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CAPA: Odilon Aquino de Oliveira. Nasceu em Lorena - SP, a 07 de setembro 
de 1904, filho de JosC de Oliveira Junior e de D. Angela Aquino de Oliveira. 
Alistou-se na Forga Kblica do Estado de Siio Paulo em 10 de fevereiro de 1922, 
no Corpo Escola. 
Cinco meses ap6s seu ingresso, tendo eclodido a sedisiio de Mato Grosso, liderada 
pel0 General Clodoaldo da Fonseca, foi mobilizado pel0 Governo Federal para, 
incorporado a forqas do ExCrcito, barrar o avanco dos rebeldes pela regiiio de 
Jupii, i s  margens do rio Parani. A rendislo dos revoltosos resultou no registro 
dos primeiros elogios em seus assentamentos. 



A 05 de julho de 1924, deflagrado o movimento revolucion~o em Siio Paulo, 
Odilon conseguiu, com seus colegas da Escola de Oficiais, evadir-se do reduto 
rebelde da Luz e juntar-se Bs forqas de resistgncia legalista, participando, desde 
as primeiras horas, da defesa da Secretaria da Justiqa e Seguranqa e depois do 
Paldcio dos Campos Eliseos. Com a retirada das for~as do governo para Guaialina, 
participou das operaq6es de retomada da cidade, o que se completou a 28 de 
julho, com a retirada das forc;as revoltosas, sob o comando de Miguel Costa, rumo 
ao sul. Ainda como Cadete recebe sua primeira condecoraqiio - a "Medalha da 
Legalidade", por expor sua vida em defesa da ordem constitucional e das 
autoridades constituidas. Foi declarado Aspirante a Oficial a 06 de novembro de 
1924. Promovido a 2" Tenente a 16 de janeiro de 1925 e a lo Tenente a 13 de 
outubro do mesmo ano. A 3 1 de julho de 1926 seguiu para o teatro de operaq6es 
no Estado de Goids, atuando no planalto central, Bahia e Minas Gerais em 
operaq6es de perseguiqb B coluna Miguel Costa-Prestes. Atuou, a partir de 19 
de outubro, no comando de uma Companhia do Batalhiio Misto, na regiiio do 
pantanal mato-grossense, que cruzou em longas e estafantes caminhadas a pC e a 
cavalo, em perseguiqiio aos rebeldes que, por fim, internaram-se na Bolivia. A 04 
de janeiro de 1927 foi desligado do Batalhiio Misto e retornou a SP, chamado para 
prestar exames tkcnicos e de salide para fins de promoqiio a Capitiio. Por essa 
ocasiiio o Comando elogiou-o "calorosamente" por ser " ... sempre distinguido por 
seus Chefes, com o desempenho das mais importantes, delicadas e dificeis missdes". 
Irrompida a Revoluqiio de 30, seguiu para Itmark, integrando o Estado-Maior da 
For~a  Pliblica em operaq6es naquela regiiio. Com a vitdria da revoluqiio, regressou 
a SP. Inconformado com o tratamento desigual e discriminatdrio aplicado pelos 
ocupantes a Siio Paulo, foi afastado de suas funq6es militares, como Comandante 
do 4" Esquadriio do RC, sendo-lhe atribuidas funqBes de Delegado de Policia em 
alguns dos rinc8es mais distantes do Estado: Xiririca (hoje El Dorado Paulista), 
Ribeirbpolis, Itaporanga, Rio das Pedras, TremembC e outras. 
Essa longa peregrinaqiio, sem sujeiqiio imediata B autoridade militar e sem nenhum 
controle por parte dos Brgiios policiais superiores, deu-lhe, no dizer de Gualter 
Godinho, excepcional liberdade de movimento, o que lhe permitiu participar, a 
partir de dezembro de 1930, de toda a prepara~iio do movimento que eclodiria a 
09 de julho de 1932. 
Participa do levante dos Oficiais da Forqa, a 28 de abril de 193 1, para deposiqiio 
do Interventor Joiio Alberto e investidura de um "civil e paulista" no governo 
paulista, no primeiro gesto de rebeliiio coletiva contra a ditadura em Siio Paulo. 
Desarticulado o protesto, Odilon omite-se a prisiio em massa da oficialidade e 
prefere desertar para prosseguir, agora na clandestinidade, na resistencia ditadura, 
realizando a ligaqiio entre os Oficiais recolhidos aos presidios de TaubatC e da 



Imigraqiio e os civis e militares comprometidos com o movimento mas que, nlo 
identificados, haviam permanecido em liberdade. 
A 25 de julho de 193 1, em virtude da queda do Interventor Jolo Alberto, assume a 
interventoria o Ministro Laudo Ferreira de Camargo, que promove a anistia arnpla 
e total para os participantes do movimento de 28 de abril. Em virtude disso, Odilon 
C reincluido na Forqa fiblica, ficando cancelada, pela anistia, sua deserqio. 
Em abril de 32, um mCs antes do 23 de maio, consegue, ainda segundo Gualter 
Godinho, obter uma audiCncia reservada com o Interventor Pedro de Toledo, 
nomeado no dia 07 de marqo anterior, a quem faz um relato geral da situaqio da 
Forqa e da disposiqlo da maioria da Oficialidade e da tropa de apoiar seu governo, 
mesmo que isso implicasse em contrariar seus comandantes, muitos dos quais 
comprometidos com a ditadura, no sentido do exercicio pleno e aut6nom0, de 
acordo com os altos interesses do Estado. Nessa ocasiio, que parece ter sido a 
primeira reuniiio entre Pedro de Toledo e um dos articuladores do movimento 
constitucionalista, Odilon exibiu ao Interventor um manifesto, assinado pelos 
Oficiais, situando a posiqlo da Forqa Piiblica de apoio 2s reivindicaq8e.s de SP e 
do Governo Paulista, para que esse pudesse romper com as injunq8es que a 
ditadura lhe impunha. 
Participe ativo do 23 de maio, C um dos Oficiais que acompanha o S e c r e t ~ o  da 
Justi~a e Seguranqa Piiblica, nos primeiros minutos da madrugada de 24, at6 o 
QG da Forqa, a fim de dar posse ao Tenente Coronel Jiilio Marcondes Salgado, no 
pr6prio reduto da ditadura em SP e que, a partir daquele momento, passa a ser um 
dos p6los irradiadores do movimento constitucionalista. A partir de lo de julho 
segue para o Vale do Paraiia, a fim de coordenar o levante das guarniq8es da 
Forqa e a organizaqlo de elementos civis para a formaqb de um batalhb de 
volunthios. Comunicado, nas primeiras horas do dia 10, da eclosilo do movimento 
constitucionalista, seguiu em direqiio ao RJ, detendo-se em Slo JosC do Barreiro 
por ordem do General Comandante do Destacamento do Vale do Paraiba. 
At6 o dia 12 de setembro combateu as tropas ditatoriais na regiio de Areias, 
Silveiras e Barreiro, quando foi feito prisioneiro e conduzido para o Rio, onde 
esteve preso por 15 dias, partilhando uma cela com presos comuns. Dali foi 
transferido para o campo de concentraqio da Ilha das Flores. Libertado 20 dias 
ap6s a cessaqlo da luta, retornou a SP. A 31 de dezembro, quando comandava 
Companhia em Guaratingueth, foi surpreendido pela noticia de sua reforma 
administrativa, sem direito a vencimentos, em conjunto com mais 10 Oficiais, 
considerados, como ele, diretamente responshveis pel0 envolvimento da Forqa 
fiblica na Revoluqb. Na mesma data, por ordem do Governador Militar, General 
Waldomiro Castilho de Lima, foi preso e conduzido para o presidio da Imigraqlo, 
onde permaneceu encarcerado por aproximadamente um mi%. 



Em 21 de agosto de 1933 assume a Intenentoria de SP o Dr. Armando de Sales 
Oliveira, dai resultando a revers50 de Odilon as fileiras da Milicia. 
A 15 de maqo de 1934, porCm, nova reforma administrativa lhe C imposta por 
press50 das autoridades federais, ao vir a pliblico sua obra "Siio Paulo contra a 
Ditadura", escrita conjuntamente com o Capit50 Heliodoro Ten6rio da Rocha 
Marques, no period0 em que ambos estiveram afastados da Corporagiio, por efeito 
da reforma administrativa. Posteriormente C revertido ao servigo ativo. 
Em 1935, com a agitagb que resultou na "Intentona Comunista", permaneceu fie1 
ao Governo constituido. 
Em 1936 C selecionado para cursar a Escola de Armas do ExCrcito. Ao retornar 
do RJ C designado professor e instrutor dos 6rgiios superiores de ensino da 
Corporaggo. Em 18/08/39 C promovido a Major. 
Com o advent0 da Segunda Guerra Mundial, coube-lhe, na condigiio de Chefe da 
la Segb do EM, organizar e superintender o servigo de vigilhcia nlilitar especial, 
para prevenir atos de sabotagem em pontos sensiveis e desembarques de agentes 
inimigos no litoral. A agZo da Forga Pliblica, patrulhando as Areas de mangue, as 
praias, a serra do mar e as heas sensiveis urbanas frustrou a aqiio de sabotadores 
designados para esse fiml. 
Promovido a 13/05/47 a Ten Cel, foi nomeado, no dia 23/05, Chefe da Casa Militar 
do Governador Adhemar de Barros. Tres meses ap6s, deixou o cargo para assumir 
a Chefia do Estado-Maior da Forqa. Em 24/05/48 alcanga o posto de Coronel. 
Durante sua gestiio C que se processa a reforma de base da Forga para, superada 
a fase bClica, para a qua1 foi precipuamente destinada a Forga durante a I Repliblica, 
privilegiar sua missiio primeira, de policia ostensiva e de preservagiio da ordem 
pliblica. 
A Forga assume, sob a Chefia de Estado-Maior do Coronel Odilon, maiores 
responsabilidades no policiarnento da Capital e do Interior, com a criagiio do Batalhb 
de Ridio-Patrulha. Siio criadas a Policia Ambiental e a Policia Rodoviiria e a 
Forqa passa a estabelecer convCnios com os municipios do interior, para a expanslo 
do Corpo de Bombeiros. A Milicia passa a realizar o policiamento de trhsito 

' Em 20 de margo de 1942, tr2s agentes a servigo do Reich dirigiram-se a serra do mar, 
dispostos a provocar a explos50 de um duto, resultando na destruigio da usina elktrica de 
CubatHo. Esse atentado, se bem sucedido, paralisaria parcialmente as ferrovias paulistas, 
interromperia totalmente o servigo de bondes da Capital e comprometeria a produgio 
industrial brasileira por cerca de um ano e meio. A sabotagem foi fmstrada pela vigilante 
presenga de patrulhas da Forqa miblica, que percomam diuturnamente a linha de dutos. In 
Stanley Hilton, "A suhstica sobre o Brasil", mencionado Bs pp 1461148 de MELO, Edilberto 
de Oliveira (Cel Ref PM). 0 salto na AmazBnia e outras histdrias. SP, IMESP, 1982. 



urbano e extingue-se a Policia Especial, de moldes fascistas, oriunda do Estado 
Novo, organizando-se a tropa de Choque e o Canil, genese do atual3" BPChq. 
Na hea de suporte ao pdblico interno, slo implantados, entre outros, os serviqos 
de subsistencia, transportes e manutenqlo e de seleqlo e alistamento, base dos 
atuais CSMIM Subs, CSMIMM e CSAEP. 0 Centro de Instruqlo Militar 
transforma-se em Centro de Formaqlo e Aperfeiqoamento, passo importante para 
transformar a Instituiqlo a partir do novo enfoque do ensino, voltado prioritariamente 
para a atividade policial militar. 
Atualizou os serviqos de intendencia e de fundos, hoje CSM/Int e DF, a Cruz Azul, 
o ArmazCm Reembolsivel e a CBPM. 
Apoiado por uma equipe de jovens Oficiais enfrentou a resistencia conservadora 
Bs modificaq6es que entendia necesstirias para a Corporaqlo, passando a atuar 
no Clube Militar da Forqa. Sua marca aparece na criaqiio da revista de estudos 
tCcnico-profissionais "Militia", que passa a circular em novembroldezembro de 
1947, e cuja circulaqiio C aprovada pel0 Bol G 145, de 04/09/47. 
De 1949 a 1954 presidiu o Clube. Na ediqlo da "Militia" de maio de 1953, Odilon 
fala na realizaqlo do futuro Congress0 Brasileiro das Policias Militares. Em 19 de 
agosto, C convocada a assemblCia para a aprovaqb dos novos estatutos, o que 
ocorreria em 23 de setembro de 1953, transformando o Clube Militar em Clube 
dos Oficiais da Forqa fiblica. Essa mudanqa, de profundo cariter ideol6gic0, 
sinalizava clararnente a nova tendencia da Forqa, como instituiqlo policial militar, 
superando o modelo anterior de "pequeno exkrcito paulista", no precis0 dizer de 
Dalmo de Abreu Dallari2. 
Em sua presidencia, a partir de modesto prCdio em Slo Vicente, deu-se inicio B 
rede de col6nias da atual Associaqlo dos Oficiais da Policia Militar. Suas relaq6es 
de amizade com o Governador Adhemar de Barros favoreceram a transferencia, 
para o patrimhnio imobiliitio do Clube, do terreno onde seria instalada a atual 
col6nia de fCrias de Campos do Jordlo. 
Para assegurar a ocupaqiio do terreno, at6 que os t rh i tes  burocriticos transfor- 
massem a cesslo verbal do Senhor Governador em ato juridic0 perfeito, Odilon 
lanqa miio do trabalho de reeducandos do Presidio da Corporaqlo, que em poucas 
horas cercam a hrea e instalam um modesto rancho, batizado de "sede da col6nia 
de Campos do J~ rd lo"~ .  

Dallari, Dalmo de Abreu. "0 pequeno extrcito paulista". SP, 1977. 
Foto do rancho e da equipe mencionada est6 depositada nos arquivos do Museu 

Academic0 "Cadete Eduardo Pinheiro", instalado na APMBB. 



Em agosto de 1954, "Militia" publica o regulamento do Congresso das Policias 
Militares. Naquele ano, por ocasiiio do IV Centenhrio da Fundaqiio de Siio Paulo, 
muitos congressos, sobre os mais variados temas, foram realizados na C a ~ i t a l . ~  
Aproveitando o momento, quando as atenqaes do Brasil voltavam-se para S5o 
Paulo, o Coronel Odilon e sua equipe, na qua1 despontavam Jayme dos Santos, 
Paulo Monte Serrat Filho, Bento de Barros Ferraz e Benedito Feliciano dos 
Santos, entre outros, contando com o aval do Cmt G, Coronel Oscar de Melo 
Gaia, do ex-Comandante, General EleuthCrio Brum Ferlich e do pr6prio Ministro 
da Guerra, bem como com o apoio entusiasmado de articulistas do porte dos 
CapitHes Edson Franklin de Queiroz (Bahia) e Olivio Franco Marcondes, 
mobilizam as CorporaqCies e organizam o I Congresso Brasileiro das Policias 
Militares, de 15 a 20 de dezembro. 
Superando a mB vontade do governador GarcCz5, a retirada do apoio da comisslo 
promotora dos festejos do IV Centenirio (que uma semana antes do evento retirou 
a permiss50 para o uso do recinto do Ibirapuera e o prometido apoio econ6mico 
ao empreendimento) e a oposiqiio de alguns governos estaduais, que chegaram 
mesmo a impedir que suas policias militares aqui fossem representadas, o Coronel 
Odilon e sua equipe insistem e fazem realizar o evento, malgrado os pernilongos e 
os improvisos. A falta de apoio financeiro, inclusive para subsidiar a viagem de 
congressistas sem recursos, foi suprida por uma coleta, bastante concorrida, de 
contribuiqaes voluntirias entre os associados do C l ~ b e . ~  
Refinem-se representantes e apresentam-se teses de quatorze Corporaqaes em 
Carnpos do Jordiio, sob os auspicios do Clube dos Oficiais, nas recCm-instaladas 
dependCncias do mesmo. 
Como fruto dos debates, surgiu o projeto da futura Lei Bhsica, que atribuia a 
compet&ncia exclusiva de planejar, dirigir e executar atividades de policia ostensiva 

Depoimento gravado em video do Coronel Refonnado PM Jayme dos Santos ao 
Museu Acad@mico da Academia do Barro Branco (1993). 

Foram expedidos telegramas aos comandantes das Policias Militares estaduais, 
comunicando-lhes que o Governador do Estado niio apoiava nem aprovava a realizaqlo 
do conclave, cf "Folha da Noite" de 09Dez54, p. 03, in SERRAT FILHO, Paulo Monte, 
citado em ARRUDA, Luiz E.P., "Policia Militar: Uma cr6nicaW 
- revista "A F o r ~ a  Policial" n." 13. Foi relevante o trabalho do Tenente Alberto Fernandes 
da Silva, por meio de ligaq8es telef6nicas e telegramas, que ficou a postos no Clube dos 
Oficiais, explicando a situaqlo criada e os prop6sitos do evento, de cariter eminentemente 
tkcnico, sem qualquer conotaqlo de indisciplina. 0 impasse foi superado e o Congresso 
se realizou. 
In SERRAT FILHO, Paulo Monte, citado por ARRUDA, Luiz E.P. op. cit. 



hs policias militares, bem como da unificasiio das policias uniformizadas em uma 
s6 Corporaqiio7. 
0 Coronel Odilon permaneceu na Chefia do EM at6 11/08/50 quando, figurando 
em lista triplice apresentada pel0 TJM ao Senhor Governador do Estado, foi por 
este nomeado para integrar aquela corte de Justisa. 
Em dezembro de 1968, ao aposentar-se do TJM, ap6s haver exercido a vice- 
presidsncia e presidsncia daquela Corte, o Coronel Odilon havia cooperado 
decisivamente para transformar o Tribunal em uma instituisiio administrativa 
autanoma, provida diretamente pela Fazenda e desligada dos anteriores vinculos 
de dependencia administrativa do Poder Executivo. Participou tarnbCm da conissiio 
representativa do Tribunal no Congress0 dos Tribunais de Justiqa Militar, ocomdo 
em Porto Alegre, e da comissiio enviada a Brasfia, para entendimento com altas 
autoridades do Executivo e Legislative da Uniiio, no sentido da organizasiio da 
Justisa Militar. 
A 15 de maio de 1976, aos 7 1 anos de idade, faleceu na Beneficencia Portuguesa 
o Coronel Odilon Aquino de Oliveira. Foi casado em primeiras ndpcias com a 
Senhora Dulce Cruz de Oliveira. Tendo enviuvado, casou-se com a Senhora Dagmar 
Correia de Oliveira, de cuja uniiio deixou uma filha, a advogada Maria InCs Correia 
de Oliveira. 
0 elogio, firmado pel0 futuro General-de-ExCrcito, entiio Cel Cmt G Eleuthkrio 
Brum Ferlich ao Coronel Odilon, quando este deixava a Chefia do EM para assumir 
sua vaga de Juiz no TJM, sintetiza o carhter do personagem biografado: 
"...sua colabora~iio foi sempre muito eficiente - integral, interessada, espontinea, 
leal e ininterrupta. [...I Oficial possuidor de excepcionais qualidades e excelsas 
virtudes estaria talhado para o Comando Geral de sua Corporasiio. 
Comprovadamente honesto, sob todos os pontos de vista e trabalhador incanshvel, 
alia a essas qualidades a discrisiio, inteligsncia, 6tima cultura, argucia, espirito 
esclarecido, forsa de vontade, firmeza de carhter e de a~bes,  energia serena e 
invulgar, lealdade e dedicasiio aos seus Chefes. E defensor intrkpido de sua classe. 
Fez da FP o altar de sua devogb para servir a sua Pitria e nunca falhou nos seus 
prop6sitos, grasas hs boas qualidades de que C possuidor ...". 
Vitima de injustisas, perseguisbes e incompreensbes, Odilon Aquino de Oliveira 
foi um dos mais competentes artifices do salto da Milicia da fase bClica para a 
fase policial militar, assegurando a sobrevivCncia institucional e o progress0 da 
Corporasiio at6 os dias presentes. 

' Tese apresentada simultaneamente pel0 Capit50 Orlando Xavier Pombo, do Parana, e lo 
Tenente Nicanor Alves dos Santos, do Espirito Santo, e materializada a partir da fus5o das 
Policias Militares com as Guardas Civis, a partir de 1969. 



Fonte: Godinho, Gualter (Presidente do TJM). Hist6ia da Justiqa Militar do Estado 
de Sgo Paulo. SP: IMESP, 1976; AO-FP (coleq2o MPM); process0 de pensionista 
CBPM n." 10470176, da Sra. Dagmar Correia de Oliveira; assentamentos individuais 
do biografado; revista "Militia" (coleqgo MPM); artigo "a forqa de u n ~  soldado 
que lutou quarenta e sete anos pela ordem e pela justiqa", publicado na revista 
"Militia", Mar70, ano XXIII, nova fase, n." 1, p. 10- 16; depoimentos registrados 
em video dos CoronCis Ref PM Jayme dos Santos e Paulo Monte Serrat Filho ao 
Museu Academic0 "Cadete Eduardo Pinheiro", APMBB, 1993; Agradecimentos 
ao MPM, em especial ao Sr Cel Res PM GERALD0 DE MENEZES GOMES, 
Cb Fem PM MARCIA SARAGOCA e Funcionhria HILDA DA S. LIMA. 
Agradecimentos ao TJM, em especial ao Maj PM MARCEL0 GOMES 
MANOEL, ao arquivo da DASICG, ?I CBPM, especialmente ao Sr Cel Res PM 
PAUL0 GALANTE e ?I Funcioniiria CLELIA RODRIGUES COELHO, e B 
AOPM, especialmente aos Srs CoronCis LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA e 
ALAOR SILVA BRANDAO pelas informaqaes b i b l i ~ g r ~ c a s  complementares. 

Foto: Galena dos Presidentes da AOPM 
CrCdito: Sd PM Eliseu de Almeida SantosDAMCo 
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Prezado Leitor 
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I. CONTROLE DA PROPAGANDA ELEITORAL POR ME10 DO 
PODER DE POL~CIA~ 

ALVARO LAZZUUNI - Presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral do Estado de Sdo Paulo 
Professor de Direito Administrative da Academia 
de Policia Militar do Barro Branco (Aposentado), 
S6cio Colaborador do Instituto dos Advogados 
de Slo Paulo, Membro do Conselho Deliberativo 
do Instituto "Pimenta Bueno" - Associa~do 
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Associado da IACP - International Association 
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Paulo, Pds-graduada em Direito Pliblico pela 
Escola Paulista da Magistratura, e Analista 
Judiciario junto ao Gabinete da Presid2ncia 
do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de 
Slo Paulo 

SUMARIO: 1. Poder de policia eleitoral 2. Conceito de Propaganda e 
Princeios Aplicdveis 3. Espbcies de propaganda 3.1. Propaganda eleitoral 
3.2. Propaganda partiddria 3.3. Propaganda intrapartiddria 3.4. 
Propaganda institutional 3.5. Propaganda permitida 3.6. Propaganda 
Irregular e Criminosa 3.7. Propaganda antecipada 4. Tdpicos particulares 

Poder de policia C um conjunto de atribuiq6es daAdministra~50 Pliblica, 
como poder pGblico, indelegiiveis aos entes particulares, embora possam estar 
ligados iquela, tendentes ao controle dos direitos e liberdades das pessoas, 

Palestra sobre o tema proferida no Instituto Brasileiro de Estudos Legislativos - IBEL. 
Guaruji - SP, 12 de maqo de 2004. 

-- - - - - 
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naturais ou jm'dicas, a ser inspirado nos ideais do bem comum, e incidentes niio 
sd sobre elas, as pessoas, como tambCm em seus bens e atividades. 

A teoria geral do Poder de Policia apresenta este poder administrativo 
como dotado de tres atributos, ou seja, a) o discricionarismo do ato depolicia; 
b) a auto-executoriedade do ato de policia; e c) a coercibilidade do ato de 
policia. Discricionarismo C a porq3o de liberdade outorgada pela lei ao 
administrador public0 para que este, mediante critCrios de oportunidade e 
conveniencia, possa escolher a alternativa mais adequada h soluq3o do caso 
concreto. Auto-executoriedade C a possibilidade que tem a Administrag30 
fiblica de, pelos prdprios meios, fazer cumprir as suas decisdes sem a 
necessidade de recorrer previamente ao Poder JudiciArio. Por fm, coercibilidade 
C a imposigiio coativa de medidas pela Admmistragiio Wblica diante da resistencia 
do particular em obedecBla, sendo cabivel, at6 mesmo, o emprego de forqa 
fisica. Consiste num desdobramento e corol6rio da auto-executoriedade. 

0 s  modos de atuagiio da policia administrativa eleitoral se revelam em 
quatro fases, no dizer de Diogo de Figueiredo Moreira Neto ( "Curso de Direito 
Administrativo ", 12" edig30,2001, Editora Forense, Rio de Janeiro, p. 388): 
a ordem de policia, o consentimento de policia, afiscalizagiio depolicia, e a 
sanqiio de policia, nesta incluido o constrangimento de policia. 

Segundo o mesmo autor, e em continua~iio ao seu ensino, "a ordem de 
policia, que inicia o ciclo de atua~cZo de policia e o valida, C o preceito legal, 
a satisfag20 da reserya constitutional (art. 5 O ,  11) para que se niio f a p  aquilo 
que pode prejudicar o interesse geral ou para que se niio deixe de fazer alguma 
coisa que poder5 evitar ulterior prejuizo publico, portanto, se apresentando sob 
duas modalidades", sendo que "a limita~iio C o instrumento biisico da atuaqiio 
administrativa do poder de policia". 

0 consentimento depolicia, em decorrencia, C o ato administrativo de 
anugncia, que possibilita a utilizagiio da propriedade particular ou o exercicio 
da atividade privada, nas hip6teses em que o legislador tenha exigido controle 
prkvio, por parte da Adrninistragiio, da compatibiliza~iio do uso do bem ou 
de exercicio da atividade com o interesse pu'blico ". 

Quanto hBscaliza@io de policia -continua Diogo de Figueiredo Moreira 
Neto - "Ela se far5 tanto para a verificagiio do cumprimento das ordens de 
policia, niio apenas quanto hquelas que niio admitem exceqdes, como para 
observar se niio estiio ocorrendo abusos nas utilizagdes de bens e nas atividades 
privadas que foram consentidas pela Administragiio, pela outorga de licenga ou 
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autoriza~des. A utilidade da fiscaliza@io C dupla: primeiramente, realiza a 
prevenp?o das infra~6es pela observa~iio do cumprimento, pelos admimstrados, 
das ordens e dos consentimentos de policia; em segundo lugar, prepara a 
repress60 das infra~des pela constata~iio formal dos atos infnngentes. A 
fiscalizaqiio pode ser deflagrada ex- oficio ou provocada por quem quer que 
tenha interesse no cumprimento da ordem ou em manter, prorrogar ou remover 
certo consentimento de policia". 

Finalmente, no que se refere 2 san~do de policia, observa o citado 
administrativista, "falhando a fiscaliza@o preventiva, e verificada a ocorr6ncia 
de infraqiio i s  ordens depolicia, desdobra-se a fase final do ciclo aplicativo, 
corn a san@io de policia, que vem a ser a submissiio coercitiva do infrator a 
medidas inibidoras (compulsivas) ou dissuasoras (suasivas) impostas pela 
Administra~iio ". 

Distingue-se, nesta fase, com Otto Mayer, apena depolicia, que C sanqiio 
coercitiva que se aplica uma vez consumada a infra~iio, do constrangimento de 
policia, que C sant$io aplicada contemporaneamente a infraqiio ou na iminsncia 
de ser consumada, certo que "A sang& depolicia, em suma, C ato unilateral, 
extroverso e interventivo, que visa a assegurar, por sua aplicagiio, a repress60 
da infra~do e a restabelecer o atendimento do interesse publico, compelindo o 
infrator a priitica de ato corretivo, ou dissuadindo-o de iniciar ou de continuar a 
cometer uma transgress50 adrninistrativa". 

