, não 
perturbe o exercício dos direitos alheios5

. 

Conhecendo-se o Poder de Polícia nos detalhes essenciais, em 
verdade, Administração Pública, em quaisquer dos três Poderes que a 
exercem, mesmo que atipicamente como podem ser exercidas pelas 
autoridade legislativas ou judiciárias, e administrado ficam em condições 
de conhecer de seus limites, ou seja, a Administração terá condição de 
aquilatar até onde poderá exercitar este seu poder administrativo, 
enquanto que este aquilatará até que ponto deverá respeito ao ato de 
polícia, como tal considerado o que decorre do exercício de Poder de 
Polícia. 

Como é a hipótese em exame, em que autoridade judiciária 
eleitoral exerce, atipicamente, o Poder de Polícia, como autoridade 
administrativa. 

Há, no entanto, uma dicotomia no exercício do Poder de Polícia, 
pois, no campo jurídico, distinguem-se a Polícia Administrativa em 
sentido estrito, ou, simplesmente, Polícia Administrativa, e a Polícia 
Judiciária. 

A Polícia Administrativa, deve ser enfatizado, é bem mais ampla, 
pois, como o afirmei em anterior trabalho6

, tem por objeto não só a 
prevenção do ilícito penal, cabendo-lhe também a prevenção e a própria 
repressão administrativa de toda uma gama de outros ilícitos não penais, 
como os de polícia de trânsito de veículos terrestres ou moto-aquáticos, 
os de polícia das construções, os de polícia aduaneira, os de polícia 
fiscal, os de polícia do meio ambiente, os de polícia sanitária, etc. José 

6 

CAETANO, Marcelo. Principias de Direito Administrativo, 1 ª ed., 1977, Forense, 
Rio de Janeiro, p. 335. 
LAZZARINI, Alvaro. Temas de Direito Administrativo, 1 ª ed., 2000, Editora 
Revista dos Tribunais, São Paulo, p. 123. 
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Cretella Júnior7 observa que "ao passo que a polícia é algo em concreto, 
é um conjunto de atividades coercitivas exercidas na prática dentro de 
um grupo social, o poder de polícia é uma facultas, uma faculdade, urna 
possibilidade, um direito que o Estado tem de através da policia, que é 
uma força organizada, limitar as atividades nefastas dos cidadãos. 
Usando uma linguagem aristotélica-tomista - continua Cretella Júnior 
- podemos dizer que o poder de polícia é uma potencialidade, é algo em 
potência, ao passo que a polícia é uma realidade, é algo em ato, o poder 
de polícia legitima a ação da polícia e a sua própria existência". 

Conceitualmente, assim, como poder administrativo, o Poder ele 
Polícia, que legitima o Poder da Polícia e a própria razão de ela existir, é 
um conjunto de atribuições da Administração Pública, como poder 
público, indelegáveis aos entes particulares, embora possam estar ligados 
àquela, tendentes ao controle dos direitos e liberdades das pessoas, 
naturais ou jurídicas, a ser inspirado nos ideais do bem comum, e 
incidentes não só sobre elas, as pessoas, como também em seus bens e 
atividades. 

O Poder de Polícia, portanto, sempre será um poder administrativo 
e não há polícia que não seja administrativa em sentido amplo, mesmo 
que exercida pelas autoridades legislativas ou autoridades judiciárias em 
atividade atípica de seus Poderes estatais. 

Observe-se, portanto, que, conforme a atividade policiada esteja 
sujeita à disciplina da lei respectiva, é dado o correspondente 
qualificativo ao Poder de Polícia e, assim, à Polícia, porque toda vez que 
uma lei impõe uma determinada restrição ao administrado, ela concede 
o correspondente poder ele polícia à Administração Pública paro 
possibilitar a concretização da restrição. 

Como a legislação eleitoral, a par dos direitos eleitorais, impõe 
deveres eleitorais com restrições aos eleitores e candidatos, ou melhor, a 
todos os envolvidos no processo político-eleitoral, não resta dúvida 
existir o Poder de Polícia Eleitoral, cometido à Justiça Eleitoral, / 
justamente, para concretizar, através de atividades próprias, as restrições .·. 
legais respectivas. 

Note-se que não é o rótulo que ostente o órgão investido de , 
autoridade policial que qualifica a atividade. O que a qualifica em polícia 

16 

CRETELLA JÚNIOR, José. lições de Direito Administrativo, 2ª ed., 1972, José 
Bushatsky Editor, São Paulo, p. 229. 
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administrativa ou polícia judiciária será, e sempre, a atividade de polícia 
em si mesma desenvolvida. 

A linha de diferenciação entre ambas exteriorizações do Poder de 
Polícia, inclusive o eleitoral, é bem precisa, porque sempre será a 
ocorrência ou não de um ilícito penal. A atividade de polícia que tenha 
por objeto a não-ocorrência de ilícito, no que se exerce atividade 
preventiva, é de polícia administrativa, enquanto a que tenha por objeto 
auxiliar a Justiça criminal, inclusive a especializada como o é a Justiça 
Eleitoral, na repressão do ilícito penal comum, eleitoral ou militar, é de 
polícia judiciária. 

Observe-se, bem por isso, que a polícia administrativa é preventiva, 
regida pelos princípios e normas do Direito Administrativo. A polícia 
judiciária, por sua vez, é repressiva, exercendo uma atividade 
tipicamente administrativa de auxiliar a repressão criminal, sendo que 
esta, a repressão criminal, é monopólio dos órgãos competentes do Poder 
Judiciário, que detém a jurisdição, motivo pelo qual, embora 
manifestação de atividade administrativa do Estado, a polícia judiciária é 
regida pelas normas e princípios jurídicos do Direito Processual Penal. 

Observando, na prática, a atividade policial, podemos encontrar o 
mesmo órgão público, investido de Poder de Polícia, agindo de modo 
eclético, isto é, agindo preventiva ou repressivamente, porque, necessária 
e automaticamente, passa da atividade policial preventiva para a 
atividade policial repressiva, dado que ocorreu um ilícito penal, que não 
conseguiu evitar. Há, nesta hipótese, o que passou a ser conhecido por 
repressão imediata, situação essa que merece ser considerada pelas 
repercussões jurídicas que enseja, em matéria de competência para a 
prática do ato de polícia. 

Lembremos que a Justiça Eleitoral atua, ecleticamente, no campo 
do Poder de Polícia, porque uma das atribuições dessa Justiça 
Especializada é a de coibir práticas nocivas à igualdade entre os 
candidatos, tais como a realização de propaganda eleitoral irregular e o 
abuso do poder político, econômico ou de autoridade, e o uso indevido 
dos meios de comunicação social, atividades de efeitos maléficos quase 
irreversíveis, garantindo, assim, o equilíbrio da disputa eleitoral. 

Neste seu atuar no campo do Poder de Polícia Eleitoral, a Justiça 
Eleitoral será auxiliada pelos órgãos das polícias judiciárias, os da receita 
federal, estadual e municipal, os Tribunais e órgãos de contas, todos 
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sempre a atendendo com prioridade sobre suas próprias atribuições, tudo 
por força do artigo 94, § 3º, da Lei das Eleições, Lei n. 9.504, de 30 de 
setembro de 1997. ," 

Note-se que estes outros órgãos, estranhos que são à Justiça 
Eleitoral, só exercem atividade auxiliar de polícia e, mesmo assim, no 
limite de suas competências institucionais. 

O Poder de Polícia Eleitoral, do qual só está legitimamente 
investida a Justiça Eleitoral, mostra-se mais evidente na fiscalização da 
propaganda eleitoral, ao prevenir e reprimir sua manifestação irregular e 
ilegal, quer na esfera administrativa propriamente dita, quer na área 
criminal, visto que se trata de uma forma extremamente eficiente de 
captação de votos. 

Bem assim é que se comete à Justiça Eleitoral, como Justiça -
Administração Pública, poderes de regular, controlar e conter os excessos 
no exercício da propaganda, em nome do interesse público, restando 
garantido o efetivo cumprimento de suas determinações pela cominação 
de sanções administrativas e penais, sendo que a sua atuação é exercida, 
como anteriormente registrado, nas quatro fases do Poder de Polícia, a 
que se refere Diogo de Figueiredo Moreira Neto8

, quando trata da 
atuação da Polícia Administrativa, ou seja: a) a ordem de polícia, b) o 
consentimento de polícia, e) a fiscalização de polícia e d) a sanção de 
polícia, nesta incluído o constrangimento de polícia. 

Examinemos, para tudo isto esclarecer, como se dá tal atuação, 
mesmo que seja no campo da Polícia Eleitoral. 

Segundo o mesmo autor, e em continuação ao seu ensino, "a ordem 
de polícia, que inicia o ciclo de atuação de polícia e o valida, é o 
preceito legal, a satisfação da reserva constitucional (art. 5º, II) para que 
se não faça aquilo que pode prejudicar o interesse geral ou para que se 
não deixe de fazer alguma coisa que poderá evitar ulterior prejuízo 
público, portanto, apresentando-se sob duas modalidades", sendo que "a 
limitação é o instrumento básico da atuação administrativa do poder de 
polícia". 

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo, 12ª ed., 
2001, Editora Forense, Rio de Janeiro, p. 388. 
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"O consentimento de polícia, em decorrência,' é o ato 
administrativo de anuência, que possibilita a utilização da propriedade 
particular ou o exercício da atividade privada, nas hipóteses em que o 
legislador tenha exigido um controle prévio, por parte da Administração, 
da compatibilização do uso do bem ou de exercício da atividade com o 
interesse público". 

Quanto à fiscalização de polícia - continua Diogo de Figueiredo 
Moreira Neto - "Ela se fará tanto para a verificação do cumprimento 
das ordens de polícia, não apenas quanto àquelas que não admitem 
exceções, como para observar se não estão ocorrendo abusos nas 
utilizações de bens e nas atividades privadas que foram consentidas pela 
Administração, pela outorga de licença ou autorizações. A utilidade da 
fiscalização é dupla: primeiramente, realiza a prevenção das infrações 
pela observação do cumprimento, pelos administrados, das ordens e dos 
consentimentos de polícia; em segundo lugar, prepara a repressão das 
infrações pela constatação formal dos atos infringentes. A fiscalização 
pode ser deflagada ex-officio ou provocada por quem quer que tenha 
interesse no cumprimento da ordem ou em manter, prorrogar ou remover 
certo consentimento de polícia". 

Finalmente, no que se refere à sanção de polícia, observa o citado 
administrativista, "falhando a fiscalização preventiva, e verificada a 
ocorrência de infração às ordens de polícia, desdobra-se a fase final do 
ciclo aplicativo, com a sanção de polícia, que vem a ser a submissão 
coercitiva do infrator a medidas inibidoras (compulsivas) ou dissuasoras 
( suasivas) impostas pela Administração". 

Distingue-se, nesta fase, com Otto Mayer, a pena de polícia, que é 
sanção coercitiva que se aplica uma vez consumada a infração, do 
constrangimento de polícia, que é sanção aplicada contemporaneamente 
à infração ou na iminência de ser consumada, certo que "A sanção de 
polícia, em suma, é ato unilateral, extroverso e interventivo, que visa a 
assegurar, por sua aplicação, a repressão da infração e a restabelecer o 
atendimento do interesse público, compelindo o infrator à prática de ato 
corretivo, ou dissuadindo-o de iniciar ou de continuar a cometer uma 
transgressão administrativa". 

No que se refere, especificamente, à Polícia Eleitoral, devemos ter 
presente que a Resolução n. 20.951, de 13 de dezembro de 2001, ao 
dispor sobre reclamações e representações de que cuida o artigo 96 da 
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Lei n. 9.504, de 1997, e sobre os pedidos de direito de resposta de que 
cuida o artigo 58 da mesma lei, no seu artigo 17, §§ 1 º e 2º, normatiza no 
sentido de que "Na fiscalização da propaganda eleitoral, compete ao juiz 
eleitoral, no exercício do poder de polícia, tomar as providências 
necessárias para coibir práticas ilegais, mas não lhe é permitido instaurar 
procedimento de ofício para aplicação de sanções"9

, certo que, para que 
tal ocorra, "O juiz deverá comunicar as práticas ilegais ao Ministério 
Público, a fim de que, se entender cabível, ofereça a representação de que 
cuida o art. 96 da Lei n. 9.504/97". 

No mesmo sentido, aliás, está o artigo 62 da Resolução n. 20.988, 
de 21 de fevereiro de 2002, que disciplina a propaganda eleitoral e as 
condutas vedadas aos agentes públicos em campanha eleitoral nas 
eleições de 2002. 

Ressalta-se, porém, que a Lei de Inegibilidade, Lei Complementar 
n. 64, de 18 de maio de 1990, no seu artigo 22, prevê que "Qualquer 
partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral 
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral 
ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias 
e pedir abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio 
ou abuso do poder econômico ou de poder de autoridade, ou utilização 
indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de 
candidato ou de partido político", observado o rito constante dos seus 
incisos I a XV, sendo que, a teor do seu artigo 23, "O Tribunal formará 
sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e notórios, dos 
indícios e presunções e prova produzida, atentando para circunstâncias 
ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas que 
preservem o interesse público e a lisura eleitoral". 

20 

A Súmula n. l do Tribunal Superior Eleitoral, também, enfatiza que "Conquanto 
investido de poder de polícia, não tem legitimidade o juiz eleitoral para, de ofício, 
instaurar procedimento com a finalidade de impor multa pela veiculação de 
propaganda eleitoral em desacordo com a Lei n. 9.504/97" 
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A propósito do artigo 22 da apontada Lei de Inegibilidade, ele deve 
ser combinado com o artigo 74 da já citada Lei das Eleições, Lei n. 
9.504, de 30 de setembro de 1997, que diz configurar "abuso de 
autoridade, para os fins do disposto no art. 22 da Lei Complementar n. 
64, de 18 de maio de 1990, a infringência do disposto no § l° do art. 37 
da Constituição Federal, ficando o responsável, se candidato, sujeito ao 
cancelamento do registro de sua candidatura". 

A norma constitucional retro referida obriga que "A publicidade 
dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos 
deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela 
não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem 
promoção pessoal de autoridade ou servidores públicos." 

Os ilícitos eleitorais, porém, podem ser denunciados, também, à 
Justiça Eleitoral, que tomará as providências cabíveis, como as 
constantes das Resoluções acima indicadas - comunicação ao 
Ministério Público Eleitoral. Lembremos que o direito de petição é 
garantido pelo artigo 5º, inciso XXXIV, letra "a", da Constituição da 
República, ou seja, é a todos assegurado, independentemente de 
pagamento de taxas, o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa 
de direitos ou contra ilegalidade ou abuso do poder. Tal direito público 
subjetivo poderá ser exercido, inclusive, via fone ("Disque Denúncia") ou 
por internautas, via Internet ou Intranet ("Denúncia On-Line"), aliás, 
conforme previsto na referida "Carta de Roraima", que propugnou "A 
criação, em cada Corregedoria Regional Eleitoral, dos sistemas de 
"Denúncia On-Line" e o de "Disque Denúncia". Oportuno cnzer, neste 
passo, o ensinamento de Mário Masagão 10

, no que diz respeito à 
prevenção dos ilícitos em geral. Diz o saudoso mestre, com efeito, que 
"A atividade da polícia administrativa é multiforme, e inúmeros são os 
meios de que lança mão. Não se lhe pode traçar antecipadamente o 
quadro, pois, para prevenir eficazmente a prática de crimes, tem de 
recorrer a meios por vezes imprevisíveis, que se oponham com extrema 
mobilidade e sensibilidade aos expedientes cogitados por meliantes", 
certo que, "sendo tal atividade simplesmente discricionária, podem ser 
indicados os seus limites negativos, que consistem nos direitos que ela 
deve respeitar. Assim, pode a polícia preventiva fazer tudo quanto se 

10 MASAGÃO, Mário. Curso de Direito Administrativo, sa ed., 1974, Editora Revista 
dos Tribunais, São Paulo, n. 323, p. 167. 
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torne útil à sua missão, desde que com isso não viole direito de quem 
quer que seja", concluiu o saudoso administrativista. 

No âmbito da Polícia Eleitoral, bem por isso, na busca de prevenir
se eficazmente a prática de ilícitos eleitorais, como medida igualmente 
inibidora de conduta vedada em lei, será sempre oportuno e conveniente 
que, além das providências previstas na legislação eleitoral, sejam 
tomadas outras que refogem à matéria eleitoral, mas que, também, 
interessam, agora, à esfera da polícia ambiental, dado ser infração penal 
ambiental, o pichar, grafitar ou por outro meio conspurcar edificação ou 
monumento urbano, como previsto no artigo 65 da Lei n. 9.605, de 12 de 
fevereiro de 1998, que dispõe sobre as infrações penais e administrativas 
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, sendo 
também tal conduta sancionada como infração administrativa ambiental 
prevista no artigo 52 do Decreto federal n. 3.179, de 1999. 

Note-se que os bens jurídicos tutelados são diversos a indicar que 
não haverá bis in idem nas sanções que possam ser aplicadas a quem 
infringir a legislação eleitoral e a ambienta], tudo igualmente, em respeito 
ao Estatuto da Cidade, Lei n. 10.257, de 1 O de julho de 2001, que para 
todos os efeitos estabelece normas de ordem pública e interesse social 
que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da 
segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio 
ambiental, conforme o seu artigo 1 º, parágrafo único. 

Podendo, em tese, não ocorrer eventual ilícito eleitora], mesmo 
assim a Justiça Eleitoral não deverá privar a Justiça Criminal comum e os 
órgãos da Administração da cidade de terem conhecimento oficial do 
ilícito ambiental para os fins devidos, sob pena de improbidade 
administrativa pela omissão, por atentar contra os princípios da 
administração pública, por violar, pelo menos, os princípios da 
legalidade e lealdade às instituições, como previsto no artigo 11, caput, 
da Lei da Improbidade Administrativa, Lei n. 8.429, de 2 de junho de 
1992. 

Lembre-se, a propósito do princípio da legalidade, que o artigo 40 
do Código de Processo Penal, em norma de ordem pública, é enfático ao 
dispor que "Quando, em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou 
tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao 
Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao 
oferecimento da denúncia". 
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Em relação ao princípio da lealdade às instituições, é precisa a 
lição do saudoso Hely Lopes Meirelles 11 no sentido de que ele, impondo 
o dever de lealdade, também denominado dever de fidelidade, "exige de 
todo servidor a maior dedicação ao serviço e o integral respeito às leis e 
às instituições constitucionais, identificando-o com os superiores 
interesses do Estado. Tal dever impede que o servidor atue contra os fins 
e os objetivos legítimos da Administração, pois que, se assim agisse, 
incorreria em infidelidade funcional". 

Se tudo isto não bastasse para obrigar a Polícia Eleitoral a, também, 
como modo de atuação dissuasória, remeter peças à Justiça Criminal 
comum e à Municipalidade em relação ao ilícito ambiental, criminal e 
administrativo respectivamente, de lembrar que o artigo 225, caput e § 
3º, da Constituição da República contempla norma constitucional 
impositiva no sentido de que "Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à 
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações", 
sendo que "As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio 
ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções 
penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os 
danos causados". 

3. ATRIBUTOS DO PODER DE POLÍCIA ELEITORAL 

A teoria geral do Poder de Polícia apresenta este poder 
administrativo como dotado de três atributos, ou seja: a) o 
discricionarismo do ato de polícia; b) a auto-executoriedade do ato de 
polícia; e e) a coercibilidade do ato de polícia. 

Ao examiná-los, contudo, haverá necessidade de tecer, também, 
algumas considerações sobre a teoria geral dos atos administrativos, 
porque destes atributos não podem fugir os atos decorrentes do Poder de 
Polícia Eleitoral, uma vez que as decisões da Justiça Eleitoral a esse 
respeito são consubstanciadas em verdadeiros atos de polícia eleitoral, 
que são atos administrativos, onde deverão estar presentes todos os 

li LOPES MEIRELLES, Hely. Direito Administrativo Brasileiro, 24ª ed., atualizada 
por Eurico de Andrade Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle 
Filho, 1999, Malheiros Editores, São Paulo, p. 417. 
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reqmsttos da sua infra-estrutura, como competência (capacidade), 
finalidade, forma, motivo e objeto, na classificação que sempre tenho 
adotado 12

• 

Perfeito o ato de polícia eleitoral, deverá ser reconhecido o seu 
discricionarismo, porque, pelo Direito, a autoridade eleitoral competente 
usou de sua aptidão de aferir e valorar a atividade eleitoral policiada, 
segundo os seus critérios de oportunidade, conveniência e justiça, 
inclusive, quanto à sanção de polícia que possa ter sido aplicada, em tudo 
nos limites e termos da lei. Só excepcionalmente o ato de polícia eleitoral 
será vinculado. 

O discricionarismo, é sabido, tem os seus limites na lei, isto é, no 
princípio da legalidade. É conveniente, no entanto, recordar a 
observação de José Cretella Júnior quando, ao cuidar do tormentoso tema 
dos limites do Poder de Polícia, afirma que "sendo discricionário e não 
arbitrário esse poder administrativo, fixado assim o conceito, fica-se 
diante do mais crucial, relevante e moderno problema do direito público: 
'onde termina o discricionário? onde principia o arbitrário?"' 13

. 

Daí por que, mesmo para a Justiça Eleitoral, inclusive quando de 
eventual controle jurisdicional da sua atividade administrativa de polícia 
eleitoral, é importante lembrar que, diante dessa crucial dificuldade, 
recomenda Diogo de Figueiredo Moreira Neto 14 que ao limite da 
legalidade do ato de polícia, devem ser acrescidos dois outros elementos: 
o da realidade e o da razoabilidade da decisão de polícia. 

São ao certo dois limites técnicos, pois, na atualidade, já o disse 
Mária Sy]via Zanella Di Pietro 1

:', "A discricionariedade não é mais a 
liberdade de atuação limitada pela lei, mas a liberdade de atuação 
limitada pelo Direito". 

12 

13 

14 

15 

24 

LAZZARINI, Alvaro. Estudos ele Direito Administrativo, 2ª ed., 1999, Editora 
Revista dos Tribunais, São Paulo, p. 46. 
CRETELLA JÚNIOR, José. Polícia e Poder de Polícia, "Revista de Direito 
Administrativo", Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, v. 162, p. 30. 
MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Consideraçàes sobre os limites da 
discricionariedade do exeercício do Poder de Polícia de segurança pública, 
"Intervenção em Painel sobre o Tema, no 1 º Congresso Brasileiro de Segurança 
Pública, Fortaleza, Ceará, maio de 1990. Idem em Legitimidade e 
Discricionariedade, 1 ª ed., 1989, Editora Forense, Rio de Janeiro, p. 37. 
DI PIETRO, Mária Sylvia Zanella. Discricionariedacle Administrativa na 
Constituição de 1988, 1991, Editora Atlas, São Paulo, p. 171. 
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No que se refere à realidade, não basta assim que estejam 
diretamente observados os parâmetros legais. É preciso que os 
pressupostos de fato do exercício do poder de polícia sejam reais, bem 
como realizáveis as suas conseqüências, ensinam aludidos publicistas. 

Quanto à razaabilidade, de modo amplo, ela é uma relação de 
coerência que se deve exigir entre a manifestação de vontade do Poder 
Público e a finalidade específica que a lei lhe adscreve, na supra 
mencionada lição de Diogo de Figueiredo Moreira Neto. 

Tomada, assim, pela autoridade de polícia competente a decisão, 
ela é auto-executável, dado o atributo da auto-executoriedade do ato de 
polícia, que indica que ele, desde logo, pode ser executado, independente 
de autorização judicial. O Poder Judiciário, na sua atividade jurisdicional 
em que detém o monopólio, em relação ao ato de polícia, mesmo que 
eleitoral, não deve proceder controle prévio, a priori, e sim a posteriori, 
desde que provocado por quem tenha legítimo interesse de que isso 
ocorra. 

Se houver resistência por parte do destinatário do ato de polícia, 
deverá ser utilizado o atributo da coercibilidade, de vez que o ato de 
polícia é imperativo para os seus destinatários. O Poder Público está 
autorizado a, inclusive, valer-se da força pública para remover o 
obstáculo oposto pelo destinatário do ato ou por quem quer seja, 
aplicando, inclusive, as sanções de polícia, sem as quais o Poder de 
Polícia se tornaria inane na sempre lembrada lição de Hely Lopes 
Meirelles 16

, como também cuidando de outras responsabilizações 
administrativas e criminais, se a hipótese da resistência assim ensejar, 
certo que, para tanto, sempre haverá, pelo óbvio, necessidade de 
observar-se o devido processo legal, como exigido no artigo 5º, inciso 
LV, da Constituição da República e na legislação infraconstitucional de 
regência, como por exemplo a legislação eleitoral. 

4. CONCLUSÃO 

Do exposto, sem pretensão de ter esgotado o vastíssimo campo do 
que foi denominado de Poder de Polícia Eleitoral, pode-se concluir que a 
Justiça Eleitoral, sendo órgão especializado do Poder Judiciário, tem por 

16 LOPES MEIRELLES, Hely. Obra e ed. cits., p. 123. 
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m1ssao constitucional fazer observar pelo menos . quatro dos cinco 
fundamentos da República Federativa do Brasil, como Estado 
Democrático de Direito, ou seja, a soberania, em especial a soberania 
popular, uma vez que todo poder emana do povo, que o exerce por meio 
de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição da 
República, a cidadania, já que atesta a cidadania brasileira para todos os 
fins previstos na Constituição da República e legislação 
infraconstitucional, a dignidade da pessoa humana, de vez que a pretexto 
de certame eleitoral ela, a dignidade humana, não pode ser conspurcada, 
e o pluralismo político, que lhe cabe disciplinar como uma de suas 
atividades principais, regidas, igualmente, por normas constitucionais e 
infraconstitucionais. 

Para que, assim, possa fazer prevalecer a verdade eleitoral, a 
Justiça Eleitoral deve ser considerada como guardiã do processo 
eleitoral, cabendo-lhe coibir abusos eleitorais em geral, inclusive, os 
ligados à propaganda eleitoral. 

À Justiça Eleitoral, bem por isso, embora órgão do Poder Judiciário 
Federal e que tem o típico monopólio da jurisdição eleitoral, compete, 
at1p1camente, vasta competência administrativa, em especial, a 
relacionada ao regular exercício do Poder de Polícia, ou seja, da 
atividade policial eleitoral, nos campos da denominada polícia 
administrativa, como também no da polícia judiciária, no que conta com 
o auxílio não só dos órgãos policiais que exercem atividades de polícia 
judiciária comum, como também de outros órgãos administrativos, como 
são os da receita, federal, estadual e municipal, e dos Tribunais e órgãos 
de contas, na apuração dos delitos eleitorais, que deverão dar prioridade 
sobre suas atribuições regulares. 

De qualquer modo os atos de polícia eleitoral são atos 
administrativos, que não se confundem com atos jurisdicionais, mesmo 
que praticados por autoridade judiciária competente. Sujeitam-se, assim, 
ao controle jurisdicional como qualquer outro ato administrativo, 
controle este a ser efetuado, a posteriori, somente pela própria Justiça 
Eleitoral, agora, na sua função jurisdicional. 

Tais atos, para finalizar, devem ter a mesma infraestrutura dos atos 
administrativos em geral, atendidos os requisitos da competência 
(capacidade da autoridade eleitoral), forma, objeto, motivo e finalidade, 
sendo que ao ato de polícia eleitoral assim aperfeiçoado o Direito 
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reconhece os atributos do discricionarismo, auto-executoriedade e 
coercibilidade, reconhecida, ainda, a possibilidade de imposição de 
sanção de polícia, como também de constrangimento de polícia, sempre 
observado o devido processo legal, previsto na legislação eleitoral de 
regência, tudo sem prejuízo de outras sanções de natureza criminal a 
serem, igualmente, impostas pela Justiça Eleitoral dentro do devido 
processo legal, enquanto que outras tantas, como as de natureza 
ambiental e, ainda, as de natureza política decorrentes de alegada 
improbidade administrativa, serão examinadas pela Justiça Comum. 

Enfim, como indicado ao término da Introdução, nos termos da 
legislação eleitoral de regência, a atividade policiada pela Justiça 
Eleitoral é eleitoral e, assim, devemos qualificar o Poder de Polícia como 
eleitoral, ou seja, há mesmo um Poder de Polícia Eleitoral, sendo que os 
atos dele decorrentes são atos de polícia eleitoral. 
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III. CARTA DE SÃO PAULO 

DECLARAÇÃO AO POVO BRASILEIRO E, EM ESPECIAL, ÀS 
AUTORIDADES RESPONSÁVEIS PELA SEGURANÇA PÚBLICA 
DO PAÍS. CONSELHO NACIONAL DOS COMANDANTES 
GERAIS DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE 
BOMBEIROS MILITARES. 

O Conselho Nacional dos Comandantes Gerais das Polícias 
Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares, representando 
aproximadamente quinhentos mil militares estaduais, reunido em sessão 
plenária, na cidade de São Paulo/SP, deliberou, por unanimidade, e vem 
a público declarar que: 

1. ratifica manifestações anteriores contrárias à tese da unificação 
das polícias militar e civil e da desmilitarização das forças estaduais 
como solução para os problemas da segurança pública; 

2. essas propostas simplistas são desprovidas da indispensável 
fundamentação científica que deve orientar a atividade de segurança 
pública, tratando de forma parcial, assistêmica, sem a necessana 
participação democrática de integrantes dos órgãos que compõem o 
sistema e, não raro, com viés ideológico, podendo representar prejuízos 
irreparáveis à coletividade, por mascarar os verdadeiros caminhos que 
podem conduzir à solução dos problemas da violência e criminalidade; 

3. apóia a tese de que é necessário estabelecer mecanismo de 
integração entre as polícias, · respeitando-se as suas competências 
constitucionais, como forma de otimizar os recursos empregados em prol 
de uma eficiente prestação de serviços à comunidade; 

4. defende a manutenção dos Corpos de Bombeiros como 
Instituições Militares Estaduais, diante dos excelentes serviços prestados 
à população por seus integrantes e alerta para o retrocesso que representa 
o risco existente na efetivação de qualquer mudança nas Corporações que 
desenvolvem constante e contínuo aperfeiçoamento profissional e são 
reconhecidas nacionalmente. 
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CONCLUSÃO 

Os integrantes do Conselho Nacional de Comandantes Gerais das 
Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil, crentes 
no sentimento de que a maioria da população brasileira não aceita a 
extinção das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, e com o 
objetivo de manter as Instituições Militares Estaduais unidas e integradas 
em suas diversas atividades e imbuídos do propósito de legar ao povo 
brasileiro um sistema de segurança pública coerente e adequado ao 
terceiro milênio, editam a presente Carta. 

São Paulo, em 12 de abril de 2002. 