Mas, quando se a f i i a  que Justiga Eleitoral, tarnMrn, se cometeu Poder 
de Policia Eleitoral a assertiva causa espanto aos niio ligados ao tema do Poder 
de Policia, que 6 um dos mais importantes poderes instrumentais daAdministm$o 
Wblica. 

Afinal, 6rgiio do Poder Judicihio exercendo atividade de policia que, por 
excelsncia, C atividade tipicamente adrninistrativa, na sua diiplice classifica~iio 
de policia administrativa e de policia judicihia motiva este espanto, em especial 
em setores de veiculos de comunica@o social, encarregados de bem informar, 
que n5o conseguem entender como urn juiz possa ser transfomado como policia 
eleitoral. 

0 espanto niio tem raziio de ser, porque, o C6digo Eleitoral, Lei no 4.737, 
de 15 de julho de 1965, dedica o Capitulo 11, do Titulo IV, da sua Parte Quarta, 
a "Policia dos Trabalhos Eleitorais" ("Da Policia dos Trabalhos Eleitorais"), 
dispondo no seu artigo 139 que "Ao Presidente da Mesa Receptora e ao Juiz 
Eleitoral cabe apolicia dos trabalhos eleitorais". 
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A Justiqa Eleitoral, de outra parte, cabe empenhar todos os esforqos a fim 
de coibir a propaganda eleitoral irregular, bem como o abuso do poder politico, 
econdmico e dos veiculos e meios de comunicaq~o social, visando a igualdade 
entre os candidatos e assim o equilhrio do pleito. 

Bem por isso com urna Justiqa Eleitoral atuante, tal poderii ser, pelo menos, 
minimizado, dando-se cumprimento ao Poder de Policia Eleitoral de que ela 
estA legitimamente investida, com todos os seus atributos da discricionariedade 
do ato de policia eleitoral, que niio deve ser confundido com arbitrio, pois, 
deverii conformar-se com o princ@io da legalidade, como tambCm com os 
princi)ios juridicos ah realidude e ah razoabilidade, e, ainda, com os ahibutos 
da auto-executoriedade do ato depolicia eleitoral, dentro do devido process0 
legal, e o da coercibilidade do ato depolicia eleitoral, no qual sera observado 
o princi)io da proporcionalidade em relaqiio B eventual resistencia oposta ao 
ato de policia eleitoral. 

Lembremos que a Justiqa Eleitoral atua, ecleticamente, no campo do 
Poder de Policia, porque, uma das atribuiqdes dessa Justiqa Especializada C a 
de coibir priiticas nocivas i igualdade entre os candidatos, tais como a realizaqiio 
de propaganda eleitoral irregular e o abuso do poder politico, econ8mico ou 
de autoridade, e o uso indevido dos meios de comunicaqiio social, atividades 
de efeitos malificos quase irreversiveis, garantindo, assim, o equili'i'o da disp~~ta 
eleitoral. 

Neste seu atuar no campo do Poder de Policia Eleitoral, a Justiqa 
Eleitoral sera auxiliada pelos drgiios das policias judiciiirias, os da receita 
federal, estadual e municipal, os Tribunais e 6rgiios de contas, todos sempre 
a atendendo com prioridade sobre suas pr6prias atribuiqdes, tudo por forqa 
do artigo 94, 3 3", da Lei das Eleiqdes, Lei no 9.504, de 30 de setembro de 
1997. 

Note-se que estes outros 6rgiios, estranhos que siio B Justiqa Eleitoral, s6 
exercem atividade auxiliar de policia e, mesmo assim, no limite de suas 
compeEncias institucionais. 

0 Poder de Policia Eleitoral, do qual s6 est6 legitimamente investida a 
Justiqa Eleitoral, mostra-se mais evidente na fiscaliqiio da propaganda eleitoral, 
ao prevenir e reprimir sua manifestaqiio irregular e ilegal, quer na esfera 
adrninistrativa propriamente dita, quer na h a  criminal, haja visto que se trata de 
uma forrna extremamente eficiente de captaqiio de votos. 
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Bem assim 6 que se comete B Justi~a Eleitoral, como Justip - AdminisW50 
Nblica, poderes de regular, controlar e conter os excessos no exercicio da 
propaganda, em nome do interesse pdblico, restando garantido o efetivo 
cumprimento de suas determinqks pela cominaq50 de sangks adrninistrativas 
e penais. 

No que se refere, especificarnente, B Policia Eleitoral, devemos ter presente 
que a Resoluq50 no 2 1.160, no art. 69, normatiza as regras do poder de policia 
para as eleiqks municipais. 

Para que, assim, possa fazer prevalecer a verdade eleitoral, a Justi~a 
Eleitoral deve ser considerada como guardia" do process0 eleitoral, 
cabendo-lhe coibir abusos eleitorais em geral, inclusive, os ligados a 
propaganda eleitoral. 

A Justiqa Eleitoral, bem por isso, embora 6rgi?io do Poder JudiciArio 
Federal e que tem o tipico monop6lio da jurisdi~go eleitoral, compete, 
atipicamente, vasta competencia administrativa, em especial, a relacionada 
ao regular exercicio do Poder de Policia, ou seja, da atividade policial eleitoral, 
nos campos da denominada policia administrativa, como tambCm no da 
policia judicia'ria, no que conta com o auxilio n5o s6 dos 6rg5os policiais 
que exercem atividades de policia judicifia comum, como tamb6m de outros 
6rgZos administrativos, como sZo os da receita, federal, estadual e municipal, 
e dos Tribunais e 6rgBos de contas, na apuraqgo dos delitos eleitorais, que 
deveriio dar prioridade sobre suas atribui~des regulares. 

De qualquer mod0 os atos de policia eleitoral siio atos administrativos, 
que niio se confundem com atos jurisdicionais, mesmo que praticados por 
autoridade judicihia competente. 

Enfim, nos termos da legislaC50 eleitoral de regencia, a atividade policiada 
pela Justiqa Eleitoral C eleitoral e, assim, devemos qualificar o Poder de Policia 
como eleitoral, ou seja, hB mesmo um Poder de Policia Eleitoral, sendo que os 
atos dele decorrentes si?io atos de policia eleitoral. 
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0 art. lo, "caput", da Constituigiio Federal dispde que siio fundamentos 
da Republica Federativa do Brasil: 

"I - soberania; 
I1 - cidadania; 
Ill - dignidade da pessoa humana; 
IV - valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
V - pluralismo politico." 
0 parhgrafo unico do mesmo dispositivo preve que "todopoder e m n a  

do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, 
nos termos desta Constituip!io." 

A Constituigiio assegura, tarnbCm, a liberdade de pensamento como um 
dos fundamentos do Estado Democrhtico de Direito. 

Para que se possa, entiio, viabilizar o pluralismo politico, faz-se necesshia 
a existencia de partidos politicos, que devem observar os preceitos do art. 17 
da Lei Maior, e da propaganda, que 6 o instrumento eficaz para que a sociedade 
conhega as propostas dos partidos e os candidatos, e possa, assim, eleger seus 
representantes. 

Adentrando no tema, propaganda 6, no dizer de Fhvila Ribeiro ( "Direito 
Eleitoral", 4" edigiio, revista e ampliada, Forense, Rio de Janeiro, 1996, p5g. 
379), "um conjunto de tkcnicas empregadas para sugestionar pessoas nu 
tomda de deciscio ", tendo como finalidade a provocagiio de comportamentos, 
de aprovagiio ou rejeigiio, em terceiros. Diz-se, entiio, que propaganda 15 o ato ou 
efeito de difundir e divulgar principios, idkias, pensamentos, teorias, procurando 
desencadear estados psicol6gicos que possarn exercer influgncia sobre as pessoas. 
Assim, propaganda eleitoral C toda agiio que visa o convencimento do eleitor para 
obteqiio de votos, mas que niio deverh empregar "meiospublicitdrios destinados 
a crial; artijicialmente, nu opinicio pliblica, estados mentais, emocionais ou 
passionais", conforme disposto no art. 242 do C6digo Eleitoral e art. 7O da 
Resolugiio TSE no 2 1.6 10, de 5 de fevereiro de 2004. 

A propaganda tem como fundarnento constitucional a liberdade de 
expressiio, nos termos do art. 5O, inc. IV, da CF ("E livre a manifestagio do 
pensamento, sendo vedado o anonimato. "), propiciando confront0 de idkias, 
debates, informag50 dos eleitores, entre outras vantagens. Demais disso, a 
propaganda, em quaisquer de suas modalidades, trar$ obrigatoriamente, a 

Revista A FORCA POLICIAL SHo Paulo no 42 abrtmailjun 2004 18 



legenda partidtiria (mas niio existe sang50 para o descumprimento), e o nome 
do candidato a prefeito e seu vice, de modo claro e legivel, conforme determina 
o art. 6", "caput" e 5 ZO, da Resolu~iio TSE no 21.610. Niio C permitida a 
propaganda ap6crifa (art. 38 da Lei no 9.504197). 

Destaque-se, tambem, que, se de um lado vivemos period0 de liberdade 
de expressiio, de outro temos a veiculagiio das opinides dos poucos grupos de 
comunicagiio, atingindo grande parte da popula~iio, o que configurar um risco h 
pr6pria liberdade de pensamento dos cidadiios. Dai dizer-se que a Justiga 
Eleitoral deve proteger niio s6 a liberdade de express50 da propaganda, mas 
tambCm a liberdade individual do eleitor, exercendo, para tanto, seu poder de 
policia. 

Segundo o mestre Joel Jose Chdido ("Direito Eleitoral Brasileiro ", 3" 
edigiio revista e atualizada, Bauru/SP: Edipro, 1992, piig. 133), a propaganda 
eleitoral rege-se pelos seguintes principios: 

1) legalidade: lei (em sentido amplo) deve regulamentar a propaganda; 
2) liberdade: todos e m  direito de fazer propaganda, conforme disposigiio 

legal; 
3)responsabilidade: os partidos politicos, coligagtjes, candidatos, adeptos 

e 6rgiios de imprensa devem ser responsabilizados pelos excessos que cometerem 
quando da divulgagiio de propaganda; 

4) igualdade: hii igualdade de oportunidades para todos; 
5) disponibilidade: possibilidade de disposigiio da propaganda licita. A 

lei eleitoral preve a puniqgo, corn sanqdes penais, da propaganda crirninosa e 
pume a propaganda irregular com sangtjes adrninistrativo-eleitorais; 

6) controle judirinl dapropagnndo: a Justiga Eleitoral tern cornpetencia 
exclusiva para aplicar as normas sobre propaganda, exercendo, tambCm, o poder 
de policia na fiscalizagiio. 

3. ESPECIES DE PROPAGANDA 

A propaganda politica 6 genero, do qual siio esp6cies propaganda eleitoral, 
propaganda partidiiria, propaganda intrapmidiria e propaganda institutional. 
Observe-se, contudo, que, freqiientemente, o pr6prio C6digo Eleitoral confunde 
tais conceitos. 

A Lei no 9.096, de 19 de setembro de 1995, Lei dos Partidos Politicos, 
nos artigos 45 e seguintes, disciplina a propaganda partidAria gratuita, enquanto 
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que a Lei no 9.504, de 30 de novembro de 1997, Lei das EleigGes, nos artigos 
36 e seguintes, disciplina a propaganda eleitoral em geral. 

As normas de propaganda eleitoral, presentes na Lei no 9.504197, 
disciplinam urn momento do processo eleitoral, sendo produzidas especlficamente 
para candidatos a cargo eletivo. 

Enquanto a propaganda politica abrange todo o processo eleitoral, a 
propaganda eleitoral e a partidiria tem momentos pr6prios de veiculagiio. 

Para as eleigGes municipais deste ano, foi editada a Resolug30 TSE no 
21.610, de 05 de fevereiro de 2004, que regulamenta a propaganda eleitoral e 
as condutas vedadas aos agentes pdblicos em carnpanha eleitoral. 

3.1. Propaganda Eleitoral 

Ainda citando Joel JosC Chdido ("Direito Eleitoral Brasileiro ", 3" edi~iio 
revista e atualizada, BauruISP: Edipro, 1992, phg. 130), propaganda eleitoral C 
forma de obteng3o de votos, utilizada pelos candidatos, partidos politicos ou 
coligagks e veiculada em period0 prbprio, sendo realizada em anos pares. Deve 
ser utilizada para divulga@o das propostas e tendo em vista os cargos eletivos. 
Apresenta dois aspectos a serem observados: a) apelo ao voto (positivo ou 
negativo) e b) potencialidade de quebrar o principio igualitiirio do pleito. 

A propaganda eleitoral deste ano serh perrnitida a partir do dia 06 de 
julho. Aviolagiio das regras temporais sujeita o infrator i?i multa. 

E vedada a veiculagiio de propagandapaga no rhdio e na televisiio. 0 s  
horirios gratuitos siio garantidos aos partidos e coliga~Ges com candidato e 
representagiio na C h a r a  dos Deputados. Um tergo do tempo sera dividido 
igualitariamente; os outros dois tergos seriio divididos proporcionalmente ao 
ntimero de representantes do partido ou coligagiio na C h a r a  dos Deputados 
na data do inicio da legislatura em curso. 

Na hip6tese de segundo tumo, as emissoras de rAdio e televisiio reservariio 
dois periodos dititios de vinte rninutos para cada eleigio. 0 tempo de cada 
period0 ser6 igualitariamente dividido entre os candidatos (art. 32 da Resolugiio 
TSEn021.160). 

E facultada a transmiss30 por emissora de radio ou televisiio, 
independentemente da propaganda eleitoral gratuita, de debates sobre as eleigks, 
majoritai-ias ou proporcionais. Naquelas, o debate s6 poderh ocorrer com a 
participaqiio de todos os candidatos ou com grupos de pel0 menos tres deles. 

Revista A FORCA POLICIAL Sb Paulo no 42 abrlmailjun 2004 20 



Admite-se a realizagiio de debates sem a presenga de um ou mais candidatos, 
desde que a emissora comprove o convite com antecedencia minima de 72 
horas. Para as eleigaes de 2004, o Tribunal Superior Eleitoral regulamentou a 
realizagiio de debates, especificando as regras nos arts. 25 e 26 da Resolugiio 
TSE no 21.160. 0 art. 27 da mesma resolugiio, de outro lado, permite a 
participagiio em entrevistas, debates e encontros de prC-candidatos antes do 
dia 6 de julho, desde que mantido principio da igualdade entre eles. 

NZo se admitirh censura prCvia i propaganda ou qualquer forma de 
manifestagiio do pensamento (art. 220,s 2" da CF e art. 53 da Lei no 9.504197: 
"Niio ser6o admitidos cortes instantcineos ou qualquer tip0 de censura 

prkvia nos programas eleitorais gratuitos. "). Contudo, se houver abuso, os 
dkigentes partidhios e seus representantes suportar50, solidariamente, as sangks 
civis e penais, nos termos do art. 242 do C6digo Eleitoral. Irnporta salientar que 
a Justiga Eleitoral, no exercicio do seu poder de policia, niio tem a pretensiio de 
irn- ou dificultar o direito de informagiio, mas sirn salvaguardar os principios 
constitucionais e os fundamentos do Estado Democrhtico de Direito. 

As emissoras de rhdio e televisiio niio poderiio dispensar tratamento 
privilegiado ou discriminat6rio a qualquer candidato, partido ou coligagiio, bem 
como divulgar nome de programa que se refira a candidato escolhido em 
convengiio. Apartir de lo de agosto do ano da eleigiio, C vedado i s  emissoras 
veicular programa de candidato escolhido em convengiio. 

E vedada a participagiio de qualquer pessoa mediante remuneragiio. 
Entretanto, cidadiio niio filiado a outro partido politico pode participar da 
propaganda eleitoral em apoio a candidatos de qualquer partido. 

Em caso de descurnprimento das norrnas, a emissora h t o r a  e s M  sujeita 
i sangks, requeridas a pedido de partido, coligagiio ou candidato, e que podem 
levar i suspensiio da programagiio por 24 horas, com duplicagiio da pena em 
caso de reincidencia. 

Esth vedada, tarnbem, a censura prCvia ou coites instantiineos nos 
programas eleitorais gratuitos; o infrator, porCm, ficarh sujeito i perda do dobro 
do tempo usado na prhtica do ilicito, duplicada a pena na reincidencia, al6m de 
eventual enquadramento no delito de divulgagiio de fatos inveridicos, calcinia, 
injiiria ou dlfamagiio, conforme arts. 323 a 326 do C6digo Eleitoral, e art. 38 da 
Resolug20 TSE no 2 1.160. 

A propaganda eleitoral na imprensa escrita C paga e permitida at6 o dia 
das eleigBes, nos limites de 118 de phgina de jornal ou 1 / 4 de phgina de 
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revista ou tabl6ide. A propaganda realizada por meio de "outdoors" s6 k 
perrnitida apds sorteio dos espaqos pela Justiqa Eleitoral, neste ano, realizado 
pelos juizos eleitorais dos respectivos municipios (arts. 22 e 2" da Resoluqiio 
TSEn021.160). 

Destaque-se que as emissoras de radio e televisiio tEm direito h 
compensaqiio fiscal pela cedsncia do hordrio gratuito para propaganda eleitoral, 
nos tennos do art. 99 da Lei no 9.504197 e art. 76 da Resoluqiio TSE no 2 1.160. 
Importante ressaltar tamMm que as instruq6es contidas nesta resoluqiio aplicam- 
se Bs emissoras de rAdio e televisgo comunithias, hs emissoras de televisiio que 
operam em VHF e UHF e aos canais de televisiio por assinatura sob a 
responsabilidade do Senado Federal, da C h a r a  dos Deputados, das assemblkias 
legislativas e da CZimara Legislativa do Distrito Federal ou das cikaras municipais 
(Lei no 9.504197, art. 57). Para os demais canais de assinatura, aplicam-se os 
arts. 23 e 24 da resoluqiio, vedada a veiculaqiio de qualquer propaganda eleitoral, 
salvo a retransrnissiio integral do horririo eleitoral gratuito e a realizaqiio de 
debates, aplicando-se, no entanto, as regras da resoluqiio (art. 75, "caput" e 
par6grafo dnico, da Resoluqiio TSE no 21.160). 

Nos bens particulares, independe da concessiio de licenqa ou autorizaqiio 
a veiculaqiio de propaganda atravks de faixas, cartazes, inscriqaes, placas ou 
pinturas, bem como a distribuiqiio de folhetos, volantes ou irnpressos, desde que 
identificado o partido, coligaqiio ou candidato. Nos termos do 2" do art. 15 da 
Resoluqiio TSE no 21.160, "Compete a Justi~a Comum processar e julgar 
as demandas que versem sobre pedido de indeniza~iio pela veiculagio de 
propaganda eleitoral em bem particulal; sem autorizapio do proprietdrio. " 

E crime o uso de simbolos, frases ou imagens associadas ou semelhantes 
hquelas utilizadas pela Adrninistraqiio miblica, direta ou indireta. 

Niio se adrnite, igualrnente, a realizaqiio de propaganda eleitoral em lingua 
estrangeira, conforme disposto no art. 335 do Cddigo Eleitoral e art. 7O da 
Resoluqiio TSE no 2 1.160. 

A realizaqiio de qualquer ato de propaganda eleitoral ou partidriria (ex: 
comicios) independe de licenqa da autoridade policial. Deve haver apenas 
comunicaqiio, com pelo menos 24 horas de antecedsncia, para que seja garantido 
o direito de uso do local (art. 39, § lo, da Lei no 9.504197, e art. 12 da Resoluqiio 
TSEn021.160). 

Em sintese, a veiculaqiio de propaganda eleitoral C direito legalmente 
assegurado aos partidos politicos e i s  coligaqdes, n5o podendo deixar de ser 
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transmitida pelas emissoras de ridio e televisiio. Quanto ao candidato cujo registro 
esteja "sub judice", o art. 17 da Resolu~iio TSE no 21.160 autoriza a pritica 
de todos os atos relativos B campanha eleitoral, inclusive a utilizagiio do horfirio 
eleitoral gratuito. 

3.2. Propaganda Partidiiria 

E a propaganda do partido politico, tendo como finalidade a veicula@io 
do programa e dos estatutos do partido para captar filiados, seguidores e 
militantes. Ocone em todos os semestres. 0 descumprirnento na sua veiculagiio 
C punido com a cassa@io da exibi~iio nos semestres seguintes ao da elei~iio. 

0 tempo de propaganda variara conforme o nlimero de votos obtidos e o 
nlimero de parlamentares que o partido eleger. 

Para elaborar a propaganda, o partido pode utilizar recursos do fundo 
partidhio, que C constituido pelas multas eleitorais, dotqdes orqamentirias da 
Uniiio, doa~des e outros recursos que lhe forem destinados por lei, de acordo 
com o disposto nos arts. 38 e 41, inc. 11, da Lei no 9.096195, Lei dos Partidos 
Politicos. 

0 art. 17, 3 3", da Constitui$io Federal garante aos partidos politicos 
acesso gratuito ao radio e i televisiio. As emissoras de ridio e televisiio, de 
outro lado, tem direito 2 compensa~iio fiscal pela cedencia do horirio gratuito 
para propaganda partidiria, conforme disposto no art. 52, parhgrafo unico, da 
Lei no 9.096195, Lei dos Partidos Politicos. 

3.3. Propaganda Intraparlidairia 

HipQese prevista no art. 36, 3 lo, da Lei no 9.504, de 1997, Lei das 
Elei~des, C a realizada no k b i t o  do partido politico, na quinzena anterior a 
convenqiio de escolha dos candidatos, sendo a linica espCcie de propaganda 
permitida antes do dia 06 de julho, vedado, apenas, o uso de "outdoor", ridio 
e televisgo. Tem por objetivo a escolha, em convengiio, dos candidatos aos 
cargos eletivos. 

A escolha dos candidatos 6. feita pelos partidos, dentre os filiados ha pel0 
menos 1 (um) ano antes do pleito ( j i  que cada estatuto pode prever prazo 
maior), e deve ocorrer entre os dias 10 e 30 de junho do ano das elei~des. 
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3.4. Propaganda Institutional 

E a utilizada para divulgagiio dos atos do Govemo, isto 6, seus programas, 
obras, servigos e campanhas e pagas pelos cofres pdblicos. 

Assim, entende-se que a propaganda institucional tem a finalidade de 
informar a coletividade sobre as atividades da Administragiio, tendo em vista, 
sempre, carfiter educative e de orientagiio social. 

Demais disso, salvo quando autorizada pela Justiga Eleitoral, C vedada a 
realizqiio de publicidade institucional nos &s meses que antecedem as eleigks 
(art. 73, VI, "b", da Lei no 9.504197). Permite-se, no entanto, a publicidade 
referente obras pdblicas em constmgiio, no period0 de vedagiio da propaganda 
institucional, desde que nib haja identificagiio do administrador que seja candidato 
a cargo eletivo. 

Por fim, para que se admita a apuragiio, pela Justiga Eleitoral, por meio 
de investigagiio judicial, da propaganda eleitoral em desacordo com o art. 37, $ 
lo, da Constituigiio Federal, C precis0 comprovar a exisencia de indicios ou 
circunsthcias capazes de influir no resultado das eleigks e que visem favorecer 
determinado partido politico ou candidato, nos termos do art. 22 da Lei 
Complementar no 64/90. 

3.5. Propaganda Permitida 

Toda propaganda, realizada por qualquer meio e que nZio seja proibida 
por lei, C licita, autorizada. Essa permissiio visa proporcionar igualdade de 
oportunidades entre os concorrentes, evitando o abuso do poder econ8mico. 

A propaganda eleitoral somente C perrnitida ap6s a escolha do candidato 
pelo partido ou coligagiio em convengiio. Assim, toda propaganda realizada 
antes de 06 de julho C irregular, exceto a intrapartidiiria, na quinzena anterior ?I 
das convengiks. 

3.6. Propaganda Irregular e Proibida 

A propaganda irregular provoca restri~iio ao principio da liberdade. Tanto 
na irregular quanto na crirninosa hA previsiio de sangGes, mas nesta tarnbCm hii 
incidencia de sangks criminais. 

Siio exemplos de propaganda irregular aquela veiculada antes da escolha 
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do candidato pela convengiio dos partidos; a realizada a menos de 500 metros 
dos prCdios dos poderes Executive e Legislativo, dos tribunais judiciais, dos 
hospitais e casas de saiide, das escolas, bibliotecas pdblicas, igrejas e teatros 
quando em fi~ncionamento e dos quartcis e outros estabelecimentos militares, 
entre outras. 

0 art. 9" da Resolug20 TSE no 21.160, fundarnentado no art. 243, I a IX, 
do CMgo Eleitoral, traz rol de propagandas que n20 seriio toleradas pela Justiga 
Eleitoral. 

Em se tratando de propaganda irregular, as sany6es cabiveis s2o: 
a) cassagiio do registro do candidato (art. 93,9 2" da Lei no 9.096195); 
b) ineficiicia contratual de candidatos ou partidos com empresas que 

possam burlar ou tornar inexecuthveis quaisquer dispositivos do Cdigo Eleitoral 
ou instrugdes baixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (art. 25 1 do Cddigo 
Eleitoral); 

c) responsabilidade civil dos dirigentes de partidos e cornit& por quaisquer 
irregularidades (art. 93,11 e $2", da Lei no 9.096195); 

d) anulabilidade da votaggo (art. 222 do Cddigo Eleitoral); 
e) responsabilidade solid6ria entre partidos e candidatos pelos excessos 

(arts. 241 e 243, § lo, do Cddigo Eleitoral); 
f) inelegibilidade para as eleig6es a se realizarem nos 3 (tres) anos 

subseqiientes B eleiqiio em que se verificou o ato, alCm da cassagiio do registro 
do candidato (Lei Complementar no 64/90, art. 22, XIV). 

Quanto B propaganda criminosa, aqui o legislador confundiu os conceitos 
de propaganda, o que pode fazer as sang6es incidirem apenas em periodo 
determinado ou em qualquer Cpoca do periodo eleitoral, conforme a esp6cie. 
0 s  arts. 48 a 66 da Resolugiio TSE no 21.160 tratam das disposigdes penais 
relativas B propaganda. 

0 procedimento empregado para coibir a propaganda criminosa se inicia 
com a investigagiio criminal, que pode ensejar a instaurag20 de ag2o penal. 

Em se tratando de propaganda irregular, a lei niio previu procedimento 
especifico, empregando-se, neste caso, o disposto para as reclamag6es e 
representqiks eleitorais. 

Destaque-se, tambtm, que C vedada a propaganda em bens cujo uso 
dependa de cess2o ou permiss50 do Poder Piiblico ou que a ele pertenqam, sob 
qualquer forma, inclusive h o r e s  e jardins localizados em sireas piiblicas e a 
propaganda por meio de pichagio, inscrigiio a tinta ou colagem. "Bens de uso 
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comum, para fins eleitorais, sa'o os assim definidos pelo Cddigo Civil e 
tambkm aqueles a que apopula~a'o em geral tem acesso, tais como cinemas, 
clubes, lojas, centros comerciais, igrejas, gina'sios, estridios, ainda que de 
propriedade privada. " (art. 12, 5 lo ,da Resolugiio TSE no 2 1.160). 

E permitida a propaganda em viadutos, passarelas, pontes, postes 
publicos, desde que n5o sejam suporte de sinais de triifego e niio causem dano, 
dificultem, ou impegam o bom andamento do triifego. Adrnite-se, inclusive, a 
colocagiio de bonecos e cartazes n5o fixos ao longo das vias publicas. Nestes 
casos, a preferencia k do primeiro ocupante, devendo o juiz eleitoral zelar pela 
observhcia do principio da igualdade. 

Eventuais abusos na propaganda poderiio caracterizar, tambCm, crime 
ambiental, nos termos da Lei no 9.605198 (em especial os arts. 54,62,63 e 65) 
e de legislagiio municipal especifica. 

No ambit0 da Policia Eleitoral, bem por isso, na busca de prevenir-se 
ejkazmente a pr9tica de ilicitos eleitorais, como medida igualmente inibidora de 
conduta vedada em lei, sera sempre oportuno e conveniente que, alCm das 
providencias previstas na legislaggo eleitoral, sejam tornadas outras que refogem 
A matCria eleitoral, mas que, tambkm, interessam, agora, A esfera da policia 
ambiental, dado ser infra~a'openal ambiental, o pichar, grafitar ou por outro 
meio conspurcar edificaggo ou monument0 urbano, como previsto no artigo 65 
da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispde sobre as infragdes 
penais e adrninistrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente, sendo tarnbkm tal conduta sancionada como infragiio administrativa 
ambiental prevista no artigo 52 do Decreto federal no 3.179, de 1999. 

Note-se que os bens juridicos tutelados siio diversos a indicar que niio 
haver6 bis in idem nas sangdes que possam ser aplicadas a quem infringir a 
legislaggo eleitoral e a ambiental, tudo igualmente, em respeito ao Estatuto da 
Cidade, Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001, que para todos os efeitos estabelece 
normas de ordem publica e interesse social que regulam o uso da propriedade 
urbana em pro1 do bem coletivo, da seguranga e do bem-estar dos cidadios, bem 
como do equilibria ambiental, conforme o seu artigo lo, parhgrafo dnico. 

Podendo, em tese, niio ocorrer eventual ilicito eleitoral, mesmo assim a 
Justiga Eleitoral ngo dever9 privar a Justiga Criminal comum e os 6rgBos da 
Administrag50 da cidade de ter conhecirnento oficial do ilicito ambiental para os 
fins devidos, sob pena de improbidade administrativa pela ornissiio, por atentar 
contra os principios da adrninistragiio pliblica por violar, pel0 menos, os 
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princl'pios da legalidade e lealdade as institui~des, como previsto no artigo 
11, caput, da Lei da Improbidade Administrativa, Lei no 8.429, de 2 de junho 
de 1992. 

Lembre-se, a prop6sito do princl'pio da legalidade, que o artigo 40 do 
CMgo de Processo Penal, em norma de ordem ptiblica, 6 enf6tico ao dispor que 
"Quando, em autos ou pape'is de que conhecerem, os juizes ou tribunais 
verijcarem a exist2ncia de crime de a~l io  publica, remeterlio ao Ministe'rio 
Publico as cbpias e os documentos necessdrios ao oferecimento da denlincia ". 

Se tudo isto niio bastasse para obrigar a Policia Eleitoral a, tam&m, como 
mod0 de atuaqiio dissuas6ria, remeter peqas B Justiqa Criminal comum e 5 
Municipalidade em relaqiio ao ilicito arnbiental, criminal e administrative 
respectivamente, de lembrar que o artigo 225, caput e § 3", da ConstituiqiXo da 
Reptiblica contempla norma constitucional irnpositiva no sentido de que "Todos 
t2m direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 
do povo essential a sadia qualidude de vida, impondo-se ao Poder Public0 e 
a coletividade o dever de defend2-lo e presewd-lo para as presentes e futuras 
gera~des", sendo que "As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio 
arnbiente sujeitarlio os infratores, pessoasfisicas ou juridicas, a sangdes penais 
e administrativas, independentemente da obriga@o de reparar os danos 
causados". "No prazo de ate' trinta dias apds o pleito, os candidatos, os 
partidos politicos e as coliga@es deverlio remover a propaganda eleitoral, 
com a restaurap70 do bem em q u e m d a ,  se for o caso. 

Paragrafo unico. 0 descumprimento do que determinado no 'caput', 
sujeitara' os responsa'veis &s conseqiiincias previstas na Zegisla~cZo comum 
aplicavel. " (art. 85 da Resoluqiio TSE no 2 1.160). 

As sans6es penais aplicaveis estiio disciplinadas nos arts. 323 a 328 do 
C6digo Eleitoral. 

A atribuiqiio para apurar as infraqdes eleitorais cabe B Policia Federal, e, 
em sua falta, 5 Policia Civil, concorrentemente. Aaqiio penal 6 ptiblica, conforme 
art. 355 do C6digo Eleitoral. 

3.7. Propaganda Antecipada 

"A propaganda eleitoral somente sera permitida a partir de 6 de julho 
de 2004" (art. 36, "caput", da Lei no 9.504197 e art. 3", "caput", da Resoluqiio 
TSE no 2 1.160). Qualquer propaganda com fim eleitoral, produzida e divulgada 
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antes de 6 de julho, deve ser considerada propaganda antecipada e, portanto, 
ilegal. 

A propaganda eleitoral, inclusive na "internet", tambkm s6 seri permitida 
a parlir de 6 de julho (art. 36, "caput", da Lei 9.504197). 

A Corregedoria Regional Eleitoral do Estado de S2o Paulo, nas eleiqks 
de 2002, apreciou diversas representaq6es referentes B violaq2o dos arts. 36 
da Lei no 9.504197 e artigo 45 da Lei no 9.096195, em virtude da utilizaG20 do 
espaGo da propaganda partidca para propaganda pessoal e acusa~6es entre 
"prC-candidates". Demais disso, tambkm foram concedidas lirninares para que 
o representado se abstivesse de veicular as inser~6es impugnadas, rotuladas 
como propaganda eleitoral antecipada. 

E precise destacar, todavia, que h i  possibilidade de cumula@o das san@es 
previstas nos dois dispositivos supramencionados quando restar caracterizada a 
ocorrgncia de propaganda eleitoral antecipada. Isto n2o significa, porCm, que 
haja para o partido politico incidCncia de duas penalidades ao mesmo fato, o 
que C legalmente vedado. 

Em tese, t cabivel a incidgncia do art. 36 da Lei no 9.504197 ao 
representado, enquanto pessoa fisica, pela promo@io da propaganda e por ter 
se beneficiado dela. 

Ressalte-se, contudo, que express6es gendricas, com conteddo vago, 
podem caracterizar apenas promqiio pessoal, mas ngo propaganda antecipada 
propriamente dita. 

Em sintese, podemos classificar, conforme o moniento do processo, as 
diversas espkies de propaganda eleitoral: 

Antes desses periodos, propaganda eleitoral niio hi. Mero ato de 
promoqiio pessoal ngo caracteriza propaganda eleitoral, como bem esclareceu 

Momento do processo eleitoral 
At6 a convengb do partido 
15 dias anteriores convengiio 
partid6ria 
A partir da convengiio, com a homo- 
logagiio do nome pel0 partido e con- 
seqiiente registro na Justiga Eleitoral 
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Classifica~iio 
Pr&-candidato 
PrBcandidato 

Candidato 

EspCcie de propaganda 
Propaganda politica 
Propaganda Partidiiria 

Propaganda eleitoral 



a Ministra Ellen Gracie na ementa da Resolugiio no 21.104, de 23.5.02: 
"Consulta. Diferenga entre propaganda eleitoral e promq5o pessoal. 
1. A colocagiio de cartazes em tihis ou Gnibus ("busdoors") divulgando 

langamento de livro, programa de rCidio ou televisiio, apenas com a foto do 
candidato, sem conotagiio eleitoral, configura mera promogiio pessoal, 
destacando-se que o excess0 pode configurar abuso de poder. A meng5o ao 
cargo que ocupa, o qua1 em nada estii relacionado aos produtos objeto da 
publicidade, configura propaganda eleitoral. 

2. Mensagens festivas contendo apenas o nome do candidato, sem 
conotapio eleitoral, ndo conJiguram propaganda eleitoral. " 

4.1. Aliciamento de Eleitores (ou "Boca de Urna") 

0 aliciamento de eleitores, popularmente conhecido como "boca de uma", 
6 a propaganda realizada no &a das eleigks, com distribuigiio de material, visando 
ao convencimento dos eleitores e obtenqiio de votos. 

Houve kpoca em que a "boca de urna" era permitida desde que realizada 
a uma distincia de, pelo menos, cem mems das w&s.  Entretanto, n5o prevalece 
mais tal disposigiio. No dia da eleigiio, a distribuigiio de material de propaganda 
politics, inclusive volantes e outros impressos, ou a prfitica de aliciamento, coagiio 
ou maniFes@iio que possa influir na vontade do eleitor caracteriza crime eleitoral, 
independentemente da dishcia em que C feito o aliciamento. 

Admitese, entretanto, a d e s t a q i i o  individual e silenciosa (salvo m e ~ o s  
e escrutinadores), por exemplo, o uso de carniseta ou f l hu l a  e adesivos. 

4.2. Direito de Resposta 

Ap6s a escolha de candidates em convengiio, torna-se garantido o direito 
de resposta ao candidato, partido ou coligagiio ofendidos, ainda que 
indlretamente, por qualquer imagem, afirmaqiio crirninosa (cal6nia, inj6ria ou 
difarqiio) ou conhecidamente inveridica. Este direito de resposta estd previsto 
no artigo 58 da Lei no 9.504, de 1997, e decorre da norma do art. 5O, V, da 
Constituigiio Federal. 
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Tal direito poderii ser requerido B Justiqa Eleitoral em 24 horas (no caso 
de horikio eleitoral gratuito), 48 horas (em se tratando de programaqiio normal 
de riidio ou televisiio) ou 72 horas (propaganda veiculada na imprensa escrita), 
contando-se da transrnissiio da ofensa. Nesta ultima hlp6tese (ofensa por meio 
da irnprensa escrita), o requerimento deverA ser instruido com exemplar da 
publicaqiio e a resposta. 0 veiculo ofensor serii, entiio, notificado para que 
apresente defesa em 24 horas, sendo que a prolaqiio da decisiio ocorrerii em 72 
horas. 

Julgado procedente o pedldo e para garantir defesa proporcional ao agravo, 
a resposta deverii ser publicada no mesmo local, piigina, tamanho e caracteres 
utilizados na ofensa, em 48 horas, ou no dia da semana em que a agressiio foi 
veiculada, ou ainda, na primeira ediqilo em que circular, quando se tratar de 
6rgiio de imprensa com veiculaqiio superior a 48 horas. A Justiqa Eleitoral, no 
exercicio do poder de policia e buscando preservar o interesse pliblico, poderii 
deterrninar a imediata publicaqiio da resposta. 

A resposta deverk ser dada em at6 48 horas da decisiio, em tempo igual 
ao da ofensa (mas nunca inferior a 1 rninuto), caso a ofensa seja veiculada em 
programaqiio normal de televisiio ou riidio. 

Havendo ofensa durante o horArio gratuito, a resposta serii dada no tempo 
reservado ao partido ou coligaqiio ofensor, em period0 igual ao da ofensa, que 
nunca serh inferior a 1 rninuto. Pode haver, inclusive, direito de resposta nas 48 
horas anteriores 21 eleiqiio. 

Caber5 recurso das decisaes sobre direito de resposta, em 24 horas, a 
contar da data da publicaqilo em cart6rio ou da sessiio de julgarnento, garantindo- 
se a interposiqiio de contra-raz6es no mesmo prazo, devendo a decisiio ser 
proferida nas 24 horas seguintes. 

HA entendimento do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que apenas 
na ofensa relacionada aos aspectos morais do candidato cabe direito de resposta. 
0 mero ataque B forma de administra@io ou acusaqks gen6ricas niio &o ensejo 
ao direito de resposta. 

4.3. Propaganda via "internet" 

Antes do inicio do prazo permitido para propaganda, os candidates pode- 
120 manter piiginas na "internet", desde que niio haja referencia ao numero pel0 
qua1 concorreh ou o do partido, ped~do de votos ou qualquer refersncia hs eleiqks. 
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0 s  candidatos, durante a campanha eleitoral, niio podergo utilizar os 
provedores de acesso h "internet" para fazer qualquer tip0 de propaganda (art. 
8" da Resoluggo TSE no 21.160). De acordo com o art. 78 da citada resolugiio, 
" 0 s  candidatos poderiio manter pdgina nu 'internet' com a terminap70 
com. br, como mecanismo de propaganda eleitoral. " 

4.4. Pintura de muros 

S6 6 permitida em muros particulares. Caso o muro seja de 6rgiio piiblico, 
ou de pr6dio particular de uso comum ou de escolas particulares (ainda que 
sejam de propriedade de candidatos), nHo poder6 haver propaganda. 

4.5. Adesivos 

0 uso de adesivos em tfixis, 8nibus e carros pdblicos C proibido (art. 37 
da Lei 9.504), pennitido apenas em carros particulares. 

4.6. Inauguraqiio de obra p6blica no period0 de campanha 

0 s  candidatos a cargo do Poder Executivo, nos 3 (ti-&) meses que 
antecedem as eleigks, nio poderio participar de inauguragiio de obras piiblicas, 
sob pena de cassa@o do registro (art. 77 da Lei 9504197 e at. 47 da Resoluqiio 
TSEn021.160). 

4.7. Brindes 

Siio permitidos, observando-se, contudo, o limite de gastos na campanha 
para niio configurar abuso de poder econ8mico (art. lo, I, "d", da Lei 
Complementar no 64190). 

4.8. Carreata 

N5o 6 permitida no dia da eleigiio (art. 39, 5 5", I, da Lei no 9504197). 
"SZo permitidos, nu vkspera do dia da eleigiio, caminhada, carreata, 
passeata ou carro de som que transite pela cidade divulgando 'jingles' ou 
mensagens de candidatos, desde que os microfones nio  sejam usados para 
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transformar o ato em comicio (Acdrdiio no 3.107, de 25.10.2002). " (art. 73 
da Resolugiio TSE no 21.160). 

Altm disso, "E vedada, durante todo o dia da v o t a ~ o  e em qualquer 
local pu'blico ou aberto ao piblico, a aglomera@io de pessoas portando os 
instrumentos de propaganda referidos no 'caput', de mod0 a caracterizar 
manifestagiio coletiva, com ou sem utiliza~iio de veiculos. " (art. 74, § lo, da 
Resoluggo TSE no 21.160). 

- - 
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ROBERTO DE JESUS MORETTI - Capitclo PM, 
Adjunto da Subsepio de Legislapio da 1" 
Secrio do Estado Maior da Policia Militax 

1. Origens remotas do direito penal militar 

Trasar-se uma trajet6ria precisa das origens remotas do Direito Penal 
Militar torna-se tarefa herculea, haja vista a dificuldade de, especialmente, nas 
civilizaq6es da Antigiiidade, dispormos de documentos precisos que relatem algum 
aspect0 voltado ao presente tema. 

E certo que quando existentes documentos que revelem algum tip0 de 
norma juridica, esta se reveste muito mais de um cariter geral, voltado para a 
Area penal da sociedade como um todo que, propriamente, para esse ram0 
especifico do Direito. 

Assim, tomou-se voz corrente entre os autores que labutam na &a j~ddica 
castrense estabelecer-se que as origens das instituigties militares, bem como do 
Direito Penal Militar, se confundem com as origens das sociedades organizadas, 

"evidi?ncias histdricas permitem deduzir que alguns povos civilizados 
da antigiiidade, como India, Atenas, Pe'rsia, MacedSnia e Cartago, 
conheciam a existi?ncia de certos delitos militares e seus agentes eram 
julgados pelos prdprios militares, especialmente em tempo de guerra ... " I  

" o  surgimento da Justi~a Militar data da Antigiiidade e vem precedido, 
na histdria dos povos, da exist2ncia do Exe'rcito constituido para a defesa 
e expanslio de seu territdrio. "2 

"aceita, pore'm, pela unanimidade dos povos cultos a 1egislaGa"o 
militar mesmo em tempo de paz, deve ela restringir-se aos fatos da atividade 
peculiar do soldado, pois que, com pertencer a uma corpora~a"~ armada, o 
individuo nlio se isola da corporapio maiol; que e' a sociedade civil. "-' 

NETO, Jose'da Silva Loureiro. Direito Penal Militar. 1. ed. Srio Paulo: Atlas, 1993. p.19. 
ROTH, Ronaldo JoHo. Justiqa Militar e as peculiaridades do juiz militar na atua~iio 

jurisdicional. 1. ed. ScloPaulo: Juarez de Oliveira, 2003. p. 5. 
BANDEIRA, Esmeraldino 0 .  T.. Direito, justiqa e process0 militar. 1. ed. Rio de Janeiro: 

Francisco Alves, 1919. p. 14. 
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"la fincidn militar es, por tanto, tan antigua como las organizaciones 
politicas mismas, y en todo momento histbrico el poderpolitico ha' necesitado 
tener siempre respaldada su autoridad moral por la fuerza militar. Es 
consecuencia natural de cualquier propbsito velarpor su efectividad, y queda 
claro que losjnes del Estado unicamente pueden realizarse cuando la paz y 
la seguridad, tanto exterior como intema, quedan salvaguardadas. (...) ..., el 
poder militar no se concibe desvinculado del Estado, sin anular com ello su 
existencia m i ~ m a . " ~  

"a atividade militar e' uma das rnais antigas ocupap7es humanas, o que 
t o m  d@cilprecisar quanab e onde surgiu a ordem unida. No entanto, e'nu Grkcia 
que encontrams o primeiro emprego signifiativo da ordem unida em cornb~te."~ 

Inicialmente fonnadas para reagiio imediata, utilizando-se dos cidadaos 
em condigaes de empunharem armas para a defesa de sua localidade, as forgas 
d t a r e s  mantinham sua disciplina com fundamento em regras exm'das do senso 
comum, calcadas na honra e na dignidade da luta, em pro1 de um bem maior - a 
sobreviv2ncia de sua pr6pria comunidade - onde, qualquer atitude contrAria que 
expusesse ?i perigo essa sobrevivencia seria cobrada com a vida, 

"os exe'rcitos das cidades-estado gregas eram formados pelos seus 
cidadiios proprietarios de terras, que representavam a grande maioria da 
populagiio. Por serem constituidos de agricultores, estes exkrcitos necessitavam 
resolver rapidamente suas campanhas para retomarem ao trabalho agn'cola. "6 

Somente com a evolu@o gradual da Humanidade e com o conseqiiente 
desenvolvimento da arte da guerra 6 que as sociedades passaram a se preocupar 
em criar e manter uma forga rnilitar em alerta e pronta para a@o, formada por 
homens capazes e devidamente adestrados para a luta em defesa de sua 
sociedade. 

Ningukm menos que Platgo, em sua obra "A Republica", ao relatar o 
discurso de Socrates sobre a sociedade ideal, demonstra logicamente essa 
necessidade e o modo pelo qua1 os membros do exkrcito e suas famixas deveriam 
ser tratados, de forma que tivessem a consciencia de sua importiincia e o destemor 

OEHLING, Hermann. La funcion polilica del ejercito. 1. ed. Madrid: Instituto de Estudios 
Politicos, 1967. p. 41. 

SANTOS, Hklio Tendrio dos. A ordem unida na evolugBo da doutrina militar. I .  ed. S6o 
Paulo: KMK 2000. p. 17. 
Idem. 
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necessikio no momento da luta, entendendo que valeiia apena sacrificar, inclusive 
sua vida, pel0 bem-maior que C a vida de sua coletividade. Assim, extrai-se um 
breve trecho da obra indicada, onde Socrates, respondendo a Glauco discorre: 
"VZ entcio o mod0 de vida e alojamento que vou propor serve a tal fim. 
Quero primeiramente que nenhum deles tenha coisa que lhes seja prdpria, 
a ncio ser que absolutamente necessa'ria. Ao depois, que ncio possuam casa 
nem despesa onde qualquer pessoa possa entral: Quanto a comestiveis, o 
que basta a guerreiros sdbrios e esforpzdos ... Quero ainda que lhes seja 
ensinado que, tendo nu alma ouro e prata vindos de Deus, niib necessitam 
dos bens humanos; nem lhes e' licito contaminar este ouro imortal com a 
liga do ouro terreno ... Portanto, sd a eles e' defeso tocar ou manusear o 
ouro ou a prata ou introduzi-10s em suas habitaq6es ou usd-10s em suas 
vestes ou beber em t a ~ a s  a'ureas ou arg2nteas: e que e' este o hnico meio de 
lhes assegurar a prdpria seguranp, bem como a do Estado. "' 

Desse modo, existindo uma categoria especial de cidadiios desdnados ao 
sacrificio da propria vida em defesa da sociedade e do Estado, nada mais justo 
que a sua organiza~iio e regulamenta~iio internas fossem norteadas por regras 
especiais que alcancem urn minim0 de normas de conduta para um cidadiio com 
tal investidura. 

Nessa evoluqiio, como em toda a evolu~iio do direito, em sua 
universalidade, a grande contribui@io para direito penal rnilitar ser6 encontrada 
no Direito Romano. 

2 .0  direito penal rnilitar romano 

0 grande mkrito romano encontra-se na sistematizaqgo das norrnas 
juridicas, o que em muito facilitou o seu conhecimento atravks dos tempos, 
tornando-se inclusive, uma ponte entre o direito antigo e o direito moderno. 

E na Roma Antiga, por ser um Estado em constante beligeriincia e 
expansiio, que o direito como um todo, e o penal rnilitar em particular, adquire 
caractensticas de ciencia juridica. Como ensina JosC da Silva Loureiro Neto8 

foi em Roma que o Direito Penal Militar adquiriu vidaprdpria, considerado 

' PLATAO. A Republics. Tradugiio de Eduardo Menezes. SBo Paulo: Hemus, 1970. p. 95. 
NETO, Jost da Silva Loureiro. Direito Penal Militar. 1. ed. ScZo Paulo: Atlas, 1993. p. 19. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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como instituigio juridica. (...). Teve assim o exe'rcito romano seu direito 
criminal. 

E fato que as conquistas romanas s6 puderam ocorrer porque Rorna possuia 
urn exCrcito bem organizado e disciplinado, capaz de operar a@es em catnpo 
de tal forma que nenhum exCrcito da sua Cpoca o superava, 

"um dia depois, antes que os inimigos se recobrassem do terror e 
fuga, abala Ce'salg com o exe'rcito paras as fronteiras dos Sues~i l ies~~ que 
vizinham com os Remos, e, avangando a marchas for~adas, chega a 
Novioduno. Tentando tomd-la de assalto nu passagem, por Ihe constar 
achar-se balda de defensores, em razrio da largura do fosso e altura do 
muro, o nEo pode conseguir, se bem defendessem poucos. Assentando 
arraiais, faz construir mantas de guerral1, e aparelhar todo o necessdrio 
para sitid-la. Nesse comenos entra de noite na praGa multidGo de Suessilies 
escapos da derrota. Concluidas de pronto as mantas, e feito o terrado12 
com as competentes torres, assombrados com o gigantesco de tais obras, 
por eles nunca vistas, nem conhecidas de nome sequer, mandam 
embaixadores a Cksarpropor-lhe o renderem-se, e obt2m a sua consewaglio, 
intercedendo os Remos. " 

Para manter esse aparato militar era necessirio uma estrutura disciplinar e 
juridica capaz de impor sanq6es adequadas e imediatas aos seus integrantes. E, 
bem assim, C que os generais romanos dispunham da autonornia necesskia para 
irnpor essa disciplinae manter a mAquina de guerra rornana em pleno hcionamento, 

"o general teve o direito de fazer cortar a cabe~a de todo o soldado 
que sewisse em seu exe'rcito e de fazer bater com varas o simples soldado 
como o oficial de estado-maior: este g2nero de punigio ndo foi infligido 
somente por delitos individuais; quando um oficial perrnitia afastar-se da 

CESAR, Ju'lio. Comentirios sobre a guerra galica. Tradu~Eo de Francisco Sotero Reis. 
Rio de Janeiro: Ediouro. p.47. 
lo Suessides: povos bdrbaros da regiEo de Soissons - Franca. (ob. cit. p. 56). 
l 1  Mantas de guerra: espkcie de casinholas movedi~as, onde abrigados aproximavam-se 
os sitiantes da praca para minar-lhes as muralhas. Eram construidas de madeira leve 
com teto sdlido para resistir ds pedras lancadas pelos sitiados e, eram cobertas cum 
couros frescos para evitar o fogo. (idem). 
l 2  Terrado: monte de terra calgada, mais ou menos elevada, feita para que as torres 
pudessem ser aproximadas da praca em terreno unido, havendo no alto das torres uma 
plataforma donde os soldados faziam tiros contra os sitiados. (idem). 
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ordem estabelecida, ou quando uma divisiio debandava ou fugia do campo 
de batalha, as mesmas punig6es lhes eram injligidas."13 

No direito penal militar romano as penas dividam-se em trCs: as penas 
capitais, as penas corporais ou aflitivas e as penas disciplinares ou morais. 

Como penas capitais encontraremos as que privavam o infrator de sua 
vida natural, como a decapitagik~'~, aplicada a todos os integrantes do exercito 
romano, e afustiga@~'~, aplicada somente aos soldados e, nos delitos similares 
os centurides e os oficiais eram decapitados. Tarnbkm como pena capital 
encontraremos a que privava o infrator de sua vida civil, de mod0 a faze-lo 
perder sua liberdade, sendo vendido como escravo. 