CEL PMDF RUI SAMPAIO SILVA 
PRESIDENTE 

CEL BMDF OSCAR SOARES DA SILVA 
1º VICE-PRESIDENTE 

CEL PMPA MAURO LUIZ CALANDRINI FERNANDES 
2º VICE-PRESIDENTE 

CEL BMRO ÂNGELO EDUARDO DE MARCO 
2º VICE-PRESIDENTE REGIONAL NORTE 

CEL PMPE IRAN PEREIRA DOS SANTOS 
PRESIDENTE REGIONAL NORDESTE 

CEL PMGO DIVINO EFIGÊNIO DE ALMEIDA 
PRESIDENTE REGIONAL CENTRO-OESTE 

CEL PMERJ FRANCISCO JOSÉ BRÁS 
PRESIDENTE REGIONAL SUDESTE 

CEL BMRS GERSON NUNES PEREIRA 
PRESIDENTE REGIONAL SUL 
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IV. O TERRORISMO COTIDIANO 

VOLNEY CORREA LEITE DE MORAES -
Juiz do Tribunal de Alçada Criminal de São 
Paulo 

1. - Antes de conhecer o tema, submeta-se a um teste, qual seja, 
saiba se você é um Taleban. Se você: 1) considera a mulher um ser 
desprezível, ao qual são interditos o conhecimento científico, o exercício 
de qualquer profissão, a criação estética, todas as formas de expressão da 
individualidade; 2) recomenda a "circuncisão" feminina (de preferência, 
a sangue frio); 3) odeia o pluralismo político, a diversidade de opiniões e 
a tolerância religiosa; abomina instituições de representação democrática, 
sistemas de convivência entre contrários, canais de livre comunicação, 
liberdade de pensamento, direitos humanos e garantias fundamentais; 
aliena sua capacidade de discernimento e decisão à tirania do fanatismo; 
4) exprime sua xenofobia, matando turistas, explodindo aviões civis, 
detonando bombas em restaurantes; 5) destrói um buda milenar, 
sonhando fazer o mesmo com a "Pie tá", o "David", o acervo do Louvre, 
do museu britânico etc.; 6) aplaude julgamentos e execuções sumários; 7) 
acredita que Deus recompensará sua fúria sanguinária, você sem dúvida 
nenhuma, é um Taleban. Já se você não aprova nada disso, mas ainda 
assim apóia o Taleban por antiamericanismo primário, então você é um 
mentecapto. Finalmente, se você é mulher, o Taleban está forrado de 
razão. 

2. - Muito bem. Se você não é um "taleban", pode prosseguir. 
3. - Incidentalmente, terroristas e assaltantes/seqüestradores têm 

motivações e objetivos diversos. Mas, na essência, são primos em 
primeiro grau. Têm em comum absoluto desprezo pelos direitos 
humanos: Vida, Liberdade, Segurança, Propriedade, Intimidade, 
Inviolabilidade do Domicílio (Constituição Federal, art. 5º). Na 
realidade, são cruéis predadores dos direitos fundamentais da pessoa. 
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4. - Antigamente nas grandes cidades, hoje também nas médias e 
até, por vezes, em velhos refúgios de tranqüilidade, os bandidos 
aterrorizam a população ordeira. Em toda parte e a toda hora. Casas 
transformadas em fortalezas: muros altos, grades, cães sanguinários, 
cercas eletrificadas etc. Medo, sobressalto, insegurança crônica. Pânico. 
O banditismo generalizado criou áreas de exclusão da cidadania, isto é, 
áreas nas quais o cidadão honesto não pode, por exemplo, 
desembaraçadamente exercer o direito básico de ir e vir. 

Pontos há, em que essa exclusão da cidadania é de tal modo radical 
que o cidadão "mutilado" somente se desloca mediante "autorização" do 
comando da quadrilha que estabeleceu "soberania" na área. 

Dolorosa inversão de posições: se eu desejar visitar parente ou 
amigo que, por infelicidade, resida em zona sob domf nio 
"administrativo" de traficantes de entorpecentes, e resistir (em nome de 
minha dignidade) a solicitar "permissão" à quadrilha, não me assistirá 
direito a impetrar ordem de habeas corpus para superar a ilícita restrição 
a minha liberdade de locomoção. No entanto, o facínora tem a seu 
alcance esse remédio constitucional. Sob esse aspecto, o bandido é 
"mais" cidadão do que eu! 

5. Não apenas Taleban e Al-Qaida já andam por aqui, sob a forma 
de assaltantes/seqüestradores, d.isseminando o terror, como também 
nestas plagas têm a versão tupiniquim de seus admiradores. 

Assim como não poucos "acadêmicos" e "intelectuais" vêm 
tentando, sob a camuflagem de preocupações metafísicas e humanistas, 
"legitimar" a destruição do World Trade Center (aquele símbolo da 
opressão capitalista), assim também certos "professores" (infelizmente, 
não poucos) dedicam-se a "justificar" o terrorismo cotidiano, com 
recurso à desmoralizada "Teoria do determinismo socioeconômico" (o 
bandido não é bandido em virtude do exercício de sua liberdade moral, 
mas por força de coerções sociais; em última instância, todo 
assaltante/seqüestrador seria inimputável). 

É muito sintomático que se apresentem como "advogados" do 
terrorismo religioso as mesmas figuras e ONGs, que nos acostumamos a 
ver à porta dos presídios, hipotecando solidariedade aos amotinados e 
hostilizando as forças da ordem, enquanto os rebelados degolam, 
dilaceram e desventram outros presos e funcionários. 
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J 
Nada mais compreensível. Lá fora e cá neste país, a "justificação" 

do terrorismo praticado por fanáticos e do terrorismo cotidiano praticado 
por rapinantes e seqüestradores tem como substância nutritiva o mesmo 
desprezo que seus patrocinados votam aos direitos humanos. Patronos e 
patrocinados, farinha do mesmo saco. 

6. - Se a República Federativa rege-se, nas suas relações 
internacionais, entre outros princípios pelo "repúdio ao terrorismo" 
(Constituição, art. 4º, VIII), não seria bem o caso de reger-se, no plano 
interno, por simétrico repúdio ao terrorismo cotidiano, punindo 
adequadamente quem viola os direitos humanos de seus cidadãos, 
designadamente o direito à Segurança? 

Tal qual sucede no cenário mundial - onde quem se mantém à 
margem da guerra ao terrorismo de Bin Laden e asseclas, sob a bandeira 
de falso "pacifismo", bandeira incapaz de esconder a nudez abjeta da 
pusilanimidade (em 1940/45, quem era "pacifista" na Inglaterra 
trabalhava para a invasão nazista, era "colaboracionista" por omissão) -, 
no cenário interno, a complacência com o banditismo violento e a 
indiferença ao sofrimento das vítimas significam "colaboracionismo" ao 
terrorismo cotidiano. 
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V. JUIZADOS CRIMINAIS - AMPLA JURISPRUDÊNCIA 
ACEITA SUA AMPLIAÇÃO 

LUIZ Fl.ÁV/0 GOMES - Doutor em Direito 
penal pela Faculdade de Direito da 
Universidade Complutense de Madri, Mestre 
em Direito penal pela Faculdade de Direito 
da USP e Diretor-Presidente do Instituto de 
Ensino Jurídico Professor Luiz Flávio 
Gomes 

Para quem está acompanhando a polêmica gerada pela Lei 
10.259/01 (lei que criou os juizados especiais federais) sobre se o seu 
conceito de infração de menor potencial ofensivo (crimes até dois anos, 
art. 2º) estende-se ou não ao âmbito dos juizados estaduais, temos a 
informar o seguinte: 

No Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul praticamente não há 
divergência. Quase 100% dos julgados entendem que o art. 2º, parágrafo 
único, da Lei 10.259/01, derrogou o art. 61 da Lei 9.099/95. Trocando 
em miúdos: o novo conceito de infração e menor potencial ofensivo 
(crimes até dois anos) aplica-se aos juizados criminais estaduais. 

Nesse sentido: 1- Conflito de Competência N.º 70004091211 (4ª 
Câm. Criminal), Rel. Des. Aristides Pedroso de Albuquerque Neto, 
julgado em 25/04/02; 2- Conflito de Competência N.º 70004086971 (4ª 
Câm. Ctiminal), Rel. Des. Vladimir Giacomuzzi, julgado em 25/04/02; 
3- Apelação Crime n. º 70003611621 (3ª Câm. Criminal), Rel. Desa. Elba 
Aparecida Nicolli Bastos, julgado em 18/04/02; 4- Conflito de 
Competência n.º 70004084935 (4ª Câm. Criminal), Rel. Des. Constantino 
L. de Azevedo, julgado em 11/04/02; 5- Conflito de Competência n.º 
70004091161 (4ª Câm. Criminal), Rei. Des. Constantino L. de Azevedo, 
julgado em 11/04/02; 6- Conflito de Competência N .º 70003975208 (1 ª 
Câm. Criminal), Rei. Des. Silvestre J. A. Torres, julgado em 03/04/02; 7-
Conflito de Competência N.º 70003976396 (1 ª Câm. Criminal), Rei. Des. 
Ranolfo Vieira, julgado em 03/04/02; 8- Conflito de Competência N.º 
70003927092 (1 ª Câm. Criminal), Rei. Des. Silvestre J. A. Torres, 
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julgado em 03/04/02~ 9- Apelação Crime nº 70003321627 (3ª Câm. 
Criminal), Rel. Desa. Elba Aparecida Nicolli Bastos, julgado em 
14/03/02~ 10- RSE n.º 70003736428 (Y Câm. Criminal), Rei. Des. 
Amilton Bueno de Carvalho, julgado em 20/02/02 (cf. no site 
iusnet.com.br as ementas desses julgados). 

No Tribunal de Alçada do Paraná, a 2ª Câmara Criminal, em HC 
impetrado por José Jairo Baluta (cf. J.S. Fagundes Cunha, em Correio 
Braziliense, Direito & Justiça de 10.06.02, p. 1 ), caminha na mesma 
direção: os dois anos aplicam-se aos juizados estaduais. Aliás, nesse 
caso, tratava-se de crime contra a honra. E deliberou-se que o 
procedimento especial já não é obstáculo para a admissão da 
competência dos juizados criminais. 

Na esteira do que deliberou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio de Janeiro (Aviso n.º 15/2002 - Comissão Estadual dos Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais do TJ-RJ - de 25-03-02 (DOERJ - parte IH 
- seção I - pp. 01 e 02 - 26-03-02), em muitos outros Tribunais do país a 
polêmica não existe: estão admitindo amplamente a incidência da Lei 
10.259/01 no âmbito estadual. 

Observe-se que todos os Tribunais comprometidos com os Juizados 
(que não é o caso ainda, lamentavelmente, do Estado de São Paulo, que 
continua jurássico nessa matéria: São Paulo é um dos últimos, senão o 
último Estado da Federação que não conta com juizados criminais nas 
suas comarcas) disciplinaram (tanto quanto o Rio de Janeiro) a matéria 
convenientemente. Alinham-se nesse ponto: Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais, Pará etc. 

O Procurador Geral da República, Geraldo Brindeiro, como já 
not1c1amos amplamente, arquivou representação formulada pelo 
Procurador Geral de Justiça do Rio de Janeiro, proclamando a incidência 
da Lei 10.259/0 l ao âmbito dos juizados estaduais (Processo PGR n.º 
100.000.000.801/2002-90, de 18-02-02 - Parecer) (cf. a íntegra no nosso 
site www.ielf.com.br). 
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Tacrim-São Paulo: até 29.05.02, havia um julgado contra a tese 
(HABEAS CORPUS 398.760-7, rei. Ricardo Dip) e dois favoráveis (AC 
1.282.111 e 1.282.595, relatores Lagrasta Neto e Angélica de Almeida). 
Aliás, esses últimos julgados aconteceram antes mesmo da vigência da 
Lei 10.259/01 (leia-se: durante sua vacacio legis). 

Em suma, vai se firmando a cada dia o entendimento de que o novo 
conceito de infração de menor potencial ofensivo (crimes até dois anos, 
com ou sem multa cumulativa) deve ter incidência no âmbito dos 
juizados estaduais. A tese é razoável e, pelo que estamos sentindo, deve 
ser vitoriosa nos Tribunais Superiores. 

O ponto mais importante a ser destacado em tudo isso, entretanto, 
não é a vitória do bom senso (que sempre há de prevalecer; aliás, como 
diz uma máxima popular muito sábia: bom senso é a primeira qualidade 
do jurista ... se ele souber ler, ajuda bastante!). 

O ponto a ser realçado é a preocupação constitucional revelada na 
jurisprudência quase unânime acima enfocada: c'om base nos princípios 
da igualdade e da proporcionalidade, está sendo refutada a tese de que 
deveríamos ter dois conceitos de infração de menor potencial ofensivo: 
um para o âmbito federal e outro para o estadual. Isso significaria julgar 
um mesmo crime (desacato, por exemplo) com dois pesos e duas 
medidas. A balança da Justiça não aceita isso. 

Até aqui, vitória do bom senso, vitória da razoabilidade! Buscar o 
justo em cada caso concreto é o grande comprometimento de quem faz 
justiça no terceiro milênio. Devemos reduzir (um dia talvez até eliminar) 
os espaços dos legalistas formalistas, montesquianos e napoleônicos. O 
maior equívoco desses positivistas legalistas é supor que tudo que vêem é 
o que é. 

Na verdade, por absoluta falta de comprometi.menta com o justo e 
com o razoável, isto é, com as conseqüências práticas do que estão 
burocraticamente afirmando, pode-se dizer: "têm olhos mas não vêem, 
têm ouvidos, mas não ouvem; têm nariz, mas não sentem o olfato". 
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VI. CONTRA A UNIFICAÇÃO 

GENEDEMPSEY BICALHO CRUZ - Coronel 
PM QOR, presidente do Conselho 
Deliberativo da União do Pessoal da Polícia 
Militar e Corpo de Bombeiros de Minas 
Gerais. 

Assistimos, atualmente, às discussões em torno do combate à 
criminalidade. Uma das vertentes deste combate é a necessidade de 
unificação das polícias Civil e Militar. As discussões são amplas e 
atingem vários setores da sociedade, o que empresta às suas conclusões 
uma aparente legitimidade. O quadro da segurança pública nos remete a 
um modelo existente que precisa ser detalhado, pois a sociedade em geral 
o desconhece. Sinteticamente, sem aprofundamento na abordagem, 
podemos visualizá-lo: 

Nosso ideal é que não haja crimes. Assim, um órgão encarrega-se 
da prevenção criminal, inibindo, com suas ações, a vontade de delinqüir: 
a Polícia Militar. 

Falhando a prevenção, rompendo-se o manto preventivo, com a 
eclosão do crime, outro órgão encarregar-se-á de sua apuração, 
determinando sua autoria: a Polícia Civil. 

Na seqüência, uma instituição assume a tarefa no oferecimento da 
denúncia referente a este crime, iniciando, aí, o processo legal: o 
Ministério Público. 

Outra instituição conduz o processo legal, com a produção de 
provas e a prática de atos judiciais, culminando com a decisão final sobre 
o fato típico, no que se refere ao infrator: a Justiça. 

Se condenado a cumprir pena privativa de liberdade, o infrator é 
encaminhado a um estabelecimento onde, além do aspecto retributivo, 
haverá um processo de readaptação para sua reinserção na sociedade ao 
final da pena: o Sistema Prisional. 

Parece simples. Em tese, não dificuldades para que este modelo 
funcione, de vez que, apesar de compartimentadas as ações, elas se 
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completam e interagem. Infelizmente, a criminalidade ganha corpo, 
moderniza-se e assusta pela ousadia. Culpa-se o modelo. 

Entendo que o modelo é bom, é factível e pode ser competente. 
Faltam, sim, obediências legais por parte de instituições públicos e meios 
para cumprimento das missões atribuídas a cada uma delas. 

Assistimos ao órgão de prevenção investigando, numa clara 
distorção de finalidade, gerando incômodo institucional. Assistimos ao 
órgão investigatório e cartorário pendente a ações ostensivas, com 
viaturas caracterizadas e profissionais identificados por vestimenta 
incompatível com sua destinação. Assistimos ao Ministério Público, 
jovem, conformado internamente, após a constituição de 1988, sem 
participação da sociedade. Assistimos à Justiça, morosa, burocrática, 
deixar crimes prescreverem. Assistimos ao Sistema Prisional, inviável, 
sem capacidade operativa, funcionar mais como uma escola do crime, 
incapaz de cumprir sua mais nobre tarefa, que é reabilitar o criminoso. 

Um governador de estado do Nordeste, com dois mandatos, 
questionou em uma entrevista: "Para que duas polícias fazendo a mesma 
coisa?". Um secretário de Justiça e Segurança do Sul diz que "a polícia 
atual é um fracasso", tecendo comparações com países europeus, como 
França, Alemanha e Espanha. Infere-se - com possibilidade quase total 
de acerto - que ambos pugnam pela unificação. 

O questionamento do primeiro surpreende, pois parte do maior 
mandatário estadual, que desconhece qual a missão dos órgãos a si 
subordinados, permitindo esta confusão organizacional e tolerando a 
afronta aos dispositivos constitucionais. Parece, também, que a 
ignorância não é localizada. A afirmação do segundo é enganosa, já que 
se alicerça em base fluida, pois os países citados não possuem polícia 
única. Na verdade, lá não há é a divisão de atribuições existentes no 
modelo brasileiro. 

O clima de revolta social, com a visibilidade dada pelo assassinato 
do prefeito Celso Daniel e do procurador Francisco Lins do Rêgo, criou o 
palco ideal para os candidatos a Sassá Mutema. Interessante é ver como 
se arvoram em donos da verdade e a forma impositiva como pretendem 
operacionalizar suas idéias, a maioria produto de enganos 
organizacionais e de discursos superficiais de quem detém projeção 
nacional por algum motivo. Pior, assumem postura de convictos, quando 
realmente são reféns intelectuais de quem se projeta como intelectual, 
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com a marca de uma bem-sucedida organização educacional a lhes dar 
sustentação. 

E nós, povo? E nós, sociedade? Vamos continuar esta massa 
inaudível, assistindo passivamente a estas aventuras, nós que sofremos as 
sérias conseqüências da criminalidade? Clamamos por menos holofotes e 
mais cientificidade e isenção. 

Gostaríamos de uma Polícia Militar atuante e com meios para 
atender prontamente ao cidadão, preocupada, basicamente, com a inibição 
das ações delituosas. Gostaríamos de uma Polícia Civil científica, 
graduada, investigativa, competente, para evitar que criminosos cometam 
ilícitos várias vezes até serem identificados. Um órgão que exercitasse a 
intelligentzia da segurança pública. Gostaríamos de um Ministério Público 
moderno, atuante, e uma Justiça célere e presente. Gostaríamos que, 
condenado, o criminoso pudesse expiar seu crime e ter a oportunidade de 
ser útil à sociedade ao final de sua pena. E que nossas leis fossem bem 
elaboradas, inteligentes na defesa dos homens de bem. 

Unificar Polícia Civil e Polícia Militar porque têm prenome comum? 
Polícia é que vigia, quem zela, quem reprime, quem contém. É, 

pois, nome apropriado para o órgão responsável pela prevenção e pela 
repressão imediata. O órgão investigativo, cartorário, não é polícia. 

Unificar por detalhe semântico - ainda que equivocado - é ignorar 
a importância da finalidade. Unificar para que haja compartilhamento de 
dados que interessam às atividades de um e de outro é atestar falta de 
criatividade e despreocupação com o erário. 

A falta de sinergia ente os órgãos que deveriam compor um sistema 
de segurança pública - inexistente, desfigura o conceito de sistema - não 
é razão para tal objetivo. 

A constituição de Minas Gerais positiva, no artigo 297, que "os 
sistemas de informações pertencentes a órgãos ou entidades da 
administração pública estadual, relativos à segurança pública, serão 
utilizados de forma integrada pelos órgãos responsáveis por aquela 
atividade, conforme dispuser a lei". 

Cumpra-se a lei! 
A discussão tem que passar por uma análise qualitativa, indicativa 

de gargalos na consecução da boa prestação de serviço público, sem o 
que ficaria comprometida a seriedade que o assunto merece. Para tanto, 
sugerimos o seguinte estudo: 
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Informatizado todo o procedimento de persecução criminal, o 
processo pudesse concluir pela competência dos órgãos por ela 
responsáveis e ali buscar medidas de correção ou correição; a discussão 
levantasse dados sobre quantos boletins de ocorrência da Polícia Militar, 
notificando crimes, são transformados em procedimentos regulares, e se 
não são, por qual razão; quantos procedimentos realizados pela "Polícia" 
Civil são objetos de denúncia e os que não são por qual razão; quantas 
denúncias deságuam em julgamento, após o percurso judicial e as que 
não, por qual razão; quantos mandados de prisão não são executados e 
por qual razão; e finalmente, quantos criminosos se regeneram no 
sistema prisional. 

Como resultado, o estudo mostraria em que ponto a eficácia da 
segurança está estrangulada, permitindo um efetivo controle dos órgãos e 
as devidas correções. Permitiria, finalmente, falarmos em sistema de 
defesa social. 

Precedendo a tal estudo, faz-se necessária a adoção de alguns 
procedimentos, tais como: iniciativas de leis penais adjetivas, sem os 
vergonhosos recursos procrastinatórios, beneficiadores de criminosos; 
varrição do corporativismo desvirtuado; depuração dos quadros, 
eliminando as chamadas e existentes "bandas pobres"; controle dos 
investimentos, impossibilitando órgãos de aplicarem milhares de dólares 
em projetos desvirtuados de sua finalidade; investimento imediato no 
aparelhamento e qualificação profissionais nos órgãos que trabalham a 
segurança. 

Certamente, depois disto, não veríamos promotores sendo 
destratados em unidade policial, policiais envolvidos na criminalidade, 
magistrados assinando liminares flagrantemente prejudiciais ao povo. 

Temos tanta coisa a fazer que não podemos entender as "soluções" 
propostas, com dispêndio considerável do erário, que apontam a 
unificação da prevenção e investigação como o marco definidor da 
providência pública para a grave situação por nós vivida. Só podemos 
concluir que, etinologicamente, a terapêutica sugerida é engodo, é 
placebo, é maquiagem. 

O modelo brasileiro não é um fracasso, é simplesmente não testado, 
por distorções funcionais, procedimentos não vinculados às leis e falta de 
pulso de quem comanda as rédeas da segurança pública em nosso país. 
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VII. A MODIFICAÇÃO DO HINO NACIONAL 

LUIZ GONZAGA BERTELLI - Presidente 
Executivo do CIEE - Centro de Integração 
Empresa Escola, Diretor da FIESP/CIESP e 
da Associação Comercial de São Paulo, 
Advogado, Jornalista e Professor 
Universitário, Escritor, Consultor de 
Empresas, Membro da Academia Paulista de 
História. 

Os símbolos da República Federativa do Brasil estão 
estabelecidos no artigo 13, parágrafo 1 º, da Constituição Brasileira, 
embora alguns jurisconsultos sustentem a tese de que poderiam 
perfeitamente ficar relegados à lei ordinária. São eles: a bandeira, o hino, 
as armas e os selos nacionais. Tais símbolos não podem ser alterados, 
além da versão oficial, embora não seja elucidativo, porque não identifica 
qual a bandeira ou qual o hino. Celso Bastos proclama a 
imprescindibilidade, para a alteração de quaisquer destes símbolos, de 
emenda constitucional. As alterações necessárias (por exemplo a inserção 
de uma nova estrela na bandeira) têm sido levadas a cabo por mero 
decreto. 

O hino · nacional, cuja letra muitos políticos consagrados 
desconhecem e não sabem cantá-lo de cor (isto é, de coração), foi objeto 
de regulamentação em três decretos (um de 1922, outro de 42 e o terceiro 
de 71 ). São versões distintas e consideradas não comprometedoras, eis 
que, rigorosamente, não entoamos os travessões, as aspas ou pontos de 
exclamação. Contudo, quem analisa a letra do hino (complexo, difícil 
entendimento para a maioria da população brasileira), constata quantas 
vezes se perdeu o sentido original e autêntico do símbolo. 

Antigamente, os alunos iniciavam as suas atividades escolares 
com o cântico do hino nacional e hasteamento da bandeira. Inclusive, 
encontra-se em tramitação no Congresso Nacional um projeto de lei 
determinando o retorno ao antigo costume. Há jornalistas conceituados 
que, não obstante, reputam a prática como um verdadeiro retrocesso, pois 
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para eles: "A cidadania não deve ser imposta, e saber cantar o hino não 
faz de alguém um cidadão brasileiro". 

Na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, encontra-se arquivado 
o decreto, com o autógrafo do presidente Epitácio Pessoa, que aprovou o 
hino. Data de 1909, tendo, como autor da letra, Joaquim Osório Duque 
Estrada, e da melodia, o maestro Francisco Manoel da Silva. 

Para o jornalista carioca, Alberto Arguelhes, que redigiu um 
exaustivo estudo sobre o hino, os sucessivos governos não sabem como 
lidar com ele. Conforme acentuou: "É admissível que na Secretaria do 
Exército não se saiba crasear, mas é inadmissível que alguém ponha 
erases no hino, onde elas não existem". Para o editor: "Com toda a 
caretice que alguns possam ver nisso, sou inteiramente a favor de ouvir 
todo brasileiro cantando o hino, sem fingir que sabe a letra, de 
preferência com as duas pai1es". 

Segundo o mencionado jornalista, haverá a necessidade de resgate 
da verdade original e histórica, colocando o hino com a letra escorreita. 
com as modificações óbvias da evolução gramatical e correção 
ortográfica exigida. 

Depois da Independência, o professor de música de D. Pedro 
I, Marcos Portugal, compôs um hino que foi utilizado como Hino 
Nacional até 1831. Por ocasião da abdicação de D. Pedro I, a 07 de 
abril de 1831, Francisco Manuel da Silva compôs o Hino "7 de abril" 
que foi adotado como Hino Nacional. Desde 1822, antes mesmo da 
Proclamação da Independência, a música do hino era tocada pelas 
orquestras militares. A tradicional e conceituada banda dos bombeiros 
cariocas e a dos fuzileiros navais já haviam incluído no seu repertório o 
hino. Consta que, na sagração do monarca Pedro II, ele foi executado, 
tendo sido proclamado pelo cerimonial como o hino nacional pátrio. Não 
existe, contudo, qualquer dispositivo governamental comprovador da 
aceitação oficial, e a música, em decorrência da sua inquestionável 
beleza, foi gradativamente assimilada pela população. 

Nos alvores da instauração da República, em 1889, o hino não 
tinha, ainda, letra. Com a proclamação republicana, o marechal Deodoro 
da Fonseca determina a organização de um concurso popular para letra e 
música do hino nacional, desprezando a melodia de Francisco Manoel, 
que faleceu em 1865. 
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A escolha recaiu na musica do compositor Leopoldo Miguez, 
tendo o novo hino como letrista o poeta e acadêmico Medeiros e 
Albuquerque. Na divulgação da nova versão do símbolo, a imprensa 
criticou, com veemência, a iniciativa governamental, considerando-a 
ultrajante e ofensiva à memória do maestro Francisco Manuel. 

Cedendo à pressão da imprensa e aos clamores populares, 
Deodoro retrocede e comunica aos jornalistas que o hino nacional 
permaneceria com a música de Francisco Manuel da Silva (decreto 171, 
de 1890), e que a nova obra musical de Miguez passaria a ser o hino à 
Proclamação da República. 

Mais tarde, na administração municipal do prefeito Pereira 
Passos, no Rio de Janeiro, antiga capital brasileira, foi aberto um novo 
concurso público para a letra do hino. Com a letra já existente e 
publicada, Joaquim Osório Duque Estrada apresenta-se como candidato, 
vindo a sair vencedor. 

Em 1916, novas alterações seriam efetuadas pelo mencionado 
autor, no sentido de aperfeiçoar o original. 

"Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, 
de Independência o brado retumbante". 

Outra modificação sugerida era: 
"Em teu seio, ó liberdade", que originalmente era "pelo amor da 

liberdade". 
Acirrados debates, por mais de sete anos, ocorreram no tocante 

aos versos, com críticas encabeçadas pelo acadêmico Medeiros e 
Albuquerque. O escritor, inclusive, apontava o cacófato de "herói 
cobrado", como deplorável e a ser escoimado do texto. 

Ao completar cem anos de independência nacional, em 1922, o 
presidente da República, Epitácio Pessoa, baixa um decreto, 
reconhecendo, oficialmente, que o hino nacional brasileiro seria o da 
música de Manuel da Silva com a letra de Osório Duque Estrada, em 
consonância com o documento arquivado na Biblioteca Nacional. 

Em setembro de 1971, novo decreto do Executivo Federal 
estabelece, definitivamente, que a letra e música do hino são as do nosso 
conhecimento, nos dias atuais. 

Para os brasileiros, a música jamais teve contestação, havendo o 
reconhecimento consensual. Entretanto, no que concerne à letra, várias 
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tentativas foram verificadas, objetivando alterá-lá ou, inclusive, a 
substituição, parcial ou inteiramente, por versos novos. 

Nas diversas legislaturas da República, e mesmo nos governos 
militares, diversos projetos foram apresentados, inclusive um deles sob a 
liderança do consagrado maestro Villa Lobos. 

A verdade é que o hino é de difícil compreensão, escrito à moda 
antiga, com expressões incomuns e desconhecidas da maioria dos 
brasileiros. 

Mas o hino sempre emociona e faz o coração bater com maior 
intensidade, constituindo a exteriorização mundial que proclama e 
simboliza a nação brasileira. 

É preciso, portanto, mantê-lo, visando a preservação da memória 
nacional, pois um país não sobrevive sem ela. 
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VIII. GUARDAS MUNICIPAIS - COORDENAÇÃO COM AS 
POLÍCIAS MILITARES NO SISTEMA DE SEGURANÇA 
PÚBLICA 

!.INTRODUÇÃO 

JOSÉ HERMÍNIO RODRIGUES - Major da 
Polícia Militar do Estado de São Paulo; 
Bacharel em Ciências Jurídicas, pelas 
Faculdades Integradas de Guarulhos; 
Instrutor do Gabinete de Instrução para o 
Curso de Formação de Soldados do CPAIM-5 

Resumidamente, procurar-se-á demonstrar as principais preocupações 
de ordem pública e os respectivos reflexos para a sociedade, relativos ao 
tema "Guardas Municipais" no. sistema de segurança pública atual, nos 
termos dos parágrafos 7º e 8º do artigo 144 da Constituição Federal. 

Este relato está baseado em pesquisa monográfica realizada por 
RODRIGUES (2001 ), no Curso Superior de Polícia - CSP - Polícia 
Militar do Estado de São Paulo. 

2. O FEDERALISMO BRASILEIRO E O MUNICÍPIO 

Ao imergir no tema segurança pública, que, por sua vez, integra a 
doutrina da ordem pública, conforme ensina LAZZARINI (1998: p. 3-
11 ), não se pode perder de vista a forma e o contexto através dos quais o 
Município está inserido no Estado federal brasileiro. 

O grande exemplo histórico do federalismo no mundo originou-se 
após a libertação das treze colônias inglesas, que, reunindo aqueles 
Estados-Membros, inicialmente, em forma de confederação, agregaram 
seus interesses econômico-sociais e políticos numa Constituição no ano 
de 1787, surgindo daí a concepção jurídica de federalismo (TEMER, 
2000: p. 57-71). 