Em casos especiais, quando um grupo de militares ou mesmo toda uma 
unidade ou legiiio incorriam em delito punivel com a morte, todos os oficiais eram 
decapitados e, os soldados, no entanto, eram dizirnados, ou seja, "sorteava-se um 
dentre dez, e aqueles sobre quem caia a sorte se aplicava apena de fustigaqiio. A 
isso 6 que se chamava dizimaqiio - decimatio. As vezes, em lugar de sortear-se 
um dentre dez, sorteava-se dentre vinte - vicesimaqiio (vicesimatio) ou dentre 
cem - centesimaqiio (cente~imatio)"'~ 

As penas corporais ou aflitivas, freqiientemente aplicadas, em face de 
delitos coniqueiros, e mais eficiente na retomada da disciplina, constituiam-se 
em "castigo, multa, trabalhos forqados, transferencia de rnilicia, degradaqiio, 
baixa infamante: porque n5o devem ser condenados Bs minas, nem ao trabalho 
das minas nem a tormentos". l7 

l 3  GIORDANI, Mdrio Curtis. Direito Penal Romano. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense. 1987. p. 113. 
l4 "0 condenado era conduzido nu ao lugar do suplicio e ai ligado a um poste. 0 litor batia- 
Ihe primeiro com as varas e depois com a segure ou a espada de outro militar decepava-lhe 
a cabe~a" 
(BANDEIRA, Esmeraldino 0. T .  Direito, justiga e processo militar. 1. ed. Rio de Janeiro: 
Francisco Alves, 1919. p. 180). 
l5 "0 tribuno tocava simplesmente com o bast50 o condenado; em seguida todos os 
soldados da IegiHo apaleavam-no ou lapidavam-no at6 cair morto sobre o solo. E quando 
sobrevivia, nem por isso se podia dizer salvo, pois era-lhe defeso voltar A pitria e ningukm 
ousaria conceder-lhe hospitalidade e cousa alguma necessiria A vida" 
(BANDEIRA, Esmeraldino 0. i?. Direito, justiga e processo militar. I .  ed. Rio de Janeiro: 
Francisco Alves, 1919. p. 181). 
l6 BANDEIRA, Esmeraldino 0. T .  Direito, justiqa e processo militar. 1. ed. Rio de Janeiro: 
Francisco Alves, 1919. p. 181. 
" Idem. p. 183. 
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As penas disciplinares ou morais constituiam-se em sanqks aplicadas muito 
mais pelos costumes que propriarnente pela prescriqaes em norma especifica. 
Tratavam-se de penas impostas pelo pr6prio grupo aos camaradas em face de 
condutas como negliggncia em serviqo, fraqueza diante do inimigo e outras que 
envolvessem o dia-a-dia da vida castrense romana, destacando-se: "abarracar 
fora do campo e das trincheiras, ficando assim sujeito aos ataques do inirnigo e ao 
desprezo dos camaradas; invernar fora dos lugares fortificados, em campo aberto; 
servir-se em p6 dos alimentos; apresentar-se descal~o com a thica e sem cinturiio 
no lugar do campo charnado; abrir as veias e extrair o sangue diante das legiaes; 
aparecer nos exercicios sem armas e sem calqado militar; incorporar-se a uma 
forqa de libertos; marchar com as bagagens e corn os cativos; montar guarda 
diante do pretdrio com uma vara de dez pCs; receber, para alimentar-se, cevada 
em vez de trigo; fazerem os graduados os mesmos serviqos manuais de seus 
subordinados, como carregar relva para formar a cobertura das trincheiras".I8 

Por vezes a aplicaqiio dessas penalidades prescindiam de algum tipo de 
processo, especialmente, se as forqas nas quais eram cometidos os delitos 
encontravam-se distantes do comando central, cabendo aos respectivos oficiais 
avaliar a situaqiio e aplich-las, o que deixava os soldados ao arbitrio de seus 
superiores. "No estudo do Livro VII do Codex Theodosianus, Giuffri: focaliza 
brevemente a justiga militar romana anotando que somente os mais relevantes 
crimina, especialmente dos graduados, eram levados ao conhecimento dos 
6rgiios centrais. As infraqces disciplinares eram reprimidas 'em termos mais ou 
menos legais ou brutais pelos oficiais que, na realidade, principalmente nas zonas 
perif6ricas, tinham o comando pleno e exclusive que suprimia qualquer elo corn 
a hierarquia s~perior."'~ 

Niio obstante, ainda que na Cpoca do ImpCrio Romano tivesse sido 
acentuado pel0 Imperador a necessidade de inquCrito para apurar-se com certeza 
o grau de culpa dos infratores das normas rnilitares, certo C que "o comandante 
em chefe do exkrcito possuia amplos poderes. Niio havia aqui intervenqiio de 
jurados, embora se admitisse, para certos casos de maior importgncia, a 
colaboraqiio de um consilium. "20 

Is Idem. p. 187. 
19GIORDANI, Mdrio Curtis. Direito penal romano. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1987. 
p. 119. 
20 Idem. p. 11 8. 
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0 direito penal militar romano assim como o direito romano em geral 
prosseguiram sua evolu~5o at6 a queda do ImpCrio Romano do Ocidente em 
476 d. C. decorrencia das invas6es bkbaras do Norte e do Oriente, iniciando- 
se a Idade M6dia. 

3 . 0  direito penal militar na Idade Mkdia 

Tomado o ImpCrio Romano do Ocidente e restando o ImpCrio Romano 
do Oriente, este fecha-se i Europa, passando ela a ser dorninada pelos diversos 
cl5s bArbaros, os quais fixando-se em determinadas regiSes passaram a impor 
suas regras e seu mod0 de vida. 

Desse modo, gradualmente, o direito romano, que era escrito, cede lugar 
a um direito bkbaro niio escrito, fundado totalmente no costume. Surge dai, um 
sistema hibrido pois, os cidadiios romanos, dominados pelos conquistadores, 
continuaram a viver e praticar atos, sujeitando-se i s  novas leis mas, os reis 
locais procuraram, segundo a pessoa a quem se destinava a lei, aplicar um ou 
outro direito, 

"o pais a que hoje chamam Franga foi goveinudo durante a sua primeira 
raga, pela lei romanu ou pelo cbdigo Teodosiano, e pelas diversas leis dos 
ba'rbaros que ali habitavam. No pais de dominio dos francos, a lei sa'lica era 
estabelecida para os francos, e o cbdigo Teodosiano para os romanos. Naquele 
de dominio dos visigodos, uma compila@o do cbdigo Teodosiano, feita por 
ordem de Alarico, regulou as quest6es dos m n o s ;  os costumes du nag&, que 
Eurico mandou escreveK decidiram as dos visigod~s."~' 

"no ocidente, o direito romuno sobrevive durante algum tempo nus 
monarquias gednicas  que se forrnaram ai, gragas a aplicqdo do princeio 
da personulidade do direito. Depois de urn eclipse de alguns skculos (skcs. IX- 
XI), o direito romuno, tal como tinhu sido codificado em Bizdncio no skc. VI, nu 
kpoca de Justiniano, reaparece no Ocidente, gragas ao estudo que os juristas 
dele fazem no seio das universidades nascentes."22 

21 MONTESQUIEU. Do espirito das leis - texto integral. SZo Paulo: Martin Claret, 2002. 
p. 525. 
22 GILISSEN, John. Introduqiio hist6rica ao direito. 2. ed. Lisboa-Portugal: Fundapio 
Calouste Gulbenkian, 1995. p. 18. 
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No direito militar, no entanto, por se tratar de urn direito de grande interesse 
para a garantia da paz e da ordem de cada reino, niio se adrnitiu, inicialmente, a 
aplicaqiio do direito romano, sendo ele ordenado segundo as t radi~ks e costumes 
locais dos guerreiros biirbaros, obedecendo-se aos ditames dos respectivos 
senhores. Deixa de existir um exkrcito comum e dnico, o serviqo militar 6 exigido 
segundo os principios da vassalagem. 0 rei, que nada mais era que urn senhor 
feudal com mais terras que os demais, entendendo necessiria a convocaqZo para 
as armas determinava a composi@o da "hoste", de mod0 que todos os homens 
deviam atender ao chamado, cada urn armando-se as suas prdprias custas. 

0 adestramento nas armas, o suprimento das tropas e os custos com os 
deslocamentos ficavam a cargo dos nobres convocados pel0 rei. Do mesmo 
modo, os principios militares que eram calcados nos valores da bravura, da 
coragem e da honra aprendidos por esses nobres com seus antepassados 
bi i rbar~s~~,  colocavam a aplicaqiio das regras de direito militar ao sabor do 
entendimento de cada senhor e, penas como a de morte ou a de suplicios eram 
aplicadas largarnente. 

Assim como para o direito comum, a influencia do direito penal militar 
romano comeqarii a ser sentida quando do fortalecimento dos Estados, em 
decorrencia, principalmente, da deterrninaqiio dos reis, duma codifica~iio do 
dneito, o que os doutrinadores fazem buscando nas origens romanas as soluq6es 
gerais para substituirem-se os costumes locais. 

E no skculo XV, corn a obra "0 Principe" que Nicolau Maquiavel, sob a 
influencia do surgimento dos Estados de Franqa, Espanha e Portugal, e, no af5 
de tamMm tomar a ItiiLia urn Estado linico, realqa a necessidade de tropas prdprias 
e fi6is ao Principe, movidas mais pelo sentimento de unidade em defesa de sua 
terra do que simplesmente pel0 dinheiro que pudessem auferir na batalha. 
Maquiavel niio fez menqgo a existencia de crimes ou penas militares mas, 
demonstrou a diferenqa entre homens militares ou comuns, o que nos indica a 
necessidade de urn tratarnento diferenciado entre eles. 

A partir disso, os exkrcitos surgidos, para manterem sua estrutura 
hierhquica e disciplinar, socorrer-se-iio do direito penal militar romano, 
encontrando no Digesto, tipificaq6es especificas para crimes militares como 

23 SANTOS, HLEio Tendrio dos. A ordem unida na evoluqTio da doutrina militar. 1. ed. Sa"o 
Paulo: KMK 2000. p. 39. 
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"cumplicidade com o inimigo"; "deserqiio"; autolesiio fisica e cumplicidade na 
autolesiio para evitar o serviqo militar"; "abandon0 de posto"; "traiqiio"; 
"covardia"; "insubordinaqiio"; "motim ou revolts"; "deveres disciplinares dos 
superiores hierirquicos". 

Assim C que, hodiernamente, verificamos que "as leis militares dos povos 
mais cultos inspirarn-se visivelmente no direito  roman^"^^, apresentando penas 
similares Bs descritas no pariigrafo anterior. E certo, porkm, que estas penas 
foram sendo flexibilizadas, principalmente ap6s o Grmino da 2" Guerra Mundial, 
especialmente em face da difusiio dos direitos humanos, reservando-se as penas 
capitais Bs situaqces de beligerhcia. 

4 . 0  direito penal militar em Portugal 

Estabelecido o Estado portugui%, iniciam-se as grandes navegaqiks, estas, 
por sua vez, dariio B Portugal grande poder e riqueza, rivalizando apenas com as 
de Espanha. 

Estando Portugal em plena expansiio foi necessArio dispor de uma forqa 
militar para garaiitia de suas fronteiras terrestres e de alCm-mar. E, 
conseqiientemente, de uma legislaqiio forte para manter a disciplina e unidade 
de suas forqas militares (terrestre e manantima). Assim C que no reinado de Afonso 
V, foram promulgadas as Ordenaqks Afonsinas, as quais traziam determinaqks 
de cunho penal militar e, tambCm, a organizaqiio de uma justiqa militar, como 
assinala Ronaldo Joiio Roth, 

"em Portugal, a Justi~a Militar constituia-se nos Conselhos de Guerra, 
os quais jci vigoravarn ao tempo das 0rdenago"es Afonsinas - publicadas 
em 1446, sob o reinado de D. Afonso e consideradas comoprimeiro c6digo 
europeu cornpleto -, modelo esse que acabou vigendo no B r a ~ i l . " ~ ~  

No reinado de D. Manoel, o Venturoso (1495-1521) as Ordenaqees 
Afonsinas foram substituidas pelas Ordenaq6es Manoelinas, as quais vigeram 
at6 1580, quando Felipe 11, da Espanha passa a reinar sobre ambos os paises, 

24 BANDEIRA, Esmeraldino 0. T.. Direito, justiqa e process0 militar. I. ed. Rio de Janeiro: 
Francisco Alves, 1919. p. 188. 
25 ROTH, Ronaldo Jo6o. Justisa Militar e as peculiaridades do juiz militar na atuasfo 
jurisdicional. 1. ed. SfoPaulo: Juarez de Oliveira, 2003. p. 10. 

Revista A FORCA POLICIAL SBo Paulo no 42 abrlmailjun 2004 4 1 



em decorrencia da morte de D. Sebastiiio, dois anos antes, sem deixar 
herdeiros. 

Com essa mudan~a de poder aquelas ordena~des siio substituidas pelas 
Ordena~des Filipinas, originadas da fusiio do jurarnento do T ~ m a r ~ ~  e das 
Ordena~6es Manoelinas, e, apesar de passarem por modifica~6es ao longo dos 
sCculos, permaneceram em vigor no Brasil at6 o inicio do skulo XX. 

Nas Ordena~des Filipinas encontramos disposi~tks penais militares como 
a disposta em seu Quarto Livro, que apresenta entre as penas de carater comum 
algumas de carater militar, aplicadas ao militar em raziio da niio observhcia da 
disciplina, a saber: 

"Se algum Piloto, Mestre, Contra-Mestre, Marinheiro, Grumete, 
Bombardeiro, Espingardeiro, e qualquer outra pessoa desta sorte, que indo 
nus nossas Armadas, deixar a Nau, ou Navio, em que for ordenado, e dela 
se for sem l i cen~a  e autoridade do nosso Capitiio-Mor (possivelmente 
equiparava-se a Almirante) ora a Armada ja' para cousa de guerra, ora de 
mercadoria, pagarb em quatro dobro (quddruplo) todo o que tiver recebido 
de seu saldo. E sendo de maior qualidade, pagara da Cadga o dito quatro 
dobro do que tiver recebido, e sera' degradado por quatro anos nu ~ f r i c a " . ~ ~  

A citagiio trata do tip0 penal hoje conhecido como deserqiio e, como 
dito, nas Ordena~des encontrava-se em meio h outros tipos de carater comum, 
como o chrcere privado e a perturbaqiio do sossego. 

As Ordena~des Filipinas a partir de 1763, deixam de cuidar de mat6ria 
de direito militar, tendo em vista a entrada em vigor dos Artigos de Guerra do 
Conde de Lippe, os quais forarn inspirados nos Artigos de Guerra da Alemanha 
que, por sua vez, fundavam-se nos da Inglaterra de 1621. Compunha-se de 
vinte e nove artigos e, compreendia as penas de arcabuzamento, expulsiio com 
infhia ,  morte, cinqiienta pancadas de espada na prancha, entre outrasZ8. 

0 Juramento do Tomar foi o modo pel0 qua1 as Cortes portuguesas conseguiram 
garantil; sob o dominio espanhol, as caracteristicas da tradigdo e cultura portuguesas. 
Por esse jurarnento, o rei espanhol, entre outras, garantia que o comkrcio corn as colbnias 
portuguesas seria feito por pessoal e embarcagbes portuguesas, e que a burocracia 
portuguesa continuaria a ser administrada por portugueses. 
27 OrdenagBes Filipinas, vol IV e Y Lisboal Portugal: Fundapio Calouste Gulbenkian, 
1985. p. 1246. 
28 NETO, JosC da Silva Loureiro. Direito Penal Militar. 1. ed. Scio Paulo: Atlas, 1993. p. 21. 
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5 . 0  direito penal militar no Brasil 

0 Brasil na condi@io de coldnia portuguesa foi dirigido por todo o direito 
aplicado h metrdpole, aplicando-se-lhe, em matCria comum e militar as 
Ordena~aes Manoelinas e Filipinas; e, em materia militar os Artigos de Guerra 
do Conde de Lippe. 

0 s  Artigos de Guerra foram aplicados h Marinha Brasileira at6 o ano de 
189 1, quando promulgou-se o C6digo da Armada pelo Decreto no 18, de 7/31 
189 1 ; e, em 1899, deixou de ser aplicado ao ExCrcito em face da Lei no 612, de 
281911 899. Posteriormente, sera tarnbCm aplicado B Forqa Akrea, conforme 
determina~iio do Decreto-lei no 2.961, de 20/1/1941. 

Como se v& os referidos Artigos de Guerra tiveram grande longevidade 
em sua aplicaGHo hs for~as militares brasileiras mas, essa longa dura~2o n20 
garantiu, no entanto, que ngo sofresse modificaqGes, especialmente quanto aos 
tipos de penas cominadas. Assim, 

"0s Artigos de Guerra de 1763, limitados em princ@io a infantaria e 
depois ampliados as demais armaspela Provisfio de 11 de outubro de 1843, 
prescrevem ainda: pancadas com espada de prancha (art. 11 e outros), 
morte pela forca (art. 15), e carrinho (art. 25). As pancadas com espada de 
prancha foram abolidas pelo art. 136 do Regulamento aprovado pelo 
Decreto de 24 de setembro de 1871, e as outras duas penas, a que acabamos 
de aludir, foram tambkm revogadas ainda ao tempo da monarquia. " 29 

Em 1944 6 promulgado o Decreto-lei no 6.227, de 24- 1- 1944, que institui 
o C6digo Penal Militar, cuja entrada em vigor se deu em 24-2-1944. Sendo 
certo que sua estrutura bAsica 6 semelhante ao vigente C6digo Penal Militar, 
promulgado pel0 Decreto-lei no 1.001, de 2 1 - 10- 1969, cuja entrada em vigor 
se deu em 1-1-1970. 

Logo em seus primeiros artigos o CMgo de 1944, apresenta os principios 
norteadores de seu texto: anterioridade da lei penal (art. lo); presunG20 da 
inoc6ncia (art. 2'); retroatividade da lei mais benCfica (parAgrafo 6nico do art. 
2"); aplica~2o da lei penal no tempo e no espaGo (arts. 3" e 4"), bem como, 
define crime militar em tempo de paz (art. 6O) e em tempo de guerra (art. 7O). 

29 BANDEIRA, Esmeraldino 0. T .  Direito, justiga e process0 militar. 1. ed. Rio de Janeiro: 
Francisco Alves, 191 9. p. 192. 
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Demonstrando, dessa forma, a adequa~iio da legisla~iio penal rnilitar brasileira B 
evolu$io do direito em hb i to  mundial. Sendo certo que o CMgo Penal Militar 
vigente (Decreto-lei no 1.001, de 21 - 10-69), manteve-se fie1 a tais principios. 
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111.0 POLICIAL MILITAR OPERADOR DO DIREITO* 

ADIUON L U ~  FRANC0 NASSARO - Capitcio 
PM, Pds-Graduado em Direito Processual 
Penal nu Escola Paulista da Magistratura e 
Professor de Direito Processual Penal da 
Academia de Policia Militar do Barro Branco. 

1. Introdupio 2. Miss60 constitucional e exercicio da autoridade policial 3. 
Discricionariedade do ato de policia 4. Andlise prkvia da configura@io da 
prdtica de crime e da situapio deflagrante 5. Atuapio nu fuse da repress60 
imediata e o apoio a Justi~a Criminal 6. Formapio juridica do policial 
militar 7. Conclusiio 

Observamos que alguns expositores ao mencionarem o conjunto dos 
profissionais chamados "operadores do direito", em mamfestaqiio oral ou escrita 
no meio academico, relacionam nesse grupo os juizes, promotores, advogados, 
delegados de policia e at6 mesmo estudantes de direito, niio fazendo refersncia, 
porkm, A figura do policial militar. Desconsiderarn o fato de que o policial militar, 
em qualquer nivel hierhquico, opera constantemente o direito no desempenho 
de sua atividade profissional impar, cuja principal ferramenta de trabalho t 
exatamente a interpretaqiio das normas legais, objetivando alcanqar o fie1 
cumprimento da lei e o "fazer cumprir a lei" em defesa da sociedade, para a 
preservaqiio da ordem piiblica. 

Niio se trata de reivindicar qualquer mCrito, mas, sim, de destacar a 
importiincia da informaqiio - e da formaqiio - juridica na atividade policial-militar 
e o reconhecimento da efetiva operaqiio do direito que se processa na relaqiio 
direta com a populaqiio, em tempo real, fora dos cartdrios dos fdruns, das salas 

* Artigo desenvolvido por recomendaq50 do Sr. Cmt da Academia de Policia Militar do 
Barro Branco, Cel PM Adauto Luiz Silva, em reunib com o Corpo Docente daquela Unidade 
de Ensino, realizada em 14/04/2004. 
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de audigncia e longe dos gabinetes dos estudiosos do direito, das salas de aula e 
mesmo das sedes dos distritos policiais. Referimo-nos a aplicaqio prhtica do 
direito que se processa na qiio do policial &tar em contato pessoal e permanente 
com o cidadiio, destinathio de todo o esforqo do Estado no objetivo maior de 
alcan~ar a paz social. Vamos refletir sobre isso. 

2. Missgo constitucional e o exercicio da autoridade policial 

0 policial militar trabalha com seguranqa quando possui conhecirnento da 
lei em nivel adequado ao desempenho da sua fun~io ,  em patamar acima da 
mCdia do cidadio comum, com especializa@io em atividades de seguranCa 
pdblica. E ele deve ser preparado para esse plano de atuaqio. Necesshio, 
primeiramente, conhecer a competgncia da Institui~io da qual 6 park integrante, 
para exercer a autoridade policial inerente a sua condi~io, agindo em nome do 
Estado e no lirnite de suas atribuiqdes, capacitando-se a tomar decisdes que se 
reconhe~am corretas porque razoiiveis e cobertas pel0 manto da legalidade e 
da moralidade administrativa. 

Tal como acontece com os demais operadores do direito, deve ser capaz 
de organizar-se mentalmente, formulando um raciocinio juridic0 sobre o fato 
concreto. E deve decidir com amparo na fundamenta~io legal que dE legitimidade 
B sua a ~ i o ,  eis que, via de regra, o policial atua na sensivel faixa da lirnitaqiio das 
liberdades individuais, no exercicio do denominado poder de policia, condi~iio 
que o distingue. 

Sobre esse diferencial de sua funqiio, faz-se oportuno destacar o 
ensinamento sempre atual de hvaro Lazzarini: "A Policia C a realidade do Poder 
de Policia, C a concretizaqiio material deste, isto 6, representa em ato a este. 0 
Poder de Policia legitima a aciio e a pr6pria existgncia da Policia. Ele C que 
fimdamenta o poder da policia. 0 Poder de Policia C um conjunto de atribuiqdes 
da Administraqio Ptiblica, indelegiiveis aos particulares, tendentes ao controle 
dos direitos e liberdades das pessoas, naturais ou juridicas, a ser inspirado nos 
ideais do bem comum, e incidentes nio s6 sobre elas, como tambem em seus 
bens e atividades" '. 

0 policial militar nio pode simplesmente tratar o poder de policia como 

' Estudos de Direito Administrativo. 2. ed. Siio Paulo: RT, 1999, p. 203. 
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algo etkreo, construido pela doutrina ou aceito como legitimo em raziio de que 
ninguCm questionou sua decisiio diante de um caso priitico ... E obrigaqiio do 
profissional de policia conhecer a natureza juridica dessa sua autoridade 
exteriorizada nas mais variadas situaqks, normalrnente diante de conflitos sociais 
ou manifests no context0 da prevenqiio, quase sempre caracterizada pela adqgo 
de medidas cogentes. Certo que na esfera da seguranga publica, 6 a Policia 
Militar a detentora principal do conjunto de atribuiqks da Administraqiio miblica 
chamado poder de policia. 

Pois bem, partindo do texto da Constituiqiio Federal, particularmente do 
art. 144, posiciona-se o policial militar em relaqiio B cornpetencia dos outros 
6rgiios policiais e identifica a sua prbpria, na complexa dimensiio do exercicio 
da "policia ostensiva" e da "preservaqiio da ordem pliblica". E, diante da 
diversiclade de suas missaes, ao buscar a regularnentaqgo de matkria especifica 
nas leis infraconstitucionais, observada a hierarquia das normas, obtCm os 
subsidios neces s~os  para qualquer toniada de posiqiio. 

0 s  tres aspectos da ordem publica: seguranqa, tranqiiilidade e salubri- 
dade, reconhecidos em inumeras produq6es academicas desenvolvidas sobre 
o tema, expandem a diniimica da atuaqiio policial-militar muito alCm da 
realizaqiio do not6rio policiamento ostensivo que previne a priitica de infiqiio 
penal. Atua o profissional tambCm em situaqaes marcadas pela prAtica de ato 
que niio constitui delito, mas que C considerado ilicito em raziio de desrespeito 
a regra na 6rbita do direito civil ou na esfera adrninistrativa, como por exemplo, 
em ocorrencia que envolve prAtica de infraCiio de trhsito, infraqiio arnbiental, 
quest50 de rela~6es de vizinhan~a e muitas outras, sempre com previsiio no 
ordenamento juridico, posto que, conforme o art. 5 O ,  inciso 11, ainda da 
Constituiqiio Federal: "ningukm serii obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 
coisa seniio em virtude de lei". 

Enquanto ao cidadiio comum 6 permitido movimentar-se no vazio deixado 
pela lei, ou seja, ele pode fazer em regra tudo o que niio lhe seja vedado em 
mandarnento legal, de outro lado, os integrantes da Administraqiio miblica devem 
fazer apenas o que a lei permite, em face da observiincia aos principios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, ainda, eficiencia, nos 
termos do artigo 37, tarnbkm da Carta Magna. 0 raciocinio aplica-se niio somente 
ao exercicio da atividade fim, mas tarnbCm B gestiio dos recursos necessirios, 
no hb i to  das atividades de suporte essenciais B realizaqiio da "policia ostensiva" 
e da "preservaqiio da ordem piiblica", caracteristicos da Administraqiio Militar 
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Estadual. Nesse contexto, o gestor da coisa pdblica, no exercicio de suas 
atribuiqdes, k autoridade adrninistrativa, com poderes, deveres e responsa- 
bilidades pr6prios. 

0 nlesmo artigo 37 da Constituiqiio Federal, em seu parhgrafo 6", prevc 
a responsabilidade objetiva da Administraqiio Nblica e a aqiio regressiva contra 
o agente pdblico causador do dano: "As pessoas juridicas de direito pdblico e 
de direito privado prestadoras de serviqos pdblicos responder20 pelos danos 
que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito 
de regress0 contra o responsive1 nos casos de dolo ou culpa". 

Verifica-se, portanto, que alkm das responsabilidades comuns a qualquer 
cidadiio o policial militar esti sujeito a outras. Conforme visto, esth sujeito B 
eventual obrigaqiio de indenizaqiio em raziio de aqiio regressiva, por danos 
causados a terceiros na condiqiio de agente publico; a responsabilizaqiio no 
campo disciplinar, mediante aplicaqiio de rigoroso regulamento de conduta que 
estabelece como sanqiio inclusive a privaqiio de liberdade e, ainda, B jurisdiqiio 
penal especial, na esfera da Justiqa Castrense, em raziio de sua qualidade de 
militar. Eis o peso da responsabilidade do exercicio da funqiio e da autoridade 
policial-militar a exigir, como contrapartida, uma boa preparaqzo, especialrnente 
na irea dos conhecimentos juridicos essenciais ao desempenho de t5o relevantes 
e complexas atribuiqdes. 

3. Discricionariedade do ato de policia 

0 aprofundamento no estudo da miss20 institucional e do exercicio da 
autoridade policial, leva o profissional de Policia Militar a conhecer a anilise 
doutrinAria sobre as caracteristicas do ato de policia. Conforme liqiio de Hely 
Lopes Meirelles2, o ato de policia tem t16s atributos bisicos: discricionariedade, 
auto-executoriedade e coercibilidade, ou seja, 6 caracterizado pela livre escolha 
da oportunidade e da convenicncia do exercicio do poder de policia, alkm dos 
meios - licitos - necess6rios para a sua consecuqiio, pela execuqiio direta e 
imediata da decisiio, sem interven~iio do Poder Judici&io, exceto os casos em 
que a lei exige ordem judicial, bem como, pela irnposiqiio das medidas adotadas, 
de mod0 coativo. 

Direito Administrativo da Ordem Wblica. 2. ed., Rio de Janeiro : Forense, 1987, p. 130. 

- - - --- 
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Exatamente como um contraponto B liberdade do cidadiio comum, que 
pode movimentar-se no vazio deixado pela lei, a discricionariedade possibilita 
ao policial militar um nivel de escolha de oportunidade essencial ao Sxito do 
trabalho de quem pode estar no lugar certo e no momento certo para agir. Celso 
Ant6nio Bandeira de Mello define discricionariedade como sendo "a margem 
de 'liberdade' que remanesqa ao administrador para eleger, segundo critCrios 
consistentes de razoabilidade, um, dentre pel0 menos dois comportamentos, 
cabiveis perante cada caso concreto, a fim de cumprir o dever de adotar a 
soluqiio mais adequada ii satisfaqiio da finalidade legal, quando, por forqa da 
fluidez das expressdes da lei ou da liberdade conferida no mandamento, dela 
niio se possa extrair objetivamente uma soluqiio univoca para a situagiio ~ertente"~. 

Significa dizer que o ato de policia encontra seus limites tambCm no 
mandamento legal. Osfins, a compet2ncia do agente, o procedimento (sua 
forma) e tambem os motivos e o objeto siio limites impostos ao ato de policia, 
ainda que a Administraqiio disponha de certa margem de discricionariedade no 
seu exercicio, conforme adverte Maria Sylvia Zanella Di Pietro, em elucidativa 
exposiq20: "Quanto aos fins, o poder de policia s6 deve ser exercido para atender 
o interesse pliblico. Se o seu fundamento C precisamente o principio da 
predominhcia do direito pliblico sobre o particular, o exercicio desse poder 
perderii a sua justificativa quando utilizado para beneficiar ou prejudicar pessoas 
determinadas; a autoridade que se afastar da finalidade pliblica incidirii em desvio 
depoder e acarretarii a nulidade do ato com todas as conseqiigncias nas esferas 
civil, penal e administrativa. A cornpetencia e o procedimento devem observar 
as normas legais pertinentes. Quanto ao objeto, ou seja, quanto ao meio de 
aqiio, a autoridade sofre lirnitaq&s, mesmo quando a lei h e  dS virias alternativas 
possiveis. Tem aqui aplicaqiio um principio de direito adrninistrativo, a saber, o 
daproporcionalidade dos meios aosfins; isto equivale a dizer que o poder de 
policia n2o deve ir alem do necessfio para a satisfaqiio do interesse pdblico que 
visa proteger; a sua finalidade nil0 6 destruir os direitos individuais, mas, ao 
contrh-io, assegurar o seu exercicio, condicionando-o ao bem-estar social; s6 
poderii reduzi-10s quando em confhto com interesses maiores da coletividade e 
na medida estritamente necessha ii consecuqiio dos fins estataisV4 . 