Conforme lembra o douto professor MOREIRA NETO (2001; p. 
36-39), desde a primeira Constituição republicana de 1891, com exceção 
da outorgada em 1937, a federação brasileira formou-se sob a inspiração 
da Constituição dos Estados Unidos da América. 
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Nesse tocante, são oportunas as lições do ilustre jurista TEMER, 
segundo as quais, ao falar-se de federalismo, pressupõe-se um pacto, união 
ou aliança entre Estados-Membros, que, assentados em uma Constituição. 
objetivam a reunião das autonomias regionais. Fala-se ainda num mínimo 
de centralização do poder administrativo-político. Estado federal e Estado 
unitário não se confundem, sendo características principais do Estado 
federado a descentralização política, a participação da vontade regional: 
considerada a vontade nacional, e a existência de constituições estaduais. 
No Estado unitário, inexistem constituições estaduais. 

O saudoso jurista MEIRELLES ( 1993: p.40) lembra que a 
Constituição americana nem ao menos faz referência ao Município, não 
lhe assegura autonomia e nem mesmo garantias, no tocante a suas fontes 
de renda, o que não significa que tais fontes de subsistência inexistam. 

Aquele renomado especialista em direito municipal lembra que, 
naquele país, existem diversas formas de administração local, corno por 
exemplo o "County" ou Condado, área equivalente ao Município 
brasileiro; a "City", região urbana inferior ao Condado; e a "Township ", 
que por vezes chega a confundir-se com o Condado, sendo exemplo 
característico a região conhecida corno Nova Inglaterra. Correlatamente, 
lembra ainda que existem diversos sistemas de administração pública 
municipalizados, sendo os mais conhecidos: o "Council ", que administra 
por decisões colegiadas; o "Comission ", onde cada integrante 
governamental é responsável por urna atividade; o "Mayor", pessoa que 
centraliza amplos poderes, todavia é assessorada por Conselheiros; o 
"Federal Analogy", que muito se assemelha ao sistema municipal 
brasileiro; o "Manager", pessoa contratada para administrar o Município 
por tempo limitado; existem, ainda, sistemas híbridos de administração 
local. Nos Estados Unidos, a autonomia municipal é reconhecida pelos 
Estados-Membros. 

Conforme MOREIRA NETO, uma federação caracteriza-se pela 
reunião de Estados-Membros, os quais são autônomos, mas sujeitos a um 
poder central. Por outro lado, a declaração das competências desse poder 
central e suas unidades federadas devem estar claramente delineadas na 
Constituição. 

O mesmo autor esclarece que é peculiaridade brasileira a 
distribuição de competência ao Município, inexistindo no mundo um 
nwdelo semelhante, coni excessiva concentração de competências da 
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União. Isso, em suma, se reflete em senas dificuldades para as 
administrações públicas regionais, consideradas as diversidades de um 
país de imensidões continentais, como é o Brasil. 

O ilustre jurista CUSTÓDIO FILHO (2000: p. 15-18; 29-30) 
esclarece que no direito constitucional brasileiro a distribuição de 
competência ao Município caracteriza o chamado "duplo grau de 
federalismo 11

, trazendo certos embaraços ao processo de elaboração das 
normas infra-constitucionais. 

CASTRO (2001: p. 57-67) afirma que uma federação não se 
compõe de Municípios, mas sim de Estados-Membros, cujas 
características se perfazem pelo exercício das leis fundamentais dessa 
federação, através da "autonomia e da participação." Os Municípios não 
participam da autonomia federativa por não terem representação no 
Senado e na Câmara dos Deputados, não estando suas leis sob o controle 
do Supremo Tribunal Federal. Não podem os Municípios propor 
Emendas à Constituição Federal, sendo que a autonomia municipal, por 
não ser cláusula pétrea, pode ser abolida a qualquer momento pelo 
Congresso Nacional, tanto é que em 1995, através da Proposta de 
Emenda Constitucional nº 297, Municípios que deixassem de atender 
determinados requisitos poderiam ser desconstituídos. Ao ser previsto o 
instituto da intervenção, a Constituição preocupou-se com os Estados
Membros e o Distrito Federal, deixando para as constituições estaduais 
referida punição; portanto, o Município não participa da vontade jurídica 
nacional, sendo que "autonomia é medida constitucional da soberania, 
que é poder insubmetido 11

, faltando-lhes, assim, "essência federativa", 
pois "integram a Federação, mas não a formam 11

• Na boa técnica 
jurídica administrativa, o Município deve submeter-se aos interesses dos 
Estados-Membros, sem que para isso tenha "status II constitucional. 

3. SURGIMENTO DAS GUARDAS 

Inexiste qualquer pretensão em aqui se historiar a segurança pública 
brasileira, todavia é salutar observar-se que até fatos dessa natureza, 
ultimamente, têm sido explorados de forma distorcida, na tentativa de dar 
sustentáculo ao movimento proposto por defensores de uma Polícia 
municipalizada, sem que haja uma avaliação mais aprofundada da 
questão. 
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Exemplo disso são as afirmações de BRAGA ( 1999: p. 3) e de 
SANTOS & STURARO ( 1991: p. 55-57), asseverando, sem pouparem 
críticas descuradas e infundadas às Polícias Militares, que as Guardas 
Municipais no Estado de São Pau]o teriam surgido através da Lei 
Provincial nº 23, de 26 de março de 1866, para garantirem a segurança 
pública. Isso não encontra consistência, pois àquela época a organização 
territorial do Estado brasileiro era unitária, sendo que, ao invés de 
Estados-Membros e Municípios, havia Províncias, cidades e vilas. O 
presidente da Província era nomeado pelo Imperador e executava a 
política deste. Inexistia repartição de competência para os Municípios, e 
as Câmaras Municipais agiam conforme as orientações das Assembléias 
Gerais das Províncias (CUSTÓDIO FILHO: p.38). Portanto, as ações e a 
existência dos denominados "Guardas Policiais" estavam subordinadas 
aos interesses da Lei Provincial, hoje, Estado-Membro. 

Outro exemplo de distorção foi encontrado nas páginas da 
"Intemet"da Guarda Municipa] de São Paulo, conhecida também por 
Guarda Civil Metropolitana, afirmando que: "[. .. ] O dia 22 de outubro de 
1926 merece registro. Nesse dia nasceu, através da lei nº 2.141, a Guarda 
Civil de São Paulo[ ... ] Assim ao longo de 43 anos de existência a vontade 
dos homens públicos era que a Guarda Civil desaparecesse do cenário da 
vida pública e brasileira. Pelo decreto-lei nº 217 de 8 de abril de 1970 
fundiu-se com a força pública, resultando na atual Polícia Militar". 

Ocorre que aquela Guarda Civil era "Estadual", sendo criada em 
época de conturbada disputa política. Seus componentes tinham 
formação militar; deram origem à atual Polícia Militar Rodoviária~ 
participaram da Revolução Constituciona]ista de 1932; participaram 
também da Força Expedicionária Brasileira - F.E.B - onde ficaram 
conhecidos como "Polícia Militar Brasileira" (SYLVESTRE, 1985: p. 
21-28; 41-42; 48; 62-71; 85). 

Faz parte da existência daquela Guarda Civil e da Força Pública 
uma autarquia, criada em 1934, chamada "Guarda Noturna", que, não 
sendo uma instituição oficial, auxiliava aquelas corporações na vigilância 
de casas residenciais e comerciais. Em 1954, foi extinta, sendo que seus 
596 integrantes foram incorporados à Guarda Civil (p. 78-79). 

Em 1956, preocupado com os alarmantes índices criminais em São 
Paulo, o então Governador Jânio Quadros mandou admitir 2000 homens, 
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criando o ".Corpo Especial de Vigilância Noturna", o qual foi extinto 
após pouco tempo de atuação, sendo absorvido pela Guarda Civil (p. 80). 

Em 1986, como prefeito da capita] paulista, Jânio Quadros criou a 
atua] Guarda Civil Metropolitana, que, com exceção de seu idealizador 
político, parece nada teve a ver com aquela Guarda Civil do Estado. 

Ainda em 1986, 25 Municípios paulistas que já possuíam alguma 
forma de Guarda se reuniram, demonstrando, através da ata de criação da 
Associação das Guardas Municipais do Estado de São Paulo, sua intenção 
em obter competência para agir com "poder de polícia", não obstante o 
interesse em cobrar uma "taxa" que correspondesse a tal serviço público. 

Em 1989, em face das Leis Orgânicas dos Municípios em processos 
de elaboração, a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São 
Paulo, em documento de caráter reservado, demonstrou interesse 
naquelas organizações, afirmando que era "vital" para os Delegados de 
Polícia a criação de um ramo fardado, através das Guardas Municipais 
(KFOURI, 1989). 

Segundo BRANCO (1995: p. 76-85), desde 1991, a Associação 
Nacional das Guardas Municipais, originada no Estado de São Paulo, 
articula-se pelo país, com o objetivo de criar competência de Polícia para 
as Guardas, tentando propiciar um tratamentq igualitário para os 5.549 
Municípios. Consta ainda que tal Associação Nacional é uma .das 
principais responsáveis pela desarmonia entre Estados e Municípios, em 
face da necessidade de se equacionar a questão relativa à atuação das 
Guardas Municipais. 

É pública e notória a existência de segmentos, integrados por ex
policiais civis e militares e autoridades políticas, que não têm interesse 
numa solução compatível com a realidade nacional. 

4. ALGUMA EXPERIÊNCIA DAS POLÍCIAS MUNICIPALIZADAS 
AMERICANAS 

Em recente viagem de estudos do Curso Superior de Polícia, foram 
observados, in loco, alguns exemplos de estrutura e funcionamento de 
Polícias americanas municipalizadas, fonte de inspiração dos defensores 
brasileiros da municipalização da segurança pública. Assim, principalmente 
as localidades de New York, Miami e Orlando foram vivenciadas. 
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Observou-se, de pronto, que as centrais de emergência das 
municipalidades são interligadas e administradas pela Polícia, 
integrando-se com as Polícias dos Estados e com a Polícia Federal. 

A lei penal é promulgada pelo Estado-Membro, sendo que, como 
exemplo, em 1999, na Flórida, o Governador Bush, após reformas legais 
ocorridas em 1995, constatou que, desde 1971, os índices de crimes 
violentos haviam decrescido 20%, pois tais leis fizeram com que todo o 
criminoso violento permanecesse maior tempo encarcerado. A pena 
mínima para quem comete crime com a utilização de arma é de dez anos 
de encarceramento. Caso alguém corneta um crime violento, cumprirá 
85% da pena em regime fechado; cometendo três crimes violentos, 
cumprirá integralmente a pena, sem benefícios legais. 

Somente a Polícia da cidade de New York possui perto de 55 mil 
policiais, e seu orçamento anual, se comparado, é maior que todo o valor 
previsto para o Município de São Paulo em 2001 (R$ 8,136 bilhões), ou 
seja, U$ 3,2 bilhões de dólares, ou R$ 8,76 bilhões de reais, são gastos 
pelo Departamento de Polícia. 

Enquanto a cidade de São Paulo possui 1.509 Km2, com uma 
população que chega perto dos 11 milhões de habitantes, New York 
possui cerca da metade do território paulistano (800 Km2), sendo 20% 
menos povoada. 

O Condado de Miami, ou "Miami-Dacle ", como é conhecido, 
abrange 31 municípios e mais uma chamada área não incorporada, que 
equivale a uma área rural, sendo governado por um Prefeito e um 
Conselho de Comissários eleitos pela comunidade local, sem que 
necessariamente estejam ligados a um partido político. O orçamento da 
Polícia municipalizada consumirá 32,33% do orçamento do condado 
neste ano fiscal americano. 

A pequena cidade turística de Orlando, com 160 Km2 e 188 mil 
habitantes, integra o Condado de "O range", juntamente com outras 12 
cidades. Possui aquela cidade "750 Policiais juramentados e mais 250 
civis", conforme explicaram SABA & ROBINSON (2001 ). O orçamento 
da Polícia de Orlando consumirá neste ano fiscal 27,2 % de todo o 
orçamento da cidade. 

Portanto, o que se verificou foi uma municipalidade administrada de 
forma abrangente e integrada, atendendo às necessidades superiores das 
próprias cidades, onde Polícias de Estados diferentes chegam a trabalhar 
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numa mesma área, de forma organizada e conjunta, tudo sob um controle 
maior dos Estados-Me!11bros e de Washington, dependendo do caso. 

5. JURISPRUDÊNCIA RESULTANTE DAS ATUAÇÕES DE 
GUARDAS MUNICIPAIS EM SÃO PAULO 

Nilson de Paula Araújo, em 1989, conforme recurso de Apelação 
da Comarca de Araras (nº 96.007-3), viu-se absolvido pelo porte de 
entorpecente. Destacou o Acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, 
entre outras coisas, que o depoimento de um dos Guardas Municipais era 
contraditório, e mais, que os funcionários municipais haviam agido 
indevidamente ao abordarem o apelante, fazendo-lhe busca pessoa], 
atribuição esta de natureza policial. 

Em 1993, na capital de São Paulo, Claudionor Roberto Vitor, em 
grau de apelação, conforme BUSANA et al, viu-se absolvido pelo crime 
de resistência à prisão, que inicialmente fora considerado em concurso 
formal com a prática de roubo a residência, lesão corporal grave e falsa 
identidade. Reconheceu aquela mesma Corte que não se configurava o 
crime de resistência à prisão, pois os Guardas Municipais agiram em 
situação adversa às suas atribuições constitucionais. 

José Sebastião Catarusso, em 1996, em recurso de apelação, foi 
absolvido pela mesma Corte, após ter sido condenado em 1 º grau pelo 
uso de carteira de habilitação falsa na cidade de Indaiatuba, durante 
"Operação Bloqueio" realizada por Guardas daqu ~]a cidade. 
Reconheceu o Acórdão nº 215.259.3/5 que, ao executarem f: scalização 
de trânsito, tais Guardas executaram policiamento ostensivo, 
extrapolando suas funções, em atividade própria da Polícia Mi1itar. 

Duílio José Gobbi e sua mulher, Aparecida de Jesus dos Santos, 
foram condenados em 1 ª instância na cidade de Americana, sob a 
acusação de terem constrangido duas crianças, respectivamente de nove e 
dez anos, à prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal. O 
casal, após ter sido detido por Guardas Municipais, sob orientação de um 
Delegado de Polícia, submeteu-se a diligências dos mesmos guardas, 
além de apreensão de objetos, verificação de documentos e fotografias, 
tudo isso para instrução dos autos. Na análise da Apelação nº 124.787-
3/5, o Tribunal, em circunstanciado Acórdão, não viu outra alternativa 
senão a absolvição dos acusados, pois, em suma, faltava representação 
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nos autos para as diligências feitas pelos guardas, bem como a referente 
ao crime imputado, que era de ação pública condicionada. Por sua vez, o 
exame de corpo de delito resultou negativo para a prática de coito anal, 
conforme alegava uma das crianças, e, ainda, os guardas não haviam 
presenciado os fatos, restando tão-somente as palavras daquelas crianças. 
Foi observado ainda o abuso dos guardas, que extrapolaram suas missões 
constitucionais. A sentença recomendou ao Juízo da Comarca de 
Americana que agisse com seu "poder correcional", de forma rigorosa, a 
fim de que instituição alheia à segurança pública não exercesse função 
privativa de polícia naquela cidade. 

Este último fato parece ter originado certa animosidade da Guarda 
Municipal contra a Polícia Militar, vistos os movimentos patrocinados 
pela Associação Nacional dos Guardas Municipais naquela cidade, em 29 
e 30 de agosto de 1991, quando, através. de documento intitulado "Carta 
de Americana", mais uma vez tornou-se pública a vontade de se criarem 
Polícias Municipais para solução dos problemas ocorridos. 

É interessante perceber-se em tudo isso que o ensinamento número 
um de todo policia], ou seja, a estrita observância da lei, atendendo ao 
princípio da legalidade, resguardada, nos termos do artigo 5º, II, da 
Constituição Federal, para todos os cidadãos, indistintamente, parece ser 
desconhecido nas atuações daqueles funcionários municipais, pois: 
"Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senclo 
em virtude de lei.~' 

6. DOUTRINA CONTEMPORÂNEA 

Em 1981, o CEPAM - Centro de Estudos e Pesquisas de 
Administração Municipal (Fundação Faria Lima) - foi consultado pela 
cidade de Pradópolis (SP) sobre a possibilidade de criar uma Guarda 
Municipal, armada ou não, cuja atribuição seria a de fazer vigilância 
noturna naquela localidade, e ao final perguntava: "[. .. ] onde poderia 
obter receita para sua manutenção." 

VERGUEIRO ( 1981) lembrou que na época, estando em vigor a 
conforme previsão do artigo 8º, inciso XVII, nº V), competia à União 
legislar sobre: [ ... ] "organização, efetivos, instrução, justiça e garantias 
das polícias militares e condições gerais de sua convocação, inclusive 
mobilização." 
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A competência da União não excluía a dos Estados para legislar 
supletivamente sobre essa matéria. 

A criação de uma organização policial deveria ter previsão em "lei 
federal"; caso contrário, seria entendida como inconstitucional, 
competindo somente às polícias militares a manutenção da ordem pública, 
através do policiamento ostensivo. Complementarmente, o Decreto-Lei 
federal nº 667, de 02 de julho de 1969, e suas alterações posteriores 
reorganizavam aquelas PM, dando-lhes "competência exclusiva para o 
policiamento ostensivo", nos termos do artigo 3º, letra a). Por sua vez, o 
Decreto Federal 66.862/70 esclarecia a interpretação do que significava 
"policiamento ostensivo", ou seja, "[ ... ] ação policial em cujo emprego o 
homem ou a fração de tropa engajados sejam identificados de relance, 
quer pela farda, quer pelo equipamento, armamento ou viatura. " Portanto, 
era técnica e legalmente impossível que as Guardas Municipais 
exercessem as atribuições reservadas às polícias militares, não obstante o 
artigo 145 da Constituição do Estado de São Paulo autorizar o 
funcionamento de tais organizações para a vigilância dos próprios 
municipais. Quanto à viabilidade de criação de "taxa" para manutenção da 
Guarda Municipal, conforme previsão do artigo 77 do Código Tributário 
Nacional," "não era possível", principalmente porque não atendia, entre 
outras coisas, ao requisito da divisibilidade do serviço a ser prestado a 
Constituição de 1967, com as alterações da Emenda nº 1 de 1969. 

Em 1983, Presidente Bernardes (SP) fez semelhante questionamento 
ao mesmo órgão consultivo, inclusive quanto à possibilidade de criação de 
uma "taxa" para os serviços da guarda, o que ainda ocorreu no mesmo 
ano com Araçatuba (SP), Peruíbe (SP) e Campos do Jordão (SP). Em 
1984, outro fato semelhante ocorreu, via consulta formulada por 
Archimedes Lammoglia, então Deputado Estadual de São Paulo, bem 
como pela Câmara Municipal de São Paulo, em 1985, época em que foi 
solicitado parecer referente à alteração da Constituição Estadual. Em 1986, 
por ocasião da criação da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, o 
CEPAM mais uma vez deixou claro que a expressão "peculiar interesse" 
do Município, utilizado pelo artigo 15 da Constituição Federal, então 
vigente, referia-se ao interesse do Município sobre o interesse do Estado 
ou da União, o que não ocorria, pois "a manutenção da ordem pública 
diz respeito à quebra da ordem jurídica, repercutindo além do interesse 
local", relembrando o contido no Decreto-Lei 667/69. 
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Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, apesar da 
clareza do § 8º do artigo 144, vários outros pareceres foram emitidos pelo 
CEPAM. 

Como exemplo, em 1989, a cidade de Agudos (SP) remeteu cópias 
de projeto de lei e decreto municipais, que previam a possibilidade de 
aquela Guarda exercer o policiamento ostensivo, sendo ainda 
questionado se acaso não fosse possível tal coisa, quem deveria 
responder pelas despesas já ocorridas? 

GASPARINI ( 1989), em suma, relembrou o contido na nova 
previsão constitucional, deixando patente que era "inconstitucional tal 
lei, cabendo açc7o popular contra Vereadores e o Prefeito". 

Osasco, em 1989, pretendia criar uma Guarda Municipal, e 
perguntava se poderia ser "cobrada uma taxa de segurança". 

LEITE (1989), em resumo, lembrou que na Constituição (cidadã, 
nos termos do § 5º do artigo 144, "[ ... ] às polícias militares caben1 a 
polícia ostensiva e a preservaçc7o da ordem pública", não obstante o 
Decreto-Lei Federal 667/69 ter sido recepcionado nesse tocante. Já a 
questão da "taxa" pretendida, agora nos termos do artigo 145, II, da 
mesma Carta Magna, não era possível, pois os serviços deveriam ser 
passíveis de utilização separadamente pelo usuário, novamente 
encontrando obstáculo no requisito da "divisibilidade." 

Ainda no mesmo ano, todavia, em parecer solicitado pela 
Associação das Guardas Municipais de São Paulo a CRETELLA 
JUNIOR ( 1989), ficou expresso que, numa interpretação sistêmica do 
Capítulo III, se estaria considerando as Guardas como competentes para 
proteção de pessoas, sendo que haveria até concorrência com as 
atribuições das polícias militares. A subordinação às polícias estaduais 
caracterizaria interferência do Estado sobre a autonomia municipal. 
Passado algum tempo, em 1992, o mesmo jurista fez publicar em sua 
obra o Acórdão referente à Comarca de Araras, aqui já mencionado, 
deixando claro que a Guarda Municipal deveria tratar do patrimônio 
público municipal, não podendo dar buscas em pessoas sem razão 
plausível, pois não estava investida de função policial. 

Naquele ano, ainda, o CEPAM expediu semelhantes pareceres para 
as cidades de: Piraju (SP), que também pretendia uma "taxa"; e Santa 
Bárbara d'Oeste (SP), que tentava basear-se no artigo 29 da Constituição 
Federal, por sugestão de SANTOS & STURARO, que, aqui já 
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mencionados, sustentavam ser possível na Lei Orgânica do Município 
destinar o policiamento ostensivo para sua Guarda Municipal. 
Respondendo a este questionamento, LEITE & GASPARINI ( 1989) 
ratificaram o entendimento do CEPAM e lembraram que as expressões: 
"peculiar interesse "(Constituição de 1969) e "interesse local", utilizado 
pela nova Constituição, referiam-se ao predomínio de interesse do 
Município sobre o do Estado e da União, o que não ocorria 
concretamente. Ainda, GASPARINI ( 1991) chegou a afirmar que a 
Constituição Paulista de 1969 criou inconstitucionalidade, ao afrontar o 
Decreto-Lei Federal 667/69, quando previu as Guardas Municipais. 

Em 1991, o CEPAM foi consultado para verificar a possibilidade 
de uma "Guarda Municipal Ecológica", ficando claro que, nos termos 
do artigo 147, combinado com o artigo 195 da Constituição do Estado de 
São Paulo e o artigo 27 do Decreto Federal nº 88.777/83, que aprovou o 
regulamento para as PM, tal modalidade de policiamento era da Polícia 
Militar Florestal e de Mananciais, hoje Polícia Ambiental. 

Em 1992, foi a vez de Araçatuba (SP) consultar o CEPAM; depois, 
em 1997, Jaguariúna (SP) e, em 2000, Registro (SP). O que prevaleceu 
nessas apreciações foi um entendimento doutrinário cristalino, que 
propiciava aos Municípios a faculdade para criarem Guardas, 
objetivando a vigilância de seus bens, serviços e instalações, sem que 
houvesse invasão das áreas exclusivas das polícias militares, ou seja, o 
policiamento ostensivo preventivo e a preservação da ordem pública, 
ficando ainda claro que uma taxa sobre os serviços a serem 
disponibilizados pelas Guardas Municipais era ilegal. 

De todo o acima sintetizado, em que pese o devido respeito aos 
interesses locais, entre os problemas técnicos, perceberam-se também 
indícios de sérias dificuldades financeiras para os Municípios manterem 
tais serviços, restando a pergunta: quem pagaria essa conta? 

7. COMPETÊNCIA RESIDUAL DO ESTADO PARA LEGISLAR 
SOBRE GUARDAS MUNICIPAIS 

MOREIRA NETO ( 1994: p. 63-75) lembra que, antes da atual 
Constituição, o conceito de segurança pública era meramente doutrinário. 
Hoje ele está expresso no artigo 144, sendo que a competência orgânico
funcional das polícias foi expressa de forma clara, nos termos dos incisos 

Revista A FORÇA POLICIAL São Paulo n2 35 jul/ago/set 2002 57 



I, II, III, IV e V, ocorrendo o mesmo no tocante às suas competências 
genéricas previstas nos § 1 º a 5º do mesmo artigo. Por outra vertente, a 
competência legislativa não foi das melhores, gerando conflitos 
negativos e positivos de competência. 

Lembrou aquele jurista que, na anterior Constituição federal, 
remanescia aos Estados-Membros competência para tratarem da 
segurança pública. Nesta, ficou para a lei federal disciplinar a 
organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pelo sistema 
nacional, nos termos do § 7º do artigo 144. Por outro lado, excetuada a 
competência privativa da União para legislar sobre: as Polícias de âmbito 
federal (artigo22, XXII); normas gerais das polícias militares (artigo 22, 
XXI) e o próprio sistema nacional de segurança pública, remanesce para 
os Estados-Membros a competência legislativa e administrativa no 
campo da segurança pública, seja de polícia ostensiva, seja de 
preservação da ordem pública, haja vista também a obrigação genérica 
do "caput" do artigo 144, sem que isso represente invasão da autonomia 
municipal, pois: "[ ... ] a autonomia é uma soma de poderes vinculados à 
Constituição e não arbitrários, de modo que eles só podem ser exercidos 
dentro do campo de competência que é adstrito a cada ente federado. " 

Observada a remansosa doutrina e jurisprudência vigentes, lembra 
GASPARINI (1998: p.15-17) que: "a ordem pública é um valor 
nacional, [ ... ], que suplanta o interesse local,_[ ... ], sendo que sua guarda 
a Constituição da República atribui à União (art. 142, in fine) e aos 
Estados-membros ( art. 144, caput e § 5º). Sendo valor nacional não 
pode, por conseguinte, ser de interesse local, regulável pelo Município. " 

8. SITUAÇÃO GERAL DAS GUARDAS MUNICIPAIS NO 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Baseada em questionários, "sites" da "Internet", informações 
jornalísticas e informações da própria Polícia Militar, foi realizada uma 
pesquisa em 174 Municípios paulistas, sobre os quais havia informações 
da existência de Guardas Municipais ou atividade assemelhada, cujos 
resultados são abaixo sintetizados. 

Na capital paulista, a Guarda Civil Metropolitana consome 0,8% do 
orçamento geral da cidade, estando muito aquém da simples média 
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americana observada, e aqui já tratada, a qual pode ser estimada em 
22,3% para os gastos com uma Polícia municipalizada. 

Aquela Prefeitura, ultimamente, faz explícita campanha para 
aumentar sua receita em 536 milhões de reais, através do IPTU 
(RA YMUNDI, 2001 ). Tenta também alterar a Lei Orgânica do 
Município para a subtração de 5% das verbas da educação (CIPOLINI & 
MACHAD0;2001 ). Das 800 escolas municipais, apenas 400 possuem 
Guardas. Empresas de vigilância particular como a "EBV", "ELITE" e 
"VANGUARDA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA" são contratadas para 
fazerem serviços que, originariamente, são atribuições daquela Guarda 
Municipal, ou seja, vigilância de seus próprios, chegando a causar 
indignação do respectivo Sindicato, o que ·também caracteriza, em tese, 
desvio de finalidade do ato administrativo. 

A Polícia, Militar da capital paulista, por uma questão humanitária, 
soma 25% a mais de suas ocorrências em atendimentos de caráter sócio
assistencial, que deveriam ser atendidas pelo Município, tais como: 
parturientes, migrantes desprotegidos, mendigos, alcoólatras, pessoas 
localizadas, crianças desamparadas, acidentes pessoais etc. 

Na região metropolitana, o maior valor encontrado sobre gastos 
com Guardas ocorreu em Jandira (13,9% ), onde os funcionários sequer 
teriam uma muda completa de uniforme, onde ainda haveria uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito instalada para apurar irregularidades 
na aplicação das verbas; em segundo lugar, estaria Barueri (2,73%) e 
depois, São Caetano do Sul (2, 19% ). Barueri chegaria a fazer convênio 
com outros Municípios, formando em três meses Guardas para outras 
cidades; Santo André manteria contrato com vigilantes da "RIO 2000 ", e 
Guarulhos com a "CALIXTO'S SEGURANÇA", além de manterem suas 
respectivas Guardas. 

Na região de São José dos Campos, Cruzeiro informou que 
possuiria "vigilantes do patrimônio", não tendo Guarda; Queluz e 
Pindamonhangaba informaram não possuírem Guarda, todavia sabe-se de 
pessoas trabalhando em função assemelhada; Taubaté disse possuir um 
"corpo de zeladoria "; Ubatuba respondeu possuir "um corpo de vigias" 
e a "Guarda Municipal que atua no trânsito". O maior orçamento foi de 
São José dos Campos, com 1,05%. 

Na região de Campinas, Santo Antônio da Posse esclareceu possuir 
Guarda Municipal e "empresa de vigilância contratada"; Santa Cruz da 
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Conceição disse apoiar as polícias estaduais e o judiciário; Campinas 
possui a "Guarda Noturna", que é uma "autarquia estadual"; que 
manteria contrato com a empresa de vigilância "COCIL SEGURANÇA"; 
Limeira manteria contratos com "SCORPION · SECURITY 
PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA" e "LIGHT SERVIÇOS DE 
VIGIA"; Araras manteria contrato com a empresa "GRUPO ESPECIAL 
DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - GEV'S"., sendo que todas essas 
cidades possuiriam suas Guardas Municipais. Os maiores valores da 
região foram constatados em Paulínia ( 4,84% ), Piracicaba ( 4,01 %) e 
Capivari (3,96% ). 

Na região de Ribeirão Preto, Cravinhos possui "vigilantes", sendo 
que Franca considera "RESERVADO "suas informações orçamentárias, 
mantendo uma "empresa particular, a Guarda Noturna de Franca". 
Houve cidade que afirmou contratar "particulares sem. registro". O 
maior orçamento para as Guardas verificou-se em Sertãozinho (5,56% ). 

Na região de Bauru, essa mesma cidade afirmou possuir "u,n corpo 
de vigilantes", sendo os maiores orçamentos constatados em Lençóis 
Paulista ( 1,33%) e Garça (0,51 % ). 

Na região de São José do Rio Preto, Guaraçaí disse ter "4 Guardas 
Municipais"; Guararapes negou a existência de Guarda Municipal, mas 
informações dão conta de 35 pessoas exercendo função assemelhada, fato 
que, de forma similar, também ocorreu com alguns outros Municípios do 
Estado durante a pesquisa. Os maiores gastos da região foram 
constatados em Ilha Solteira (2,02%) e Potirendaba (1,4% ). 

Na região de Santos, Peruíbe negou ter guarda, todavia sabe-se que 
44 pessoas exerceriam função assemelhada. Os maiores gastos foram 
encontrados em São Vicente (l, 14%) e Praia Grande (0,98% ). 

Na região de Sorocaba, Pratânia informou ter "2 vigias" e São 
Roque esclareceu que, dos seus "55 Guardas Muncipais, 12 são 
bombeiros". Os maiores gastos foram encontrados em Tietê (5,97%) e 
Porto Feliz (3,72% ) .. 