Curso de Direito Administrativo. 14. ed. S50 Paulo : Malheiros. 2001. p. 821. 
Direito administrativo. 15. ed. S5o Paulo : Atlas, 2002. p. 116. 
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Para niio incidir em prhtica de ato arbitrfio, que consiste em posi- 
cionamento antag6nico h pratica de ato discricionai-io, o policial militar deve ter 
a noqiio exata dos contornos legais da discricionariedade. Ora, niio existe outra 
forma seniio estudar as leis, conhecer a doutrina e, ainda, tomar contato com a 
jurisprudencia, como faz um bom operador do direito. Por outro lado, niio se 
pretende que o policial rnilitar transporte na viatxra todos os cddigos e manuais 
disponiveis, ou que dele seja exigido o bacharelado em Ciencias Juridicas; 
importante, sim, que ele receba uma boa forma~iio tCcnico-juridica para que se 
sinta preparado e, por conseqiiencia, encontre-se seguro ao tomar decisGes, 
sob o peso da responsabilidade de quem representa o prdprio Estado e, nessa 
condiqiio, C o primeiro normalmente a tomar contato com situaqiio de conflito, 
adotando providencias imediatas - e imprescindiveis - para o restabelecimento 
da ordem. 

4. Aniilise privia da configuraqiio da priitica de crime e da situaqiio de 
flagrante 

Qualquer do povo pode e o policial deve prender quem for encontrado 
em flagrante delito, C o que determina o art. 301 do C6digo de Processo Pen al... 
Mas, para prender, C necessih-io entender como se configura a situaqgo juridica 
de flagrhcia delituosa e, particulamente, se tal conduta - em estado flagrante - 
amolda-se h descriqiio pr6pria desse ou daquele tipo penal. TambCm C essencial, 
nesse contexto, compreender as regras de process0 penal aplicadas ao ato de 
prisiio. Trata-se exatarnente de saber o por qu2 da decisiio que sera tomada; 
agir pela raziio e niio pela emoq5o; reservar a "intuiqgo" apenas para a aqgo 
policial que niio impGe qualquer restriqiio de direitos. 

A reflexiio sobre o tema resulta em sCria advedncia: se a aniilise prelininar 
niio for baseada em critkrios tCcnicos, ou seja, com conhecimento das normas 
basicas de direito penal e de direito processual penal, o policial militar poderi 
incidir, ele prdprio, na pritica de crime. Pode vir a praticar prevaricaqiio ou 
abuso de autoridade. 

A responsabilidade do policial C marcante em relaqiio hs normas de 
contefido penal que, ao contr5rio das normas processuais, niio admitem 
interpretaqiio extensiva, uso de analogia, de costumes ou de principios gerais de 
direito. Em outras pdavras, em raziio de que deve ser perfeito o ajustarnento da 
conduta ao tip0 penal para a configuraqiio da prritica de crime, por vezes urn 
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detalhe ilide a materialidade e, portanto, inviabiliza qualquer medida de cariiter 
repressivo; e o raciocinio contriirio tarnbkm k verdadeiro: um detalhe pode 
caracterizar a pr&tica do ilicito penal em conduta que aparentemente niio transgride 
norrnas penais, ensejando aqiio policial. 

E ainda ocorre, niio poucas vezes, que a riipida intervenqiio do policial 
militar ou apenas a sua presenqa ostensiva evita a priitica de delito, corno, por 
exemplo, de urna les5o corporal e at6 de um homicidio que resultaria da evoluqiio 
de um caso de grave desentendimento. 

Niio hi4 como negar, numa vis5o sist2mica do esforqo do Estado na 
prevenqiio e na repress20 da crirninalidade, que o policial rnilitar atua como uma 
espkie de filtro, em raz2o de sua andise pkvia, elaborando um riipido raciocinio 
juridic0 sobre o fato que chega ao seu conhecimento, quando do atendimento 
de uma ocorrkncia a ele confiada, ou simplesmente, ao deparar-se com uma 
situaqiio de aparente conflito. 

Frente ii ocorrgncia, reline imediatarnente os elementos da noticia: quem, 
quando, onde, como e por que, para alcanqar a sintese, sob o prisma da 
legalidade, que deve direcionar a sua conduta profissional, a fim de adotar um 
dos carninhos possiveis a partir de quatro niveis biisicos: conclusiio sobre 
inexistencia de qualquer ilicito; verificaqiio da priitica de ilicito em conduta niio 
incidente na esfera penal; verificaqiio de indicios ou fundada suspeita da priitica 
de ilicito penal; constataqiio da situa~iio de flagrante delito. 

Salvo os casos de imunidade, de prerrogativa funcional do infrator, ou de 
compromisso de comparecimento em juizo nas infraqces penais de menor 
potencial ofensivo (art. 69, parigrafo linico, da Lei no 9.099/95), o ultimo nivel 
permitirii ao policial militar apenas uma decisiio: dar a voz de prisiio em flagrante. 
A partir desse momento, deverii garantir o respeito aos direitos constitucionais 
do preso, sob sua cust6dia 110 menor tempo possivel, at6 que seja apresentado 
ao delegado de policia responsiivel pela lavratura do auto de prisiio em flagrante, 
desde que, evidentemente, a conduta analisada previamente niio tenha 
~ o ~ g u r a d o  crime mrlitar - circunsthcia que enseja a reahq5o do ciclo completo 
de policia sob responsabilidade de autoridade policial-militar competente. 

Em raz2o dessa atuaqiio imediata diante do caso concreto, com poder de 
decisb no exercicio de autoridade policial, hvaro ~azzarini observa que o policial 
militar 6 encarregado da aplica@o da lei, ou "law enforcement", na alocuqiio 
que inclui "todos os agentes da lei, quer nomeados, quer eleitos, que exerqarn 
poderes policiais, especialmente poderes de prisiio ou detenqiio" de acordo 
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corn o Comits International da Cruz Vermelha, a prop6sito do artigo lo do 
Cddigo de Conduta para os Encarregados da Aplicapio da Lei5. 

5. Atuaeo na fase da repress50 imediata e o apoio a Justiqa Criminal 

0 resultado de toda a atividade policial de combate a criminalidade vai 
desembocar na Justiqa Criminal, que C o seu desaguadouro natural. E nso poderia 
ser diferente, p i s  no Estado Demmitico de Direito em que vivemos, C inviolavel 
o direito B vida, B liberdade, B igualdade, ii seguranqa e B propriedade, conforme 
art. 5", "caput", da ConstituiqIo Federal, destacando-se os mandarnentos: 
"ningukm sera privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo 
legal" e "ninguCm serii considerado culpado at6 o trhsito em julgado de sentenqa 
penal condenat6ria", nos tennos dos incisos LIV e LVII do mesmo dispositivo 
constitucional. 

Por isso, o policial militar deve analisar com bastante cuidado a express50 
popular que representa o anseio da sociedade por maior efetividade na 
persecuqiio penal: "a Policia prende, mas a Justi~a solta ...". Na verdade, um 
trabalho policial mal desenvolvido ainda na fase de atendimento de urna ocorrgncia 
ou na atuaq5o logo ap6s a prAtica da infraqso penal, por descorhecimento do 
aspecto pragmatic0 do direito, pode inviabilizar mais tarde uma sentenla 
condenatbria. 

0 policial rnilitar, operador do direito, deve compreender como funciona 
a Justiqa Criminal, conhecer a mecsnica do processo penal, exatamente o seu 
aspecto instrumental; precisa estar consciente de que o juiz, apesar do esforqo 
constante da busca da verdade real, sera obrigado a absolver o acusado caso 
n5o disponha de provas suficientes para a condenaq50, em respeito ao principio 
da prevalhcia do interesse do rku, que C representado na express50 latina: in 
dubio pro reo. 

0 policial rnilitar deve ter a noq5o de que, no context0 da persecuqiio 
penal, como expressso do exercicio do "jus puniendi" do Estado, ele pr6prio C 
parte integrante de um dos 6rg5os do chamado "Sistema Criminal", nem mais e 
nem menos importante que outros, somando esforqos junto aos demais 6rgiios 
policiais, 6rgsos do MinistCrio Ptiblico e do Poder JudiciArio. Portanto, o seu 

Artigo: Poder de Poli'cia e Direitos Humanos, A F o r ~ a  Policial, no 30, SBo Paulo, 001, 
p. 16. 
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trabalho niio C isolado e, ao contririo do ponto de vista centralizador que por 
vezes se faz observar - como se esgotasse a persecuqiio penal o ato policial bem 
sucedido representado nas frases: "prendemos", "desvendamos o crime" -, deve 
prevalecer, acima de tudo, a preocupaqiio com o aspect0 de colaboraqiio com 
os 6rgiios que prosseguiriio na fase processual. 

Essa C a visio temporal de necessiria amplitude, quanto B dimensio da 
atividade dos outros 6rgios que t6m em comum a operaqiio do direito, inclusive 
para que o policial militar se conscientize de que a "ocorr6ncia" niio se encerra 
simplesmente com os registros no distrito policial ou, entiio, mais recentemente, 
com a lavratura do Termo Circunstanciado pel0 pr6prio patrulheiro, nos casos 
das infraq6es penais de menor potencial ofensivo, nas heas de circunscriqiio 
policial militar em que foi implementado tal procedimento. 

Sem desconsiderar a importiincia da atuaqiio policial militar antes da pritica 
do delito, exatamente no sentido de evitA-lo, 6 certo que a Policia Militar participa 
direta ou indiretarnente de todo o ciclo da persecuqiio penal, desde o atendimento 
da ocorr2ncia em que se constata a pritica de delito at6 o efetivo cumprimento 
de eventual sentenqa condenatdria daquele que foi submetido a processo penal, 
sen50 vejamos: o policial militar dii voz de prisiio, quando conclui pela prAtica 
de infraqiio penal em estado de flagrhcia; preserva o local do crime, garantindo 
a integridade e a inviolabilidade das provas que seriio colhidas pela policia tknica; 
por vezes colhe imediatamente, ele pr6pri0, provas que podem se perder em 
pouco tempo, a fim de que niio ocorram prejuizos aos trabalhos da Justiqa 
Criminal; relaciona testemunhas no calor dos fatos, antes que se esgote a 
opoi-tunidade de faz2-lo; o seu registro da ocorrencia 6 normalmente analisado 
com grande atenqio pela autoridade judiciiria e, por conseguinte, 6 capaz de 
influenciar o convencimento sobre a configuraqiio da priitica delituosa; o 
testemunho do policial rnilitar constitui quase sempre um dos principais elementos 
da instruqiio do processo em raziio de que ele, via de regra, 6 a primeira 
autoridade que chega ao local dos fatos - por isso ele compareceri ao f6rum 
para prestar depoimento ... E ainda, como niio bastasse, tamb6m sera um policial 
militar o responsiivel pela escolta de r6us presos, em situaq6es definidas em 
normas adrninistrativas, pela seguranqa externa dos estabelecirnentos prisionais 
e pelo apoio necessirio ao cumprimento de mandados judiciais, dentre outras 
atividades imprescindiveis B garantia da seguraqa dos trabalhos desenvolvidos 
em juizo criminal. 
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6. FormaqHo juridica do policial militar 

Niio se despreza a importsncia da priitica policial-militar, da cultura 
adquirida pela experigncia cotidiana do policiamento ostensivo, uniforrnizado, 
que nenhurna outra instituigiio civil ou militar possui. E esta deve ser cultivada e 
perpetuada, como vem sendo feito, na forma de padronizagiio de procedimentos 
operacionais. Mas, um policial militar em atuagiio, que 1150 possua o minimo 
necessh-io do conhecimento juridic0 preconizado nos cursos de formagiio da 
Policia Militar, serii compariivel a um mtisico tocando em uma orquestra sem 
saber ler partitura, ou com um instrumento desafinado: por maior que seja sua 
intimidade com o instrumento musical, niio poder6 convencer a todos os ouvintes, 
menos ainda aos outros mtisicos. Simbolicamente, essa orquestra corresponde 
ao Sistema Criminal e os diferentes naipes de instrumentos correspondem aos 
6rgZos com participagiio no ciclo da persecugiio penal; por isso, somente haverii 
harmonia se cada grupo executar corretamente a parte que lhe cabe. 

A formagiio j~u-idica do policial rnilitar vem sendo prestigiada nos &versos 
cursos de formagiio e de aperfeigoamento da Policia Militar. Praticamente metade 
da carga horh-io dos cursos no ambit0 da Instituigiio C composta por matCrias 
voltadas h CiEncia do Direito, com gnfase na sua aplicagiio durante a atividade 
policial. 

A afinidade com tais matCrias e o reconhecimento de sua importincia faz 
com que diversos policiais rnilitares, destacadamente os oficiais, busquem o 
aperfeiqoamento pessoal concluindo o bacharelado em Direito, vez que as 
Faculdades aproveitam as matkrias ministradas na Academia de Policia Militar 
do Barro Branco e vh-ios concluem, ainda, cursos de p6s-graduagiio. Mesmo 
sem um levantamento completo sobre essa formagiio acadEmica de iniciativa 
individual, C possivel aFmar que mais da metade dos oficiais da Policia Militar 
possui bacharelado em Cigncias Juridicas. 

Sobre a importsncia do estudo do direito para a atuagiio profissional, 
tambCm C importante frisar que cada Unidade conta com um Oficial Chefe de 
Segiio de Justiqa e Disciplina, junto a uma equipe de pragas, que C responsiivel 
pel0 andamento dos procedimentos administrativos apurat6rios, disciplinares e 
de policia judiciiria militar na respectiva kea de circunscrigiio, ou de cornpeencia 
pr6pria em raziio do comando local, mantendo constante contato com outros 
operadores do direito na esfera m s t r a t i v a  ou penal militar. Toda essa estrutura, 
aliada a uma Corregedoria bem organizada, foi fortalecida com a implantagiio, 
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na dkcada de 90, dos Plant6es de Policia JudiciAria Militar (PPJM), com 
funcionamento nos Comandos regionais, fora do horArio de expediente, hoje 
implementados em todo o Estado de Siio Paulo, com excelentes resultados. 

AlCm de participar direta, ou indiretamente, desse verdadeiro sistema de 
Justi~a e Disciplina, na condigiio de encarregado de Investiga@es Preliminares 
e Sindichcias, de Inquc5ritos Policiais Militares e eventuais Autos de Prisiio em 
Flagrante Delito de crime militar e Processos de Desergiio, de Processos 
Disciplinares - inclusive integrando Conselhos de Disciplina ou de Justificagiio 
para possivel ato de demissiio ou expulsiio -, o Oficial da Policia Militar concorre 
periodicamente, mediante sorteio, B atuaqiio nos Conselhos das Auditorias da 
Justisa Militar Estadual, para funcionar como juiz integrante desses 6rgiios 
colegiados de julgamento de crimes militares, sob o regimento pr6prio da Justiga 
Castrense. 

Em tempo, particularmente nas atividades especializadas, a exemplo do 
policiamento ambiental, cresce ainda mais a exigencia de conhecirnento tkcnico 
especifico, dernandando cmos de especializagiio a que se submetem os policiais 
militares que atuam nessas Areas, o que aumenta o contato com as Ci6ncias 
Juridicas, mediante estudo dirigido B sua aplicagiio em deterrninada modalidade 
de fiscalizagiio. Expande-se, por conseqiiencia, a interface com grupos de atuagiio 
especializada de outros 6rgiios pdblicos, tambkm operadores do direito, 
envolvidos na mesma temitica. 

0 policial rnilitar, em qualquer nivel hierkquico, opera constantemente o 
direito, na forma mais viva que se possa imaginar. Lida diretamente com a 
realidade dos conflitos sociais, pr6prios das r e l a ~ k s  humanas e deve decidir de 
imediato, com base no ordenamento juridico. Sua responsabilidade C grande, 
pois carrega o peso das decisks de quem normalrnente chega primeiro ao local 
dos fatos, na flagrhcia dos acontecimentos, personificando o poder do Estado 
perante a sociedade que o identifica de imediato em raziio do uso do uniforme. 

Como encarregado da aplicagiio da lei, o policial rnilitar opera naturalmente 
o direito, atuando em situa~6es de conflito ou em circunst2ncias que lhe exigem 
dominio de normas especificas, tanto na atividade operacional quanto nas 
atividades de suporte e de apoio administrative. Essa asgo 6 t2o esponthea no 
cotidiano do policial militar, que por vezes ele pr6prio pode n5o perceber a 
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relevancia do estudo, principalmente, dos ramos do direito constitucional, 
adrninistrativo, penal, processual penal e civil, dentre outros. Por isso, os cursos 
de formagiio e de aperfeigoamento da Policia Militar t2m destacado, com 2nfase 
em seus cum'culos, as matkrias relacionadas ao direito. 

De fato, o principal instrumento de trabalho do policial k a imediata 
interpretagiio da lei, para desenvolver uma capacidade de tomar decisaes riipidas 
e coerentes, sobre uma platafoma de conhecimentos previamente adquiridos, 
solucionando conflitos ou dando pronta resposta, por meio de suas agaes, ao 
anseio da coletividade. Existiria melhor express20 para a prhtica de "operar o 
direito"? 
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n7.O CONTEXT0 DA GUERRA MODERNA E A PARTICIPACAO 
DA PMESP EM MISS~ES DE PAZ DA ONU 

HELIO TENORIO DOS SANTOS - I" Ten 
PMESP - Veterano das For~as  de Paz da ONU 
em Tirnor Leste 

A ONU E A PAZ MUNDIAL 

A OrganizaqZio das Naqdes Unidas assumiu na ultima dkcada um papel 
predorninante na soluqiio dos conflitos armados internacionais. Este crescimento 
da atuaqzo da ONU tornou-se possivel graGas ao fim da dualidade rival das 
potSncias, Estados Unidos e Uniiio Soviktica, a influirem diretamente no Conselho 
de Seguran~a da O W ,  em zonas de influencia cornpartimentadas. 

A atuaqiio da ONU baseia-se na Carta das Naqdes Unidas, promulgada 
em 26 de junho de 1945, logo ap6s o tkrmino da Segunda Guerra Mundial, que 
preve em seu artigo lo, como prophito bisico da Organizaqiio: "Manter a paz 
e a seguranqa internacionais e, para esse fim: tomar, coletivamente, medidas 
efetivas para evitar ameacas a paz e reprimir os atos de agressiio ou outra 
qualquer ruptura da paz e chegar; por meios pacljFicos e de conformidade 
com osprinc@ios de justi~a e do direito intemacional, a um ajuste ou s o l u ~ o  
das controve'rsias ou situa~6es que possam levar a uma perturba#io da 
paz. "g.n. 

Dentro da ONU o 6rg2o responshvel diretamente pelas rnissdes de paz k 
o Departamento de Opera~des de Paz (DPKO), o qua1 leva a efeito as decis6es 
do Conselho de Seguranqa da ONU, que detkm a cornpetencia sobre as 
opera~des de paz. 

Segundo o Ministkrio das Relaq6es Exteriores: 
"Dentro das atribui~6es que lhe reconhece a Carta da ONU no campo 

da paz e da seguranCa internacionais, o Conselho de Seguran~a tem 
autorizado opera~6es de paz, que, ate' o jim dos anos oitenta, atuaram em 
algumas poucas a'reas, notadamente na supewiscZo de tre'guas e cessar- 
fogos, mas que, a partir de entlio, com ojim da Guerra Fria, cresceram em 
nlimero e em a'reas de a t u a ~ b  e passaram a transcender as tarefas classicas 
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de interposiglio de forgas e a envolver responsabilidades as mais diversas, 
como a supervislio de aquartelamentos e desmobilizaglio de ex-combatentes, 
o recolhimento e destruiglio de armamentos, execuglio de programas de 
remopio de minus, a verificagiio de violag6es de direitos humanos, a 
prestagZo de assist6ncia a refugiados e deslocados internos, a organizaga"o 
e supervisiio de eleig6e.v e mesmo a ajuda nu administraglio do Estado e nu 
manuten@io da lei e da ordem. 

0 Brasil tem participado significativamente das operagiies de manutengiio 
da paz da O W .  Desde 1956, quando contribuiu com um batalhiio de infantaria 
para a primeira dessa natureza (a UNEF I, que atuou no Oriente MCdio), o 
Brasil jii participou de cerca de 25 operagdes de paz. Nos anos 90, o Brasil jii 
integmu rnissbs da ONU na Africa ( ~ n ~ o l a ,  ~ ~ a m b i ~ u e ,  Africa do Sul, LiMria, 
Uganda), AmCrica Latina (El Salvador, Nicariigua, Guatemala), Ewopa (Chipre, 
Croicia, Maced6nia e BBsnia-Herzegovina) e Asia (Camboja e, bem 
recentemente, Timor Leste). A participagiio brasileira envolveu tropas, 
observadores militares, policiais e observadores eleitorais."' 

A GUERRA 

Para analisarmos o context0 das missiies de paz, cumpre tecermos algumas 
consideraqdes doutriniirias quanto 2s definiqdes da guerra. Segundo o General 
prussiano Carl von Clausewitz, um dos maiores te6ricos do estudo da guerra no 
s&ulo XIX: 

"A guerra C, pois, um ato de violgncia destinado a forgar o advers6rio a 
submeter-se 2 nossa vontade ... Para se atingir com total seguranga este fim, tem 
de se desarmar o inimigo, sendo este desarmamento, por dejinigiio, o objetivo 
propriumente dito dus opera~6es de guerra."g.n.2 

Define ainda Clausewitz as tres agbs reciprocas que caracterizam a guerra: 
"o uso ilimitado da forga, o objetivo de desarmar o inimigo e o mdximo 
desenvolvimento das forgas." Quanto aos objetivos da guerra, que entende 
totalrnente condicionados B politics, conceitua dois objetivos limitados, que siio 
"a condugiio da guerra ofensiva ou defensiva." 

' http://www.me.gov,br/cdbrasi~itamaratylweblpo~relex~melnacu~csegurlindex.htm 
CARL VON CLAUSEWITZ. Da Guerra. Livraria Martins Fontes. SBo Paulo 1996. p8gs. 
7e8. 
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As definiqks de Clausewitz siio aceitas como fonte da Doutrina da Escola 
Superior de Guerra - ESG, 6rgiio do Ministkrio da Defesa, responsavel pela 
formulaqiio da doutrina brasileira de guerra. A ESG apresenta classificaqiio 
doutrinhia minuciosa da guerra, estudando os conflitos quanto ao seu t i p ,  forma, 
kpoca, amplitude, fins politicos, grau de iniciativa e meios empregad~s.~ 

A doutrina intemacional vigente ap6s a criaqiio da ONU, conforme 
explicado no trabalho intemacional sobre legislaqiio humanith-ia e da guerra, 
"Crimes of War", traz elucidaqdes quanto hs guerras face ao direito, definindo 
os conceitos que norteiam o direito intemacional atual: 

"Ato de Guerra - Em 1945 a Carta das Naqdes Unidas baniu o uso 
inicial da forqa, colocando um fim a todas as declaraqdes de guerra. 

. . . 
A liltima declaraqiio de guerra foi feita pela Uniiio Soviktica contra o Japiio 

em 1945. Um exemplo da prAtica estatal moderna 6 dado pel0 Reino Unido, 
que durante a Guerra de Suez de 1956 e a Guerra das Ilhas Falkland em 1982 
negou veementemente que estava em guerra com o Egito e Argentina, 
respectivamente. Niio obstante, o Reino Unido aplicou a legislag50 de conflito 
armado em todas as suas operaq6es." 

... 
"Agressiio -Agressiio na legislaqiio intemacional k definida como o uso 

de forqa por um Estado contra OL&-o, niio justificado por auto-defesa ou qualquer 
outra exceqiio reconhecida. 

. . . 
A definiqiio de maior autoridade no assunto vem da Assemblkia Geral das 

Naqdes Unidas. 
... 
A def~qi io  coniqa afiiando que "o prirneiro uso de forqa por um Estado 

em contravenqiio B Carta" constitui 'prima facie' prova de agressiio. 
. . . 
Segundo, a definiqiio oferece uma lista ilustrativa dos atos de agressiio: 

invasiio; ataque ou ocupa$io de qualquer duraeo; bombardeio; bloqueio; 

ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA. Subsidios para Estudo dos Fundamentos 
Doutrina'rios, Volume I - Express6es do Poder National. Rio de Janeiro 1999. Parte V 
Elementos Tedricos Militares, Capitulo I1 - Elementos Tedricos da Guerra, pigs. 
25 1 a 270. 

. . 
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ataque sobre as forqas armadas de outro Estado; uso niio autorizado de 
forqas militares estacionadas em Estado estrangeiro; permitir que o 
territ6rio seja usado para agressiio; e enviar bandos armados ou grupos 
similares para cometerem agressiio ou envolverem-se substancialmente 
na sua pritica. 

Atos de agressiio como estes serviram para motivar dois usos marcantes 
da forga mencionada na Carta: (a) defesa pr6pria individual ou coletiva; e (b) 
forga aprovada pela pr6pria ONU. Assim, a invasiio do Kuwait pel0 Iraque 
motivou o direito do Kuwait e de seus aliados de engajarem-se na sua defesa 
prbpria, bem como o direito da ONU de aprovar o uso de forga contra o Iraque 
sob o Capitulo VII. 

Apesar de sua proibiqiio na legisla~iio internacional, a agressiio continua 
sendo um aspecto da vida interna~ional."g.n.~ 

A GUERRA IRREGULAR 

Vislumbrando estes conceitos doutrinikios internacionais, verificamos que 
o c d t e r  legal da guerra mudou ap6s 1945, adaptando-se i s  lirnita@es irnpostas 
pela Carta das Naq6es Unidas. Isto, paradoxalmente, niio significou uma 
diminui~iio dos conflitos internacionais, posto que a segunda metade do sCculo 
XX foi o period0 mais belicoso da hist6ria mundial. 

0 surgimento do fedmeno da guerra irregular propiciou a persistencia 
dos conflitos, inviabilizados no aspecto da guerra convencional clbsica encerrada 
em 1945. E outro alemiio, o General von der Heydte, um dos maiores te6ricos 
da guerra atual, quem nos exp6e as caracteristicas da guerra irregular: 

"A guerra irregular 6,  por natureza e principalmente, um combate ilegal, 
i.e., o que viola as normas da lei, mas de maneira alguma constitui uma forma de 
combate ilegitima, i.e., niio-justificada pela idkia da lei. Ela opera logicamente ii 
margem da lei vigente, em particular B rnargem de toda lei codificada ou contratada, 
ainda que conduzida por uma causa justa - o que C certamente possivel e 
frequentemente o que acontece. 

Sua ilegalidade essencial mas sua legitinidade possivel mostrarn que existe 
uma relagiio entre o fendmeno da guerra irregular e o da revolugiio. Exatamente 

Crimes of War: What the Public Should Know. Editado por Roy Gutman e David Rieff. 
W.W. Norton & Company Ltd. Londres 1999. phgs. 24 e 25. 
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como a revoluqiio, a guerra irregular, se vitoriosamente conduzida, pode leva 
ao surgimento de uma nova lei, em raziio de seu sucesso e a despeito de sua 
ilegalidade inicial. A guerra irregular C guerra, guerra real, e toda guerra pode 
gerar novos desdobramentos da lei e das instituiqdes legais. Como a revoluqiio, 
a guerra irregular tem uma certa sigmficqiio para a lei, devido a essa possibilidade 
de emergencia de uma nova lei. Apesar de sua ilegalidade original, nem a 
revoluqiio nem a guerra irregular podem ser vistas, apenas, como violaqdes da 
lei. Fosseni elas meras violaq6es da lei e novas instituiqdes niio seriam delas 
gerada~."g.n.~ 

Em resurno, podemos concluir que a guerra atual caracteriza-se atravks dos 
atos de agressiio ou atos de guerra, substituindo a antiga "declaraqiio de guerra", 
banida pela O W .  A guerra irregular tern sido, corn freqiiencia, o recurso mais 
utilizado nos conflitos internacionais recentes. Esta forma de guerra atual serviu 
como motivo para a intervenqiio das rnissiks de paz da ONU em diversos paises. 

Quer seja enfrentando atos de guerra ou agressiio, praticados por exkrcitos 
convencionais ou forqas guerrilheiras irregulares, a atuaqiio militar da ONU 
enquadra-se nas definiqdes de Clausewitz, adaptada a realidade moderna 
interpretada por Heydte. Firmemente bahzada pela orientaqb politica do Conselho 
de Seguranqa, a O W  desenvolve operaqdes de guerra que, pel0 cariiter da 
Organizaqiio, voltam-se fundamentalmente para o desarmamento do inirnigo. 0 
objetivo politico da ONU varia conforme a situaqiio concreta, mas as forgas de 
paz, pela sua caracteristica essencial, buscam sempre o objetivo estratkgico de 
manter ou restaurar a paz, privilegiando a conduta defensiva nos seus engajamentos. 

A MISSWO DE PAZ NA CARTA DA ONU 

Para atuar neste cenfkio international complexo, de fronteiras juridicas 
sensiveis, a Carta das Naqdes Unidas disp6e das aqdes previstas nos seus 
capitulos VI, VII e VIII, que estabelecem dois tipos de operaqdes de miss50 de 
paz, que siio aquelas de manutenqiio de paz, previstas no capitulo VI da sua 
Carta, e aquelas de imposiqiio de paz, previstas no capitulo VII. A doutrina 
militar brasileira, codificada no Manual de Campanha C 95- 1 - OPERAGOES 

5FRIEDRICH AUGUSTVON DER HEYDTE. A Guerra Irregular Modema - em politicas 
de defesa e como fenbmeno milital: Biblioteca do Extrcito Editora. Rio de Janeiro 1990. 
phg. 46. 
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MANUTENCAO DA PAZ, publicado em 1998, conceitua estas agdes: 
"A ORGANIZACAO DAS NACOES UNIDAS 
2- 1. CONSIDERACOES INICIAIS 
. . . 
b. Dentre os mecanismos utilizados pela ONU com vistas B manutengiio 

da paz e seguranga internacionais encontram-se as ''operaqks de manuteneo 
da paz", que, apesar de niio previstas, expressamente, na Carta da Orga.iza@o, 
passaram a ser encaradas como inshumento suscetivel de contribuir efetivamente 
para a pacificagiio dos conflitos no h b i t o  interno dos Estados ou entre Estados. 

c. Entretanto, os Capitulos VZ, VZZ e VZZZ da Carta da ONU 
proporcionam instrugces especgicas para a so1uga"o de disputas 
internacionais, ameagas a paz, perturbagces da paz e atos de agressiio, 
incluindo a@es orientadas para os partidos envolvidos e ado~lio de medidas 
para a solupio pacijica de disputas locais. 

d. Capitulo VI da Carta da ONU - 0 Capitulo VI se refere B "Solugiio 
Pacifica de Controv6rsias". Este Capitulo prevC que controv6rsias entre Partes 
que possam vir a se constituir em arneagas B paz e B seguranga internacionais 
podem ser trazidas B consideragiio do Conselho de Seguranga (CS), que possui 
mandato express0 para: deterrninar aos litigantes que cessem as divergencias 
por meios pacificos; recomendar m6todos adequados de procedimentos ou de 
ajustarnentos e, al6m disso, recomendar as condigks para a cessagiio da disputa. 
No context0 deste Capitulo, a agiio do CS 6 lirnitada a recomendag6es Bs partes 
envolvidas, devendo estas conseguir o estabelecimento de um entendimento por 
elas mesmas, agindo de fonna voluntiria no atendimento ao CS. 

e. Capitulo VZZ da Carta da ONU - 0 Capitulo VZZ estabelece as 
condiC6es de atuaylio da Organizapio no caso de "Aylio Relativa a Amea~as  
h Paz, Ruptura da Paz e Atos de Agresslio". E essencialmente coercitivo e 
prev2 que quando o CS considera a existgncia de qualquer ameaCa ri paz, 
ruptura de paz ou ato de agresslio, fard recomendaq6es ou decidird por 
medidas repressivas, incluindo o emprego de F o r ~ a  Armada, com vistas a 
manutenpZo ou restabelecimento da paz e da seguranCa intemacionais. " 
g.n6 

Manual de Campanha C 95-1 - OPERAC~ES DE MANUTENCAO DA PAZ, 28 Ediq50, 
1998, publicado pelo Chefe do Estado-Maior do Extrcito Brasileiro, PORTARIA NP 07 1 - 
EME, de 18 de agosto de 1998 - Capitulo 2 
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As Nagdes Unidas definem os conceitos: 
"Peace making (Fazer a paz) 6 a agio diplomhtica para trazer as partes 

hostis para acordos negociados, atravks dos meios pacificos previstos no Capitulo 
VI da Carta das Naqdes Unidas. 

Peace-keeping (Manutengiio da paz) k uma presenga em campo 
(normalmente envolvendo pessoal rnilitar e civil), corn o consentimento das partes, 
para implementar ou monitorar a implementagiio de arranjos relatives ao controle 
dos conflitos (cessar-fogo, separagiio de forgas, etc.) e 2 sua resolugiio ou para 
garantir a seguranga da prestaqiio de ajuda humanitha. 

Peace-enforcement (Irnposigiio da paz) pode ser necessiria quando toclos 
os outros esforgos falham. A autoridade para imposigiio 6 dada pel0 Capitulo 
VII da Carta, e inclui o uso de forga armada para manter ou restaurar a paz 
intemacional e a seguranga em situagdes nas quais o Conselho de Seguranga 
tenha deterrninado a existgncia de uma ameaga h paz, ruptura da paz ou ato de 
agressiio. 

Peace building (Construgiio da paz) k critica no period0 ap6s o conflito. 
Inclui a identificagiio e suporte de medidas e estruturas que promovem a paz e 
constroem a confianga e interagilo entre ex-inimigos, para evitar a retomada do 
~0nflit0."~ 

E importante ressaltar que as agdes das forgas de paz, embora o seu 
nome, implicam no cumprimento de missks policiais e militares voltadas para a 
imposigilo, restabelecimento ou manutengiio da paz. Estas agdes encontram 
respaldo na compreensiio doutriniria de Clausewitz, Heydte, da ONU, da ESG 
e do Exkrcito Brasileiro, resultando, eventualmente, em agks de combate 
conventional, contra forgas inirnigas regulares ou irregulares. 

As missdes de paz respaldadas no Capitulo VI da Carta, caracterizam-se 
por agks, normalmente, defensivas, enquanto as missdes do Capitulo VII, pela 
sua natureza, permitem conduta operacional ofensiva das forgas de paz, para 
atingir seu objetivo politico. Citando ainda o Manual C 95-1, a imposigiio e 
manutengiio de paz nos termos dos Capitulos VI e VII, envolvem trgs varifiveis 
biisicas, que siio o consentimento, possibilidade de emprego da forga e a 
imparcialidade das forqas de paz: 

UNITED NATIONS CIVILIAN POLICE HANDBOOK, United Nations Department of 
Peace-Keeping Operations - Capitulo 1 United Nations Peace-keeping. Nova Iorque 1995. 
phg. 5. 
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"OPERACOES DE PAZ 
... 
e. Grau de Imparcialidade 
. . . 
(2) Mesmo nas operagks de imposiqilo da paz, quando se fizer necess6rio 

o desencadearnento de agks de combate, o desenvolvimento de atividades de 
assistencia humanikiria a todos os partidos envolvidos, contribuirii sobremaneira 
para projetar o adequado grau de imparcialidade. 

Fig 3-1. Quadro comparative das varia'veis das operaq6es de paz: 

... 
h. Zmposiqiio da Paz ("Peace-enforcement") 
(1) Silo medidas desencadeadas por intermkdio do emprego de forgas 

militares que se destinam a restaurar a paz ou estabelecer condigdes 
especificas em uma 6rea de conflito ou tensilo, onde as partes envolvidas (ou 
uma delas) niio consentem com a intervengiio e estejam engajadas em 
confrontagiio bClica. 0 emprego da forga 6 respaldado pelo prescrito no 
Capitulo VII da Carta da ONU e se far5 contra a facqiio ou facg6es que 
insistam na violagiio da paz. 

(2) As medidas de "imposigiio da paz" poderiio implicar no 
desencadeamento de operag6es de combate para a consecuqilo de seus 
objetivos." g.n.8 

Citando o pr6prio Departamento de Operagdes de Paz da ONU, ao 
ensinar a doutrina das miss& de paz: 

"Imposigiio de paz C o mesmo que manutengiio de paz? 
Resposta: 0 s  dois niio devem ser confundidos. 
A manutenqiio de paz pela ONU tem dependido tradicionalmente do 

consentimento das partes inimigas e envolve a disposigiio no terreno de tropas 
de paz para implementarem um acordo aprovado por aquelas partes. No caso 

VARIAVEIS 

CONSENTIMENTO 
EMPREGO DA FORCA 
IMPARCIALIDADE 

Manual de Campanha C 95- 1, op. cit. - Capitulo 3 
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de aqiio de imposiqiio, o Conselho de Seguranqa d6 aos Estados Membros a 
autoridade para tomarem todas as medidas necessfirias para alcanqarem um 
determinado objetivo. 0 consentimento das partes n2o C necessiirio. 

A imposigEo de paz foi utilizadu em poucos casos. Exemplos incluem 
a Guerra do Golfo, Somdlia, Ruanda, Haiti, Bdsnia e Herzegovina, Albania 
e Timor Leste. " g.n.* 

A OPERACIONALIZACAO DA MISSAO DE PAZ 

Feitas estas consideraqlks, podemos abordar o posicionamento especifico 
da Policia Militar do Estado de Siio Paulo junto i s  forqas de paz da ONU. 

0 t rhi te  da implementaqiio das missdes de paz inicia-se no Conselho de 
Seguranqa da ONU. Quando da ocorr2ncia de um conflito intemacional, a 
Assemblkia Geral, o Secretaiio Geral ou o pr6prio Conselho de Seguranqa podem 
trazer o assunto B discussiio, envolvendo a i  a diplomacia dos paises membros. 
Este process0 pode levar i decisiio de desencadear uma missiio de paz. Tomada 
a decisiio, o Conselho de Seguranqa, prevendo a colaboraqiio oferecida pelos 
paises, estabelece o mandato da missiio de paz e sua dimensiio, enquadrando- 
a nos capitulos da Carta e delimitando seus objetivos. 

A missiio normalmente contar6 com os seguintes quadros componentes e 
respectivas equipes: politico, diplom6tic0, direitos humanos, administrqiio civil, 
eleitoral, repatria~iio, monitoramento de fronteiras, policial e militar, alkm de 
contar com serviqo de campo e recrutamento local. lo 

As forqas de paz serge selecionadas conforme o mandato, sendo que elas 
compreendem tres forqas distintas, que s2o: a PKF (Peace Keeping Force), 
normalmente formada por tropas de infantaria e avia~iio, saude, engenharia e 
comunicaqdes, dotadas de equipamento ligeiro; a UNPol (United Nations 
Police), formada por policiais destinados i atuaqgo junto i populaqiio civil e a 
UNMO (United Nations Military Observers) formada por militares de todas 
as forqas, destinados ao monitoramento imparcial dos locais de conflito. 

A miss20 passa entiio i fase de organizaqgo pel0 DPKO, que formaliza 

ENDERECO ELETR~NICO DA ONU. Peace and Security - Some questions and answers 
- www.un.org 
lo UNITED NATIONS CIVLLIAN POLICE HANDBOOK, op. cit. - Capitulo 1 United Nations 
Peace-keeping. p8g. 9 e 10. 
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os contatos com os paises que ir5o fornecer as for$% e equipamentos necessArios. 
0 Brasil disp8e de umaAdit2ncia Militar na sua Embaixada junto Bs Naq6es 
Unidas, a qua1 faz a intermediag50 das negociaqks com o Ministkrio das Re la~ks  
Exteriores e Ministirio da Defesa, este ultimo responsiivel pela organizaq5o das 
for~as singulares na medida de sua participa~go, comandando efetivameilte a 
miss50 brasileira. 

As policias militares, por sua vez, s5o empregadas junto ao Exircito 
Brasileiro, coordenadas pel0 COTER, Comando de OperaqBes Terrestres do 
Exkrcito, que seleciona os policiais militares de acordo com as habilidades 
necesshias B miss5o. 

A aW50 das foqas brasileiras encontra-se previstana Lei Complementar 97, 
de 9 de jurho de 1999, que dispk sobre as normas gerais para a organiza@io, o 
preparo e o emprego das Forqas Armadas. A Lei incumbe, em seu artigo 11, a 
competgncia ao Estado-Maior de Defesa quanto ao planejamento do emprego 
combinado das F o r p  Armadas e atuqiio de forgas bmileiras em operacks de paz. 
A responsabilidade pel0 emprego das for~as brasileiras e sua subordinag50 estiio 
delimitadas no artigo 15: 
"0 emprego das Forgas Armadas nu defesa da Patria e nu garantia dos 
poderes constitucionais, da lei e da ordem, e nu participa@o em operag6es 
de paz, e' de responsabilidade do Presidente da Repu'blica, que determinard 
ao Ministro de Estado da Defesa a ativa@io de drglios operacionais, 
observada a seguinte forma de subordinaqlio: 
... 
II - diretamente ao Ministro de Estado da Defesa, parafim de adestramento, 
em operaq6es combinadas, ou quando da participaglio brasileira em 
operag6es de paz; " 

Segundo o DPKO, dentre diversos requisitos necess5rios ao integrante 
da UN Police estiio: flugncia no idioma da miss50 (normalmente ingles, franc& 
ou espanhol) e, se possivel, no idioma local, aptid50 fisica e salide excelentes, 
alto nivel de resistgncia B fadiga, elevada disposi@o, perfeita saude mental, 
capacidade de investigaC50 e julganlento, born senso, atitude objetiva e imparcial, 
boa educaC50, disciplina, pacigncia, ser arnistoso e de bom humor, capacidade 
de lideran~a, atitude e aparencia madura, qualificaq5o profissional necesshia e, 
por fim, capacidade analitica para poder diferenciar entre abordagens idealistas 
e realistas na soluc5o de problemas. 
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A PARTICIPACAO DA PMESP 

A PMESP contribuiu com efetivo em duas missdes de paz, em 1993, 
enviando tr6s oficiais para Angola, e em 2001-2003, com seis oficiais no Timor 
Leste. Aatuagiio da Corporagiio abrangiu os dois tipos de operagiio, manutengiio 
e imposigiio de paz. 

A miss50 pioneira de Angola, UNAVEM, desenvolvida em ambiente 
extremamente hostil e de pouco suporte i s  forgas de paz, caracterizou-se por 
um mandato com base no Capitulo VI da Carta, supervisionando os acordos de 
paz entre o Governo angolano e a guemlha da UNITA. 

A miss50 em Tirnor Leste, UNTAET e UNMISET, de maior envergadura 
e em um pais de caracteristicas extremamente peculiares, foi embasada no 
Capitulo VII, exigindo agdes defensivas e ofensivas constantes das forgas de 
paz, dando combate Bs agdes das milicias pr6-IndonCsia contrhrias B 
independencia do Tirnor Leste, e atuando na formqiio da nova policia tirnorense. 

Considerando o quadro intemacional e nacional relativo Bs missdes de 
paz, consultando a experiencia jh adquirida pela Policia Militar, podemos elencar 
alguns pontos favoriiveis h atuagiio da PMESP junto Bs for~as de paz. 

A presenga brasileira em missdes de paz C assunto de interesse da 
seguranga nacional. Conforme escreveu o Ministro das Relagdes Exteriores, 
Embaixador Celso Luiz Nunes Arnorim, ao definir a politica extema do Govemo 
atual: 

"As Nagdes Unidas niio devem lirnitar-se a limpar os escombros dos 
conflitos que ela niio tenha sido capaz de evitar. Reconhecemos e valorizarnos o 
seu papel na prestag50 de assisencia humanitiiria e na reconstrugiio institucional. 
Mas a ONU n5o C a Cruz Vermelha. A preservaqiio da paz e seguranqa 
internacionais corn pleno respeito aos principios da Carta 6, e deve 
continuar a ser, sua principal rnissiio. 

" UNITED NATIONS CIVILIAN POLICE HANDBOOK, op. cit. - Capitulo 2 Civilian Police 
Duties. pigs. 21 a 26. 
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Como disse ontem o Presidente do Senado Federal, tilo urgente quanto a 
reconstrugiio do Iraque C a reconstrugiio das pr6prias Nagdes Unidas. De 
particular releviincia neste context0 C a quest50 da reforma do Conselho 
de Seguranqa. org% principal do sistema da ONU, o Conselho de Seguranga 
deve sua autoridade ?i sua representatividade. Seu fortalecimento requer o 
aperfeigoamento de seus mktodos de trabalho e sua ampliagiio equitativa, o que 
significa essencialmente contar com paises em desenvolvimento entre seus 
membros permanentes. Este niio C um objetivo deste ou daquele pais. E uma 
necessidade do pr6prio sistema intemacional. 

Em janeiro de 2004, voltaremos a integrar o Conselho de Seguran~a por 
mais um bienio, como membros niio-permanentes. Ser6 a nona vez, desde que 
as Nag6es Unidas foram criadas, que participaremos dos seus trabalhos. Para 
urn Govemo comprometido com o multdateralismo e com a paz, trata-se de uma 
oporlunidade valiosa. Acomplexidade e a profundidade da crise atual impdem 
que nos antecipemos ?i nossa acessiio formal ao Conselho e busquemos 
ativamente participar das articulagdes internacionais em torno do pleno 
restabelecimento da paz e da seguranga."g.n. l2  

0 s  esforgos realizados pela PMESP ao integrar uma rnissiio de paz, 
revertem em beneficio direto ao Brasil, nas suas aspim@es imediatas em integrar 
permanentemente o Conselho de Seguranga da ONU, alcangando a posigiio de 
potencia continental. 

Aliado a isto, a participagiio das forgas estaduais, em operagiio a cargo 
do Ministkrio da Defesa, representa importante dividend0 politico capitalizado 
para o Govemo do Estado na sua contribuigiio com o Governo Federal. 

DIREITOS HUMANOS 

A PMESP tem primado constantemente na sua doutrina operacional pel0 
preceito fundamental de defesa da vida, integridade fisica e dignidade da pessoa 
humana, atuando no mais estrito respeito aos direitos humanos. 

Muito embora a Policia Militar esteja fmemente imbuida da filosofia de 
protegiio aos direitos do homem e do cidadiio, diversos setores externos, 

l 2  CELSO LUIZ NUNES AMORIM, A Diplomacia do Governo Lula - http:// 
www.dc.mre.gov.br/brasil/texpoliticaexterna.asp 
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ideologicarnente orientados, utilizam a bandeira da defesa aos direitos humanos 
para justificarem tentativas de mudangas institucionais no Brasil. 

A presenga operacional de forgas policiais militares brasileiras junto i s  
forgas de paz da O W ,  serve como forte argument0 em defesa da doutrina 
policial militar de respeito aos direitos humanos, em nada contriiria B prbpria 
fonte da codificagiio dos direitos humanos, a O W .  Esta situagiio reforga, 
institucionalmente, a posigiio da Policia Militar, ao desarmar argumentos 
contriirios B sua existencia, da maneira prevista no artigo 144 da Constituigiio 
Federal. 

A UNPol, quando em operagiio nas missks de paz, executa basicamente 
as mesmas missks atribuidas constitucionalmente is policias militares brasileiras 
- policia ostensiva e preservagiio da ordem pliblica - al6m das rnissks peculiares 
a cada conflito. Na execugiio das atividades de policia junto B populagiio civil, 
niio hB dicotomia nas forgas da ONU. AUNPol realiza o policiamento ostensivo 
e investigativo, cumulativamente, sem a realizqiio de procedimento equivalente 
ao nosso "inqu6rito policial". 

A pr6tica da ONU reflete tendencia mundial, j6 manifestada nos poderes 
legislative e judiciirio brasileiros, no sentido de limitar a necessidade de realizagiio 
de inqudrito policial. 0 nosso "termo circunstanciado" (BOIPM-TC), lavrado 
pelo policial em serviqo de patrulhamento ostensivo, 6 similar, na sua essencia, 
ao procedimento adotado pela UNPol, em obediencia a todos os tratados e 
declaragdes relativas aos direitos humanos e especificos quanto B aplicagiio da 
lei e seus funcionirios. 0 BOIPM-TC 6, na realidade, muito mais completo e 
eficiente do que o relatbrio padriio da UNPol, denominado "Incident Report". 

0 fato de as rnissdes de paz, dependendo do context0 em que forem 
mandatadas, pelos capitulos VI ou VII da Carta das Nagdes Unidas, implicarem 
eventualrnente no desenvolvimento de operagdes de combate, reforga a perfeita 
viabilidade da estktica militar da nossa policia, em nada conflitando com o 
desenrolar das atividades de policia ostensiva e de preservagiio da ordem pliblica. 
Por outro lado, desprovida da estdtica militar, niio tem a policia a eficiencia 
necessiria para atuar junto 2s forgas de paz da ONU. Em outras palavras, a 
ONU consubstancia a estktica militar da policia que atua no policiamento da 
sociedade civil. 

Revista AFORCAPOLICIAL Siio Paulo n042 abrlmailjun 2004 73 



Por curiosidade, notamos que at6 2003 a ONU denominava a policia das 
forqas de paz como CIVPOL (Civilian Police), devido B sua atuaqiio junto i 
populaqiio civil, tal o fazendo para diferencii-la da "Military Police ", destinada 
somente i apuraqiio e policiamento das forqas militares dos ex6rcitos das forqas 
de paz. Como o nome CIVPOL niio se coadunava com as forqas que a 
compunharn, gerando inclusive muitas reclamaqdes dos militares, o nome foi 
mudado pel0 DPKO para a atual denominaq20 de UN Police, sem conflitar 
com a estktica militar dos seus integrantes. 

Do ponto de vista histbrico, observamos que a PMESP 6 a tinica Policia 
Militar brasileira que esteve presente nas duas 6ltimas guerras travadas pel0 
Brasil em temtbrio estrangeiro, no Paraguai em 1865-70 e na Itilia em 1944- 
45. A forqa paulista foi pioneira no grande salto de aperfeiqoamento tkcnico e 
quantitativo protagonizado no inicio do s6culo XX, com as suas escolas de 
fomaq20, escola de educaqiio fisica, estado-maior, esquadrilhas de aviaqiio, 
processos de selqiio, serviqo de saGde, serviqo de material, etc., servindo como 
exemplo difusor de doutrina para todas as policias militares do Brasil, posiq2o 
que ocupa at6 hoje. 

Especialmente no que tange i s  miss6es de paz, a PMESP fez-se presente 
na Africa, na miss20 de Angola. Niio participou, entretanto, da grande miss20 
em Mqambique, tamMm nos anos 1990, para a qua1 concorreram outras policias 
militares brasileiras. 

No Timor Leste, no Suedeste Asiitico, onde estiveram policias militares 
de v6rios estados, a PMESP contribuiu com o maior contingente de policiais 
militares brasileiros, cobrindo um period0 de serviqo de dois anos. A titulo de 
exemplo, da mesma maneira que nZo 6 possivel escrever sobre a hist6ria de Siio 
Paulo no inicio do s6culo XX, sem citar a presenqa da Missiio do Exkrcito 
Frances na Forqa Ptiblica, no futuro niio sera possivel escrever sobre a 
consolidaqiio da independencia do Timor Leste, sem citar a participaqiio da 
Policia Militar brasileira no processo. 

A PMESP tem tradiqiio histbrica de vanguards das demais policias militares, 
graqas ao seu efetivo e meios materiais maiores. Aparticipaqiio em miss6es de 
paz j i  6 prfitica estabelecida em diversas forqas brasileiras, das quais podemos 
citar como exemplo as policias militares de Alagoas, Distrito Federal, Rio de 
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Janeiro, Goiis, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe, 
niio havendo obsticulo a que a forqa paulista tambCm faqa parte deste rol. 

0 Brasil esti hoje consolidando sua doutrina de participaqiio em forqas 
de paz, com a perspectiva de expandir sua colaboraqiio militar, buscando o 
objetivo de integrar o Conselho de Seguranqa em uma reforma estrutural que, 
cada vez mais, C clamada na Assemblkia Geral da ONU. A PMESP s6 poderi 
participar deste process0 se, assim como frisou o Embaixador Celso Amorim, 
oferecer tambCm sua cota de participaqiio efetiva nas operaqbes. 

A projeqiio hist6rica das missdes de paz repercute para o futuro como 
forte patrim6nio institucional, fortalecendo a folha de serviqos prestados pela 
PMESP, podendo ser invocada a qualquer momento como argument0 em defesa 
da Instituiq50. 

0 s  serviqos desempenhados pelos policiais militares em missiio de paz, 
devido ao inusitado de tais operaqbes no cotidiano de nosso pais, provocam 
grande repercuss20 na sociedade. Como exemplo disto, citamos a grande 
admirag50 tributada B Corporaqiio por inlimeras organizaqbes da sociedade, 
atravks de seus representantes, quando do contato com a expenencia daqueles 
que integrararn as forqas de paz. Neste rol de pessoas incluimos elementos das 
mais diversas origens, tais como politicos, membros das forqas armadas, dos 
ministerios federais e suas agencias, da &ea de ensino, de associaqdes, da 
imprensa, etc. 

A repercuss20 dos serviqos da PMESP j i  alcanqou nivel international, 
com muita forqa nos organismos da ONU, como por exemplo junto ao Alto 
Comissariado das Naqbes Unidas para Refugiados, Fundo das Naqdes Unidas 
para a Infiincia, Programa das Naqbes Unidas para o Desenvolvimento, 
Organizaqgo International de Migraqgo, ComissBo Eleitoral Independente, 
Vo lun~os  das Naqks Unidas, etc., e nas forqas militares e policiais que serviram 
junto 2s forqas brasileiras. 

Estes contatos com elementos externos 2 PMESP s5o facilitados pelas 
condi~bes das missbes e servem para desfazer precoilceitos contra a Policia 
Militar brasileira, formando opiniiio fundamentada, nos elementos de expressiio 
da sociedade. Diferente da opini2o manipulada de massa, desprovida de 
fundamentos, mktodo largamente utilizado por elementos ideologicamente 

Revista A FORCA POLICIAL Siio Paulo no 42 abr/mai/jun 2004 75 



contrArios ao modelo institutional brasileiro, conforme previsto na nossa 
Constituiqiio. 

Um detalhe que merece lembranqa 6 a precedgncia nas comemoraqdes 
civicas e &tares, em todo o Brasil, quando os desfiles rnilitares iniciam-se pelos 
contingentes de Veteranos da Forqa Expedicioniria Brasileira, seguidos pelos 
Veteranos das Forgas de Paz, alcanqando grande receptividade popular, o que 
demonstra o carinho do povo brasileiro pelas forqas de paz, das quais o nosso 
pais participa hh quase 50 anos. 

APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL 

A atuagiio de policiais militares em operagiio, lado a lado com forqas das 
mais diversas origens, propicia com eficiencia o interckrlbio de tknicas e doutrinas 
policiais. Este process0 de aprendizagem 6 muito mais intenso do que o obtido 
por policiais militares que fqiientam cursos em instituig6es policiais estrangeiras. 
Tal se deve ao fato de que todo o conhecimento C aplicado na prhtica, lado a 
lado com os policiais estrangeiros, no exercicio pleno do poder de policia, em 
longos periodos de tempo. 

Cabe ressaltar que, da experiencia adquirida na pequena participaqiio da 
PMESP em miss6es de paz, os oficiais foram un2nimes em realqar a falsa n ~ i i o  
de eficiencia incontesthvel de certas policias de primeiro mundo, largarnente 
propagada entre n6s. Este conhecirnento supre a Instituigiio de argumentos para 
refutar ingerencias de pessoas que, desprovidas de conhecimento tCcnico sobre 
a atividade de policia, arvorarn-se, com freqiiencia, em detentoras de soluqaes 
rnilagrosas para as questks da seguranqa ptiblica no Brasil, pregando a aplicaqiio 
de modelos de policia estrangeiros em nosso pais. Perrnite tamMm uma melhor 
avaliaqso interna das varihveis que influem no interck~bio de conhecimentos 
com outras forgas policiais. 

Outro aspect0 positivo C a aquisiqiio de experiencia profissional em aqdes 
de defesa territorial. Esta miss50 constitucional atribuida i s  policias rnilitares 
brasileiras, depende de adestramento pr6vio para sua execuqiio. Felizmente a 
normalidade da nossa situaqiio atual, tem permitido i PMESP concentrar seus 
esforqos de formaqiio e instruqiio nas atividades de policia ostensiva e preservaqiio 
da ordem pfiblica, mas isto n2o isenta a PMESP de, eventualmente, vir a ser 
convocada para o exercicio desta sua outra atribuiqiio, para o que deve estar 
potencialmente preparada. 
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A existencia de elementos no servigo ativo, j i  experimentados em defesa 
territorial, pode servir como fonte de informagiio para difusiio de conhecirnento 
para o resto do efetivo, se necessiirio. E bem sabido que o momento certo para 
se preparar para a guerra 6 antes dela acontecer. Niio C no momento da guerra 
que se cuidari da instrugio, quando j i  C tarde demais. 

CUSTOS EM EFETIVO E MATERIAL 

No tocante aos custos, a participagiio da PMESP em missdes de paz 
implica em empenho de efetivo e material. Estes custos, no entanto, mostram-se 
praticamente irris6rios no universo total em quest5o. 

0 COTER aplica rigoroso teste de selqiio nos voluntirios para integrarem 
as forgas de paz, sendo que o grande diferencial para aptidiio, em todas as 
policias militares brasileiras, tem sido a fluencia nos idiomas estrangeiros 
necessiitios para o cumprimento da missiio, aliada aos demais rquisitos de aptid50 
fisica e saiide perfeita. Por causa desta circunstincia, o niimero de policiais 
militares oferecidos pel0 Brasil para comporem as forgas de paz, quando da 
efetivagiio da missiio, permanece apenas uma fragiio do ideal, dada a dificuldade 
em selecionar policiais militares habilitados. 

0 s  postos e graduagdes normalmente adequados as rnissdes oscilam de 
Major PM a Sargento PM. Analisando o efetivo existente hoje na PMESP, 
verificamos que, de acordo com o estabelecido no Decreto 48.258, de 25 de 
novembro de 2003, existem nos quadros combatentes 284 Maj PM, 870 Cap 
PM, 2.688 Ten PM e 12.273 SubtenISgt PM. Uma miss20 de cinco ou seis 
elementos afastados do pais, considerando apenas os oficiais, nio representa 
um dCcimo de um por cento do efetivo que permanece disponivel na guarni@o 
do Estado. 

Quanto aos custos em material, a ONU exige, alCm do combatente, apenas 
o uniforme de serv&o e, eventualrnente, armamento de pork individual e munig20, 
sendo que todo o restante do material C fomecido pela pr6pria ONU, que garante 
a subsistencia das forgas. 0 material brasileiro fica sujeito ao desgaste e demais 
riscos operacionais, que niio diferem do que j i  ocorre no servigo normal. Cabe 
tamb6m acrescentar que os policiais militares integrando missiio de paz niio 
representam nenhum custo adicional ao Estado em termos de vencimentos, posto 
que nio recebem do Governo Estadual nenhuma vantagem pecuniiiria, antes, 
pel0 contriirio, representam economia aos cofres, considerando a supressiio 
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temporhria de algumas vantagens que deixam de perceber. 
Vale observar que as peculiaridades do quadro de efetivo da PMESP 

implicam em promoqdes mais lentas que nas demais organizaqdes militares 
brasileiras. Neste aspecto, a oportunidade oferecida aos policiais militares de 
servirem em miss50 de paz, representa mais uma forma alternativa de valorizar o 
homem, atravCs de estimulo no desempenho de missiio altamente gratificante do 
ponto de vista profissional, adequando-se B politica da Instituiqiio. E na missiio 
de paz que o policial militar exerce plenarnente todas as suas quatro atribuiqaes 
constitucionais, que siio a policia ostensiva, preservaqiio da ordem ptiblica, reserva 
do exkrcito e defesa civil, alcanqando realizaqiio profissional completa. 

A guerra 6 uma atividade que faz pate da natureza humana. Embora ela 
seja uma prhtica que acarreta uma sCrie extensa de males, o mhximo que o 
nosso atual esthgio de civilizaqiio alcanqou foi limith-la legalmente, instituindo 
meios para sua contenqiio. A ONU, atravCs do instrumento das miss6es de paz, 
tem influido decisivamente no sentido de rninorar os efeitos das guerras, buscando 
a preservaqiio da paz mundial. Niio obstante a violencia dos illtimos tempos, a 
ONU cada vez mais-representa a concretizaqiio dos anseios mundiais em relaqiio 
B paz. 

A participaqiio da PMESP em missdes de paz C uma atividade para a qual 
a nossa forqa jB estB preparada, fie1 B sua doutrina balizada pelos ideais dos 
direitos humanos. Apossibilidade de atuaqiio de policiais militares nas forqas de 
paz, resulta em uma sCrie de beneficios institucionais 2 Policia Militar, fortalecendo 
a sua posiqiio no nosso context0 constitucional. AlCm disto, colabora corn a 
conduqiio da politica intemacional brasileira, atuando em um campo importante 
da diplomacia, no qual niio existem susbtitutos B instituiqiio Policia Militar. 

Em maio de 2004, haviam mais de 53.000 homens e mulheres a serviqo 
da ONU, sendo 49.000 militares e observadores, 4.800 policiais, 3.500 
funcionhrios civis, 7.200 funcionhrios locais e 1.440 volunthrios civis 
internacionais, distribuidos em 15 missdes presentes em tr2s continentes, estando 
8 1 % deste efetivo na Africa. Segundo o Adjunto do Secretario Geral para as 
Operaqaes de Paz, Jean-Marie GuChenno: "Mesmo com as novas operag6es 
de paz, o custo da manutengiio de paz ainda e' inferior a 1% do total das 
despesas militares no mundo. " I 3  
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NinguCm repudia mais a guerra do que o rnilitar, que dela conhece todos 
os efeitos perversos. A extingiio da guerra nas relagaes humanas s6 serd 
alcangada, necessariamente, atravCs das for~as de paz. 0 Secretiirio Geral das 
Nagaes Unidas, Kofi Annan, durante a celebraggo anual do dia internacional 
das forgas de paz, em 29 de maio, sintetizou: "As miss6es de manuten@To de 
paz niio siio suficientes para acabar com os conflitos, mas elas constituem 
a melhor esperanCa de uma paz d~ra'vel.'''~ 

l 3  Centre de Nouvelles des Nations Unies - Le Journal de La Radio des Nations Unies - 
Journe'e Internationale des Casques Bleus - Reportagem de 28 de maio de 2004 - http:// 
www.un.org/fench/audiovis/radio/latenews.htm 
l 4  Centre de Nouvelles des Nations Unies - Le Journal de La Radio des Nations Unies - 
Journke Internationale des Casques Bleus - Reportagem de 28 de maio de 2004 - http:// 
www. un. org/fench/audiovis/radio/latenews. htm 
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a. LEI FEDERAL No 9.426, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996 

Altera dispositivos do Decreto-lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - 
Cddigo Penal - Parte Especial. 

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA 

F a ~ o  saber que o Congress0 Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei: 

Art. lo 0 s  dispositivos a seguir enumerados, do Decreto-lei no 2.848, de 
7 de dezembro de 1940 - C6digo Penal, passam a vigorar com as seguintes 
altera@es: 

"Art. 155. ..................................................................... 
8 5" A pena C de reclusiio de 11-63 a oito anos, se a subtragiio for de veiculo 

automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior. 
Art. 157. ....................................................................... 
0 2" ...................................................................... 
IV - se a subtra~iio for de veiculo automotor que venha a ser transportado 

para outro Estado ou para o exterior; 
V - se o agente mant6m a vitima em seu poder, restringindo sua liberdade. 
6 3" Se da violencia resulta lesiio corporal grave, a pena C de reclusiio, de 

sete a quinze anos, alCm da multa; se resulta morte, a reclusiio C de vinte a trinta 
anos, sern prejuizo da multa. 

~r t -180.  Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito 
pr6prio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, 
de boa-fC, a adquira, receba ou oculte: 

Pena - reclusiio, de um a quatro anos, e multa. 

5 1" Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depdsito, 
desmontar, montar, remontar, vender, expor B venda, ou de qualquer forma utilizar, 
em proveito pr6prio ou alheio, no exercicio de atividade comercial ou industrial, 
coisa que deve saber ser produto de crime: 
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Pena - reclusiio, de tres a oito anos, e multa. 
5 2" Equipara-se 2i atividade comercial, para efeito do parAgrafo anterior, 

qualquer forma de comCrcio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em 
residencia. 

5 3" Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporqiio 
entre o valor e o preqo, ou pela condiqiio de quem a oferece, deve presurnir-se 
oblida por meio criminoso: 

Pena - detenqiio, de um m2s a um ano, ou multa, ou arnbas as penas. 
5 4" Areceptaqiio C punivel, ainda que desconhecido ou isento de pena o 

autor do crime de que proveio a coisa. 
5 5" Na hip6tese do 5 3", se o criminoso C primiirio, pode o juiz, tendo em 

consideraqiio as circunst~cias, deixar de aplicar a pena. Na receptaqiio dolosa 
aplica-se o disposto no 9 2" do art. 155. 

5 6" Tratando-se de bens e instalaq6es do patrim6nio da Uniiio, Estado, 
Municipio, empresa concessioniiria de servi~os pliblicos ou sociedade de 
economia mista, a pena prevista no caput deste artigo aplica-se em dobro. 

Art. 309. ..................................................................... 
ParBgrafo unico. Atribuir a estrangeiro falsa qualidade para promover-lhe 

a entrada em tenit6rio nacional: 
Pena - reclusiio, de um a quatro anos, e multa. 
Art. 3 10. Prestar-se a figurar como proprietirio ou possuidor de aq50, 

titulo ou valor pertencente a estrangeiro, nos casos em que a este C vedada por 
lei a propriedade ou a posse de tais bens: 

Pena - detenqiio, de seis meses a trks anos, e multa. 
Adulteraqiio de sinal identificador de veiculo automotor 
Art. 3 1 1. Adulterar ou remarcar numero de chassi ou qualquer sinal 

identificador de veiculo automotor, de seu componente ou equipamento: 
Pena - reclusiio, de trcs a seis anos, e multa. 
5 1" Se o agente comete o crime no exercicio da funqiio pliblica ou em 

raziio dela, a pena C aumentada de um terqo. 
5 2" Incorre nas mesmas penas o funcioniirio ptiblico que contribui para o 

licenciamento ou registro do veiculo remarcado ou adulterado, fornecendo 
indevidamente material ou informaqiio oficial." 

Art. 2" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaqiio. 
Art. 3" Revogarn-se as disposig6es em contrhio. 
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Brasilia, 24 de dezerr~bro de 1996; 175" da Independencia e 108" da 
Republica. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
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b. LEI FEDERAL No 10.277, DE 10 DE SETEMBRO DE 2001 

Institui medida para assegurar o funcionamento de s ew i~os  e atividades 
imprescindiveis a seguranCa pliblica. 

Faqo saber que o Presidente da Republics adotou a Medida Provisbria no 
2.205, de 2001, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Efraim Morais, 
Primeiro Vice-Presidente da Mesa do Congresso Nacional, no exercicio da 
Presidencia, para os efeitos do disposto no pariigrafo unico do art. 62 da 
Constituiqiio Federal, promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1" A Uniiio poderii firmar convCnio corn os Estados-membros para 
que estes, em cariiter emergencial e provisbrio, utilizem servidores publicos 
federais, ocupantes de cargos congCneres e de formaqiio tCcnica compativel, 
para execuqiio de atividades e serviqos imprescindiveis A preservaqiio da ordem 
piiblica e da incolumidade das pessoas e do patrimhnio. 

Art. 2" 0 s  Estados-membros e o Distrito Federal poderiio, por intermkdo 
de seus Governadores, firmar convenio com outras unidades da Federaqiio, 
observados os termos e as condiqdes do art. 1" desta Lei. 

Art. 3" Consideram-se atividades e serviqos imprescindiveis B preservqiio 
da ordem publica e da incolurnidade das pessoas e do patrimbnio, para os fins 
desta Lei: 

I - o policiarnento ostensivo; 
I1 - o cumprimento de mandados de pris8o; 
111 - o cumprimento de alvariis de soltura; 
IV - os que envolvam risco de vida; 
V - os relativos a presos; 
VI - a guarda, a vigilbcia e a custbdia de presos; 
VII - os tCcnicos-periciais, qualquer que seja sua modalidade; 
VIII - o registro de ocorrCncias policiais. 
Art. 4" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaqiio. 

Congresso Nacional, em 10 de setembro de 200 1 ; 180" da IndependCncia 
e 11 3" da Reptiblica 
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Deputado EFRAIM MORAIS 
Primeiro Vice-Presidente da Mesa do Congress0 Nacional, no exercicio 

da Presidsncia 
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c. DECRETO ESTADUAL No 42.953, DE 20 DE MARGO DE 1998 

Institui no Bmbito da Policia Militar a Medalha Cruz de Sangue e dri 
provid2ncias correlatas 

MARIO COVAS, Governador do Estado de Siio Paulo, no uso de suas 
atribuiqks legais, 

Decreta: 
Artigo 1" - Fica instituida a "Medalha Cruz de Sangue", a ser conferida a 

policiais rnilitares que, por injusta agressiio fisica ou na prAtica de aqiio meritbria, 
tenham recebido ferimentos ou falecido no desempenho da funqiio policial-&tar 
ou em raziio dela. 

ParAgrafo unico - Para a concessiio seriio considerados o desprendimento, 
a coragem e, principalmente, a voluntariedade na assunqiio do risco. 

Artigo 2" - A medalha ora instituida, tem formato de cruz lanceada aposta 
em esplendor canelado e carregada ao centro de um disco com um gl5dio romano 
posto em pala entre duas palmas em diadema e no reverso disco idgntico trar6 o 
brasiio de armas da Policia Militar do Estado de Siio Paulo, e sera pendente de 
fita vermelha com duplas listras de preto, branco e azul. 

9 1" - Amedalha ter5 3 (trgs) graus, na seguinte conformidade: 
1. de bronze, concedida aos policiais militares cujos ferimentos tenham 

ensejado inatividade tempoAria; 
2. de prata, concedida aos policiais militares cujos ferimentos tenham 

ensejado inatividade definitiva; 
3. de ouro, concedida aos familiares dos policiais militares cujos ferirnentos 

tenham ensejado o seu falecimento. 
9 2" - Novas concessiks no mesmo grau seriio distinguidas com a afixa~iio 

de urna ou rnais folhas de carvalho, do mesmo metal da medalha, na fita e na barreta. 
3 3" - Acompanhariio a medalha a miniatura, a barreta, a roseta e o 

respectivo diploma. 
3 4" -A rniniatura serA reduzida nas proporq6es tradicionais e sua fita em 

15 rnm (quinze d e t r o s )  de largura. 
5 5" - A barreta e a roseta seriio confeccionadas de acordo com as medidas 

tradicionais . 
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5 6" - 0 diploma teri as caracteristicas e dizeres a serem estabelecidos 
pela Comissiio a que se refere o artigo 3" deste decreto. 

Artigo 3" -A medalha seri outorgada pel0 Comandante Geral da Policia 
Militar do Estado de Siio Paulo, mediante proposta de Comiss5o especifica, 
precedida de competente apuragiio. 

$ 1" - AComissiio aludida no "caput" teri por finalidade a aferigiio das 
circuns~cias a que se refere o artigo lo, sendo constituida: 

1. pelo Subcomandante da Policia Militar, como Presidente; 
2. pelos Comandantes do Policiamento Metropolitano, do Policiamento 

do Interior e do Corpo de Bombeiros, pel0 Diretor de Pessoal, pel0 Corregedor 
PM e pel0 Chefe da 5" EMIPM, como membros. 

§ 2" - 0 Chefe da 5" EMPM atuari tambCm conlo Secretdrio da 
Comissiio. 

Artigo 4" - Niio fariio jus ?i condecorag50 ou perder5o o direito ao uso, 
devendo restitui-la, bem como ao diploma, a barreta, a rniniatura e a roseta, os 
policiais militares que tenham praticado ou venham a praticar qualquer ato 
contriirio ?i dignidade ou ao espirito da honraria. 

Artigo 5" - A entrega da medalha e do diploma correspondente ocorreri 
em solenidade a ser reahzada na Unidade a que pertencer o recipiendArio ou em 
outro local conforme for estabelecido pelo Comandante Geral da Policia Militar. 

§ 1" - A solenidade a que se refere o "caput" deste artigo, sera realizada 
no prazo mkimo de 90 (noventa) dias ap6s o encerramento das apura~6es a 
que se refere o artigo 3" , sendo a data previamente definida pel0 Comandante 
Geral da Policia Militar. 

5 2" - A medalha concedida a titulo p6stumo seri entregue a familiar do 
homenageado. 

Artigo 6" - Todo o acervo relativo ?i honraria, compreendendo medalhas 
n5o distribuidas, diplomas, material de impress50 e cunhagem, constituird 
patrimanio a ser conferido B guarda e responsabilidade da 5" EMJPM. 

Artigo 7" -As despesas decorrentes da aplicagiio deste decreto correr5o 
?i conta das dotagdes pr6prias consignadas no or~amento-programa vigente. 

Artigo 8" - Este decreto entrari em vigor na data de sua publicag50. 
Palacio dos Bandeirantes, 20 de marGo de 1998 
MARIO COVAS 
Jose' Afonso ah Silva 
Secretikio da Seguranga Pliblica 
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Walter Feldman 
Secretirio-Chefe da Casa Civil 
AntGnio Angarita 
Secretirio do Governo e Gestiio EstratCgica 
Publicado na Secretaria de Estado do Governo e Gestiio EstratCgica, aos 

20 de maqo de 1998. 
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d. DECRETO ESTADUAL No 48.190, DE 29 DE OUTUBRO DE 2003 

Altera a redapio dos §§ 1" e 2" do artigo 3"do Decreto Estadual no 42.953, 
de 20 de marCo de 1998, que instituiu no cimbito da Policia Militar a Medalha 
Cruz de Sangue 

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de Siio Paulo, no uso 
de suas atribuigBes legais, 

Decreta: 
Artigo 1" - 0 s  $3 1" e 2" do artigo 3" do Decreto Estadual no 42.953, de 

20 de marCo de 1998, passam a vigorar com a seguinte reda~iio: 
"$ 1" - A Comissiio a que alude o "caput" terii por finalidade a aferigiio 

das circunst&ncias a que se refere o artigo 1" deste decreto, sendo integrada 
pel0 Subcomandante da Policia Militar, como Presidente, e por 4 (quatro) 
Coronkis da Policia Militar por este designados, como membros. 

$ 2" - Seri Secret6rio da Cornissiio o Chefe da 5" Seqiio do Estado- 
Maior da Policia Militar (5" EM/PM). ". (NR) 

Artigo 2" - Este decreto entra em vigor na data de sua publicagiio. 

Paliicio dos Bandeirantes, 29 de outubro de 2003. 
GERALD0 ALCKMIN 
Saulo de Castro Abreu Filho 
Secretirio da Seguran~a Pliblica 
Arnaldo Madeira 
Secret6rio-Chefe da Casa Civil 

Revista A FORCA POLICIAL S5o Paulo no 42 abr/mai/jun 2004 91 





e. DECRETO ESTADUAL No 48.526, DE 4 DE MARGO DE 2004 

Reorganiza a Casa Militar do Gabinete do Governador e dd provid2ncias 
correlatas 

GERALD0 ALCKMIN, Governador do Estado de Siio Paulo, no uso de suas 
atribuigiks legais, 
Decreta: 

CAP~TULO I 
Das Finalidades e das Atribuigiies Bhicas 

Artigo lo -A Casa Militar, integrada pela Coordenadoria Estadual de Defesa 
Civil, C 6rgiio do Gabinete do Governador destinado B prestagiio de servigos B 
comunidade, prioritariamente, na kea de redugiio de desastres, por intermso de 
intervengaes preventivas, de socorro, assistenciais ou recuperativas, de mod0 
sisthico e com Enhe  no desenvolvimento e na protqiio do ser humano. 

Parigrafo unico - A Casa Militar tem, tarnMm, por finalidade, a execuggo 
das atividades de: 

1. seguranga comunitikia voltada para o entorno da sede do Poder 
Executivo Estadual; 

2. seguranga fisica dos PalAcios do Governo e do Fundo Social de 
Solidariedade do Estado de Siio Paulo - FUSSESP; 

3. seguranqa e atendimento funcional do Governador do Estado e de 
dignitirios. 

Artigo 2" - As atribuiq6es bisicas da Casa Militar para o atendimento das 
finalidades explicitadas no artigo anterior siio as seguintes: 

I - planejar, organizar, dirigir e coordenar o Sistema Estadual de Defesa 
Civil, vocacionado para o desenvolvimento e a protegiio do ser humano, a 
preservagiio do patrimanio e do meio arnbiente; 

II - planejar, organizar, dirigir e executar a seguranga comunitiiria voltada 
B irea pr6xima da sede do Poder Executivo Estadual e a seguranga fisica dos 
Palicios do Governo do Estado e da sede do Fundo Social de Solidariedade do 
Estado de Siio Paulo - FUSSESP; 
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I11 - fiscalizar o uso de veiculos oficiais do Poder Executivo Estadual, 
preservando a moralidade e a economia publicas; 

IV - planejar, organizar, dirigir e executar a seguranqa e o atendimento 
funcional do Governador do Estado e dignithios; 

V - assessorar o Cornite de Qualidade da Gestiio Pliblica, da Casa Civil, 
nos assuntos relativos B politica de administraqZio do Sistema Integrado de 
Telecomunicaq6es Oficiais do Estado; 

VI - prestar assessoramento militar ao Cerimonial do Governo do Estado; 
VII - prestar atendimento mkdico e odontoldgico de emergencia aos 

servidores civis e integral aos militares do Palhcio dos Bandeirantes; 
VIII - com 2nfase na econornicidade e na seguranqa: 
a) planejar, dirigir, executar, fiscalizar e aperfeiqoar os serviqos de 

telecomunicaq6es dos Palicios do Governo do Estado e 6rgZios vinculados; 
b) planejar o uso e a operaqiio das aeronaves executivas, vinculadas B 

Casa Militar, necessArias aos deslocamentos do Governador do Estado e da 
F'rimeira-Darna, bem como, excepcionalmente, deSecretArios de Estado e agentes 
publicos a serviqo; 

IX - assessorar o Governador do Estado nos assuntos pertinentes Bs Forqas 
Armadas ou de natureza militar. 

CAPITULO II 
Da Estrutura 

Artigo 3" - ACasa Militar tem a seguinte estrutura bhsica: 
I - Adrniniskqiio Direta: 
a) Gabinete do Chefe da Casa Militar; 
b) Departamento de Defesa Civil; 
c) Departamento de Seguranqa ComunitAria e de Dignithios; 
d) Departamento de Administraggo; 
11 - Administraggo Vinculada: 
a) Conselho Estadual de Telecomunicagbes; 
b) Grupo Central de Fiscalizagiio de Veiculos Oficiais. 
Artigo 4" - Integram o Gabinete do Chefe da Casa Militar: 
I - Chefe de Gabinete; 
I1 - Ajudiincia de Ordens; 
I11 - Assessoria do Cerimonial do Governo do Estado; 
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IV - Assessoria do Fundo Social de Solidariedade do Estado de Siio 
Paula - FUSSESP; 

V - Ndcleo de Prevengiio de AcidentesAeron6uticos. 
Artigo 5" - 0 Departamento de Defesa Civil tern a seguinte estrutura: 
I - Divisiio de Gerenciamento de Emergencias, corn: 
a) Ndcleo de Gerenciamento de Emergencias; 
b) Ndcleo de Apoio; 
I1 - Divisiio de Comunicagiio Social, com: 
a) Ndcleo de Assuntos CornunitArios; 
b) Ndcleo de Meios; 
111 - Divisiio de Convenios, corn: 
a) Ndcleo de Andise; 
b) Niicleo de Controle; 
IV - Divisiio de Planejamento, Legisla~iio e Ensino de Defesa Civil, corn: 
a) Ndcleo de Planejamento e Legisla@io; 
b) Niicleo de Ensino. 
Artigo 6" - 0 Departamento de Seguranga ComunitAria e de Dignithios 

tern a seguinte estrutura: 
I - Divisiio de Seguran~a Cornunittiria, corn Equipes; 
I1 - Divisiio de Seguranga de Dignithrios, corn Equipes; 
I11 - Divisiio de Planejamento, corn Equipes. 
Artigo 7" - 0 Departamento de Administragiio tern a seguinte estrutura: 
I - Divisiio de Recursos Humanos, Cornunicagiio Social e de Infonnag&s 

de Seguranqa, corn: 
a) N6cleo de Pessoal e Protocolo; 
b) Ndcleo de Ensino e Instrugiio; 
C) Ndcleo de Cornunicagiio Social; 
d) N~cleo de Justi~a e Disciplina; 
e) Ndcleo de Inforrnag6es de Seguranga; 
I1 - Divisiio de Finangas e Compras, corn: 
a) Ndcleo de Orgamento e Custos; 
b) Ndcleo de Compras, LicitaG6es e Contratos; 
C) Niicleo de Despesa; 
111 - Divisiio de Apoio Logistico, corn: 
a) Ndcleo de Material e Patrim8nio; 
b) Ndcleo de Transportes; 

- - 
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c) Nucleo de Telemtitica; 
d) N6cleo de Aeronaves Executivas; 
N - Divisiio de Assistgncia M6dica e Odontol6gica, com: 
a) Ndcleo Mkdico; 
b) Niicleo Odontol6gico. 

CAP~'ULO III 
Dos 0rg50s dos Sistemas de Administraqiio Geral 

Artigo 8" - ADivisIo de Finan~as e Compras 6 6rgiio setorial dos Sistemas 
de Adrninistra~Io Financeira e Ortptnentiiria. 

Artigo 9" - 0 Nucleo de Transportes C 6rgIo subsetorial e detentor do 
Sistema de Adrninistraqiio dos Transportes Intemos Motorizados. 