No Estado de São Paulo, estima-se a existência de 18 mil Guardas, 
número que pode dobrar rapidamente. Com exceção da capital, 
existiriam 1.525 viaturas e 3.812 armas, inexistindo um controle estatal 
de maior eficácia sobre tais dados. 

Quanto aos gastos orçamentários, constatou-se que a média geral 
do Estado é de 1,86% dos gastos gerais dos Municípios, o que seria 
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muito inferior se comparada à expenencia americana (22,3% ), pois, 
como se costuma comentar no jargão policial: "fazer Polícia custa muito 
caro para a sociedade". 

É incontestável a existência de grandes e graves equívocos na 
questão que envolve a pretendida delegação do poder de polícia para as 
Guardas Municipais. "Confunde-se a vigilância particularizada e restrita 
sobre bens, instalações e serviços com a atividade policial de segurança 
pública, determinada pelos preceitos de ordem pública, o que, em suma, 
envolve os direitos de toda a sociedade." Antes de tudo, as Guardas 
Municipais precisariam ser preparadas para o serviço policial. 

Observe-se ainda que a Lei de Responsabilidade Fiscal impôs uma 
linha de austeridade e transparência fiscal nunca sentidos na história da 
administração pública brasileira. Por sua vez, sendo a atividade policial 
de alto risco de vida, podendo ocorrer de tudo nas ações policiais, não se 
pode esquecer a questão da "seguridade social". Nada também se ouve 
falar da previdência, que é "despesa permanente" para os cofres 
públicos, não obstante os serviços de assistência social e saúde (ALVES, 
2001: p.1-3; 24-51). 

9. CONCLUSÃO 

O principal dos argumentos utilizados para se angariar o poder de 
polícia para as Guardas Municipais está baseado no aumento das 
estatísticas criminais de violência, todavia a polícia paulista é a que mais 
prende pessoas infratoras no Brasil, também de forma crescente. 

O controle da violência não será alcançado, caso não se tenha: 
"maior efetividade do sistema legal punitivo; uma dotação de serviços 
públicos em áreas carentes de infra-estrutura; programas de prevenção 
baseados em políticas sociais com redução das desigualdades sociais; 
melhoria da qualidade de vida através da luta contra a pobreza e 
diminuição de desemprego; programas de prevenção da reincidência 
criminal; programas de prevenção vitimária com efetiva e concreta 
assistência às vítimas de crimes violentos". (SHECAIRA, 2001) 

Por outro lado, tecnicamente, "a priori", não se deve permitir a 
atuação de: "duas forças policiais, com as mesmas atribuições, num 
mesmo território, em termos concorrentes, pois existe o grave risco em 
produzir-se desastroso comprometimento da ordem pública". 
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Outrossim, o trabalho policial deve ser sistêmico e integrado, o que 
pressupõe um mínimo de planejamento nas ações. 

Por derradeiro, merece muito respeito a postura dos Municípios no 
sentido de cooperarem com a segurança pública, motivo pelo qual 
propõe..;se a seguinte redação para o § 8º do artigo 144 da Constituição 
Federal: 

"§ 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais 
destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, bem como 
cooperar na execução do policiamento ostensivo, nos termos de 
convênios celebrados com o respectivo Estado-Membro, que definirá o 
tipo de atividade a ser executada, devendo a instrução, a coordenação e 
a fiscalização ser encargo da Polícia Militar". (ESTADO-MAIOR 
PMESP, 2001) 

Procurando assegurar as garantias funcionais do Oficial que acaso 
venha a prestar seus serviços junto da municipalidade, fica proposto 
também que, na lei federal que regulamentará o § 7º do art. 144 da 
Constituição Federal, num dos artigos conste a seguinte redação: 

"Artigo [. .. ] O oficial da polícia militar ou do corpo de bombeiros 
militar, quando no exercício de funções nas guardas municipais, serão 
considerados como em efetivo serviço e dentro dos quadros de 
organização da respectiva instituição". (LUPION, 2000) 
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IX. PODER HIERÁRQUICO E PODER DISCIPLINAR 
precedência "versus" antigüidade 

ROBERTO BOTELHO - Capitão da Polícia 
Militar do Estado de São Paulo; Bacharel em 
Ciências Jurídicas - Direito, pelas Faculdades 
Metropolitanas Unidas - FMU; Mestre e 
Doutorando em Direito, pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo - PUCISP 
e Professor de Direito Administrativo na 
Academia de Polícia Militar do Barro Branco -
APMBB, no Centro de Ape,feiçoamento e 
Estudos Superiores - CAES, na Faculdade de 
Direito da Universidade de Santo Amaro -
UNISA na Central de Cursos, da Fundação 
Armando Álvares Penteado - FAAP e na 
FUNDACF.IFEA, da Universidade de São 
Paulo - USP 

O objeto e real objetivo deste estudo é o de poder fornecer ao 
operador do Direito, o entendimento de doutrinadores, de lexicógrafo, 
bem como o do legislador constitucional e infraconstitucional, sendo 
certo que poderá, inclusive, ser o adotado, no que respeita aos institutos 
da precedência e da antigüidade, em face dos Poderes Hierárquico e 
Disciplinar, quando com eles se deparar e para que possa, então, optar e 
adotar pelo caminho que seja o mais razoável, sempre que se tratar do 
exercício de atividade ou atribuição estatal, principalmente da judicial ou 
jurisdicional, que é a exercida perante a Corte Castrense, pelos Oficiais 
das Milícias Estaduais, que integram, por via de conseqüência, os 
Conselhos de Justiça - Especial ou Permanente - e, também, sobre os 
atos de Polícia Judiciária Militar, 17 que possam estar, de forma direita ou 
indireta, a seu cargo. 

17 SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. 1S8 ed., rev. e atual por Nagib Slaib 
Filho e Geraldo Magela Alves, Rio de Janeiro, Editora Forense, 1999, p. 616: "A 
polícia judiciária é repressiva, porque, não se tendo podido evitar o mal, por não 
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Em face da oportunidade e, principalmente, demonstrando o quão é 
apaixonante este ternário, há de se especificar que a regra vigente nas 
Justiças Especiais, no caso em exame, a Militar, é a do Juízo Hierárquico, 
ou seja, da presença do escabinado ou escabinato. 18 Neste diapasão, há de 
se levar em conta exatamente o previsto pelos §§ 3º e 4º, do art. 7º, do 
Decreto-lei federal n.º 1002, de 21 de outubro de 1969 - Código de 
Processo Penal Militar, que assim disciplinou o assunto, senão vejamos: 

"§ 3º Não sendo possível a designação de oficial de posto superior 
ao do indiciado, poderá ser feita a de oficial do mesmo posto, desde que 
mais antigo. 

§ 4º Se o indiciado é oficial da reserva ou reformado, nZio 
prevalece, para a delegação, a antigüidade de posto". 

Vê-se, portanto, que, quanto à delegação para o exercício dos atos 
de Polícia Judiciária Militar, no caso específico, para a realização do 
Inquérito Policial Militar - 1PM, poderá ela vir a recair em Presidente 
que ocupe o mesmo posto do indiciado, excepcionalmente, desde q11e 
seja, no mínimo, mais antigo naquele posto; porém, a própria Norma 
Processual nos fornece balizamento seguro, quando o indiciado pertencer 
à reserva ou já estiver reformado, que, nesta última hipótese, não mais 
será suscetível de reversão ao serviço ativo da Corporação e, dessa 
forma, a tal delegação poderá, então, vir a recair em qualquer um, des.de 
que esteja naquele posto e se encontre no serviço ativo, ou seja, no 
exercício de sua atividades normais. 

Em assim sendo, na Justiça Militar Federal ou Estadual, perante os 
Conselhos de Justiça - Permanente e Especial -, os juízes leigos que os 
compõem são, sempre, de maior grau hierárquico ou, pelo menos, mais 
antigos no exercício do posto, em relação ao daquele que está por ser 
processado e julgado para, ao final, conforme já exprimiam os romanos: 
"si paret, condemna; si non paret, absolve". 

18 

64 

ter sido previsto, ou por qualquer outra circunstância, procura, pela investigaçiio 
dos fatos criminosos ou contravencionais, recolher as provas que os demonstram, 
descobrir os autores deles, entregando-os às autoridades judiciárias, para que 
cumpram a lei". (grifos originais). 
SILVA, De Plácido e. ob. cit., p. 314: "Órgão judicial composto de juízes togados 
e juízes leigos, como, por exemplo, a junta de conciliação e julgamento da Justiça 
do Trabalho". 
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Este, inclusive, também é o entendimento expressado por CÉLIO 
LOBÃO, no que se refere às prerrogativas que o militar Federal e 
Estadual têm, ou seja, " ... de receber tratamento compatível com o posto 
ou a graduação, na qualidade de indiciados ou acusados - como, por 
exemplo, o recolhimento do graduado à prisão adequada à sua 
graduação, o direito do oficial à prisão especial - e a de ter, como 
encarregado do inquérito, militar de posto igual ou superior, bem como 
a de ser processado e julgado por Conselho formado por oficiais de 

. l . " /9 posto Lgua ou supenor . 
Pode-se, portanto, fixar posicionamento no sentido de que, em face 

da Norma de Organização Judiciária, o fato de se poder julgar alguém, ou 
seja, exercer as atribuições de juiz, está preso à possibilidade de 
aplicação de uma norma, em regra, ampla, geral e abstrata, ao caso que 
lhe está sendo apresentado; portanto, dizendo o Direito e aqui, na Justiça 
Especial que nos interessa - a Militar, onde está presente o Juízo 
Hierárquico que, por conseqüência, é o exteriorizado pelo fato de apenas 
o superior ou o oficial mais antigo poder efetivar a aplicação do Direito 
positivado ao caso que lhe está sendo apresentado. 

Para tanto foi que, pesquisando, pudemos constatar e verificar da 
premente e real necessidade de trazermos à baila este estudo, por força 
dos entendimentos aos quais nós já nos referimos, para que, em assim 
sendo, possamos procurar oferecer e fixar posicionamento seguro à 
autoridade competente que, por-ventura, esteja enfrentando alguma 
espécime de dificuldade, no tratar com os institutos que são e estão 
objetos deste estudo. 

Em assim sendo é que fomos buscar, então e imediatamente, a lição 
do festejado e sempre presente administrativista, HELY LOPES 
MEIRELLES, quando esse disciplina que o poder hierárquico " ... é o de 
que dispõe o Executivo para distribuir e escalonar as funções de seus 
órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes, estabelecendo a 
relação de subtJrdinação entre os servidores do seu quadro de 

l " 20 pessoa . 

19 LOBÃO, Célio. Direito penal militar atualizado. Brasília Jurídica, 1999, p. 85. 
20 MEIRELLES, Hely Lopes, Direito administrativo brasileiro. 18ª ed., atual. por 

Eurico de Andrade Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José Ernmanuel Burle 
Filho, São Paulo, Malheiros Editores, 1993, p. 105. 
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Quando trata sobre o poder disciplinar é esse mesmo autor, que, em 
sua bem-elaborada obra, nos fornece entendimento preciso e precioso, 
pontificando, então e nos exatos termos, que é " ... a faculdade de punir 
internamente as infrações funcionais dos servidores e demais pessoas 
sujeitas à disciplina dos órgãos e serviços da Administração. É uma 
supremacia especial que o Estado exerce sobre todos aqueles que se 
vinculam à Administração por relações de qualquer natureza, 
subordinando-se às normas de funcionamento do serviço ou do 
estabelecimento que passam, a integrar definitiva ou transitoriamente". 21 

Ainda e na mesma obra, para que não reste qualquer espécime de 
dúvida, principalmente para aqueles que se interessam e são estudiosos 
do Direito, no que se refere à relação de intimidade existente entre esses 
dois poderes administrativos - o hierárquico e o disciplinar -, HELY 
LOPES MEIRELLES 22 dispara, arrematando de forma mansa, clara, 
muito bem balizada e certeira que "Poder hierárquico e poder 
disciplinar não se confundem, ,nas andam juntos, por serem os 
sustentáculos de toda organização administrativa". 

E, na seqüência, reforçando esse seu posicionamento conclui que 
"O poder disciplinar é correlato co,n o poder hierárquico, mas com ele 
não se confunde". 

É de meridiana inteligência que essas duas atribuições, que advêm 
do exercício de atividade administrativa, realizada pela autoridade 
competente, não se confundem, mas, por ser verdadeiro, andam juntas, 
havendo, portanto, a possibilidade legal de, por um mesmo fato, serem 
praticados dois ou mais atos: um em face do exercício de atribuição 
hierárquica; outro, da disciplinar e, talvez outros, por força e na forma 
dos Poderes Administrativos que a toda autoridade pública competente 
dispõe, haja vista que se trata de um múnus público, ou seja, ela recebeu 
da própria lei este encargo e, portanto, está nela investida; por essa razão, 
não se poderá argüir a expressão "bis in idem", ou seja, que a pessoa 
estaria sendo penalizada duas ou mais vezes pelo mesmo fato e pela 
mesma autoridade administrativa. 

Aqui o que há é, em realidade, o efetivo exercício da atividade 
administrativa, onde o agente público tem, à sua disposição e para seu 

21 

22 

66 

MEIRELLES, Hely Lopes, ob,. cit., p. I 08. 
MEIRELLES, Hely Lopes, ob. cit., pp. 105 e 109. 
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uso, todos os Poderes Administrativos afetos ao Estado, enquanto pessoa 
jurídica de Direito Público. 

E mais, nos vem MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, baseada no 
exercício dessas duas atribuições, para nos ensinar e gizar que "No que diz 
respeito aos servidores públicos, o poder disciplinar é uma decorrência da 
hierarquia; mesmo no Poder Judiciário e no Ministério Público, onde não 
há hierarquia quanto ao exercício de suas funções institucionais, ela existe 
quanto ao aspecto funcional da relação de trabalho, ficando os seus 
membros sujeitos à disciplina interna da instituição". 23 

Na mesma linha de raciocínio está DE PUCIDO E SILVA, quando 
sobre o poder hierárquico averba, com precisão, que "Na terminologia 
do Direito Administrativo, assim se denomina a soma de atribuições 
outorgadas aos superiores hierárquicos, a fim de que, na qualidade de 
chefes de repartições ou de departamentos públicos, possam 
superintender a ação de seus subordinados, na execução dos serviços ou 
no desempenho dos encargos, que lhes são confiados. 

Neste poder, assim, inclui-se o direito de fiscalizar atos jurídicos e 
administrativos que venham a praticar os respectivos subordinados, de 

- d ,-r. l " 24 sustar sua execuçao, e, mesmo, e os re1 ormar ou anu ar . 
Na seqüência, é sobre o poder disciplinar que esse respeitado 

dicionarista se manifesta, na seguinte conformidade: "Compreende a 
competência que é regularmentarmente atribuída às autoridades 
administrativas, de hierarquia superior, ou aos representantes dos 
órgãos administrativos, para que possam impor penas disciplinares aos 
empregados ou funcionários sob sua direção ou subordinação, pelas 
faltas cometidas em questões de serviço ou pelas transgressões aos 
deveres funcionais, que escapem à sanção legal. 25 (grifos originais). 

Vejam que procuramos trazer, até aqui, os entendimentos sobre os 
poderes administrativos - o Hierárquico e o Disciplinar - tanto no que 
respeita à doutrina pátria como, também, sobre o entendimento de autor 
de renome, que expede trabalho de extremo relevo sobre palavras e 
expressões jurídicas e, não bastasse essa nossa preocupação, optamos por 

23 

24 

25 

PIETRO, Maria Sylvia Zanella di. Direito administrativo. 13º ed., São Paulo, 
Editora Atlas S/A., 2001, p. 90. 
SILVA, De Plácido e. ob. cit., p. 614. 
SILVA, De Plácido e, ob. cit., p. 614. 
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trazer, ainda, o seu entendimento sobre os institutos da antigüidade e 
precedência. 

Portanto e mais uma vez é que fomos buscar apoio em DE 
PLÁCIDO E SILVA, que, sobre a antigüidade, manifesta-se de que ela é 
"Palavra originada de antiquitas, quer significar o tempo decorrido, o 
tempo que passou, assinalando os fatos que se deram nele. 

Na linguagem do Direito Administrativo, quer dizer o tempo de 
serviço do funcionário público, de que decorre a prerrogativa que o 
contempla na preferência para ser promovido, ou graduado em classe 
superior, ou melhor cargo, em virtude de ser contado como o de maior 
tempo no serviço público, dentro de sua classe ou categoria. 

O tempo para a antigüidade é contado da data do despacho ou do 
ato de nomeação, quando a posse ocorre nos prazos regulamentares, ou 
da posse e exercício do cargo, em caso contrário. 

A soma do tempo de serviço, contada em absoluto rigor 
cronológico, constitui a antigüidade, cuja finalidade é classificar o 
funcionário no prilneiro plano dos de sua classe e indicá-lo, ex vi legis, 
para a promoção ser feita sob essa exigência". 26 (grifos originais). 

Ainda, sobre a precedência, averba que "Do latim praecedencia, de 
praecedere (anteceder na ordem de colocaçüo, vir adiante), exprime, 
vulgarmente, a posição de anterioridade ou a antecedência a respeito 
das coisas, que assim se mostram colocadas antes ou na frente de outras. 
que lhes são posteriores ou lhes seguem. 

Em sentido jurídico, fundada no fato material da anterioridade, a 
precedência quer significar prioridade, primazia ou preferêncic1 
asseguradas a quem antes fez qualquer coisa. É situaçüo de quem ou do 
que deve ser colocado à frente ou em primeiro lugar. 

Neste caso, a precedência é fundada no grau hierárquico da pessoa. 
O mais graduado precede sempre o menos graduado. E o mais antigo, o 
mais novo, quando ambos têm igual graduação. 27 (grifos originais). 

Então, fomos compulsar o Decreto federal n.º 88.777, de 30 de 
setembro de 1983, que aprovou o regulamento para as Polícias Militares 
e Corpos de Bombeiros Militares, onde localizamos e permitimo-nos 
extrair excertos, em nota de rodapé, que além de serem atuais são, 

26 

27 
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SILVA, De Plácido e, ob. cit., p. 67. 
SILVA, De Plácido e, ob. cit., p. 627. 
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inclusive, de soberbo esclarecimento pontual,28 principalmente no que se 
refere à escala hierárquica, à hierarquia militar e à precedência. 

Era certo que pairava, no Estado de São Paulo, uma dúvida cruel e 
que despertava séria preocupação quanto ao entendimento a ser oferecido 
sobre esses dois institutos, haja vista que na Mi1ícia Bandeirante estava, 
por vezes, ocorrendo certas e determinadas subordinações funcionais e 
que, inclusive, eram essas levadas a efeito por força de designações 
efetuadas pelo próprio Comando Geral, no sentido de ser efetivado o 
exercício de específicas funções por oficiais que eram, em princípio, 
mais antigos naquele posto. 

Em assim sendo, deveria aquele oficial, em que pese ser mais 
antigo do que o outro designado, ter de se subsumir a todos os 
comandamentos legais, principalmente no que se refere à obediência de 
ordens que fossem emanadas por aquela autoridade competente, pois o 
próprio ato de designação já trazia plasmada a seguinte expressão " ... 
designando-o Comandante" e que, em princ1p10, pelo menos 
materialmente, estava e procurava resolver a malfadada questão. 

Vê-se, portanto, que, em princípio, aquela aresta administrativo
disciplinar-operacional já fora, desde então, amparada e aparada pelo ato 
administrativo editado pelo Comando Geral da Polícia Militar do Estado 
de São Paulo, pois, quando das designações de oficiais para o exercício 
de atividades, onde estava presente um conflito aparente entre a 
precedência e a antigüidade, essa manifestação expressa vinha com o 
objetivo de pôr termo em possíveis discussões acadêmicas, dando-lhe, 
dessa forma, autoexecução. 

Não obstante, essa providência administrativo-diciplinar-
operacional e que fora adotada pelo Comando da Milícia Estadual, veio 
ela a se somar e receber força do citado providenciamento 
administrativo, em face da própria Lei Complementar estadual n.º 893, 

28 Os n.sº 11, 15 e 30, do art. 2º, "in verbis", respectivamente: "11) Escala 
Hierárquica - Fixação ordenada dos postos e graduações existentes nas Polícias 
Militares (PM) . ... 15) Hierarquia Militar - Ordenação da autoridade, em níveis 
diferentes, dentro da estrutura das Forças Armadas e Forças Auxiliares . ... 30) 
Precedência - Primazia para efeito de continência e sinais de respeito". 
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de 9 de março de 2001, 29 que já, em sua abertura, estabelece, de forma 
muito clara, o que vem a ser a antigüidade e a precedência. 

E é o art. 4 º, incisos e parágrafo único, que estabelecem o seguinte, 
no tocante à antigüidade: 

"Art. 4º. A antigüidade entre os militares do Estado, em igualdade 
de posto ou graduação, será definida pela: 

I - data da última promoção; 
li - prevalência sucessiva dos graus hierárquicos anteriores; 
Ili - classificação no curso de fonnação ou habilitação; 
IV - data da nomeação ou admissão; 
V - maior idade". (grifos do autor). 
Para DE PI.ÁCIDO E SILVA, nomeação é " ... aplicado na linguagem 

jurídica, como expressão técnica, para significar o ato pelo qual é uma 
pessoa designada ou indicada por uma outra, por seu nome, para 
desempenhar um encargo ou exercer uma função, investindo-se por essa 
fonna, dos poderes indispensáveis ao exercício da missão ou do encargo. 

No sentido do Direito Administrativo, entende-se o ato pelo qual o 
poder público faz designação de uma pessoa para que seja promovida no 
exercício de um cargo ou função pública". 30 (grifos originais). 

E, na seqüência, o próprio legislador complementar estadual 
resolve a questão, no tocante à precedência, exatamente pelo inserto no 
art. 5º e inc. I e na seguinte conformidade: 

"Art. 5°. A precedência funcional ocorrerá quando, em igualdade 
de posto ou graduação, o oficial ou a praça: 

I - ocupar cargo ou função que lhe atribua superioridade 
funcional sobre os integrantes do órgão ou serviço que dirige, comanda 
ou chefia;". (grifos do autor). 

Porém, será exatamente a partir daqui que fixaremos o nosso estudo 
e entendimento, para podermos, então, "grosso modo", oferecermos 
balizamentos hábeis, seguros e eficazes, no respeitante ao cargo de 
Comandante-Geral das Milícias estaduais, haja vista ser o cerne de nossa f 
preocupação jurídico-administrativa. 

Por essa razão é que inferiremos, hipoteticamente, ao já referido 
Comandante-Geral o seu envolvimento, a sua participação e a prática de 

29 

30 

70 

A Lei Complementar n.º 893, de 9 de março de 2001 institui o Regulamento 
Disciplinar da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 
SILVA, De Plácido e, ob. cit., p. 557. 
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um crime militar, no exercício de atribuições de Polícia Ostensiva de 
preservação da Ordem Pública, sendo certo, portanto, que esse crime será 
de competência da Justiça Militar estadual, como bem nos estabelece a 
nossa Carta Política federal: 

"Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os 
princípios estabelecidos nesta Constituição. 

§ 4° Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os 
policiais militares e bombeiros militares nos crimes militares, definidos 
em lei, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e 
da patente dos oficiais e da graduação das praças". (grifo do autor). 

Em face da forma federativa vigente do Estado brasileiro, 
modelado como está pelo inciso I, do § 4 º, do art. 60, da mesma Carta 
Magna federal de 5 de outubro de 1988, o mesmo disciplinamento fora 
observado, também, pelo Legislador Constituinte Originário estadual, 
quando da efetivação do Processo Legislativo Originário, inserindo-o, 
dessa forma, na Constituição do Estado de São Paulo de 5 de outubro de 
1989; porém, com a ressalva, de que o Comandante-Geral, quando de seu 
processamento e posterior julgamento, terá foro especial, nos seguintes e 
exatos termos: 

"Art. 81. Compete ao Tribunal de Justiça Militar processar e julgar: 
I - originariamente, o Chefe da Casa Militar, o Comandante-Geral 

da Polícia Militar, nos crimes militares definidos em lei, ... 
§ 2° Aos Conselhos e Justiça Militar, permanente ou especial, com a 

competência que a lei determinar, caberá processar e julgar os policiais 
militares nos crimes militares definidos em lei". (grifos do autor). 

A ressalva a que nos referimos e que nos permitimos apontar, 
somente para registro, porém, sem discorrer a respeito, é a de que a 
Justiça Militar federal processa e julga todos os crimes militares - esses 
praticados por qualquer pessoa, seja ela civil ou militar, enquanto que as 
Justiças Militares estaduais somente processarão e julgarão os policiais 
militares e bombeiros militares nos crimes militares, definidos em lei. 31 

Pois bem, salta-nos uma dúvida, mas que o próprio espírito da lei 
cuidou e, de forma muito bem balizada, pode nos fornecer a solução 
hábil, sendo certo que aquela Norma Complementar observou, para tanto, 

31 Reportamos o leitor aos arts. 124 e 125, § 4 º, da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 5 de outubro de 1988. 
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os poderes administrativos sobre os quais discorremos e, ainda, de forma 
específica, no que se refere à antigüidade e à precedência. 

Note-se que existe aqui, seguramente, . não a eclosão de uma 
questiúncula, mais sim de uma questão de grande relevo hierárquico-
disciplinar, haja vista que ela mexe e remexe, inclusive, com a própria 
estrutura organizacional, pois será Sua Excelência, o Senhor 
Comandante-Geral da Polícia Militar Estadual, que está em seu ápice e, 
dessa forma, não seria razoável, moral e nem prudente, que um 
subordinado seu viesse a ser, por exemplo, o Presidente de um Inquérito 
Policial Militar, ou seja, estaria, portanto, investido do exercício das 
atribuições de Polícia Judiciária Militar, em desfavor de pessoa que é o 
seu próprio Comandante, de fato e de direito. 

Então, foi o próprio Decreto-lei n. º 260, de 29 de maio de 1970 que 
dispôs sobre a inatividade dos componentes da Polícia Militar do Estado 
de São Paulo, onde estabelece, inclusive, certas e específicas condições 
que possibilitam a eclosão do instituto da reversão ao serviço ativo. 

Sobre a reversão, fomos buscar, por mais uma vez, apoio em DE 
PIÀCIDO E SILVA, que, com precisão, afitma que "Na linguagem do 
Direito Administrativo, entende-se o ato pelo qual o funcionário aposentado 
ou o militar reformado reingressa ou volta ao serviço ativo, ficando, assim. 
anulados os efeitos de sua aposentadoria ou sua ref arma". 32 

O que nos interessa, de forma direta, é o previsto pelos incs. II e III, 
do art. 26, do Decreto-lei n. º 260, de 29 de maio de 1970, senão vejamos: 

"Art. 26. Os Oficiais da reserva remunerada poderão ser 
revertidos ao serviço ativo, por ato do Governador: 

II - por convocação da Justiça Militar; 
III - para instauraçcio de inquéritos policiais-militares;". 
Dessa forma, é aqui que está, então e como já nos referimos, o 

supedâneo legal para que haja a instauração, bem como para a instrução 
que deverá ser levada a efeito, mediante a prática de atos de Polícia 
Judiciária Militar, quando se tratar de prática de crime militar, por pessoa 
que ocupe, por exemplo, o cargo de Comandante-Geral. 

Nota-se, portanto, a preocupação dispensada pelo Legislador 
Constituinte Originário estadual e, também, pelo seu legislador 
infraconstitucional, haja vista que nos apresentam uma solução, em 

32 SILVA, De Plácido e, ob. cit., p. 720. 
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princípio, segura e que poderá ser a adotada pelo Governador do Estado, 
toda vez que, por exemplo, o Comandante-Geral da Milícia Estadual 
pratique crime militar e, agindo dessa forma, evitar-se-á que haja o 
comprometimento dos institutos da precedência e da antigüidade. 

Aqui, foi a própria norma infraconstitucional que, respeitando os 
institutos acima referidos, reservou a competência ao Chefe do Executivo 
- Governador do Estado, para que esse possa proceder, então e por 
intermédio da edição de ato administrativo próprio, a reversão de algum 
oficial que se encontre na reserva e que implemente as condições legais e 
necessárias, para poder, então, vir a atender aos efeitos desse ato, ou seja, 
a executar os atos de Polícia Judiciária Militar que lhe competirá, de 
forma direta e efetiva. 

É de notório saber que o cargo de Comandante-Geral representa 
dentro da estrutura organizacional das Milícias Estaduais, o ápice da 
pirâmide administrativo-organizacional interna, ou seja, da hierarquia 
interna da Força Pública Estadual, de molde que não há sobre ele e 
dentro da própria Instituição, qualquer outro militar estadual 33 que lhe 
imponha precedência, sendo certo, inclusive, que o detentor desse cargo 
"in tempore ", poderá, inclusive, ser uma pessoa mais moderna, ou seja, 
aquele que foi, inclusive, o último a ser promovido. 

Em assim sendo e, se por acaso o oficial que implemente o cargo de 
Comandante-Geral vier a cometer um crime militar, necessitando, 
portanto, da eclosão da respectiva atividade de Polícia Judiciária Militar, 
por intermédio da instauração de Inquérito Policial Militar, deverá 
presidi-lo, como sugestão, um outro oficial a ser revertido ao serviço 
ativo na Milícia Estadual, se por acaso não tiver permanecido na ativa da 
Milícia Estadual e que, por conseqüência, tenha, também, ocupado e 
exercido as mesmas atribuições afetas ao cargo de Comandante-Geral, 
para que sejam, dessa forma, assegurados e garantidos todos os institutos 
sobre os quais nos debruçamos e estamos, por conseqüência, dissertando. 

É certo que CÉLIO LOBÃO aponta-nos o seguinte entendimento, 
no que se refere à relação de antigüidade " ... resulta da contagem do 
tempo de serviço no mesmo posto. Com a passagem do militar para a 

33 Expressão "militar estadual" está sendo aqui utilizada, por força da Emenda 
Constitucional n.º 18, de 5 de fevereiro de 1998. 
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inatividade, esse tempo deixa de existir, extinguindo-se a relação de 
antigüidade decorrente do tempo de serviço". 34 

Em face do entendimento apontado por este autor é que, "concessa 
venia ", permitimo-nos discordar "in totum ", tendo em vista que, como já 
afirmamos alhures, não denotamos qualquer possibilidade, no que 
respeita, principalmente, ao instituto da antigüidade, de que alguém que 
durante toda a sua trajetória administrativo-funcional foi-lhe superior 
hierárquico e, agora, por força da realização de um procedimento ou 
processo administrativo, ou até mesmo de um processo judicial, tenha de 
se subsumir a uma pessoa que sempre, ou seja, durante toda a sua 
carreira esteve a ele subordinado. 

O entendimento que é o proposto por aquele autor vem, certamente, 
de encontro ao que está inserto no "caput", do art. 42, da Constituição da 
República Federativa do Brasil, quando estabelece que: 

"Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros 
Militares, instituições organizadas com base da hierarquia e disciplina, 
são militares do Estados, do Distrito Federal e dos Territórios". (grifo 
do autor). 

Ora, vê-se que, agindo daquela forma proposta, estaríamos, todos, 
colocando sob questão e, ainda, com a possibilidade da eclosão de sérios 
danos e, também, riscos às pilastras estruturais, que agora possuem foro 
constitucional e que dão sustento, principalmente, as Organizações 
Militares Estaduais, Distrital e Territoriais - a hierarquia e a disciplina. 

Aqui, há de se levar em conta, para que nós sejamos pelo menos 
razoáveis, tendo em vista que não seria moral, legal e nem, quiçá, justo, um 
Comandante-Geral ter se envolvido e praticado, em tese, um crime militar; 
representar, por força de designação, o ápice da pirâmide administrativo
disciplinar e, agora, ter de se curvar, principalmente durante a efetivação do 
procedimento administrativo inquisitório, ou seja, o próprio Inquérito 
Policial Militar, ao dissabor da apuração, que estaria e seria levada a efeito, 
por um oficial que lhe é subordinado hierárquico-disciplinar. 

Haveria, se assim o fosse, uma real inversão da pirâmide estatal e, 
por conseqüência, grave prejuízo à Hierarquia e Disciplina,35 que, como 

34 LOBÃO, Célio, op. cit., p. 85. 
35 A "hierarquia e disciplina" foram introduzidas no Texto Supremo federal, por 

força da Emenda Constitucional n. º 18, de 5 de fevereiro de 1998, alterando a 
redação original do art. 42. 
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já averbamos, são as bases estruturais e que regem as Organizações 
Militares, sejam as estaduais, a distrital e as territoriais, essas últimas, 
quando criadas, por ato do Governo federal. 

Em assim sendo e com base nas lições ora desenvolvidas, 
entendemos que, se por acaso um Corone] da Reserva da Polícia Militar 
vier a praticar crime militar e, por conseguinte, ser ele indiciado em 
Inquérito Policial Militar, deverá presidir esse procedimento 
administrativo um outro Coronel da Polícia Militar, mais antigo. 

Dessa forma, se o Coronel mais antigo estiver no serviço ativo da 
Corporação, nenhum problema haverá; porém, se na reserva, deverá um 
outro mais antigo ser revertido ao serviço ativo, nos termos da Lei 
específica, que trate sobre a inatividade na Polícia Militar. 

Caso esse mesmo Coronel venha a ser processado criminalmente 
pela Justiça Militar estadual, a composição do Conselho Especial de 
Justiça exigirá que o escabinado ou escabinato seja integrado por 4 
(quatro) oficiais mais antigos que o réu e, se existentes no serviço ativo 
da Corporação, deverão ser convocados e, caso inexistam, deverão então 
ser revertidos, da reserva para o serviço ativo. 

Dessa maneira, para o real exercício das atribuições de Polícia 
Judiciária Militar, bem corno as de Juiz Militar, perante o Conselho 
Especial de Justiça, não basta que o oficial (Coronel) tenha precedência 
sobre o indiciado/réu, respectivamente, mas, necessariamente, deverá ele 
ser mais antigo, também. 

Vê-se, portanto, que a nossa preocupação foi, trazendo o 
entendimento de doutrinadores, de dicionarista, bem como, os dos 
legisladores constitucionais e infraconstitucionais, aquilo que demonstra 
ser o mais prudente para poder ser implementado, levando-se em conta, 
sempre, todos os princípios que regem a Administração Pública, bem 
como o da razoabilidade e o da proporcionalidade, 36 para que, dentro do 
Estado Democrático de Direito, possam reinar os valores colocados em 
relevo pelos representantes do povo, destacando-os e, na seqüência, 
tracejando norma de comportamento que afeta a coletividade, inserindo, 
inclusive, sanção pelo seu descumprimento. 

36 Sobre os princípios da razoabilidade e o da proporcionalidade sugestionamos ver 
em MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 13ª ed., 
rev. ampl. e atual. até a Emenda Constitucional 31, de 14.12.2000, São Paulo, 
Malheiros Editores, 200 l, pp. 39-40. 
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X. SUBSTITUIÇÃO DE FUNÇÃO - NOVAS REGRAS 

ROBERTO DE JESUS MORE7Tl - Capitão 
da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 
Adjunto da Subseção de Legislação da l" 
Seção do Estado Maior da Polícia Militar. 
Autor em colaboração das seguintes obras: 
Direitos e vantagens dos policiais militares 
do Estado de São Paulo. 4ª ed. Atlas. 1999. 
Legislação policial militar - Anotada 
(Constituição Federal e normas federais de 
organização das polícias militares e corpos 
de bombeiros militares). Vol. 1. Atlas. 2000. 
Legislação policial militar - Anotada 
(Constituição Estadual e normas estaduais de 
organização e efetivos da PMESP). Vol. II. 
Atlas. 2001. 

Com a edição do Decreto nº 46.515, de 28-01-2002, que alterou os 
artigos 12 e 13 do Regulamento Geral da PoJícia Militar (R-1-PM), 
aprovado pelo Decreto nº 7.290, de 15-12-1975, a Corporação passou a 
conviver com alguns problemas que as novas regras de substituição de 
função provocaram ante as alterações formuladas num sistema que, até o 
citado decreto, encontrava-se razoavelmente solidificado. 

Das novas alterações destacam-se, especialmente, as ligadas à 
substituição no âmbito de cada repartição; as ligadas à substituição 
segundo o Quadro do substituído e o prejuízo à hierarquia e à disciplina 
quando as substituições se derem por oficial de menor antigüidade ou 
inferior hierárquico, em relação a outro impedido de substituir. 

Em linhas gerais, as novas regras de substituição de função 
pretendem privilegiar o substituto que efetivamente exercerá as funções 
do substituído. 

Encerra-se com a vigência de uma distorção que privilegiava a 
antigüidade em detrimento do profissionalismo, onde o Oficial mais 
antigo sempre assumia formalmente as funções do substituído, 
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percebendo vantagem pecumana; mas, de fato, o desenvolvimento do 
serviço ficava ao encargo de Oficial de menor antigüidade ou de menor 
hierarquia do respectivo setor, o qual nada perceberia. 

Para a verificação de uma substituição de função é necessário que a 
administração da OPM tenha em mãos o respectivo QPO, bem como 
interiorize os novos conceitos estabelecidos, quais sejam: a substituição 
de função no âmbito de uma mesma repartição, a substituição de função 
por Oficial do mesmo Quadro do substituído e o eventual prejuízo à 
hierarquia e à disciplina quando de sua efetivação, impedindo-a de 
ocorrer. 

Nesse sentido, avaliando-se a nova redação dada aos incisos I a VII 
do artigo 12 do R-1-PM, verificaremos que as substituições das funçôes 
neles descritas processar-se-ão segundo as regras específicas atribuídas e 
previstas para cada caso. Portanto, a atenta leitura destes dispositivos 
indicará, sem tergiversações, quem é o substituto para cada substituído. 

As questões começarão a surgir a partir do inciso VIII do artigo 12, 
quando os interessados buscarão a interpretação que melhor se adapte ao 
caso respectivo, cumulando de disparidades a aplicação dos novos 
dispositivos. 

Antes de tratar do inciso VIII do artigo 12, falarei sobre os incisos 
IX, X e XI, os quais indicam que a substituição de função dar-se-á no 
âmbito de cada repartição descrita, sendo efetivada pelo oficial de maior 
grau hierárquico. 

Os procedimentos para estes casos não são tão simples, uma vez 
que eles se deparam com as regras restritivas do § 2º do artigo 12, e 
também do artigo 13. 

A primeira regra restritiva diz respeito ao Quadro do substituído. 
A nova redação dada ao artigo 12 estabeleceu no nº 1 do § 2º que 

as substituições envolvendo integrantes do Quadro de Oficiais Policiais 
Militares (QOPM) e do Quadro de Oficiais de Polícia Feminina (QOPF) 
serão efetivadas por integrante de qualquer desses Quadros. Quando o 
substituído tratar-se de oficial do Quadro Auxiliar de Oficiais Policiais 
Militares (QAOPM) as substituições processar-se-ão somente por oficiais 
do QAOPM (nº 2, § 2º do artigo 12). Disto, se pode concluir que, nem 
um, nem outro poderão assumir funções de Quadros diversos entre si, 
constituindo-se, então, num impedimento que atinge, indistintamente, 
todos os oficiais. 
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Na prática, os problemas com respeito à substituição de função 
envolvem Oficiais dos Quadros indicados. Estes problemas foram 
gerados muito mais por uma acomodação da distribuição em QPO dos 
Oficiais QAOPM, os quais foram distribuídos tanto em funções 
administrativas quanto de execução. Lembre-se também que o número de 
oficiais excedentes nesse Quadro não possibilita sejam eles destacados 
em funções específicas, o que facilitaria sua inserção numa mesma linha 
de subordinação, evitando-se as questões suscitadas. 

A presente assertiva se dá na medida em que rememoramos as 
origens do QAOPM. 

Criado pela Lei Complementar nº 419, de 25-10-1985, destinava
se, conforme estabelece o seu artigo 4 º, a atuar como auxiliar do QOPM, 
desempenhando funções compatíveis previstas nos quadros de 
organização da Polícia Militar. 

Para que se possa compreender a extensão da expressão "funções 
compatíveis", deve-se recorrer a uma interpretação sistemática, 
verificando que a origem do QAOPM está no Quadro de Oficiais de 
Administração (QOAPM) e no Quadro Especial de Oficiais (QEOPM). 

O mencionado QEOPM, quadro destinado à extinção, referia-se a 
oficiais oriundos da Guarda Civil, entre outros, enquanto que o QOAPM 
tinha suas funções estabelecidas pelo Decreto nº 10.074, de 02Ago77, 
cujo artigo 4 º previa, aos Oficiais do QOA, as atribuições de Tesoureiro; 
Almoxarife; Aprovisionador; Chefe de Seção de Expediente dos Órgãos 
de Direção Setorial; Auxiliar das Subseções do Estado-Maior; Chefe de 
Seção dos Órgãos de Apoio Logístico, ou Auxiliar dos respectivos 
Chefes; Chefe do Arquivo Geral e Seção de Embarque da Ajudância 
Geral; Chefe de Seção de Unidade de Despesa; Auxiliar de Chefe de 
Seção dos Estados-Maiores dos Comandos de Policiamento da Capital, 
do Interior e do Corpo de Bombeiros; Auxiliar de Administração dos 
Órgãos de Apoio de Ensino e de Saúde; e Auxiliar da Seção de Apoio 
Administrativo dos Comandos de Policiamento de Área. 

Não pretendo afirmar que tais funções deverão ser desempenhadas 
pelos integrantes do atual QAOPM, mesmo porque algumas delas já não 
mais existem. O objetivo é demonstrar que, na oportunidade da 
aprovação da Lei Complementar nº 419, de 250ut85, determinadas 
funções de apoio administrativo eram desenvolvidas por um quadro que 
foi fundido com outro para a criação do QAOPM. 
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Com base nessa premissa e considerando que a própria lei criadora 
afirma ser ele quadro auxiliar do QOPM, é razoável afirmar que as 
funções do antigo QOAPM passaram a ser desenvolvidas pelo QAOPM; 
portanto, os Oficiais em questão deveriam ser empregados 
essencialmente em atividades administrativas. 

Feito este breve aparte, em decorrência da substituição por oficiais 
do mesmo Quadro, surge outra regra restritiva, qual seja a da 
impossibilidade de realizar-se a substituição pelo não-cumprimento dos 
dispositivos de nºs 1 e 2 do § 2º do artigo 12, redundando na 
determinação inserta no nº 3, do § 2º do artigo 12, deixando-se vaga a 
função e designando-se Oficial de posto igual ou superior ao do 
substituído para acumular as respectivas funções. 

Quando se dará esse impedimento? Dar-se-á sempre que houver 
prejuízo à hierarquia e à disciplina. Quando ocorrerá esse prejuízo? O 
prejuízo ocorrerá quando na linha de substituição encontrarmos oficial do 
mesmo Quadro do substituído, apto para substituir, mas inferior 
hierárquico ou de menor antigüidade em relação a outro oficial que, 
mesmo não sendo do mesmo Quadro do substituído, ficará subordinado 
ao substituto. 

Com se chega a essa conclusão? Ela se extrai da análise do teor do 
artigo 13 e seus parágrafos. Este artigo define que as substituições de 
função, quando ocorrerem por período igual ou inferior a 10 (dez) dias, 
processar-se-ão do mesmo modo descrito no artigo 12, excetuando-se 
para as OPM que foram discriminadas no caput, onde se admitirá o 
prejuízo à hierarquia e à disciplina por esse curto período, conforme 
demonstra o § 1 º do artigo 13, ao dispor que nos casos das substituições 
nas OPM descritas, ficando um Oficial sob subordinação funcional de 
inferior hierárquico ou de menor antigüidade, as relações de serviço 
pautar-se-ão pela cordial idade, observando-se o bom desempenho do 
comando, revestindo-se as ordens, nesses casos, sob a forma de 
solicitações. 

Assim, excetuando-se os casos descritos no artigo 13, nenhuma 
outra substituição de função cujo período seja maior, igual ou inferior a 
1 O (dez) dias admitirá o prejuízo à hierarquia e à disciplina. 

Neste aspecto é de se destacar que, não obstante a regra do artigo 
13 ser excepcional, ela, por si só, não possibilita a interpretação de que, 
por período igual ou inferior a l O ( dez) dias, admitir-se-á a substituição 
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por Oficiais de Quadros distintos. Isto, pois a vedação imposta aos 
Quadros é regra geral que deve ser observada. 

O procedimento para se deixar vaga a função que não será 
substituída consistirá na publicação em Boletim Interno do ato 
declaratório, indicando-se o dispositivo legal, qual seja o nº 3 do § 2º do 
artigo 12 do R-1-PM, a função vaga, o oficial que acumulará essas 
funções e o período de duração desse acúmulo, entre outros dados que se 
fizerem necessários, dentro da realidade fática de cada situação. 

O inciso VIII do artigo 12, segundo a boa técnica legislativa, 
deveria ter sido inserido como parágrafo do artigo 12, após a descrição 
dos demais incisos. Isto porque, na ordenação que lhe foi atribuída, o 
oficial interessado, ao fazer uma digressão inciso a inciso e deparando-se 
com ele, verificará que as substituições no âmbito dos órgãos 
alinhavados se farão pelo oficial de maior grau hierárquico dentre os que 
servirem na sede do respectivo órgão, dirimindo quaisquer dúvidas que 
pudessem surgir. Porém, esta interpretação incapacita as disposições dos 
incisos IX, X e XI do artigo 12. 

Para se chegar a um substituto nos casos do inciso VIII é 
necessário verificar se a função a ser substituída não se insere nos casos 
dos incisos Ia VII e dos incisos IX a XI do artigo 12 pois, se assim não 
fosse a vontade do Executivo, a redação do artigo 12 encerrar-se-ia no 
inciso VIII, não seguindo até o inciso XI, o que resolveria muitas das 
questões suscitadas a partir das novas alterações. 

Para melhor ilustrar o alcance dessas novas normas, indico alguns 
exemplos: 
Substituição no âmbito de uma Diretoria: 

No âmbito de uma Diretoria, independentemente do período de 
afastamento do titular as substituições de função ocorrem da seguinte 
forma: 

a) do Diretor, com base no inciso VII do art. 12, pelo Oficial de 
maior grau hierárquico dentre os que servem no respectivo órgão ou 
órgãos subordinados, ou seja, pelo Coronel (no caso da DEI) ou Tenente 
Coronel mais antigo da sede da Diretoria ou dos órgãos que a ela forem 
subordinados; e 

b) dos Chefes de Departamento, Divisão e Seção, com base no 
inciso IX do art. 12, pelo Oficial de maior grau hierárquico do respectivo 
Departamento, Divisão ou Seção, ou seja, pelo Major mais antigo em 
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cada Departamento, pelo Capitão mais antigo em cada Divisão e pelo 
Tenente mais antigo em cada Seção, tudo segundo o Quadro do 
substituído. Lembre-se que existem Diretorias com um único 
Departamento (DEI; DF; DAMCo; DS; DSist e DTO) e Diretorias com 
dois Departamentos (DAL e DP). 

Obs.: Com respeito ao Subdiretor, estas funções são acumuladas 
pelo Ten Cel Chefe de Departamento; então não há que se falar em 
substituição de função de Subdiretor, mas sim de substituição da função 
de Chefe de Departamento. 

Tal situação não trará maiores implicações nas Diretorias que têm 
apenas um Departamento, onde o Maj mais antigo dentre os que servirem 
nas Divisões assumirá as funções de Chefe de Departamento e, 
conseqüentemente, acumulará as funções de Subdiretor. 

Nas Diretorias dotadas de dois Departamentos, a situação poderá 
ser complicada, pois um Major que assumir as funções de Ten Cel PM 
Chefe de Departamento, deverá ser o da Divisão onde a vaga substituída 
estiver fixada. Isto poderá ocasionar que o Major mais moderno assuma 
as funções de Chefe do Departamento e, por conseqüência, de 
Subdiretor. No entanto, ao verificar os QPO da DAL e DP, notei que o 
Ten Cel acumula as funções de chefe de ambos os Departamentos. Desse 
modo, nos seus afastamentos, a substituição se dará pelo Major mais 
antigo dentre todas as Divisões. 

Substituição no âmbito do Comando de Policiamento da Capita) 
(CPC): 

No âmbito do CPC, independentemente do período de afastamento 
do titular, as substituições de função ocorrem da seguinte forma: 

a) do Comandante, com base no inciso VII do art. 12, pelo Oficial 
de maior grau hierárquico dentre os que servem no respectivo órgão ou 
órgãos subordinados, ou seja, pelo Coronel do CPC, se houver um na 
sede da OPM e for o mais antigo, ou pelo Coronel mais antigo dos CPA 
subordinados; 

b) dos Chefes do Estado Maior, do COPOM e da Coordenadoria 
Operacional de Trânsito (Coord Op Trânsito), com base no inciso IX do 
art. 12, pelo Oficial de maior grau hierárquico dentre os que servem em 
cada uma dessas repartições, ou seja, pelo Major mais antigo do Estado 
Maior, do COPOM e da Coordenadoria Operacional de Trânsito; isto, 
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pois a estrutura apresentada equiparou estas repartições a Departamento; 
e 

c) dos Chefes de Divisões e Seções do CPC, também com base no 
inciso IX do art. 12, pelo Oficial de maior grau hierárquico da respectiva 
Divisão ou Seção, ou seja, pelo Capitão mais antigo em cada Divisão e 
pelo Tenente mais antigo em cada Seção, tudo segundo o Quadro do 
substituído. 

Obs.: 1) A Coord Op Trânsito, é constituída de Companhias 
Táticas Independentes, comandadas por oficial do posto de Major, não 
possuindo Capitães em seu efetivo. Nos eventuais afastamentos desses 
Majores, exercerão suas funções os respectivos Tenentes, do mesmo 
quadro, mais antigos ou de maior grau hierárquico. 

2) Para o CPM, segundo sua estrutura, valerá a mesma analogia. 

Substituição no âmbito de um Comando de Policiamento do 
Interior (CPI): 

No âmbito do CPI, as substituições de função ocorrem da seguinte 
forma: 

1 - Período superior a 1 O ( dez) dias: 
a) do Comandante, com base no inciso VII do art. 12, pelo Oficial 

de maior grau hierárquico dentre os que servem no respectivo órgão ou 
órgãos subordinados, ou seja, pelo Coronel Chefe do EM; 

b) do Chefe do Estado Maior, com base no inciso VII do art. 12, 
pelo Oficial de maior grau hierárquico dentre os que servem na sede do 
respectivo órgão ou órgãos subordinados, ou seja, pelo Tenente Coronel 
mais antigo da sede do CPI ou dos BPM/I subordinados; 

c) do Chefe do Departamento Operacional, funções de Ten Cel 
PM, com base no inciso IX do art. 12, pelo oficial de maior grau 
hierárquico do respectivo Departamento, ou seja pelo Major mais antigo 
do Departamento, respeitado o quesito do Quadro do substituído. No 
entanto, nos CPI, esses Departamentos não contam com Major mas, tão
somente, com Capitão. Então, a substituição será efetuada pelo Capitão. 
Entendo que, nesses casos, não haverá prejuízo à Disciplina, pois as 
Divisões dos CPI, chefiadas por Majores, não estão subordinadas ao 
Departamento; e 

d) dos Chefes de Divisões, com base no inciso IX do art. 12, pelo 
Oficial de maior grau hierárquico da respectiva Divisão, ou seja, pelo 
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Capitão mais antigo em cada Divisão, tudo segundo o Quadro do 
substituído. 

Obs.: 1) Com respeito às Divisões Administrativas dos CPI, deve
se destacar que elas são Chefiadas por Major QAOPM, tendo 
subordinados um Capitão QAOPM, um Tenente QAOPM e um Tenente 
QOPM. 

Sendo assim, as substituições nestas Divisões devem obedecer ao 
Quadro do substituído (nº 2, do § 2º do art. 12). Em não havendo Capitão 
QAOPM para exercer temporariamente as funções de Major QAOPM, 
assumirá o Tenente QAOPM, desde que ele seja de maior grau 
hierárquico ou mais antigo que o Tenente QOPM c1assificado na 
Divisão. Caso contrário, o Comandante do CPI deverá deixar vaga a 
função de Major QAOPM e designar um Oficial de posto igual ou 
superior, da sede do CPI, para acumular as funções de Chefe da Divisão 
(nº 3, do§ 2º do art. 12). 

2) Com respeito à Agência Regional (AR), alguns CPI e os CPA 
têm lotado somente o Capitão, que exerce as funções de chefe, estando 
ela ligada diretamente ao Chefe do EM, sem vinculação com o 
Departamento ou qualquer Divisão. Sendo o Capitão o único Oficial 
destacado em QPO para o exercício dessas funções, no momento em que 
tiver de fruir algum afastamento regulamentar, sua substituição dar-se-á 
nos termos do inciso VIII do artigo 12, ou seja, pelo Tenente PM, do 
mesmo Quadro do substituído, de maior grau hierárquico ou mais antigo 
dentre os que servem na respectiva sede do CPI ou CPA, não havendo 
nenhum impedimento de ordem hierárquica, já que não existe vínculo de 
subordinação entre a AR e outras Divisões. 

É de se destacar que, para o exercício dessas funções exige-se 
também um critério técnico de credenciamento junto à 2ª EM/PM, o 
qual, para ser obedecido, fará com que possa surgir uma situação em que 
o Tenente de maior hierarquia ou o mais antigo assuma formalmente as 
funções mas um outro de menor hierarquia ou menor antigüidade as 
exerça efetivamente. 

2 - Período igual ou inferior a 10 (dez) dias: 
a) do Comandante, com base no caput do art. 13, pelo Oficia] de 

maior grau hierárquico dentre os que servem na sede ou em órgão 
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subordinado, sediado no mesmo Município, ou seja, pelo Coronel Chefe 
do EM; e 

b) do Chefe do Estado Maior, do Chefe de Departamento e dos 
Chefes de Divisões, da mesma forma indicada para período superior a 10 
(dez) dias, pois estas funções não foram excetuadas no caput do art. 13. 

Obs.: Numa extrema coincidência, poderá ocorrer o afastamento 
concomitante de ambos os Coronéis no período considerado. Imagine-se 
que o Comandante do CPI esteja afastado por motivo de saúde, e o Cel 
Chefe do EM tenha de se afastar por ]uto, gerando a situação descrita. 
Nesta situação, assumirá as funções de Comandante do CPI o Ten Cel 
mais antigo da sede ou de órgão subordinado situado no mesmo 
Município. Neste exemplo, a substituição de função de Chefe do EM do 
CPI, que segue a regra do inciso VII do art. 12, para qualquer período 
(pois não está excetuado no caput do art. 13), recairá sobre o Ten Cel 
mais antigo de todo o CPI, que poderá não ser o da sede e nem o da OPM 
subordinada situada no mesmo Município (art. 13), hipótese em que o 
Ten Cel mais antigo do CPI, enquanto Chefe do EM do CPI, ficará 
subordinado a um Ten Cel PM de menor antigüidade que será o Cmt do 
CPI, devendo-se, nas relações entre ambos, observar-se as regras do § I º 
do art. 13. 

Substituição no âmbito de BPM/M ou BPM/1: 
No âmbito dessas OPM, as substituições de função ocorrem da 

seguinte forma: 
1 - Período superior a 10 (dez) dias: 

a) do Comandante, com base no inciso X do art. 12, pek Oficial de 
maior grau hierárquico dentre os que servem na sede do respectivo órgão 
ou dos órgãos subordinados, ou seja, pelo Major mais antigo do Batalhão 
(naqueles que possuem o Coord Op) ou pelo Capitão mais antigo, caso o 
Major esteja afastado concomitantemente com o Ten Cel; e 

b) do Subcomandante com base no inciso X do art. 12, pelo Oficial 
de maior grau hierárquico dentre os que servem na sede do respectivo 
órgão ou dos órgãos subordinados, ou seja, pelo Capitão mais antigo da 
sede do BPM ou das Cia PM subordinadas. 
2 - Período igual ou inferior a 10 (dez) dias: 

a) do Comandante, com base no caput do art. 13, pelo Oficial de 
maior grau hierárquico dentre os que servem na sede ou em órgão 
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subordinado sediado no mesmo Município, ou seja, pelo Major mais 
antigo (nas OPM que possuírem o Coord Op) ou pelo Capitão mais 
antigo da sede ou de Cia PM sediada no mesmo Município, quando o 
Major estiver afastado concomitantemente com o Ten Cel; e 

b) do Subcomandante com base no inciso X do art. 12 (e não no 
art. 13, pois não foi excetuada), pelo Oficial de maior grau hierárquico 
dentre os que servem na sede do respectivo órgão ou dos órgãos 
subordinados, ou seja, pelo Capitão mais antigo da sede do BPM ou das 
Cia PM subordinadas, em suma, da mesma forma que para o período 
superior a 1 O (dez) dias. 

Obs.: Os BPM que não possuem Cia PM em outro Município, 
portanto, estando todas na mesma área territorial, as substituições da sede 
serão procedidas com base no inciso X do artigo 12. 

Para os BPM que possuem Cia Força Tática, seu Comandante 
acumula as funções de P/3; desse modo, no afastamento do P/3, que é 
Cmt de Cia, assumirá ambas as funções o Ten QOPM mais antigo da Cia 
Força Tática, ainda que esse Ten seja de menor antigüidade que os 
demais Ten do EM do BPM; tal procedimento não trará prejuízo à 
hierarquia ou à disciplina já que não existe subordinação entre as Seções 
do EM do BPM. 

Caso não haja Ten QOPM, proceder-se-á conforme o determinado 
pelo nº 3 do§ 2º do artigo 12. 
Substituição no âmbito de Cia PM: 

No âmbito dessas OPM, as substituições de função ocorrem da 
seguinte forma: 
1 - Período superior a 10 (dez) dias: 

a) do Comandante, com base no inciso XI do art. 12, pelo Oficial 
de maior grau hierárquico da respectiva Cia PM, ou seja, pelo Tenente 
mais antigo da Cia PM, atentando-se para o Quadro do substituído. 
2 - Período igual ou inferior a 10 (dez) dias: 

a) do Comandante, com base no caput do art. 13, pelo Oficial de 
maior grau hierárquico dentre os que servem na sede ou em órgão 
subordinado sediado no mesmo Município, ou seja, pelo Tenente mais 
antigo da sede da Cia PM ou do Pel PM sediado no mesmo Município, 
atentando-se para o Quadro do Substituído. 

Obs.: Nas Cia PM que não possuem Pel ou Dst PM em outro 
Município, portanto, estando todos na mesma área territorial, as 
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substituições na sede serão processadas com base no inciso XI do artigo 
12. 

Caso não haja Ten do mesmo Quadro do substituído na Cia PM ou 
ele seja de menor antigüidade em relação a Oficial de outro Quadro 
também destacado nessa OPM, proceder-se-á conforme o determinado 
pelo nº 3 do § 2º do artigo 12, ou seja, deixa-se vaga a função e designa
se um Capitão PM ou Oficial de posto superior para acumular as funções 
de Cmt dessa Cia PM. 

Como se viu, com as novas regras de substituição de função há 
necessidade de que a administração de cada OPM da Corporação esteja 
atenta a cada caso em particular, especialmente em face da distribuição 
das vagas em QPO, pois é essa distribuição que dará as respostas 
necessárias sobre quem assumirá qual função. 

Muitos outros exemplos poderiam ser fornecidos, o que tornaria 
este memento uma cansativa leitura. 

Assim, considero alcançado o objetivo de melhor ilustrar as novas 
regras de substituição de função na Polícia Militar. 
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XI. RECURSOS EM SINDICÂNCIAS 

I - INTRODUÇÃO 

CÍCERO ROBSON COIMBRA NEVES - Jº 
Ten PM servindo na Corregedoria da Polícia 
Militar do Estado de Sâo Paulo. 
Bacharel em Direito pelas Faculdades 
Metropolitanas Unidas. 
Professor de Direito Penal Militar na 
Academia de Polícia Militar do Barro Branco 
e de Direito Penal Militar no Curso de 
Espedalização de Oficiais em Polícia 
Judiciária Militar da Corregedoria PM. 

Relativamente complexa é a abordagem sobre recursos em 
Sindicâncias da Corporação, vez que, para que se chegue a uma 
conclusão, em face da nova ordem regulamentar, é necessária uma 
análise sistemática do assunto, particularmente tendo como subsídio as I-
16-PM, já alteradas, e a Lei Complementar 893, de 09 de março de 2001. 

Portanto, o presente trabalho tem por escopo servir de orientação 
aos Oficiais empregados nas atividades de justiça e disciplina, 
propiciando o correto assessoramento de seus comandantes. 

Necessário também ressaltar que não é o objetivo desta pesquisa 
sentenciar de forma definitiva posturas acerca do assunto, mas tão 
somente evidenciar uma visão sobre a matéria que se pretende discutir, 
instigando, espero, o amplo debate e o engrandecimento profissional. 

II RECURSOS PRÓPRIOS NO REGULAMENTO 
DISCIPLINAR (LEI COMPLEMENTAR 893/01) 

A primeira associação que se faz, ao ouvirmos a palavra "recurso", 
necessariamente passa pelo Regulamento Disciplinar, em razão de uma 
tendência natural que temos em vincular a matéria recursal à 
preexistência de um ato punitivo disciplinar. 
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Todavia, essa premissa mostra-se falsa, porquanto, pela 
complexidade de atividades desempenhadas na Administração, 
particularmente na Corporação, nem todos os atos administrativos são de 
natureza disciplinar-punitiva. · 

Até agora falei o óbvio, entretanto rogo a paciência do leitor pois o 
caminho seguido é necessário à conclusão final. 

Pois bem, especificamente em relação ao Regulamento Disciplinar, 
temos como recursos próprios a Reconsideração de Ato e o Recurso 
Hierárquico, respectivamente tratados nos artigos 57 e 58 do referido 
codex. 

Peço vênia para ser breve na análise desses remédios vez que a 
análise aprofundada foge ao objetivo deste trabalho, além de haver 
pontos muito polêmicos, com os quais não concordo, que demandariam, 
talvez, a discussão em sistema de painel para que houvesse a contra
argumentação (tome-se por exemplo a apresentação de fato novo como 
pressuposto de admissibilidade dos citados recursos). 

Dessa forma, brevemente explanando, temos a Reconsideração de 
Ato como um recurso próprio cabível frente a ato disciplinar reputado 
como irregular, ofensivo, injusto ou ilegal, conforme dispõe o já citado 
artigo 57. 

Todavia, questiono qual a abrangência da expressão ato disciplinar 
consignada no texto da lei, ou seja, estaria todo e qualquer ato disciplinar 
sujeito a ataque por essa via? Entendo que não. 

Parece ser a melhor interpretação a de que o ato disciplinar aqui 
referido deve ser traduzido como ato disciplinar impositor de sanção 
disciplinar, ou seja, o ato punitivo ou de caráter recompensatório (o que 
omitirei doravante, por não interessar ao nosso propósito). 

Quero afirmar, em outras palavras, que a Reconsideração de Ato 
somente pode ter como objeto um ato que efetivamente aplique urna 
sanção disciplinar prevista no Regulamento Disciplinar como tal. 

Para sustentar esse posicionamento, inicialmente, invoco a 
interpretação sistemática, mais ainda, para os adeptos da semiótica ou 
semiologia jurídica, uma análise sintática do Regulamento. 

Note-se que o Capítulo X do RD, que trata dos Recursos, está 
posicionado, de forma bem adequada, após os capítulos que tratam das 
transgressões em espécie e das sanções disciplinares, o que nos leva, por 
análise sistemática, a afirmar que efetivamente, ao tratar dos recursos, o 
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legislador não buscava munir o servidor militar de armas que pudessem 
obstar todo e qualquer ato disciplinar ( como a expedição de termo 
acusatório, a lavratura de portaria de processo regular, etc), mas um 
remédio eficaz, inclusive dotado de efeito suspensivo, que pudesse 
combater o ato disciplinar punitivo, já completo com a publicidade. 

Aliás, meu pos1c10namento não é mera especulação ou 
interpretação livre da norma disciplinar, mas também conclusão baseada 
em análise de posicionamentos doutrinários, como o da professora Maria 
Sylvia Zanella Di Pietro, que, ao tratar do processo disciplinar, afirma: 

"Concluído o processo, pela absolvição ou aplicação de 
penalidade, cabem, neste último caso, o pedido de reconsideração e os 
recursos hierárquicos, além da revisão admitida na legislação 
estatutária." ( "in" Direito Administrativo, 11° edição-1999, Editora 
Atlas, p. 498). 

Ainda nesse sentido, Diogenes Gasparini aduz, "mutatis 
mutandis ", que: 

"A qualquer tempo, prescrevem os estatutos, poderá ser requerida 
a revisão do processo administrativo de que resultou a aplicação de 
pena disciplinar ao servidor." ( "in" Direito Administrativo, 4ª edição
] 995, Editora Saraiva, p. 580). 

Por fim, Celso Antônio Bandeira de Mello nos ensina: 
"O processo administrativo disciplinar pode ser a qualquer tempo 

revisto, de ofício ou a pedido, perante fatos novos ou elementos não 
apreciados no processo suscetíveis de justificar seja a inocência do 
punido ou a inadequação da penalidade aplicada ... " ( "in" Curso de 
Direito Administrativo, 13ª edição-2000, Editora Malheiros, p. 298). 

Temos como premissa, portanto, que a reconsideração de ato 
somente será viável em combate a ato disciplinar punitivo, não cabendo 
tal recurso para os demais atos disciplinares. 

Pois bem, desde a edição da portaria do Cmt G Nº CorregPM-
003/305/01, as Sindicâncias da Corporação perderam o caráter híbrido; 
para nossa satisfação, ressalte-se, não contendo mais em seu bojo os atos 
de acusação/defesa que permitiam a imposição de sanção disciplinar pela 
autoridade homologadora (ou solucionadora posteriormente). Essa nova 
realidade nos leva à conclusão de que não há mais prática de ato 
disciplinar punitivo no corpo de nossas sindicâncias, sendo a Decisão que 
determine a instauração de processo regular para o sindicado, por 
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exemplo, um ato disciplinar que não será atacável por Reconsideração de 
Ato. 

Em suma, o que quero concluir nesta parte é que não há cabimento 
de Reconsideração de Ato em Sindicâncias da Corporação, vez que o ato 
decisório não está abrangido pela expressão "ato disciplinar" consignada 
no artigo 57 do RD, conforme acima já demonstrado. 

Já que concluímos pela impossibilidade de Reconsideração de Ato 
em Decisão de Sindicâncias, somos obrigados a afirmar que o Recurso 
Hierárquico também não é remédio hábil a atacar esse ato decisório, vez 
que, nos termos do § 1 º do art. 58 do "Código Disciplinar", a prévia 
interposição de Reconsideração de Ato, com seu respectivo 
conhecimento pela Autoridade disciplinar, é pressuposto de 
admissibilidade do recurso em questão. 

III- REPRESENTAÇÃO- RECURSO IMPRÓPRIO 

Afastada a possibilidade de Reconsideração de Ato e de Recurso 
Hierárquico em Sindicâncias, resta na Lei Complementar 893/01 uma 
única possibilidade, qual seja, a do assim conceituado recurso impróprio, 
denominado como "Representação" pela referida lei. 

Para analisar essa possibilidade, necessário se faz transcrever o 
dispositivo que a define: 

"Artigo 30 - Representação é toda comunicação a ato praticado 
ou aprovado por superior hierárquico ou funcional, que se repute 
irregular, ofensivo, injusto ou ilegal." 

§1°- ... 
§2º - A Representação contra ato disciplinar será feita somente 

após solucionados os recursos disciplinares previstos neste Regulamento 
e desde que a matéria recorrida verse sobre a ilegalidade do ato 
praticado. " 

Devemos ter, pois, como ponto de partida, que a Representação 
pode funcionar como recurso impróprio de ato disciplinar punitivo e 
como recurso ou delação de qualquer outro ato irregular, injusto, 
ofensivo ou ilegal praticado por superior. 

Pelas mesmas circunstâncias aduzidas no item anterior, não há que 
se falar em Representação como recurso disciplinar em Sindicâncias, já. 
Mais uma vez ressalto que não estou entrando no mérito de provimento 
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ou não do artifício, mas apenas de seu cabimento, que é perfeitamente 
admissível. 

Devo ressaltar que esse critério no juízo de admissibilidade é 
apenas o primeiro a ser feito pela Autoridade Administrativa, havendo 
outros a serem considerados antes do efetivo conhecimento da 
Representação e posterior decisão (como os critérios que entendemos, 
nos termos do RD, que ato disciplinar significa ato disciplinar punitivo. 
Acrescente-se que uma das condições de admissibilidade é a prévia 
impetração e conseqüente solução dos recursos disciplinares já tratados. 

Resta-nos, portanto, verificar se a representação como delação de 
um ato repudiável praticado por superior é cabível em Sindicâncias. 

Entendo que sim. Na verdade, a abrangência dada pelo artigo 30 do 
RD, talvez até acidental e que não sofre consideráveis restrições senão 
aquelas relativas a atos disciplinares punitivos, leva necessariamente a 
uma interferência no campo das Sindicâncias. 

Mais ainda, essa abrangência permite não só o ataque ao ato 
decisório mas também a decisões interlocutórias ou até mesmo à 
submissão do servidor militar a Sindicância. A fim de esclarecer melhor 
a minha argumentação, tomemos por exemplo a impetração de um Sd 
PM de Representação contra seu Crnt de Btl, atacando a instauração de 
Sindicância em seu desfavor, reputando tal ato corno injusto, ilegal, etc. 
Bem verdade que a experiência tem nos mostrado que a doutrina sobre 
sindicâncias tem invejável sedimentação entre os Oficiais, o que 
necessariamente importa em instauração abalizada dos procedimentos, 
sem que se verifique, como regra, abusos, ilegalidades, injustiças, etc, 
mas o ponto que aqui se discute é o cabimento e não o provimento do 
pleiteado. Em outras palavras, ainda que se tenha quase certeza de que a 
instauração de sindicância tenha sido adequada, a Autoridade superior à 
instauradora deverá conhecer a Representação e decidir sobre o 
pleiteado. 

Inúmeros outros exemplos podem ser imaginados, porém, para não 
me alongar muito, citarei apenas o ato decisório de Sindicância que 
delibere pela submissão do sindicado a processo regular (CJ, CD ou 
PAD). Notadamente, esse ato decisório não se enquadra em nossa 
definição de ato disciplinar para fins de recurso disciplinar, mas um ato 
disciplinar genérico, portanto atacável por Representação de legalidade, 
justiça, etc). 
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IV - REVISÃO DE SINDICÂNCIA 

Uma última possibilidade recursai em matéria de Sindicância na 
Polícia Militar do Estado de São Paulo está na revisão do feito, tratada 
pelo artigo 87 das I-16-PM, que textualmente traz: 

"Artigo 87 - Compete ao Comandante Geral, em última instância 
administrativa, a decisão sobre sindicâncias, quando for constatada 
ilegalidade no feito, de oficio, por qualquer autoridade ou por recurso 
do interessado." 

Note-se que esse dispositivo permite a reanálise do feito ''ex 
officio" ou por provocação do interessado e, neste caso, deve ser 
encarado como recurso, já que tem como objeto discutir a legalidade do 
feito, incorporando o efeito devolutivo em seu bojo. 

Muitos afirmarão que o presente remédio assemelha-se, "mutatis 
mutandis", à revisão criminal, rogando para o seu cabimento, por 
exemplo, a imposição de fato novo para a reanálise do episódio apurado. 

Todavia, entendo que essa comparação é equivocada, porquanto o 
texto acima reproduzido não condiciona o cabimento da revisão de 
sindicância a outro critério senão o da legalidade do feito, importando, 
como já afirmei, em verificação do efeito devolutivo. 

O Juízo de admissibilidade deste "recurso", como se conclui da 
simples leitura, está atrelado à questão da legalidade que adiante 
passaremos a definir. 

Por agora, basta-nos, para tornar clara a explanação, exemplificar o 
cabimento de Revisão de Sindicância. Caberia o remédio estudado, por 
exemplo, da decisão que determine a submissão de um Policial Militar a 
Conselho de Disciplina, conseguindo ele demonstrar que já sofreu 
reprimenda pelo fato apurado nos autos ou que na data da assinatura do 
ato decisório o Cmt de sua OPM fora designado para comandar 
interinamente o CPA ou CPI. 

Em suma, para o conhecimento do citado recurso, a ilegalidade do 
feito deve ser visível na cognição imediata da Autoridade a quem o 
remédio foi dirigido, ou, por outro lado, poderá haver o seu não -
conhecimento ou indeferimento de pronto por não apresentar condição de 
admissibilidade. 

Em última consideração neste item, devo lembrar que o ato 
passível de ataque por Revisão não se restringe ao ato decisório, vez que 
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assim não determina o dispositivo analisado, especificamente ao 
consignar "decisão final sobre sindicâncias" e não "decisão final de 
sindicâncias". Para muitos essa diferenciação é mero preciosismo, 
entretanto; notório é que a utilização de "sobre" permite a final 
manifestação acerca de toda e qualquer pendenga acerca do assunto 
tratado (sindicâncias), desde que fosse questionada a legalidade do ato 
praticado. Destarte, poderia intentar com o recurso em análise, por 
exemplo, o policial que, ao arrepio do que hoje prevê o rito das 
sindicâncias, fosse acusado no bojo do procedimento sendo concitado a 
oferecer suas razões defensivas. 

V - ATO IRREGULAR, OFENSIVO, INJUSTO OU ILEGAL 

Entrarei, agora, em seara perigosa e pouco explorada em nosso 
meio. Trata-se propriamente da tentativa de se diferenciar atos 
irregulares, ofensivos, injustos e ilegais, termos amplamente utilizados 
acima. 

a) ATO IRREGULAR 
Por ato irregular devemos considerar aquele que fere a regularidade 

imposta por norma, costumeira ou escrita, levando a um prejuízo ao 
paciente de tal ato. 

A Administração, para disciplinar sua vida quotidiana, vale-se da 
emissão de normas que, em nosso particular exemplo, ganham o título de 
instruções, portarias, notas de instrução e de serviço, ordem de serviço, 
etc, normas essas que vinculam todos os integrantes da Corporação. 

Pois bem, tais normas impõem uma certa regularidade nas 
atividades da Instituição, valendo dizer que todo o arcabouço encontrado 
configura-se em normas regulamentares da Corporação. 

O ato irregular, portanto atacável por Representação, configura-se 
destarte em afronta a essa ordem administrativa, devendo ser reparado, 
vez que não pode a Administração olvidar-se das normas que ela própria 
emite. Poderíamos dizer, em superficial análise, que pela nossa sujeição 
às normas impostas pelo Órgão a que pertencemos, a irregularidade 
constituir-se-ia em verdadeira ilegalidade. Em uma análise mais acurada, 
entretanto, não poderíamos aceitar tal comparação, porquanto o efeito da 

Revista A FORÇA POLICIAL São Paulo nº 35 jul/ago/set 2002 95 



norma regulamentar está aquém do da lei que se impõe a todos ("erga 
omnes"). 

Buscando exemplificar o ato irregular atacável por Representação 
em sindicâncias, podemos enunciar a Portaria que delegue a condução do 
feito a Subtenente PM. Não estaríamos, pois, diante de ilegalidade, mas 
de irregularidade, vez que a presidência de sindicância é determinada por t' 

norma instrutória, regulamentar, notadamente no § 4º do artigo 68 das I-
16-PM. 

Necessário esclarecer que, quando da exemplificação da expedição de 
termo acusatório em sindicância, apesar de se reportar a imposição das I-16-
PM, não estaríamos diante de ato irregular, mas ilegal, já não estaria sendo 
observado o devido processo legal para a imposição de sanção disciplinar, 
hoje somente viável por Procedimento Disciplinar, P AD, CD ou CJ. 

b) ATO OFENSIVO 
O ato ofensivo, parece-nos, não está propriamente atrelado às 

sindicâncias, particularmente como recurso, mas como uma atitude 
autônoma do paciente do ato, no intuito de reparar uma atitude 
perpetrada por seu superior, por ele considerada ofensiva, em qualquer 
aspecto (desdém, ironia, menoscabo, etc). 

Ainda que não se aproveite propriamente ao escopo deste trabalho, 
algumas considerações devem ser feitas acerca do ato reputado como 
ofensivo. 

Embora o juízo de valor tenha muito mais relação com a concepção 
do paciente do ato, esse subjetivismo encontra limites exatamente no 
dever de ação da Autoridade Administrativa. Em outras palavras, nflo 
pode ser tido como ofensivo o ato praticado em razão de comandamento 
regulamentar ou legal. 

Não pode ser reputado como ofensivo, por exemplo, o ato de 
instauração de um processo regular, já que, embora possa conspurcar a 
lhaneza do acusado, tem a Autoridade Instauradora o poder-dever de 
averiguar, provar e sancionar o transgressor. 

e) ATO INJUSTO 
Em muito se assemelha o ato injusto com o ato ofensivo, porquanto 

ambos dependem de um juízo de valor do destinatário do ato. 
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Entretanto, se para o ofensivo o limite é o dever de agir da 
Autoridade praticante do ato, o ato injusto tem como limite principal a 
discricionariedade da Autoridade Administrativa. 

Como regra, a injustiça sustentada de atos disciplinares tem como 
objeto a exacerbada pena aplicada ao caso, principalmente em casos de 
concursos de pessoas na prática de transgressões, onde não são raros os 
casos em que um dos autores sofre pena superior à do seu consorte. 

Exatamente por não conter a Sindicância ato punitivo em seu bojo, 
entendo que a discussão sobre esta espécie de ato perde a importância 
para os fins aqui propostos. 

Todavia, devo consignar que não é fácil o embate quando alguém 
reputa um ato como injusto, porquanto teremos critérios intrínsecos para 
a sustentação ou repúdio do ato praticado, resultando muitas vezes em 
sustentações abstratas que, por vezes, atingem até a filosofia moral. 

d) ATO ILEGAL 
Estamos agora diante do maior desafio. Chegamos ao momento de 

analisar o ato ilegal. 
Devo, neste ponto, buscar na doutrina a delimitação do ato ilegal, 

ou melhor, a configuração da legalidade como princípio norteador da 
atividade administrativa, por imposição do artigo 37 da Carta Magna; 
porém o farei de forma também sucinta, para não fugir do meu objetivo 
(discorrer sobre o cabimento de recursos em sindicâncias), até mesmo 
porque uma análise completa sobre esse princípio merece trabalho 
apartado, que resultaria em laudas e mais laudas de considerações. 

Iniciemos, pois, pelas palavras de Celso Ribeiro Bastos, "in" Curso 
de Direito Constitucional, 20ª edição/1999, Editora Saraiva, p. 325: 

"O princípio da legalidade é um dos sustentáculos fundamentais 
do estado de Direito. Embora este não se confunda com a lei, não há 
negar-se, todavia ser esta uma das suas expressões basilares. É nela que 
os indivíduos encontram o fundamento das suas prerrogativas, assim 
como a fonte de seus deveres .... 

De tudo ressalta que a Administração não tem fins próprios, mas 
há de buscá-los na lei, assim como em regra não desfruta de liberdade, 
escrava que é da ordem jurídica." 

Em conclusão do acima transcrito, temos a legalidade como a 
obediência estrita à lei, mas não só a ela. É necessário que, ao praticar 
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um ato administrativo, a autoridade tenha em mente que por legalidade 
deve entender não só a adaptação ao comandamento legal mas também a 
princípios éticos e profissionais que, se ofendidos, poderão sim importar 
em ilegalidade. 

Em outras palavras, o administrador deve primordialmente seguir a 
lei e, ao mesmo tempo, nortear sua atitude por valores incorporados na 
instituição a que pertence, valores esses de natureza profissional e moral, 
formando um verdadeiro sistema axiológico próprio. 

Devemos ressaltar, portanto, que a legalidade administrativa 
extrapola a própria lei e diferencia-se nitidamente daquela legalidade 
relativa ao cidadão, onde lhe é lícito fazer tudo que a lei não proíba. Para 
nós, a fiel obediência à legalidade deve levar à execução somente daquilo 
que a lei manda, mas não somente isto, deve haver a conformação com 
todo o sistema axiológico específico da Polícia Militar. 

Obviamente estou tentando demonstrar que a legalidade não está 
restrita em si, mas contamina também a outros princípios, como o da 
moralidade, o da impessoalidade, o da finalidade, etc. 

Apenas para ratificar minhas considerações, vejamos novamente o 
que nos ensina Celso Ribeiro Bastos ao transcrever Acórdão de lavra do 
Tribunal de Justiça de São Paulo (Op. Cit., p. 327): 

"O controle jurisdicional se restringe ao exame de legalidade do 
ato administrativo; mas por legalidade ou legitimidade se entende não só 
a conformação do ato com a lei, como também com a moral 
administrativa e com o interesse coletivo." 

Sendo mais prático, a delimitação de ilegalidade, necessária como 
requisito para a interposição de Representação ou de Revisão de 
Sindicância, está diretamente vinculada à lei, à moral administrativa, à 
finalidade do ato, enfim, a todos os requisitos que dão ao ato praticado o 
revestimento necessário a toda atividade administrativa: o interesse 
coletivo. 

Assim sendo, além do exemplo já citado de ilegalidade (termo 
acusatório em sindicância), teremos como ato ilegal a ser atacado a 
decisão final de sindicância que delibere pela submissão de Praça com 
mais de 10 anos de serviço a PAD, revestindo-se tal ato de ilegalidade 
por força da Lei Complementar 893/01 (ressalte-se que o ato de 
instauração do citado processo regular também será passível de ataque 
por representação). 
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VI - CONCLUSÃO 

Entendo que, com as considerações acima, chegamos a bom termo 
deste trabalho no sentido de afirmar que, atualmente, para as decisões 
referentes às Sindicâncias da Corporação, dois recursos são cabíveis: a 
Representação, de que trata a Lei Complementar 893/01, e a Revisão de 
Sindicância, de que trata as I-16-PM, esta somente proposta em face do 
CmtGPM. 

Não foi e não é meu objetivo, volto a ressaltar, esgotar o assunto ou 
impor entendimento acerca do objeto, mas apenas instigar o raciocínio e 
debate do tema. 

Vultus animi janua est! 
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XII. EFICÁCIA TEMPORAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 893, 
DE 09 DE MARÇO DE 2001, (INSTITUIU O NOVO 
REGULAMENTO DISCIPLINAR DA POLÍCIA MILITAR DO 
ESTADO DE SÃO PAULO) 

ANDERSON DURYNEK - lº Tenente da 
Polícia Militar do Estado de São Paulo e 
Bacharel em Direito pela Faculdade de 
Direito de São Bernardo do Campo. 

SUMÁRIO 

1. Considerações Preliminares; 2. Normas de Conteúdo Material e de Conteúdo 
Formal; 3. A Nova Lei e a Revogação de Normas Disciplinares; 4. O Regulaniento 
Disciplinar e as Inovações Normativas; 5. "Novatio Legis in Pejus "; 6. "Novatio Legis 
in Mellius "; 7. Fase de Adaptação e os Problemas de Eficácia Temporal do Novo 
Regulamento Disciplinar; 8. Conclusões. 

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

O ingresso no Ordenamento Jurídico da Lei Complementar nº .893, 
em 1 O de Março de 2001, diploma legal que instituiu o novo 
Regulamento Disciplinar, veio acompanhado de um elevado número de 
dúvidas e incertezas, ocasionando grande insegurança, principalmente 
em relação aos aplicadores da norma, detentores de criterioso senso 
disciplinador que anseiam pela absoluta compreensão diante do emprego 
de seus dispositivos legais. 

Tal circunstância, presente em todos os âmbitos das inovações 
legislativas, ganha acentuado grau de normalidade quando o legislador 
opta por não utilizar o recurso da "vacatio legis". Dá-se o nome de 
"vacatio legis" ao intervalo existente entre a data da publicação da norma 
e a data prevista para a sua entrada em vigor. O legislador costuma 
utilizar-se do referido recurso, ao entender que a necessidade de 
familiarização dos órgãos responsáveis por sua aplicação com o novo 
teor constante da norma publicada, exija a interposição de um lapso 
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temporal para o início de vigência da lei. Portanto, no específico caso da 
Lei Complementar em discussão, entendimento contrário teve o 
legislador. Estabeleceu que sua vigência iniciou na data de sua 
publicação (art. 89, Lei Complementar nº 893, de 09 de março de 2001). 
Assim sendo, todos os fatos inerentes ao conteúdo da nova lei que forem 
praticados a partir da data de sua publicação, encontram-se submetidos à 
nova sistemática disciplinar implementada. É a manifestação do princípio 
jurídico "tempus regit actum", segundo o qual a lei rege os fatos 
acontecidos durante a sua vigência. Portanto, a partir de sua entrada em 
vigor, qualquer incidente disciplinar que vier a acontecer estará 
subordinado às diretrizes legais instituídas pelo novo Regulamento. 

Surge, entretanto, com a entrada em vigor do novo Regulamento, a 
necessidade de se estabelecer critérios que orientem sobre sua incidência 
a fatos que lhe são anteriores, seja em relação aos seus efeitos, quando 
estes acabam por alcançar a vigência de dispositivos menos severos, seja 
em relação ao fluxo procedimental apuratório, quando o mesmo estiver 
subordinado à existência de sistemas jurídico-disciplinares distintos. 

O principal questionamento que aguarda a robustez de argumentos 
conclusivos, diz respeito sobre qual dos Regulamentos Disciplinares, o 
aprovado pelo Decreto nº 13.657, de 09 de novembro de 1943, ou o 
instituído pela Lei Complementar nº 893, de 09 de março de 200 l, 
deverá ser aplicado quando supostas transgressões disciplinares foram 
praticadas sob a vigência do primeiro, mas a fase apuratória ou a decisão 
da Autoridade Competente quanto ao enquadramento disciplinar, o tipo 
de pena a ser imposta e sua execução estenderam-se no tempo de tal 
forma que a lei em vigor passou a ser a segunda. 

Apreciemos o problema diante de um exemplo. Determinado 
policial militar infringiu norma administrativa quando em vigor o 
Regulamento Disciplinar aprovado pelo Decreto nº 13.657, de 09 de 
novembro de 1943. Sob a vigência do novo Regulamento Disciplinar 
(instituído pela Lei Complementar nº 893, de 09 de março de 2001 ), o 
policial militar apresentou defesa onde ficou plenamente comprovada sua 
ignorância em relação à norma que infringiu. A autoridade competente 
para a decisão final observou que, em relação ao primeiro Regulamento, 
a ignorância plenamente comprovada, desde que não atentasse contra os 
sentimentos normais de patriotismo, humanidade e probidade, era 
prevista como causa de justificação, e, dessa forma, deveria influenciar 
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no julgamento da transgressão (Art. 16, § 1 º, nº 1, RDPM/1943). 
Entretanto, o legislador, ao implementar a nova sistemática disciplinar, 
parece ter aderido completamente ao princípio "ignorantia juris neminem 
excusat". Tanto o fez que, ao enumerar taxativamente as causas de 
justificação (Art. 34, incisos, RDPM/2001 ), eliminou do rol a existência 
da ignorância, mesmo que plenamente comprovada. Aplicando-se o 
primeiro Regulamento, incidirá uma causa de justificação que 
inviabilizará a imposição de pena disciplinar. Aplicando-se o segundo, 
poder-se-á, no máximo, perquirir seja considerado o grau da culpa na 
imposição da sanção (Art. 33, RDPM/2001). Como deverá proceder a 
Autoridade Competente diante de situações que, como esta, se 
encontrarão presentes por longo período a partir de então? A Lei nova 
retroage, ou não, a sua eficácia para incidir sobre fatos anteriores? 

Torna-se importante indicar as soluções para o discutido problema, 
buscando-se evitar o cometimento de injustiças, ou ainda, a prática de 
atos viciados que acabam sobrecarregando a administração com 
procedimentos de natureza anulatória. Estamos convencidos de que, dia a 
dia, surgirão inúmeros questionamentos que promoverão a discussão 
científica, viabilizando o encontro de soluções técnicas para os mais 
variados casos. Com isso, demonstrar-se-á que a revolução normativa 
disciplinar ocasionada pela substituição regulamentar, produzirá duplo 
efeito comportamental, qual seja, o de realçar o espírito da disciplina, 
bem como o de estimular cada vez mais o empreendimento técnico na 
satisfação dos interesses institucionais com justiça. 

2. NORMAS DE CONTEÚDO MATERIAL E DE CONTEÚDO 
FORMAL 

O Regulamento Disciplinar, tanto o revogado como o atual, 
apresenta um conjunto de dispositivos cuja natureza varia de acordo com 
seu conteúdo. Ocorre que, quando um instituto normativo faz nascer um 
direito, acaba sendo previsível que se fará acompanhar também do 
mecanismo capaz de efetivá-lo. Dessa forma, o Regulamento Disciplinar 
descreve os comportamentos que o Estado entende como inconvenientes, 
bem como suas respectivas penas disciplinares, e ainda as formas de que 
se valerá para torná-las imponíveis. As primeiras são normas de conteúdo 
material ou substancial. As últimas, de conteúdo formal ou processual. 
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Diferenciar as normas, segundo seu conteúdo, em matena1s e 
formais, é o primeiro passo para se resolver problemas que envolvam a 
eficácia da lei no tempo. Para que se possa estabelecer uma efetiva 
diferença entre os dois tipos, basta compreender que as normas de 
conteúdo material encontram-se diretamente relacionadas ao universo de 
direitos e deveres que são delimitados pela Lei. Já as de conteúdo formal 
se relacionam à maneira que os mesmos direitos e deveres poderão ser 
exercidos. Um artigo de lei que descreve um comportamento exigível, ou 
que estabelece um tipo de pena, por exemplo, encontra-se afeto a direitos 
chamados substanciais, ou materiais. Já outra norma cujo conteúdo 
descreve o procedimento que deverá ser adotado na apuração de uma 
Transgressão Disciplinar, encontra-se envolvida com a forma de fazer 
valer o direito ou a obrigação, portanto, normas de conteúdo formal, ou 
processual. 

Estabelecida a diferença, cumpre retornar à questão fundamental da 
eficácia do novo Regulamento. Toda norma de conteúdo formal, ou 
norma de processo, vincula-se ao princípio geral do efeito imediato, que 
não se confunde com o princípio da retroatividade. Significa dizer que a 
nova lei valerá para o próximo ato processual e para os seguintes, sem 
que se necessite desconsiderar os atos processuais anteriormente 
praticados. São, portanto, válidos, todos os atos que até então foram 
praticados. Com o surgimento da nova lei, tais atos deverão incorporar os 
atos seguintes, que já serão produzidos em atenção ao inovado sistema. 
Ocorrendo dúvidas, busca-se o equacionamento das mesmas, segundo as 
regras estabelecidas pela nova lei, lembrando-se que as normas 
processuais são meios destinados ao alcance de um fim maior, e por esse 
motivo, não o afetando, dispensam qualquer discussão quanto à 
retroatividade. 

A discussão encontra vulto quando relacionada às normas de 
conteúdo material, cuja substituição legislativa pode vir em benefício ou 
em prejuízo do transgressor. Vários são os problemas que podem surgir, 
cumprindo ressaltá-los e apresentando a conveniente solução. Como 
proceder em relação aos fatos transgressionais revogados perante a nova 
lei? E o inverso, ou seja, fatos que passaram a incorporar o rol de 
transgressões disciplinares a partir da lei nova? E, finalmente, como agir 
em relação ao agravamento ou à atenuação sofrida pela nova sistemática 
disciplinar? 
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3. A NOVA LEI E A REVOGAÇÃO DE NORMAS DISCIPLI
NARES 

Como procederá a autoridade competente para a aplicação de 
penalidade administrativa, em relação aos fatos infringentes da norma 
que, em razão da entrada em vigor de nova legislação, deixaram de ser 
definidos como transgressões disciplinares? 

A inexistência de dispositivos legais que disciplinem as questões de 
eficácia da norma no tempo, permite a busca de princípios que orientem 
a necessária solução. Dessa forma, extraímos do conteúdo do artigo 2º, 
caput, do Código Penal, direcionamento que nos parece por demais 
acertado. 

O referido artigo disciplina que "ninguém pode ser punido por fato 
que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a 
execução e os efeitos penais da sentença condenatória". Assim sendo, 
parece-nos lógico acreditar que, praticada uma transgressão disciplinar, 
prevista como tal em determinada sistemática legislativa, o surgimento 
de nova lei que deixe de discipliná-la, deverá retroagir todos os seus 
efeitos para impedir que o referido comportamento venha a ser punido, 
ou continue prejudicando, através de seus efeitos, o autor da infração. 
Presumindo que a nova lei é mais perfeita que a anterior, pois, se não o 
fosse, inexistiria razão para a substituição, ela se consagra por manifestar 
a nova vontade da Administração, que demonstrou interesse em não mais 
punir determinado comportamento. 

Dessa forma, vale o exemplo do nº 9, do parágrafo único do artigo 
13, do RDPM/2001, que, dispondo ser transgressão disciplinar o ato de 
"utilizar-se do anonimato para fins ilícitos", acabou por revelar que a 
Administração não considera mais infração disciplinar o fato de "utilizar
se do anonimato para qualquer fim" (nº 2, do art. 13, RDPM/1943). 
Portanto, antes, a lei punia o uso do anonimato para qualquer finalidade, 
e atualmente, só para fins ilícitos. Decorre daí que, encontrando-se em 
curso procedimento apuratório de infração, cuja utilização do anonimato 
não venha relacionada a fins ilícitos, o referido procedimento deverá ser 
encerrado. 

Ainda assim, vale também o exemplo do nº 106, do parágrafo 
único do artigo 13, do RDPM/2001, que, dispondo ser transgressão 
disciplinar o ato de "negar-se a utilizar ou a receber do Estado 
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fardamento, armamento, equipamento ou bens que lhe sejam destinados 
ou devam ficar em seu poder ou sob sua responsabilidade", acabou por 
revelar que a Administração deixou de considerar como infração 
disciplinar o fato de seu servidor negar-se a receber vencimentos e 
alimentação (nº 127, do art. 13, RDPM/1943 - "negar-se a receber 
vencimentos, alimentação, fardamento, equipamento, ou outros objetos 
que lhe sejam destinados ou devam ficar em seu poder"). Portanto, a lei 
punia o servidor que se negasse a receber vencimentos e alimentação, e 
atualmente, não mais o faz. Decorrerá daí, à semelhança do exemplo 
anterior, que, encontrando-se em curso procedimento apuratório de 
infração onde se verificou existir negação ao recebimento de 
vencimentos ou alimentação, da mesma forma o referido procedimento 
deverá ser encerrado. 

Porém, os efeitos não terminam pelo encerramento de pro
cedimentos em curso. Como a lei nova retroage para fazer seus efeitos 
incidirem sobre fatos passados, ela valerá também para fazer cessar a 
execução de qualquer penalidade, ou ainda, no caso em que esta já tenha 
sido executada, impedirá, inclusive, suas conseqüências decorrentes, 
como, por exemplo, o cômputo da punição para influenciar a condição 
comportamental da praça. 

4. O REGULAMENTO DISCIPLINAR E AS INOVAÇÕES NOR
MATIVAS 

O surgimento de tipos descritivos tornando puníveis fatos que 
anteriormente não se definiam como infrações disciplinares, merece 
especial atenção, quanto à retroatividade ou não da nova lei, para 
alcançar condutas que antecedem sua entrada em vigor. 

O novo Regulamento, por exemplo, tornou punível a conduta de 
"deixar de corresponder a cumprimento de seu subordinado" (nº 45, 
parágrafo único do art. 13, RDPM/2001 ), circunstância não definida 
como infração disciplinar pelo regulamento anterior. O raciocínio de que 
se presume a lei nova mais perfeita não permitirá, nesta hipótese, que o 
atual regulamento retroaja sua força punitiva para aJcançar todos os 
servidores que deixaram de corresponder ao cumprimento de seus 
subordinados no passado. ---t 
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O princ1p10 aplicável nesta hipótese é o da absoluta irretroa
tividade da lei nova. E não poderia deixar de ser diferente, pois, não 
recriminado pelo sistema anterior, o comportamento não se fazia 
exigível. Somente a partir do momento em que a Administração, por 
intermédio da norma, demonstrou seu interesse em coibir tais condutas, é 
que elas se tornaram exigíveis. Portanto, as novas infrações disciplinares, 
implementadas pela atual sistemática, somente acarretarão punibilidade 
para os fatos futuros, ignorando os que se perderam no passado. 

Muitas foram as inovações trazidas pelo novo regulamento, 
ampliando consideravelmente o rol de infrações disciplinares. O pará
grafo único do artigo 13 do RDPM/2001 trouxe 132 itens, cada qual 
descrevendo comportamentos definidos como transgressões discipli
nares. Entre eles, podemos citar, como exemplos de fatos tornados 
puníveis pela lei nova, as condutas de "deixar de fiscalizar o 
subordinado que apresentar sinais exteriores de riqueza incompatíveis 
com a remuneração do cargo" (nº 28), de "deixar de comunicar a 
alteração de dados de qualificação pessoal ou mudança de endereço 
residencial (nº 70) e de "usar vestuário incompatível com a função" (nº 
121). 

E ainda, por intermédio do conteúdo previsto no nº 2 do parágrafo 
lº do artigo 12 do RDPM/2001, tornaram-se tipos descritivos de 
comportamentos exigíveis, aqueles constantes dos incisos do artigo 8º do 
Regulamento (35 incisos), que preconizam o rol de deveres éticos, 
emanados do universo de valores policiais militares, e que, uma vez 
violados, também autorizam imposição de pena disciplinar. Exemplos 
dessas inovações são o impedimento de "pleitear para si, por meio de 
terceiros, cargo ou função que esteja sendo exercido por outro militar do 
Estado" (inciso XVII) e a exigência de "atuar com eficiência e probidade, 
zelando pela economia e conservação dos bens públicos, cuja utilização 
lhe for confiada" (inciso XXXIII). 

5. "NOV ATIO LEGIS IN PEJUS" 

A nova lei, em muitos casos, manteve a definição anterior de vários 
fatos considerados infrações disciplinares, o que significa dizer que 
vários comportamentos inadequados continuaram passíveis de imposição 
de penalidade administrativa. Entretanto, em alguns dos referidos casos, 
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o legislador optou por agravar suas consequencias punitivas, gerando 
uma terceira hipótese de aplicação do novo regulamento disciplinar. 

Exemplifiquemos pelo caso do policial militar que, sem 
necessidade, disparou arma de fogo, quando ainda vigorava o 
regulamento disciplinar anterior (RDPM/1943). Segundo sua sistemá
tica, "disparar a arma por descuido ou sem necessidade" era falta 
disciplinar classificada como média (nº 48 do artigo 13). Conforme 
disciplina o novo regulamento (RDPM/2001), "disparar arma por 
imprudência, negligência, imperícia, ou desnecessariamente" (nº 96, 
parágrafo único do artigo 13) passou a ser classificada como falta grave. 
Dessa forma, dependendo da solução empregada em relação à 
retroatividade ou não na lei nova, as conseqüências da imposição puni
tiva serão distintas. Retroagindo-se à atual, teremos uma conseqüência 
mais grave do que se fosse aplicada a anterior. 

Portanto, em relação a este dispositivo específico, a nova lei 
revelou-se mais severa que a anterior ("novatio legis in pejus"). A 
solução para o problema deverá ser extraída do princípio constitucional 
previsto no artigo 5º, inciso XL, da Magna Carta, qual seja o de que "a 
lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu". Dessa forma, 
depreende-se que a vontade emanada do ordenamento jurídico é a de que 
fatos anteriores não devem ser agravados por leis que lhes são 
posteriores. Assim sendo, quando a nova lei se revela mais severa, não 
retroagirá seus efeitos, devendo ser aplicado o que dispunha a lei 
anterior. 

Então, no exemplo acima, a falta deverá ser classificada como 
média. No exemplo mencionado entre as Considerações Preliminares 
(item nº l ), a lei nova não poderá retroagir para impedir a interferência 
da causa de justificação. Ao contrário, a referida justificação deverá 
orientar a decisão da autoridade competente, ainda que o regulamento 
antigo esteja revogado. 

Outros exemplos de transgressões disciplinares que foram 
agravadas pelo novo regulamento: O RDPM/ 1943 considerava leve as 
condutas de "usar de violência desnecessária no ato de efetuar prisão (nº 
54, art. 13) e de "dirigir-se ou referir-se a superior de modo desres
peitoso" (nº 96, art. 13). O RDPM/200 l modificou-lhes a classificação 
para considerá-las graves (nº 2 - "Usar de força desnecessária no 
atendimento de ocorrência ou no ato de efetuar prisão (G)" e nº 36 -
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"Dirigir-se, referir-se ou responder a superior de modo desrespeitoso 
(G)", ambos do parágrafo único do artigo 13). 

6. "NOVA TIO LEGIS IN MELLIUS" 

Pode ocorrer que a nova lei mantenha determinado dispositivo, 
tornando seus efeitos mais favoráveis ao autor de uma infração 
disciplinar do que o eram em relação ao sistema do regulamento ante
rior. De alguma forma, em relação à transgressão praticada, a aplicação 
da lei nova favorece seu autor ("novatio legis in mellius"). Tendo sido a 
falta praticada em momento que antecede a vigência do novo regula
mento, qual seria a solução para o problema? 

Novamente a solução será encontrada em mecanismos legais 
constantes de lei que melhor disciplina a matéria, ou seja, o Código 
Penal. No parágrafo único, de seu artigo 2º, consta que "a lei posterior, 
que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, 
ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado". 
Extraímos, portanto, o princípio basilar de que a lei nova retroagirá para 
alcançar seus efeitos sobre fatos passados, desde que sua incidência 
beneficie o autor da infração disciplinar. 

Os efeitos da lei nova devem incidir, inclusive, sobre as 
conseqüências de fatos já punidos, assegurando aos seus autores a ate
nuação decorrente de sua aplicação. Como exemplo podemos sugerir a 
situação de um policial militar que introduziu bebidas alcoólicas no 
quartel, sem possuir a devida autorização, sob a disciplina do 
RDPM/1943, quando tal falta era classificada como grave (art. 13, nº 117 
- "introduzir bebidas alcoólicas ou entorpecentes em qualquer lugar sob 
jurisdição militar sem permissão da autoridade competente"). Segundo 
tal sistemática, a referida infração veio a ser punida com a pena de prisão 
(letra c, nº 1, art. 46), e dessa forma foi computada para interferir no 
comportamento militar da praça. Ocorre que a lei nova (RDPM/2001) 
atenuou a classificação da referida infração, passando a considerá-la de 
grau médio (parágrafo único do artigo 13, nº 91 - "introduzir bebidas 
alcoólicas em local sob administração policial-militar, salvo se 
devidamente autorizado"). Assim sendo, a disposição favorável 
retroagirá beneficiando o infrator, promovendo a submissão do fato às 
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vantagens oferecidas pela lei nova, alterando, inclusive, se for o caso, a 
própria classificação de seu comportamento militar. 

Outro exemplo se depreende do nº 115, do artigo 13 do 
RDPM/1943 ("Introduzir, distribuir, ler ou possuir como propaganda, 
sobretudo no quartel, repartição, estabelecimento ou estacionamento, 
publicações, estampas ou jornais subversivos ou que atentem contra a 
disciplina e a moral, quando isso não constituir crime"), cuja classifi
cação grave foi reduzida para leve, conforme podemos observar da 
análise do nº 118, parágrafo único do artigo 13, do RDPM/2001 ("ter em 
seu poder, introduzir ou distribuir, em local sob administração policial
militar, publicações, estampas ou jornais que atentem contra a 
disciplina, a moral ou as instituições"). 

7. FASE DE ADAPTAÇÃO E OS PROBLEMAS DE EFICÁCIA 
TEMPORAL DO NOVO REGULAMENTO DISCIPLINAR 

A mudança da sistemática disciplinar acarretará um longo período 
de adaptação, caracterizado pelo surgimento de inúmeras situações de 
ordem prática, que exigirão posturas técnicas das autoridades detentoras 
do poder de decisão. É o ônus do aprimoramento, condição sem a qual 
nenhuma instituição avançaria para atender os anseios de uma sociedade 
em constante mudança. E o ônus da transição é o acréscimo excessivo de 
trabalho. Por essa razão, todos os setores responsáveis pelas atividades 
relacionadas à aplicação do Regulamento Disciplinar encontrarão pela 
frente um período de elevada dedicação. Não bastará ter à mão apenas o 
novo regulamento, pois, além dos fatos futuros que demandarão sua 
aplicação, tornar-se-á necessário resolver as questões temporais relativas 
à sucessão das normas. 

Sabemos que, quanto à eficácia temporal da nova lei, o princípio 
relativo às normas de conteúdo material exige, como sinal de respeito aos 
ideais de justiça, a retroatividade em benefício do infrator. Por outro 
lado, se a lei asseverou dispositivos outrora mais brandos, não se cogita 
de sua retroatividade para alcançar fatos passados, nem mesmo aqueles 
cuja apuração ou execução estejam em curso. 

Portanto, toda vez que surgir um caso onde restar dúvidas acerca de 
qual dispositivo deva ser aplicado, o da nova lei ou não, necessário será 
avaliar qual deles, em relação ao outro, virá em beneficio do acusado, 
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nunca se esquecendo de que o raciocínio somente será válido para fatos 
anteriores à entrada em vigor do novo regulamento. Tal raciocínio 
auxiliará na solução dos casos em curso, contribuindo para que o ato 
decisório não se estabeleça com vícios, acarretando sua nulidade. 

Entretanto, para que se promova a melhor justiça, não podemos nos 
esquecer de que o passado dispõe de casos já encerrados que, fossem 
aplicados alguns dos dispositivos do presente regulamento, ocorreriam 
reais favorecimentos aos antigos infratores, motivo pelo qual tal situação 
deva ser considerada. 

Trataremos, inicialmente, da questão da coisa julgada. Verdadeiro 
fenômeno processual, a coisa julgada consiste na imutabilidade e 
indiscutibilidade das decisões terminativas que encerraram certo pro
cedimento. Sua existência garante a estabilidade das relações, pondo um 
fim nas discussões, e com isso restaurando o equilíbrio, atendendo, por
tanto, ao melhor interesse social. Nesse sentido, disciplinou o artigo 6º da 
Lei de Introdução ao Código Civil (LICC) que "a lei em vigor terá efeito 
imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido 
e a coisa julgada". 

Surge a questão, portanto, da necessidade de se rever fatos 
passados para adequá-los, segundo os efeitos advindos da aplicação do 
sistema regulamentar anterior, ao novo disciplinamento, atendendo 
interesses de favorabilidade, quando tais fatos já foram devidamente 
processados, e suas decisões encerraram coisa julgada. 

De fato, a regra, para a coisa julgada, é a da imutabilidade. Porém, 
em relação ao Direito Penal, fonte que inspira, através de seu sistema de 
princípios, o Direito Administrativo Disciplinar, por cuidar, ainda que em 
âmbitos distintos, de infrações e suas respectivas punições, a coisa 
julgada poderá vir a ser alterada (§ único, art. 2º, CP), visando beneficiar 
aquele que teve, pela nova lei, a gravidade de sua infração reduzida. Os 
efeitos passados não poderão ser modificados. Mas os efeitos 
promovidos pela decisão terminativa de fatos passados, que continuem 
influenciando o futuro, deverão ser atenuados em conformidade com o 
novo dispositivo. Tal circunstância deverá orientar também a esfera de 
aplicação do novo Regulamento Disciplinar, pois, além de atender um 
critério de justiça, denota submissão ao conjunto de valores éticos 
incorporados à sistemática da própria lei que o instituiu, vindo, acima de 
tudo, homenagear à "humanitatis causa". 
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Portanto, pedidos de revisão nesse sentido deverão ser conhecidos 
pela Administração. Embora a lei nova autorize, no artigo 62, o 
conhecimento de ofício, pelas autoridades competentes, das irregula
ridades relativas à aplicação de sanções, deverá prevalecer, no que se 
refere ao exercício da atividade de revisão, a provocação por via recur
sai. Isso porque a Administração possui outros interesses maiores, de 
caráter coletivo, que se encontrarão sobrepostos aos interesses particu
lares de cada componente de sua estrutura. Recomenda-se, portanto, que, 
em havendo interesse quanto à revisão de fatos passados, para que sejam 
atenuados frente aos dispositivos da nova lei, o policial militar 
interponha recurso hierárquico (nº 2, § único, art. 56), alegando a 
existência de fatos novos que modificarão os efeitos da decisão 
anteriormente tomada, para que o mesmo possa ser conhecido (§ 6º, 
artigo 58, RDPM/2001 ), expondo, após, o rol de benefícios que entende 
serem cabíveis frente ao novo disciplinamento da lei, e, finalmente, 
requerendo sua adaptação ao fato anteriormente punido. Cumpre lembrar 
que a prescrição (art. 85 e §§, RDPM/2001) impede a revisão pela 
Administração, depreendendo-se daí que as decisões sobre transgressões 
disciplinares cometidas no passado, cujo lapso temporal transcorrido 
entre a data de sua ocorrência e o dia de ingresso do recurso for igual ou 
superior a 5 (cinco) anos, não serão alteradas, mesmo em relação aos 
seus efeitos, por encontrar-se inepto o instrumento recursai. 

8. CONCLUSÕES 

Os problemas de eficácia no tempo envolvem direitos relativos aos 
dois sistemas jurídicos que se sucedem. O emprego de técnicas corretas, 
o bom senso e a adoção de critérios justos contribuem para que a fase de 
transição que lhes é peculiar, transcorra sem grandes conturbações. O 
exercício analítico, envolvendo a compreensão de ambos os sistemas, 
encontrar-se-á presente por considerável período, até que o regulamento 
revogado se transforme em referência histórica e permita reencontrar a 
lembrança de um período e de suas características peculiares. Da mesma 
forma, o atual regulamento inaugura um novo período, uma nova 
sistemática e, mais do que tudo, uma nova dinâmica na exigência de 
comportamentos, presumidamente mais bem relacionados às exigências 
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de uma sociedade mais aprimorada e mais enriquecida de conhecimentos 
acerca de seus direitos. 

Não obstante nos encontrarmos diante de um marco diferenciador 
para a história da Polícia Militar, frente às perspectivas dos efeitos que o 
novo regulamento acarretará no comportamento de toda uma 
Corporação, ressaltamos também a acertada invasão ao mundo dos 
valores éticos, corolário inafastável que, materializado sob a forma de um 
complexo de normas, contribuirá, indubitavelmente, para influenciar um 
resultado bem sucedido. 

Ainda que diante de uma preconcebida opinião, não poderia deixar 
de homenagear os integrantes do projeto que modificou nosso sistema 
disciplinar. Nele verifico encontrarem-se coesos os direitos fundamentais 
da pessoa humana, a devoção aos princípios da hierarquia e da disciplina, 
e a busca constante do melhor desempenho profissional, tudo isso 
enriquecido pela valorização da autoridade, e a conseqüente elevação de 
sua responsabilidade. 

Depositamos a crença em uma Corporação melhor, encerrando com 
a certeza de que, frente aos problemas aqui discutidos, prevalecerá a 
posição da autoridade descrita no inciso VII, do artigo 8º, do 
RDPM/2001, qual seja a de "ser justo na apreciação de atos e méritos 
dos subordinados". 
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XIII. LEGISLAÇÃO 

a. LEI ESTADUAL Nº 10.380, DE 24 DE SETEMBRO DE 1999 

Dispõe sobre o transporte gratuito e obrigatório de Policiais Militares fardados 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA: 

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo, 
nos termos do artigo 28, § 8º, da Constituição do Estado, a seguinte lei: 

Artigo 1 º - Todos os ônibus intermunicipais do Estado de São 
Paulo ficam obrigados a transportar gratuitamente, mesmo em pé, os 
Policiais Militares do Estado de São Paulo, desde que fardados, mediante 
simples identificação. 

Parágrafo único - O transporte de que trata o "caput" deste artigo 
será permitido em pé, desde que o número transportado não comprometa 
a segurança do veículo ou desobedeça a qualquer lei existente a respeito 
da matéria, sendo que, na existência de lugares para sentar, os Policiais 
Militares poderão ocupá-los, desde que não exceda a 03 (três) vagas por 
veículo. 

Artigo 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

São Paulo, 24 de setembro de 1999. 
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b. I-27-PM INSTRUÇÕES POLICIAIS MILITARES 
CONVÊNIOS - ALTERAÇÃO - FAZ. 

1. Considerando que atualmente as normas orientadoras da 
participação da Polícia Militar em convênios celebrados pelo Estado são 
estabelecidas por meio das I-27-PM. 

2. Considerando que, até o momento, essa Instrução não trata 
sistematicamente das providências preliminares à celebração desses 
acordos. 

3. Considerando que tal regulamentação, além de oferecer um 
roteiro orientador das providências a serem adotadas pelos diversos 
níveis organizacionais interessados em estabelecer colaborações, ensejará 
uma unificação procedimental útil a possibilitar maior transparência e 
eficiência dos trabalhos. 

4. Considerando ainda a necessidade de aperfeiçoar a atividade de 
controle e fiscalização da execução dos convênios já firmados, que 
atualmente é realizada de forma incipiente. 

5. Determino: 

1) Sejam inseridas as seguintes disposições nas I-27-PM: 

a. O Capítulo III-A: 

"Capítulo III-A 
Das etapas para celebração de Convênios 

Artigo 5º-A - Para a elaboração dos acordos de que trata o art. 2º 
desta Instrução, serão observadas as seguintes etapas: 

I - Iniciativa; 
II - Tratativas; e 
III - Análise pelo EM/PM. 
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Seção I 
Da Iniciativa 

Artigo 5º-B - A iniciativa consiste na propositura da parceria, que 
pode ser oferecida por qualquer OPM, mesmo que em decorrência de 
proposta formulada por terceiros interessados. 

§ 1 º - Na apresentação da propositura, a OPM interessada deverá 
observar os seguintes aspectos: 

a) ser juridicamente possível o objeto da colaboração pretendida, 
bem como que esteja situado no âmbito de suas atribuições, ou com 
direta influência nelas; 

b) estar a colaboração proposta de acordo com os princípios 
enumerados no § 1 º do artigo 2º desta Instrução; 

c) existir situação fática justificando a necessidade e conveniência 
da celebração do acordo; e 

d) estar a proposta compatibilizada com as políticas institucionais 
estabelecidas pelo Comando Geral. 

§ 2º - A proposta inicial deverá, preliminarmente, apresentar o 
seguinte conteúdo: 

a) a definição do objeto da colaboração; 
b) as obrigações que cada parte pretende assumir; 
c) apresentação de plano de trabalho para a colaboração 

pretendida; e 
d) se a colaboração ensejará encargos para o Estado, delimitando-

os. 
§ 3º - A proposta deverá ser autuada na forma regulamentar e será 

objeto de manifestação detalhada do órgão interessado demonstrando sua 
adequação às previsões deste artigo. 

Artigo 5º-C - A proposta inicial será encaminhada ao escalão 
hierarquicamente superior, que ficará incumbido de sua apreciação e 
remessa, por meio de canal hierárquico, ao Subcomandante PM - via 1 ª 
EM/PM. 

§ 1 º - O órgão da Polícia Militar que analisar a proposta de 
convênio e verificar não estarem atendidas as previsões do artigo 
anterior, procederá à restituição à origem para adequação, se possível, ou 
para arquivo do capeado. 
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§ 2º - A 1 ª EM/PM indicará ao Subcomandante PM, o Órgão de 
Direção Setorial (ODS) ideal para as tratativas, levando em consideração 
as atribuições estabelecidas pelo Decreto nº 44.447, de 24Nov99, que 
define a estruturação da Polícia Militar. 

Seção II 
Das Tratativas 

Artigo 5º-D - O Subcomandante PM designará um dos Órgãos de 
Direção Setorial (ODS) como responsável pelas tratativas, preparação do 
instrumento e instrução do processo com os documentos necessários, 
para o que estará autorizada, desde então, a utilização de canal técnico 
com a OPM proponente. 

§ 1 º - A designação do ODS responsável pelas tratativas será 
realizada de modo que o objeto principal da colaboração esteja 
relacionado com a sua área de atribuição. 

§ 2º - Na hipótese de versar o acordo sobre assuntos envolvendo 
atividade operacional de bombeiros, o Comando do Corpo de Bombeiros 
(CCB) exercerá as funções previstas neste artigo para o ODS. 

Artigo 5º-E - As tratativas consistirão nos ajustes tendentes a 
definir o conteúdo do acordo, adequando-o às políticas institucionais 
fixadas pelo Comando Geral. 

§ 1 º - As tratativas serão realizadas pelo ODS designado pelo 
Subcomandante PM, podendo ter o acompanhamento simultâneo da 
OPM proponente. 

§ 2º - Poderão ser admitidas, mediante requerimento ao 
Subcomandante PM, ou designadas como coadjuvantes do ODS, outras 
OPM interessadas na colaboração em razão de suas atribuições na 
estrutura organizacional da Corporação. 

Artigo 5º-F - Ao final das tratativas, será consolidada minuta de 
instrumento para a colaboração, por meio da qual serão detalhadamente 
delimitados seus termos de acordo com as disposições do Capítulo IV 
desta Instrução. 

§ 1 º - Por ocasião do encaminhamento da proposta de minuta, 
serão apresentados os documentos exigidos pelo Decreto nº 40.722, de 
20Mar96, observando-se as disposições aplicáveis do Capítulo V desta 
Instrução. 
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§ 2º - O processo será encaminhado pe]o ODS responsáve] pe]as 
tratativas ao Subcomandante PM, para análise pelo EM/PM nos termos 
do artigo 43 desta Instrução. 

§ 3º - Na contracapa do processo de convênio deverá ser afixado 
envelope resistente com o disquete de 3 W', contendo o arquivo da 
minuta do termo de convênio e de seus anexos, em formato compatível 
com programa editor de texto. 

Seção III 
Da Análise do EM/PM 

Artigo 5º-G - Por meio da análise do EM/PM, realizada na forma 
descrita na Seção III do Capítulo V desta Instrução, será a proposta 
submetida ao crivo superior quanto a legalidade, conveniência e 
oportunidade." 

b. Os artigos 43-A e 43-B: 
"Artigo 43-A - As propostas de acordos que já sejam autorizadas 

por decreto do Governador do Estado delegando competência ao 
Secretário da Segurança Pública não serão objeto de manifestação acerca 
de sua legalidade, motivo pelo qual terão apenas passagem pela 1 ª 
EM/PM para registro. 

Artigo 43-B - Saneado o processo no que se refere às providências 
da Po]ícia Militar, o Comando da Corporação o encaminhará à 
Assessoria Técnico-Policial da Secretaria da Segurança Pública. 

§ 1 º - Na hipótese de eventual restituição do processo por órgão da 
Administração estadual para adequações ou arquivo, o capeado dará 
entrada na 1 ª EM/PM, que procederá às adequações indicadas, ou, sendo 
necessário concurso de outros órgãos, remeterá o processo ao ODS 
envolvido. 

§ 2º - Realizadas as mudanças indicadas, o capeado será restituído 
pelo Comando Geral, via 1 ª EM/PM, ao órgão que as indicou para 
prosseguimento do processo." 

c. O artigo 44-A: 

"Artigo 44-A - Uma vez celebrado o acordo, a 1 ª EM/PM 
encaminhará cópia do instrumento ao ODS envolvido na sua celebração, 
o qual ficará encarregado da administração do respectivo convênio. 
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§ 1 º - Por administração do convênio, entende-se o conjunto de 
atividades tendentes a controlar a implementação prática dos termos e 
obrigações estabelecidos no acordo, de modo a buscar a eficiência dos 
trabalhos e evitar desvios de finalidade, sempre em vista do interesse 
público envolvido. 

§ 2º - Como encarregado da administração do convênio, o ODS 
deverá fiscalizar sua execução por meio de: 

a) relatórios periódicos enviados pelas OPM envolvidas na 
execução da colaboração; e 

b) visitas técnicas para avaliação do cumprimento das cláusulas 
acordadas. 

§ 3º - Dos controles acima, o encarregado do controle produzirá 
registros conforme determina o artigo 64 da Lei estadual nº 6.544/89, a 
serem submetidos anualmente à apreciação do Subcomandante PM. 

§ 4 º - No exercício da administração do convênio, o ODS poderá 
utilizar-se de canal técnico com as OPM envolvidas na execução do 
acordo, as quais deverão prestar o auxílio e informações necessárias." 

d. O artigo 45-A: 
"Artigo 45-A - A 1 ª EM/PM manterá registro de todos os 

convênios firmados pelo Estado envolvendo em sua execução órgãos da 
Polícia Militar, bem como o ODS responsável pela respectiva 
administração, por meio de banco de dados em base física e eletrônica." 

2) Os dispositivos abaixo passam a ter a seguinte redação: 
a. O artigo 1 º fica acrescido dos §§ 1 º e 2º: 

"Artigo 1º - ( ... ) 
§ 1 º - As normas destas Instruções aplicam-se aos Protocolos de 

Intenções, aos Consórcios Administrativos e aos Termos de Cooperação, 
no que couber. 

§ 2º - As sugestões para a adequação destas Instruções poderão ser 
encaminhadas pelo policial militar interessado diretamente à 1 ª EM/PM, 
por meio de ofício, fax ou correio eletrônico." 

b. O "caput" do artigo 21 e seus §§ 2º e 3º: 

"Artigo 21 - A cláusula "do controle e da fiscalização" destina-se a 
designar as pessoas que ficarão encarregadas de acompanhar diretamente 
a execução do convênio, denominadas representantes dos partícipes. 
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§ 2º - Estes representantes não se confundem com os 
representantes legais referidos nos arts. 8º e 1 O desta Instrução. 

§ 3º - A redação adequada para esta cláusula é a seguinte: 
"Os partícipes terão os seguintes representantes, encarregados da 

execução do presente Convênio: 
I - do ESTADO - _ (Diretor de ... , ou Chefe do ... , ou 

Comandante do ... ); e 
II - do __ ( designação do outro partícipe) - __ ( cargo do 

representante). " 
c. O artigo 43: 
"Artigo 43 - Depois de instruído na forma do artigo 5º-F desta 

Instrução, o processo será encaminhado ao Subcomandante PM, via 1 ª 
EM/PM, para as seguintes providências: 

I - a 1 ª EM/PM realizará análise relativamente à legalidade da 
proposta apresentada, além do previsto no inciso II deste artigo; e 

II - as demais Seções do EM/PM, cada uma em relação às suas 
atribuições regimentais, analisarão os aspectos de conveniência e 
oportunidade, considerando a compatibilidade de seus termos com a 
política institucional firmada pelo Comando Geral. 

§ 1 º - O Subcomandante PM poderá determinar manifestação de 
outro órgão da Polícia Militar, na qualidade de órgão técnico. 

§ 2º - Se o EM/PM conc]uir pela necessidade de realização de 
ajustes visando adequar a proposta, restituirá o processo ao ODS 
responsável pelas tratativas, indicando as providências a serem adotadas. 

§ 3º - Se a análise do EM/PM considerar a proposta ilegal, 
inoportuna ou inconveniente, o capeado será restituído ao ODS 
envolvido para reconsideração de seus termos ou arquivamento." 

d. O artigo 44: 
"Artigo 44 - Uma vez designado, na forma estabeleci-da na cláusula 

a que se refere o artigo 21 desta Instrução, caberá ao representante do 
partícipe a responsabilidade pelo acompanhamento da execução do 
acordo, adotando todas as providências para a resolução de 
intercorrências ou para que não haja solução de continuidade na 
execução da parceria. 

§ 1 º - Caberá ao representante do partícipe Estado: 
a) acompanhar diretamente a execução do acordo, determinando o 

que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, ou 
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solicitando providências quando as medidas necessárias extrapolarem 
suas competências; 

b) apresentar relatório de acordo com a periodicidade estabelecida 
pelo órgão administrador do respectivo convênio; 

c) adotar as providências iniciais para a prorrogação ou renovação 
do acordo, comunicando o ODS administrador com 6 meses de 
antecedência ao término da vigência; 

d) instruir procedimento administrativo quando verificar 
inconveniência ou inoportunidade na continuação do acordo, ou 
irregularidade na sua execução, instruindo-o com a documentação 
comprobatória necessária; e 

e) manter estreita comunicação com o administrador do convênio, 
comunicando, por meio de canal técnico, todas as intercorrências de 
relevo para o acordo." 

6. Objetivando facilitar a compreensão do processo de celebração 
de convênios, fica acrescentado o Anexo XI, contendo fluxograma 
ilustrativo das providências a serem adotadas. 

7. Estas alterações entram em vigor na data de sua publicação em 
Boletim Geral. 

Publique-se, cumpra-se. 

São Paulo, 15 de julho de 2002. 

ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES 
Cel PM Comandante Geral 
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XIV. JURISPRUDÊNCIA 

a. ACÓRDÃO - TJESP 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 84.629.0/5-
SÃO PAULO- JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS 

REQTE. ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS CRIMINALISTAS DO ESTADO DE 
SÃO PAULO -ACRIMESP. 
REQDO. CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA. 

Ato nonnativo do Conselho Superior da Magistratura. Regulamento da fase 
preliminar do procedimento dos juizados especiais criminais. Autorização aos juízes 
para tomar conhecimento dos termos circunstanciados elaborados por policiais 
militares. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Alegada ilegalidade do ato normativo. 
Ação proposta pela Associação dos Advogados Criminalistas do Estado de São Paulo -
Acrimesp. Preliminar de ilegitimidade ativa por ausência do requisito da pertinência 
temática. Carência decretada. Processo extinto. 

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, requerida pela 
Associação dos Advogados Criminalistas do Estado de São Paulo -
Acrimesp, objetivando a declaração de inconstitucionalidade do 
Provimento nº 758, de 12 de setembro de 2001, do Egrégio Conselho 
Superior da Magistratura, que "autorizau os juízes de direito a tomar 
conhecimento dos termos circunstanciados elaborados por policiais 
militares", com o intuito de regulamentar a fase preliminar do 
procedimento dos juizados especiais criminais, para os fins do disposto 
no artigo 69 da Lei 9.099/95, entendendo "por autoridade policial apta a 
tomar conhecimento da ocorrência lavrado o termo circunstanciado, 
encaminhado imediatamente ao Poder Judiciário, o agente do Poder 
Público investido legalniente para intervir na vida da pessoa natural, 
quando do policiamento ostensivo ou investigatório". 

Sustenta a inicial a ilegalidade do ato administrativo pela extensão 
do preceito constitucional de autoridade policial a policiais militares 
porque a polícia judiciária, segundo o artigo 140 da Constituição do 
Estado, é exercida pela Polícia Civil e que a prevalência desse ato poderá 
levar a situações nulas e, em razão delas, os advogados criminalistas 
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possam ficar submetidos "a prestar atendimento profissional até em vias 
públicas", além da preocupação de que "policiais militares poderão 
encaminhar as referidas ocorrências para dentro dos quartéis", impedindo 
ou dificultando o seu exercício. 

Indeferida a liminar, vieram informações do Exmo. Sr. Presidente 
do Tribunal de Justiça, levantando preliminar de ilegitimidade ativa da 
autora por ausência do requisito objetivo da denom~nada "pertinência 
temática", não afetando e nem refletindo o ato normativo na atuação 
profissional dos advogados criminais e, no mérito, sustentando a 
legitimidade do ato impugnado. 

A Procuradoria Geral da Justiça opinou pela decretação da carência 
e argüindo mais duas preliminares. Uma, porque, sendo o ato normativo 
secundário, apenas regulamentar, visando apenas interpretar disposições 
de norma legal existente, não envolvendo inconstitucionalidade mas, 
eventualmente, apenas ilegalidade, não se sujeita à jurisdição 
constitucional concentrada. Outra preliminar relativa à referência à 
Constituição Federal e legislação infra-constitucional, fugindo dos 
limites do controle concentrado no âmbito da jurisdição estadual, só 
admitido quando o confronto for direto entre Lei e Constituição do 
Estado. No mérito, invocando precedentes do Supremo Tribunal Federal 
(Adin 1494/DF), opinou pela improcedência da ação. 

É o relatório. 
A Constituição do Estado de São Paulo, artigo 90, é expressa ao 

afirmar a legitimidade, para o ajuizamento de ação direta de 
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estaduais ou municipais, ao 
Conselho de Seção Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil (inciso 
IV) ou, inciso V, "as entidades sindicais ou de classe, de atuação estadual 
ou municipal, demonstrando seu interesse jurídico no caso". 

O eminente Presidente do Tribunal de Justiça, em suas 
informações, muito apropriadamente lembrou que "somente o Conselho 
de Seção Estadual da OAB é que tem legitimação ativa universal para o 
ajuizamento de ações diretas de inconstitucionalidade, presumindo-se de 
modo absoluto, em face de suas próprias atribuições institucionais, a 
relação de pertinência quanto ao ato impugnado", de tal sorte que a 
requerente, Associação dos Advogados Criminalistas do Estado de São 
Paulo - Acrimesp, como entidade de classe de atuação estadual, e restrita 
aos advogados criminalistas, e que, por opção a ela se associam, não 
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demonstra, para o efeito de comprovação do requisito objetivo da relação 
de pertinência entre defesa do interesse específico do legitimado e o 
objeto da própria ação direta de inconstitucionalidade, como nos 
acórdãos do Supremo Tribunal Federal mencionados, RTJ 133/1.011 e 
153/428, e Adin 1.151-MG, Adin 1.096-RS, Adin 1.519-AL e Adin 
1.464-RJ, pois o ato normativo do Conselho Superior da Magistratura, 
consubstanciado no Provimento 758/2001, estabelece regra específica da 
esfera administrativa da magistratura, com orientação direta aos juízes, 
não se referindo e nem disciplinando a atividade profissional dos 
advogados. 

Nessas condições, impõe-se acolhida a preliminar, reconhecida a 
carência de ação e julgado extinto o processo, sem exame do mérito. 

Ante o exposto, julgo extinto o processo. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DOESTADO DE SÃO PAULO 

OLAVO SILVEIRA 
Relator 
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b. ACÓRDÃO - STF 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NR. 2618-
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS 

PROCED.: 
RELATOR: 
REQTE.: 
ADV.: 

PARANÁ 
MIN. CARLOS VELLOSO 
PARTIDO SOCIAL LIBERAL- PSL 
WLADIMIR SÉRGIO REALE 

REQDO.: CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO 
DO PARANÁ 

DECISÃO: - Vistos. O PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL, com 
fundamento nos arts. 102, I, a e p, e 103, VIII, da Constituição Federal, 
propõe ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de suspensão 
cautelar, do Provimento nº 34, de 28 de dezembro de 2000, da 
Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. A norma 
acoimada de inconstitucional tem o seguinte teor: Provimento nº 34, de 
28 de dezembro de 2000. Capítulo 18, Juizado Especial Criminal. Seção, 
2, Inquérito Policial e Termo Circunstanciado: "18/02/2001 A autoridade 
policial, civil ou militar, que tomar conhecimento da ocorrência, lavrará 
termo circunstanciado, comunicando-se com a secretaria do juizado 
especial para agendamento da audiência preliminar, com intimação 
imediata dos envolvidos .. " (Grifamos). O autor diz, inicialmente, que o 
ato impugnado, o qual possibilita o conhecimento de termos 
circunstanciados lavrados pela Polícia Militar, segundo o art. 69 da Lei 
9.099/95, não possui caráter regulamentar, dado que o referido 
dispositivo legal não prescreve que deva ser regulamentado, e, mesmo 
que o fizesse, a competência para tal ato seria do Poder Executivo, nos. 
termos do art. 84, IV, da Constituição Federal. Afirma, ainda, que o 
Provimento, no ponto indicado, tem o intuito de inovar o ordenamento 
jurídico estadual, atribuindo à Polícia Militar competência que não 
detinha, criando procedimento de Direito Processual Penal, sujeitando-se, 
portanto, ao controle concentrado, por se mostrar genérico e abstrato. 
Sustenta, mais, em síntese, o seguinte: a) afronta a competência 
legislativa federal, a teor do art. 22, I, da Constituição Federal, mormente 
porque a definição do modo de agir de um agente público para a 
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realização de ato cujo escopo é deflagrar a persecução penal revela-se 
como matéria de Direito Processual Penal; ademais, ha também 
vulneração ao princípio da legalidade, em face da edição de ato de 
natureza infralegal; b) ofensa à repartição constitucional de competências 
entre as polícias civil e militar, porquanto o art. 144, §§ 4º e 5º, da 
C.F./88, estabelece que compete à polícia civil as funções de polícia 
judiciária, enquanto que à polícia militar compete as funções de 
policiamento ostensivo e preservação da ordem pública; c) contrariedade 
ao princípio da repartição dos poderes, dado que não pode o Poder 
Judiciário editar norma que tenha por fim definir novas atribuições e 
competências às polícias civil e militar, que são órgãos vinculados ao 
Poder Executivo. Finalmente, sustentando a ocorrência do' fumus boni 
juris e do periculum in mora, especialmente porque os policiais militares, 
sem formação superior em Direito, não têm habilitação adequada para 
realizar a tipificação dos crimes, decidir pela incidência do procedimento 
da Lei 9 .099/95 e lavrar termos circunstanciados, pede o autor ''a 
concessão da medida cautelar liminar, inaudita altera pars, visando a 
suspensão, no ponto, do Provimento nº 34/00, de 28 de dezembro de 
2000, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná". (fl. 18). 
Solicitaram-se informações (fl. 126), na forma do art. 12 da Lei 9.868/99. 
O Exmo. Sr. Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Paraná, às fls. 
214/223, sustentou, em síntese, o seguinte: a) inadequação da via eleita 
(ação direta de inconstitucionalidade), uma vez que o ato impugnado, 
Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça, é provimento que 
"visa a uniformidade de procedimentos e, para tanto, interpreta, ou 
regulamenta, dispositivo de norma infraconstitucional. (fl. 217), não 
tendo efeito vinculante senão para os serventuários da justiça, certo que, 
sendo regulamentar o ato impugnado, não pode ser acoimado ele 
inconstitucional, resolvendo-se a questão no campo da legalidade, 
mediante o confronto com a legislação ordinária; b) constitucionalidade 
do ato impugnado, mormente porque o art. 69 da Lei nº 9.099/95, "ao 
dispor que o termo circunstanciado será lavrado pela autoridade policial, 
tão logo tome conhecimento da ocorrência, não afastou a possibilidade 
de a polícia militar ser assim considerada". (fl. 217); ademais, não sendo 
o termo circunstanciado inquérito policial, mas tão-somente comunicação 
de fato relevante à autoridade judiciária, não há por que atribuir à 
competência para lavrá-lo exclusivamente à polícia civil, vedando tal 
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Advogado:Geral da União, Dr. Gilmar Ferreira Mendes, às fls. 225/230, 
requer o não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade, ou, 
alternativamente, a sua improcedência. O Procurador-Geral da Repúbli
ca, Prof. Geraldo Brindeiro, opinou pelo não conhecimento da presente 
ação direta de inconstitucionalidade, e, se conhecida, pela sua improce
dência (fls. 232/235). Autos conclusos em 18 de abril de 2002. Decido. 
Destaco do parecer do ilustre Procurador-Geral da República, Professor 
Geraldo Brindeiro: "( ... ) 8. Afirma o autor que o Provimento n. 34/2000, 
de 28 de dezembro de 2000, da Corregedoria-Geral do Tribunal de Justi
ça do Estado do Paraná, não tem natureza regulamentar, e, se regulamen
to fosse, seria da competência do Poder Executivo. 9. Observa-se, sim, 
que o referido ato impugnado, apenas visou interpretar a legislação infra
constitucional. Logo, não tendo invocado no ordenamento jurídico, con
seqüentemente, não existe afronta ao princípio da legalidade (art. 5., II, 
CF). 1 O. Ademais, já existindo a lei, a questão só pode ser dirimida no 
campo da legalidade e não da inconstitucionalidade. 11. Poder-se-ia, sim, 
alegar que a expressão 'ou militar' contida no item 18.2.1., do Capítulo 
18, do Provimento nº 34/00, teria extravasado o que fora estabelecido na 
lei. Nesse caso, possível extravasamento revelado resolve-se no campo 
da legalidade. Descabe, na hipótese, portanto, discuti-lo em demanda 
direta de inconstitucionalidade. Nesse sentido, a decisão proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal na ADI n. 1.968-PE, relator o eminente Minis
tro MOREIRA ALVES (DJ de 04.5.01, p. 02, transcrição parcial): 'Ação 
direta de inconstitucionalidade. Dispositivos do Provimento n. 07, de 02 
de outubro de 1997, do Corregedor-Geral da Justiça e do Ato PGJ n. 093, 
de 02 de outubro de 1997, do Procurador-Geral de Justiça, ambos do Es
tado de Pernambuco. ( ... ) - Ademais, esse controle é regulado em leis 
federais e estadual, e se os textos atacados ultrapassarem o nelas estabe
lecido ou com elas entrarem em choque, estar-se-á diante de hipótese de 
ilegalidade, o que escapa do controle de constitucionalidade dos atos 
normativos. - O mesmo se dá se os dispositivos impugnados atentarem 
contra quaisquer normas de processo penal. Ação direta que, preliminar
mente, não é conhecida'. 12. É de se concluir, pois, que a presente ação 
direta de inconstitucionalidade não pode ser conhecida. No concernente 
ao mérito, também, não assiste razão ao Partido requerente, porquanto 
inexiste afronta ao art. 22, inciso I, da Constituição Federal, visto que o 
texto impugnado não dispõe sobre direito processual ao atribuir à auto-
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ridade policial militar competência para lavrar termo circunstanciado a 
ser comunicado ao juizado especial. Niio se vislumhra, ainda. nem mes
mo aji·onta ao disposto nos incisos IV e V, e f,\...,. 4º e 5º. do art. 144, da 
Constituiçéio Federal, em razéio de néio estar co,~figurada ofensa à repar
tiçâo constitucional de competências entre as polícias civil e militar, 
além de tratar. cspec(ficamente, de segurança nacional. 13. Ressalte-se, 
outrossim, que a Lei n. 9.839, de 27 de setembro de 1999, ao acrescentar 
o artigo 90-A à Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, dispôs em seu 
art. 2º: 'As disposições desta Lei não se aplicam no âmbito da Justiça 
Militar'. Ante o exposto, opino no sentido do não conhecimento da pre
sente ação direta de inconstitucionalidade, e prejudicado, portanto, o pe
dido de medida liminar. Se conhecida a ação, o parecer é no sentido da 
sua improcedência. ( ... ) "(tls. 234/235) Está correto o parecer. O ato 
normativo impugnado não é um ato normativo primário, mas secundário, 
interpretativo de lei ordinária, a Lei nº 9.099, de 1995. A questão, pois, 
não é de inconstitucionalidade. Se o ato regulamentar vai além do conte
údo da lei, pratica ilegalidade. Destaco da decisão que proferi na ADin 
1.875-DF: "( ... ) A duas, porque o objeto da ação é ato regulamentar, as
sim ato nonnativo secundário, que regulamenta disposições da Lei n. 
5.010/66. A questão assim posta, portanto, não seria de inconstitucionali
dade: se o ato regulamentar vai além do conteúdo da lei, pratica ilegali
dade. No despacho que proferi negando seguimento à ADin 1.547-SP, 
aforada pela ADEPOL e que teve por objeto dispositivos do Ato 098/96, 
do Ministério Público do Estado de São Paulo, asseverei: '( ... ) O ato 
nom1ativo impugnado nada mais é do que ato regulamentar, assim ato 
normativo secundário, que regulamenta disposições legais, normas cons
tantes da Lei Complementar estadual nº 7. 734, de 26 de novembro de 
1993, da Lei federal nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 (Lei Orgânica 
Nacional do Ministério Público) e da Lei Complementar federal nº 75. de 
20 de maio de 1993 (Lei Orgânica do Ministério Publico da União). A 
questão assim posta, não é de inconstitucionalidade. Se o ato regulamen
tar vai além do conteúdo da lei, pratica ilegalidade. No voto que proferi 
na ADin 589- DF, lembrei trabalho doutrinário que escrevi sobre o tema 
-- 'Do Poder Regulamentar', RDP 65/39 - em que registrei que, em certos 
casos, o regulamento pode ser acoimado de inconstitucional: no caso, por 
exemplo, de não existir lei que o preceda, ou no caso de o Chefe do Po
der Executivo pretender regulamentar lei não regulamentável. Todavia, 
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regulamento pode ser acoimado de inconstitucional: no caso, por 
exemplo, de não existir lei que o preceda, ou no caso de o Chefe do 
Poder Executivo pretender regulamentar lei não regulamentável. 
Todavia, existindo lei, extrapolando o regulamento do conteúdo desta, o 
caso é de ilegalidade. Decidiu, então, o Supremo Tribunal Federal, na 
citada ADin 589- DF, por mim relatada: Constitucional. Administrativo. 
Decreto regulamentar. Controle de constitucionalidade concentrado. I. -
Se o ato regulamentar vai além do conteúdo da lei, pratica ilegalidade. 
Neste caso, não há falar em inconstitucionalidade. Somente na hipótese 
de não existir lei que preceda o ato regulamentar, é que poderia este ser 
acoimado de inconstitucional, assim sujeito ao controle de 
constitucionalidade. II. - Ato normativo de natureza regulamentar que 
ultrapassa o conteúdo da lei não está sujeito à Jurisdição constitucional 
concentrada. Precedentes do STF: ADINs 311 - DF e 536 - DF. III. -
Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida. (RTJ 137 /1100). Na 
ADin 1347-DF, Relator o eminente Ministro Celso de Mello, o Supremo 
Tribunal Federal decidiu que o eventual extravasamento, pelo ato 
regulamentar, dos limites a que se acha materialmente vinculado poderá 
configurar insubordinação administrativa aos comandos da lei. Mesmo 
que desse vício jurídico resulte, num desdobramento ulterior, uma 
potencial violação da Carta Magna, ainda assim estar-se-a em face de 
uma situação de inconstitucionalidade meramente reflexa ou oblíqua, 
cuja apreciação não se revela possível em sede jurisdicional concentrada. 
(DJ de 01.12.95). Nas ADins 708-DF, Relator o Sr. Ministro Moreira 
Alves (RTJ 142/718) e 392-DF, Relator o Sr. Ministro Marco Aurélio 
(RTJ 137 /75), outro não foi o entendimento da Corte. ( ... ) 'No voto que 
proferi no RE 189.550-SP, de cujo acórdão me tornei relator, rememorei 
a jurisprudência da Casa no sentido acima exposto, portando referido 
acórdão a seguinte ementa: 
'EMENTA: CONSTITUCIONAL. COMERCIAL. SEGURO 
MARÍTIMO. REGULAMENTO. REGULAMENTO QUE V AI ALÉM 
DO CONTEÚDO DA LEI: QUESTÃO DE ILEGALIDADE E NÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE'. Decreto-lei nº 73, de 21 de novembro 
de 1963. Decretos n.s 60.459/67 e 61.589/67. I. - Se o regulamento vai 
além do conteúdo da lei, ou se afasta dos limites que esta lhe traça, 
comete ilegalidade e não inconstitucionalidade, pelo que não se sujeita, 
quer no controle concentrado, quer no controle difuso, à jurisdição 
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constitucional. Precedentes do STF: ADins 536-DF, 589-DF e 311- DF, 
Velloso, RTJ 137/580, 137/1100 e 133/69; ADin 708-DF, Moreira 
Alves, RTJ 142/718; ADin 392-DF, Marco Aurélio, RTJ 137/75; ADin 
1347- DF, Celso de Mello, DJ. de 01 de dezembro de 1995. II. - R.E. não 
conhecido. Do exposto, nego seguimento à ação. ( ... ) "Assim posta a 
questão, nego seguimento à ação". 

Publique-se. 

Brasília, 03 de maio de 2002. 

Ministro CARLOS VELLOSO 
Relator 
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e.ACÓRDÃO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 74.716.0/4 -
SÃO PAULO. 17.358. - TRANSPORTE GRATUITO DE POLICIAIS 
MILITARES EM ÔNIBUS - LEI ESTADUAL Nº 10.380 DE 24/09/99 

REQTE.: FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE RO
DOVIÁRIO DO SUL E CENTRO OESTE DO BRASIL. 
REQDA.: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO. 

Ação Direta de Inconstitucionalidade - Lei Estadual nº 10.380, de 24 de 
setembro de 1. 999, que se obriga todos os ônibus intermunicipais a 
transportar, gratuitamente, mesmo em pé, os Policiais Militares do Esta
do de São Paulo, desde que fardados, mediante simples identificação -
Ajuizamento por Federação com base de atuaçcio em diversos Estados e 
integrada por sindicatos natureza variada, incluindo transporte de pas
sageiros, cargas, rodoviários, veículos de cargas e empresas de gara
gens - Ilegitimidade ativa de parte reconhecida - Aplicação do disposto 
no artigo 90, inciso V, da Constituição Estadual - Legitimação de enti
dades sindicais ou de classe, de atuação estadual ou municipal, apenas 
se demonstrado o seu interesse jurídico na açtio direta de inconstitucio
nalidade contra lei ou ato normativo estadual ou municipal contestado 
em face da Carta Paulista - Processo extinto sem apreciação do mérito 
(artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil), com revogação da 
preliminar. 
1. A Federação das Empresas de Transporte Rodoviário do Sul e 
Centro Oeste do Brasil, entidade sindical com base territorial nos Estados 
de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso do Sul e Bra
sília-DF, com fundamento no artigo 74, inciso VI, da Constituição do 
Estado de São Paulo e artigos 177, VI, 667, V e seguintes do Regimento 
Interno deste Tribunal, ajuizou ação direta de inconstitucionalidade da 
Lei Estadual nº 10.380, de 24 de setembro de 1.999, de iniciativa parla
mentar, promulgada pelo Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislati
va do Estado de São Paulo, obrigando todos os ônibus intermunicipais a 
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intermunicipais a transportar, gratuitamente, mesmo em pé, os Policiais 
Militares do Estado de São Paulo, desde que fardados, mediante simples 
identificação. 

Sustenta-se, em síntese que a Assembléia Legislativa Estadual ao 
promulgar o referido diploma legal extrapolou as suas funções, invadindo 
a competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo Estadual para 
tratar da matéria, conforme se extrai do estabelecido pelos artigos 5º, 
120, "caput" e 159, §único, todos da Constituição Federal. 

O requerimento de liminar foi deferido (fls.43). 
O Presidente da Assembléia Legislativa prestou as informações 

requisitadas (fls.58/73). Em preliminar, destacou a ilegitimidade da 
requerente, entidade de âmbito federal, para figurar no pólo ativo da 
presente ação, nos termos do disposto no artigo 90, inciso V, da 
Constituição Federal. Ainda preliminarmente, aduziu a ausência de 
interesse jurídico da requerente na obtenção da tutela jurisdicional 
(fls.63/65), bem como a falta de comprovação do seu registro no 
Ministério do Trabalho (fls.66/67). No mérito, sustentou não existir 
qualquer vedação para que o Poder Legislativo disponha sobre a matéria 
em exame, posto que não é da iniciativa exclusiva do Poder Executivo. 
Postulou a extinção do feito sem apreciação do mérito, ou, caso superada 
a matéria preliminar, a improcedência da ação (fls.72/73). 

A Procuradoria Geral do Estado apresentou manifestação (fls. 
98/99), destacando o seu desinteresse na defesa do ato impugnado. 

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo acolhimento da 
matéria preliminar, extinguindo-se o feito por ilegitimidade ativa de 
parte, ou, em hipótese diversa, a procedência da ação, posto que, a 
isenção de tarifa contemplada pela lei em exame somente poderia ser 
concedida por ato de iniciativa do Poder Executivo (fls.103/11 O). 
2. A Procuradoria Geral do Estado é o árbitro do próprio interesse e, 
se este não existe, poderá deixar de se manifestar no processo. 

Neste sentido já houve reiterados pronunciamentos do E. 
Plenário, consoante se verifica dos v. arestos constantes das Adins nº 
29.771-0, Rei. Des. Carlos Ortiz; 26.370, 28.342, 29.440, 31.518, 30.461, 
Rei. Des. Oetterer Guedes; 28.437, Rei. Des. Denser de Sá; 20.487, 
30.720, Rei. Des. Dirceu de Melo; 19.506, Rei Des. Viseu Junior; 
14.258, Rei. 14.258, Rei. Des.Weiss de Andrade; 24. 918, 25.412, 
27.575, 30.121, Rei. Des. Ney Almada; 20.068, Rei. Des. Salles 
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Penteado; 22.809, 25.115, 26.874, Rei. Des. Djalma Lofrano; 25.438, 
Rei. Des. Lair Loureiro; 20.893, 29.740, Rei. Des. Hermes Pinotti; 
25.425, Rei. Des. Márcio Bonilha; 23.008, 23.627, Rei. Des. Djalma 
Lofrano; 22.618, 24.81 O, 27 .655, ReJ. Des. Álvaro Lazzarini; 30.312, 
Rel. Des. Cuba dos Santos; 24.602, Rel. Des. José Cardinale; 24.853, 
29.123, Rei. Des. Nélson Schiesari; 30.997, Rel. Des. Nélson Fonseca; 
27.654, Rei. Des. Gentil Leite, entre outros. 

Assim, a circunstância de não se manifestar, por ausência de 
interesse, não constitui sequer irregularidade. 
3. A Constituição Federal, ao tratar da organização da justiça nos 
Estados, outorgou competência a entes para instituição de representação 
de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou 
municipais, frente à Carta Estadual, vedando, contudo a atribuição de 
legitimação para agir a um único órgão. 

Observando a este comando, a Constituição do Estado de São 
Paulo, no artigo 90, prescreve que: "São partes legítimas para propor 
ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estaduais ou 
municipais, contestados em face desta Constituição ou por omissão de 
medida necessária para tornar efetiva norma ou princípio desta 
Constituição, no âmbito de ser interesse". Ao enumerar as entidades 
legitimadas, o inciso V prescreve: "as entidades sindicais ou de classe, de 
atuação estadual ou municipal, demonstrando seu interesse jurídico no 
caso". 

Ora, relativamente à Federação das Empresas de Transporte 
Rodoviário do Sul e Centro-Oeste do Brasil dois obstáculos existem ao 
reconhecimento de sua legitimidade para figurar no pólo ativo desta ação 
direta de inconstitucionalidade. 

Com efeito. 
Na hipótese dos autos, no entanto, a requerente não possui 

atuação exclusiva no âmbito estadual ou municipal, conforme a exigência 
do dispositivo constitucional, configurando este o primeiro obstáculo ao 
reconhecimento de sua legitimidade para a presente demanda. 

O Estatuto da requerente, que instruiu a petição inicial (fls. 
12/26), evidencia que a sua base territorial cinge-se aos "Estados de São 
Paulo, Paraná, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso do Sul e Brasília 
(Distrito Federal)", ou seja, não ostenta legitimidade para intentar esta 
ação direta de inconstitucionalidade. 
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Nem se argumento no sentido de que o âmbito de atuação da 
requerente, definido no seu Estatuto (fls. 12), também abrange a esfera 
estadual como exige a Carta Paulista. Efetivamente, consoante destaca a 
douta Procuradoria "essa regra, é bem de se ver, não comporta 
interpretação extensiva que autorize a inclusão das Federações, que são 
entidades sindicais de âmbito nacional ou interestadual, no rol dos co
legitimados à propositura de ADin perante o Tribunal de Justiça" (sic -
fls. 105). 
4. Mas, ainda que superada a ilegitimidade ativa existente, outro 
obstáculo existe ao exame do mérito da pretensão. 

O Colendo Supremo Tribunal Federal, ao analisar a legitimidade 
de entidades de classe para o ajuizamento de ações diretas de 
inconstitucionalidade, procurou deixar assentada a idéia de um interesse 
comum entre a organização de classe para os fins do artigo 103 da 
Constituição Federal. 

Assim, como observa Gil mar Mendes trazendo à colação v. do 
Excelso Pretório, que "não se configurariam como entidades de classe 
aquelas instituições que são integradas por membros vinculados a 
extratos sociais, profissionais ou econômicos diversificados, cujos 
objetivos, individualmente considerados, revelam-se contrastantes" 
(Ação direta de inconstitucionalidade nº 108, Rei. Min. Celso de Mello, 
"in" "Jurisdição Constitucional", pág. 138 e nota 63). 

A reunião de entidades de categorias diversas, assim, não 
configura, como decorrência, entidade de classe. 

Na espécie dos autos, como demonstra o documento de fl. 12, a 
Federação autora é integrada por Sindicatos que congregam empresas de 
Transportes de Passageiros, Transportes de Cargas, Transportes 
Rodoviários, Sindicato das Empresas de Veículos de Cargas e das 
Empresas de Garage, não podendo, portanto ser havida como 
representante de determinada classe, como exigido no artigo 90, inciso 
VI, da Constituição do Estado de São Paulo. 

É preciso considerar que a jurisprudência do Colendo Supremo 
Tribunal Federal exige que o "objeto da ação de inconstitucionalidade 
guarde relação de pertinência com a atividade da representação da 
confederação ou entidade de classe de âmbito nacional (Adins nºs 202, 
Rei. Min. Sepúlveda Pertence, nº 159, Rei. Min. Octávio Gallotti; nº 893, 
Rei. Min. Carlos Velloso", ob. cit, pág. 140). 
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Manifesta, desta forma, a ilegitimidade da requerente para deduzir 
a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, razão pela qual a 
preliminar argüida pelo requerido (fls. 61/62) comporta acolhimento, 
impondo-se, em decorrência, a extinção da ação sem apreciação do 
mérito. 

Ante ao exposto, julga-se extinta a presente Ação Direta de 
Inconstitucionalidade promovida pela Federação das Empresas de 
Transporte Rodoviário do Sul e Centro-Oeste do Brasil contra ato 
legislativo promulgado pela Assembléia Legislativa do Estado de São 
Paulo (Lei n. 10.380, de 24 de setembro de 1.995), com fundamento no 
artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil, revogando-se a 
liminar concedida pelar. decisão de fls. 40/43 e 51 ). 

Vistos, relatos e discutidos estes autos de AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI nº 074.716-0/4-00, da Comarca 
de SÃO PAULO, em que é requerente FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS 
DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO SUL E CENTRO-OESTE 
DO BRASIL, sendo requerido o PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

ACORDA, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo, por votação unânime, julgar extinto o processo, sem exame 
do mérito, de conformidade com o relatório e voto do Relator, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 

Participaram do julgamento os Desembargadores LUÍS DE 
MACEDO, VISEU JÚNIOR, GENTIL LEITE, DANTE BUSANA, 
DENSER DE SÁ, MOHAMED AMARO, LUIZ TÂMBARA, FLÁVIO 
PINHEIRO, GILDO DOS SANTOS, FORTES BARBOSA, SINÉSIO 
DE SOUZA,. THEODORO GUIMARÃES, MENEZES GOMES, 
PAULO FRANCO, BARBOSA PEREIRA, RUY CAMILO, MATTOS 
FARIA, ERNANI DE PAIVA, MUNHOZ SOARES, LAERTE NORDI 
e SOUSA LIMA. 

São Paulo, 19 de junho de 2002. 

NIGRO CONCEIÇÃO 
Presidente e Relator. 
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