CAP~TULO w 
Das AtribuiqGes 

SECAO I 
Do Gabinete do Chefe da Casa Militar 

Artigo 10 - Ao Gabinete do Chefe da Casa Militar cabe o gerenciamento 
geral e o aperfeiqoamento da prestaqiio de serviqos do 6rgii0, bem como o 
assessoramento militar ao Cerirnonial do Governo do Estado e ao Fundo Social 
de Solidariedade do Estado de SIo Paulo - FUSSESP. 

Artigo 11 - A Ajudbcia de Ordens cabe a prestaqiio de servicos de 
atendimento funcional e, complementarmente, de seguranqa, ao Governador do 
Estado, 2 Prirneira-Darna, ao Vice-Govemaclor e ao ex-Governador e, por ordem 
expressa do Governador ou do Chefe da Casa Militar, a outros dignithos em 
visita oficial ao Estado. 

Artigo 12 - A ~ssessoria do Cerimonial do Governo do Estado cabe a 
presta~iio de servi~os de assessoramento militar ao Cerimonial e de liga~iio 
com os responsAveis pelas atividades de seguranqa fisica de locais de eventos 
e de seguranGa pessoal de dignittinos e de outras pessoas presentes nos 
eventos. 

Artigo 13 - ~ ~ s s e s s o r i a  do Fundo Social de Solidariedade do Estado de 
Siio Paulo - FUSSESP cabe a prestaqgo de serviqos de seguranqa fisica do 
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edificio-sede e de outros prkdios do orgiio. 
Artigo 14 - Ao N6cleo de Prevenqiio de Acidentes Aeroniuticos cabe a 

implementaqiio e a fiscalizaqio do cumprimento das normas de seguranqa de 
v80, relativas ao emprego, i manutenqiio e i s  operaqdes das aeronaves a serviqo 
do Gabinete do Governador. 

SECAO 11 
Do Departamento de Defesa Civil 

Artigo 15 - Ao Departamento de Defesa Civil cabe a prestaq20 de serviqos 
de assessoria dos escaldes superiores nos procedimentos decisorios relativos i 
matkria, por meio do planejamento, da coordenaqiio e da difusiio das aqdes 
pertinentes. 

Artigo 16 -A Divisio de Gerenciamento de Emergencias tem as seguintes 
atribuiqks: 

I - por meio do N6cleo de Gerenciamento de Emergencias: 
a) manter o Centro de Gerenciamento de Emergencias, em fimcionamento 

inintempto, para a captaqiio e o processamento de dados relativos a desastres 
que possam necessitar da prestaqiio de serviqos da Coordenadoria Estadual de 
Defesa Civil; 

b) manter contato permanente com os orgiios do Sistema Estadual de 
Defesa Civil para apoio no atendimento de emergencias; 

c) promover a coordenaqiio do apoio operacional hs emergencias, ofertado 
por outros orgios e entidades da administraqio direta e indireta e entidades civis; 

d) analisar e monitorar os planos estabelecidos pelo Sistema Estadual de 
Defesa Civil, em conjunto com a Divisiio de Planejamento, Legislaqiio e Ensino 
de Defesa Civil; 

e) administrar a rede de emergencia do Sistema Estadual de Defesa Civil; 
f) prover o serviqo de previsiio meteorol6gica; 
g) receber, controlar e processar os relatorios das aqdes emergenciais; 
I1 - por meio do N6cleo de Apoio: 
a) gerir o estoque de recursos materiais para atendimento das emergencias, 

devendo para tanto: 
1. acompanhar e controlar a entrega de materiais pelos fornecedores e o 

repasse aos municipios; 
2. solicitar e controlar a prestaqio de contas do material repassado; 
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3. manter o estoque em prkdio com condiq6es adequadas de salubridade, 
higiene e seguranqa; 

4. iniciar, controlar e acompanhar os procedimentos para a aquisiqiio de 
materiais para o estoque estratkgico, especificando-os, quando for o caso; 

b) promover a vistoria de locais de desastres, elaborarrelat6rios de avahaqiio 
de situaqiio de emerggncia ou de estado de calarnidade pLiblica e orientar ou 
preparar os documentos necess&ios para a tomada das decisdes pertinentes; 

c) organizar e manter atualizado o cadastro dos integrantes do Sistema 
Estadual de Defesa Civil; 

d) elaborar os relat6rios e os documentos tkcnicos da divisiio; 
e) preparar o expediente e prover o apoio administrative e financeiro do 

departamento; 
f) elaborar escalas de serviqo, plano de fkrias, mapas de controle das 

atividades e de controle de beneficios e outros atinentes ao efetivo do 
departamento; 

g) receber, registrar, distribuir e expedir documentos e processos relativos 
ao Sistema Estadual de Defesa Civil. 

Artigo 17 - ADivisiio de Comunicaqiio Social tem as seguintes atribuiqks: 
I - por meio do Nccleo de Assuntos Comunitirios: 
a) difundir os principios doutrinirios de Defesa Civil, de mod0 a arnpliar 

continuadamente a participaqiio das equipes municipais e da comunidade em 
geral no Sistema; 

b) divulgar informaq6es da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil B 
imprensa, 2i comunidade e aos 6rgiios do Sistema; 

c) promover e ampliar interchbios com 6rgiios, instituiqdes e entidades 
nacionais e internacionais para aperfeiqoamento do Sistema Estadual de Defesa 
Civil; 

d) captar e dirigir parcerias com faculdades e universidades para 
implementaqiio de projetos de Defesa Civil; 

e) programar e promover a participaqiio da Coordenadoria Estadual de 
Defesa Civil em palestras, simp6sios, s emin~os ,  congresses e exposiqdes; 

f) ampliar a divulgaqiio de informaq6es B imprensa e B comunidade em 
casos de desastre; 

g) planejar, organizar, dirigu e incentivar as aqks de vo1untiu;ios da Defesa 
Civil, 

I1 - por meio do Niicleo de Meios: 
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a) manter a guarda e o controle de uso dos materiais e equipamentos de 
comunicqiio institutional; 

b) organizar e manter atualizada a hemeroteca, a filmoteca e o acervo 
fotogrifico da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil; 

c) receber, organizar e controlar os meios auxiliares de divulgaqiio. 
Artigo 18 - ADivisiio de Conv6nios tem as seguintes atribuiqdes: 
I - por meio do N~cleo de Anilise: 
a) instaurar, instruir e analisar os processos preparatdrios da celebraqiio 

de convenios para a materializaqiio de aqdes de Defesa Civil, relativas a 
transferencias de recursos financeiros ou materiais, bem como para a execuqiio 
direta de obras e serviqos em municipios; 

b) promover vistorias de locais, de obras, de serviqos e de materiais em muni- 
cipios para a instnqiio dos processos preparatdrios da celebraqiio de convCnios; 

c) preparar os documentos necessiirios h instruqiio e acompanhar o 
desenvolvimento dos processos de obtenqiio de recursos financeiros junto 2 
Uniiio para a materializaqiio de aqdes de Defesa Civil; 

d) colaborar com as demais Divisdes do Departamento na anilise, no 
preparo, na celebraqiio e no gerenciamento de parcerias; 

I1 - por meio do Nticleo de Controle: 
a) gerir a execuqiio fisica e fmceira  dos convenios, por meio de vistorias, 

auditorias e prestaqiio de contas; 
b) analisar e ernitir pareceres a respeito das prestaqdes de contas, 

prorrogaqiio de prazos dos convenios, manifestaqces de convenentes e 
prestadores de serviqos ou fomecedores. 

Artigo 19 - A Divisiio de Planejamento, Legislaqiio e Ensino de Defesa 
Civil tem as seguintes atribuiq6es: 

I - por meio do Ndcleo de Planejamento e Legislaqiio: 
a) avaliar e promover pesquisas e estudos ,sobre as atividades da 

Coordenadoria e do Sistema Estadual de Defesa Civil; 
b) estudar e avaliar os eventos emergenciais de Defesa Civil; 
c) planejar as atividades da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil; 
d) articular-se com drgiios e entidades dins, incluindo-os nos planejamentos 

e nas aqdes de Defesa Civil; 
e) elaborar e aperfeiqoar projetos e planos de Defesa Civil; 
f) elaborar manuais, normas e programas pertinentes ao Sistema Estadual 

de Defesa Civil; 

- 
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g) elaborar os relat6rios e os documentos tkcnicos da Divisiio; 
h) organizar e controlar o acervo tknico da Divisiio; 
i) elaborar e acompanhar a tramitaqiio de propostas de decretos, de 

resoluq6es e de portarias relacionados Bs atribuiq6es da Divisiio; 
j) manter arquivo de publicaq6es de matenas legislativas de interesse da 

Defesa Civil; 
I1 - por meio do N6cleo de Ensino: 
a) elaborar o plano de ensino e instruqiio da Coordenadoria Estadual de 

Defesa Civil; 
b) promover pesquisas e estudos visando o interchbio corn universidades 

e instituiq6es tkcnicas na hrea de desastres; 
c) programar, coordenar e realizar instrqgo peri6dica aos integrantes do 

Sistema Estadual de Defesa Civil; 
d) elaborar e desenvolver, em conjunto com a Divisiiode Comunicaqiio 

Social, cursos e palestras de capacitaqiio de voluntai-ios. 

s ~ ~ d o  In 
Do Departamento de Seguranga Comuniaria e de Dignithrios 

Artigo 20 - Ao Departamento de Seguranqa Comunitiiria e de Dignithios 
cabe a prestagiio de serviqos de planejamento, de direqiio e de execuqiio da 
seguraqa comunitAria voltada para o entorno da sede do Poder Executivo 
Estadual e da seguranqa fisica dos PalAcios do Governo, bem como da seguranqa 
pessoal do Governador do Estado e dos seguintes dignitai-ios: 

I - a Primeira-Dama e familiares; 
I1 - o Vice-Governador e familiares; 
111 - o ex-Governador e farniliares, durante o period0 de duraqiio normal 

do mandato subseqiiente; 
IV - outros dignitik-ios, em visita oficial ao Estado, por ordem expressa do 

Governador ou do Chefe da Casa Militar. 
Artigo 2 1 - A Divisiio de Seguranqa ComunitAria tern, por meio de suas 

Equipes, as seguintes atribuiqks: 
I - executar e participar do planejamento e da fiscalizaqiio da prestagiio 

de serviqos de seguranqa comunitikia, fisica e contra-incgndios das hreas dos 
PalAcios do Governo do Estado, dos pr6dios neles instalados e a eles vinc~rlados, 
das aeronaves neles pousadas e dos veiculos neles estacionados, com prevalencia 
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da protegiio das pessoas que deles se utilizam; 
I1 - ampliar a integragiio dos servigos de seguranga fisica dos Palhcios 

com a comunidade e com as unidades de policia da regigo; 
I11 - prestar honras rnilitares 2s autoridades recebidas pel0 Governador 

do Estado de acordo com as normas do Cerimonial fiblico. 
Artigo 22 - A  Divisiio de Seguranga de Dignithrios, por meio de suas 

Equipes, tem por atribuigiio executar e participar do planejamento e da fis- 
calizagiio dos servigos de seguranga dos dignithrios indicados neste decreto 
e, complementarmente, realizar o atendimento funcional da autoridade 
protegida. 

Artigo 23 -ADivisGo de Planejamento tem, por meio de suas Equipes, as 
seguintes atribuigks: 

I - planejar a prestagiio de servigos de algada do departamento; 
I1 - manter estreito relacionamento profissional com 6rgiios e entidades 

afins, zelando pela participa~iio destes nos processos de planejamento dos 
servigos prestados pel0 departarnento; 

lII - manter bibliografia especifica, promover pesquisas e estudos e elaborar 
manuais, normas e programas pertinentes aos servigos prestados pel0 
departamento; 

IV - estudar e avaliar os eventos emergenciais registrados; 
V - elaborar, periodicamente, de oficio, relat6rios gerais e especificos; 
VI - elaborar o plano de ensino e instruggo do departarnento. 

SECAO rv 
Do Departamento de Administraqi50 

Artigo 24 - Ao Departamento de Administragiio cabe a prestagiio de 
servigos de suporte adrninistrativo, respitadas as atividades de gestiio de pessoas 
e de recursos materiais e fmanceiros de competikcia dos demais departarnentos. 

Artigo 25 - A Divisiio de Rec~lrsos Humanos, Comunicagiio Social e de 
Informagiks de Seguranga tem as seguintes atribuigbes: 

I - por meio do Nlicleo de Pessoal e Protocolo: 
a) prestar orientagiio, coordenar e controlar os assuntos relacionados ao 

Sistema de Administragiio de Pessoal; 
b) executar as atividades documentais, fisicas e eletrenicas, relativas ao 

Sistema de Adrninistragiio de Pessoal, de algada da Casa Militar; 
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c) providenciar a publicqiio, em Dihio Oficial ou Boletim Interno ou Geral, 
das alte-, de alpda da Casa Militat-, relativas aos servidores civis e aos rnilitares; 

d) registrar os atos, de alqada da Casa Militar, relativos h vida funcional 
dos servidores civis e dos militares; 

e) registrar e controlar a freqiiencia mensal dos servidores civis e dos 
militares; 

f) manter arquivo atualizado da documentaqiio recebida e expedida; 
g) preparar, quando for o caso, e encarninhar os expedientes relativos ao 

acesso e B promoqiio de servidores civis e de rnilitares; 
h) expedir guias para exame de saiide; 
i) receber, registrar, classificar, autuar e controlar a movimentaqiio de 

documentos, procedirnentos e processos administrativos; 
j) distribuir os documentos recebidos para os destinat4rios; 
1) separar e apresentar ao Diretor do Departamento os documentos de 

alqada deste, do Chefe da Casa Militar e do Chefe de Gabinete; 
m) instaurar de oficio e instruir os processos de atribuiqiio, cessqiio e incor- 

poqiio de gratificqiio de represent450 de rnilitares em exercicio na Casa Militar; 
n) instruir os requerimentos de atribuiqiio, cessaqiio e incorporaqiio de 

gratificaqiio de representagiio de servidores civis em exercicio na Casa Militar; 
I1 - por meio do Nticleo de Ensino e Insttugiio, planejar, executar, coordenar 

e fiscalizar as atividades de: 
a) ensino geral e condicionamento fisico do pessoal da Casa Militar; 
b) instrug50 de tiro dos militares da Casa Militar; 
111 - por meio do N6cleo de Comunica~iio Social: 
a) planejar, executar e fiscalizar as atividades de comunicaqiio social do 

Chefe da Casa Militar e do Chefe de Gabinete com o ptiblico interno e externo; 
b) fomentar a utilizaqiio dos meios de participaqiio dos servidores civis e 

dos militares na soluqiio de problemas; 
IV - por meio do N6cleo de Justiqa e Disciplina: 
a) planejar, executar, coordenar e fiscalizar as atividades relativas ao 

Sistema de Justiqa e Disciplina, exceto aquelas de competencia exclusiva das 
autoridades disciplinares; 

b) preparar o boletim interno reservado; 
C) realizar os procedimentos investigativos administrativos e disciphms, 

quando a presidsncia for atribuida ao Diretor do N6cleo; 
V - por meio do N6cleo de Informa$des de Seguran~a: 
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a) planejar, executar, coordenar e fiscalizar as atividades relativas ao 
Sistema de Informagiks de Seguranga Rblica; 

b) proceder o registro, a distribuiqiio e o controle de movimentagilo de 
documentos, procedimentos e processos adrninistrativos de cariiter sigiloso da 
Casa Militar; 

c) realizar os procedimentos investigativos de obtengiio de informagaes 
de seguranga, quando a tarefa for atribuida ao Diretor do Nucleo. 

Artigo 26 - ADivisiio de Finangas e Compras tem as seguintes atribuiqks: 
I - por meio do Nhcleo de Orgamento e Custos, as previstas no inciso I 

do artigo 9" e no inciso I do artigo 10 do Decreto-Lei no 233, de 28 de abril de 
1970, e as decorrentes do Sistema Integrado de Administraggo Financeira para 
Estados e Municipios - SIAFEWSP; 

I1 - por meio do Nucleo de Compras, Licitagaes e Contratos: 
a) analisar as propostas de fornecimento de materiais ou de prestagilo de 

servi~os; 
b) executar todas as etapas dos procedimentos licitatorios destinados A 

aquisiqiio dos bens e servigos autorizados pel0 escaliio competente; 
c) preparar minutas, providenciar a publicaqiio e propor a renova@o, 

quando for o caso, dos contratos celebrados pela Casa Militar; 
d) propor nonnas de gestiio dos contratos e indicar gestores; 
e) realizar, quando necessiiria, a aquisigiio de materiais ou a contrataqiio 

de servigos em regime especial de adiantamento; 
I11 - por meio do Nucleo de Despesa: 
a) as previstas no inciso I1 do artigo 9" e no inciso II do artigo 10 do Decreto- 

Lei no 233, de 28 de abril de 1970, e as decorrentes do Sistema Integrado de 
Adrninistraqiio Financeira para Estados e Municipios - SIAFEWSP; 

b) realizar, no 2rr~bito da Casa Militar, os procedimentos de aquisigiio de 
passagens; 

c) gerir adiantamentos que h e  forem designados. 
Artigo 27 - A Divisiio de Apoio Logistico tem as seguintes atribuigaes: 
I - por meio do Nucleo de Material e PatrimBnio: 
a) realizar o planejamento para aquisigiio, reposigiio e remogiio de 

materiais, procedendo avaliagiio tkcnica quanto aos aspectos de quantidade, 
durabilidade e rentabilidade; 

b) fixar os niveis de estoque minimo, majtimo e o ponto de pedido; 
c) realizar a recepgiio, conferencia, estocagem, acondicionamento e 
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distribuigiio de materiais, permanentes e de consumo, adquiridos pela Casa 
Militar; 

d) elaborar o relat6rio semanal de saida de materiais; 
e) realizar, trimestralmente, o balancete de bens patrimoniais mdveis e, 

anualmente, o invenkltio desses bens; 
f) elaborar os processos de aquisigiio, transferencia, d0aqii0 e descarga 

de bens patrimoniais mdveis da Casa Militar; 
g) providenciar o seguro de bens m6veis e inldveis; 
h) promover as medidas necesshias B manutenqiio das instalagdes, dos 

equipamentos, m6veis e utensflios da Casa Militar; 
i) fiscalizar os servigos de limpeza e conservagiio nas dependencias da 

Casa Militar; 
I1 - por meio do Nucleo de Transportes, as previstas nos artigos 8" e 9" 

do Decreto no 9.543, de lo de margo de 1977; 
111 - por meio do Ndcleo de Telemhtica: 
a) planejar, gerir, executar, manter em operaqiio permanente, coordenar, 

fiscalizar e aperfeigoar, com &nfase na economicidade e na seguranga: 
1. os servigos de telefonia fixa e mdvel, bem con10 os de 

radiocomunicagiio, de telegrafia, de video e de som dos Palhcios do Governo e 
6rgiios vinculados; 

2. a sonorizagiio de eventos no Palhcio dos Bandeirantes; 
3. as atividades de seguranga de telecomunicaqdes dos Palhcios do 

Governo e drgiios diretamente vinculados; 
4. as atividades de telemhtica da Casa Militar; 
5. o suprimento dos materiais ou de serviqos de instalagiio ou manutengiio 

dos objetos mencionados nos itens anteriores; 
b) manifestar-se previarnente nos procedimentos aquisitivos de materiais 

e servigos de telecomunica@es, bem como de video e de som, para os PalAcios 
do Governo e drgiios vinculados; 

c) participar, por meio de propositura, de manifestagiio privia e de 
composi@o obrigatdria da equipe licitante, dos procedimentos aquisitivos de 
materiais e de servigos de telemhtica, bem como de eletr6nica da Casa Militar; 

d) manter atualizado o cadogo telef6nico do Palhcio dos Bandeirantes; 
e) registrar, distribuir e arquivar as mensagens recebidas por intermCdio 

dos equipamentos de telegrafia; 
f) receber, registrar, fiscalizar, certificar a correqilo e remeter aos usui- 
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rios para certificagiio de uso piiblico e de recolhimento de valores relativos 
a ligagdes particulares, bem como B Divisiio de Finangas e Compras para 
pagamento, as contas emitidas pelasempresas prestadoras de servigos de 
telecomunicag~es; 

g) planejar e executar a seguranqa das redes de telemiitica da algada da 
Casa Militar; 

h) manter equipe de prestagiio permanente dos servigos de alqada da 
divisiio; 

IV - por meio do Niicleo de Aeronaves Executivas: 
a) planejar, coordenar e fiscalizar as atividades das aeronaves utilizadas 

pela Casa Militar na prestaqiio de servigos de transporte aCreo do Governador, 
da Primeira-Dama e de Secretirios de Estado; 

b) adotar e fazer cumprir as medidas de seguranga de v80 de algada do 
Niicleo; 

c) planejar, adotar medidas para a realizaqiio e fiscalizar todos os 
procedimentos de inspe~iio e rnanutenqiio di6ria e peri6dica das aeronaves; 

d) manter os manuais tknicos das aeronaves; 
e) inspecionar as condigks de apresenta~iio e de seguranga das aeronaves 

fretadas; 
f) controlar as licengas das aeronaves utilizadas pela Casa Militar para a 

prestagiio de servi~os e as de seus trip~rlantes; 
g) adotar medidas de seguranga fisica e de prevenqiio de incgndio nas 

aeronaves e nos locais de permanhcia; 
h) elaborar o planejamento operacional dos v8os programados, 

transmitindo informa@es aos tripulantes; 
i) fiscalizar o cumprimento, pelos tripulantes, de todas as norrnas tCcnicas 

de seguranqa e a documentagiio relativa aos planos de v8os; 
j) divulgar aos tripulantes e tdaicos de rnanutenqiio as inforrna@es tknicas 

emanadas de 6rgiios competentes; 
1) proceder B escrituragtio dos documentos relativos a cada v8o das 

aeronaves B disposi~iio do Gabinete do Governador; 
m) verificar as condi~6es das pistas de pouso e os horhios de operagiio 

junto B adrninistragiio dos aeroportos. 
Artigo 28 - A Divisiio de Assistgncia MCdica e Odontol6gica tem as 

seguintes atribuigiks: 
I - por meio do Niicleo MCdico: 
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a) prestar atendimento de emergencia hs autoridades e servidores civis do 
Palicio dos Bandeirantes e atendimento integral aos militares da Casa Militar; 

b) manter plantZio durante o horhrio de expediente; 
c) manter ao serviqos de dispensaqiio de medicamentos; 
d) manter plant50 pennanente de enfennagem; 
e) manter plant50 extraordinArio, quando determinado, por ocasiiio de 

eventos e solenidades realizados no Palhcio dos Bandeirantes; 
f) planejar e executar atividades de ensino de comportarnentos sanitArios 

preventivos, individuais e coletivos; 
I1 - por meio do Nficleo Odontol6gico: 
a) prestar atendimento de emergencia hs autoridades e servidores civis do 

Palicio dos Bandeirantes e atendimento integral aos militares da Casa Militar; 
b) manter plant50 durante o hor6rio de expediente; 
c) manter plant50 extraordinhrio, quando determinado, por ocasiiio de 

eventos e solenidades realizados no Palicio dos Bandeirantes; 
d) planejar e executar atividades de ensino de comportamentos 

odontol6gicos preventivos, individuais e coletivos. 

SECAO v 
Da Atribuiqgo Comum as Divisiies 

Artigo 29 -As Divisks tern, ainda, em suas respectivas &eas de atuaqiio, 
por meio de seus Niicleos, a atribuiqiio de manter banco de dados de infonna@es 
estratkgicas, das atividades, do pessoal, dos materiais, dos valores or~arnenkbios 
referenciais, dos despendidos e dos disponiveis, bem como dos custos dos 
servi~os prestados. 

c A P ~ 0 v  
Das CompetCncias 

SECAO I 
Do Chefe da Casa Militar 

Artigo 30 - 0 Chefe da Casa Militar, oficial ocupante do ultimo posto do 
Quadro de Oficiais Policiais Militares, com todas as prerrogativas de Secretiirio 
de Estado, tem a incumbencia de gerir e aperfeiqoar a prestaqiio de serviqos do 
brgiio, sempre com vistas ao desenvolvimento do cidadiio e da comunidade. 
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Parhgrafo 6nico - 0 Chefe da Casa Militar C tambCm o Coordenador 
Estadual de Defesa Civil. 

Artigo 3 1 - Siio competencias do Chefe da Casa Militar, al6m de outras 
que lhe forem conferidas por lei ou decreto: 

I - em relaqiio ao Governador do Estado: 
a) propor a politica estadual de Defesa Civil; 
b) prestar assessoria nos assuntos relacionados i Defesa Civil e hs outras 

atividades da Casa Militar; 
c) propor a decretaqiio ou a homologaqiio de situaqiio de Emergencia ou 

de Estado de Calamidade Ptiblica, nos termos da regulamentaqiio especifica; 
d) manifestar-se sobre os assuntos de sua alqada que devam ser 

submetidos ao Chefe do Poder Executivo; 
e) indicar Oficial da Policia Militar para o exercicio das funqks de Chefe 

de Gabinete da Casa Militar; 
f) indicar o Presidente e os membros do Colegiado do Conselho Estadual 

de Telecomunicaqdes; 
g) representar o Chefe do Poder Executivo em atos oficiais, quando para 

isso for designado; 
h) cumprir outras missdes determinadas pel0 Chefe do Poder Executivo; 
I1 - em relaqiio hs atividades gerais da Casa Militar: 
a) coordenar o Sistema Estadual de Defesa Civil; 
b) assumir direta e pessoalmente a coordenaqiio das aqdes na ocorr2ncia 

de desastres de grandes proporqdes; 
c) designar os Coordenadores Regionais de Defesa Civil e seus Adjuntos; 
d) cumprir e fazer cumprir as leis e os regulamentos; 
e) baixar resoluqdes, instruqks e outros atos a respeito de matCria de sua 

alqada; 
f) aprovar os planos, programas e projetos apresentados pelos dirigentes 

subordinados; 
g) centralizar a divulgaqiio das informaqdes sobre desastres de grandes 

proporq6es e autorizar entrevistas h imprensa em geral a respeito de outras 
matinas da 6rea de atuaqiio da Casa Militar; 

h) designar Oficiais e Praqas da Policia Militar para as funqdes da Casa 
Militar, nos limites do Quadro Parlicular de Organizaqiio; 

i) designar o Diretor do Grupo Central de Fiscalizaqiio de Veiculos Oficiais; 
j) assinar contratos, com entidades p6blicas ou privadas, para a execuqiio 
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de projetos de interesse pdblico atinentes i s  atividades da Casa Militar; 
1) apresentar relatdrio anual dos servigos executados pela Casa Militar; 
m) administrar e responder pela execugiio dos programas de trabalho da 

Casa Militar, de acordo com a politica fixada pel0 Governador do Estado; 
n) decidir os requerimentos de "vista", de carga, de cerlidiio e de cdpia 

de atos administrativos e de processos, que lhe forem dirigidos; 
0) decidir ped~dos forrnulados em grau de recurso, que h e  forem dirigidos; 
p) avocar, por ato expresso, a instrugiio e a decisiio de qualquer ato ou 

procedimento administrative de a a d a  originiria dos dirigentes subordinados; 
q) delegar, por ato expresso, competCncias aos subordinados; 
III - em relagiio ao Sistema de Administragiio de Pessoal: 
a) transferir cargos no b b i t o  da Casa Militar; 
b) propor o afastamento de servidores civis da administraggo direta e 

indireta do Estado junto i Casa Militar; 
c) autorizar a aquisigiio de passagens akreas para servidores civis e a 

militares a servigo da Casa Militar, nos termos da legislag20 pertinente; 
d) conceder recompensas e autorizar a fruigiio, em qualquer local, de 

fkrias, de licenga-prCmio e de outras licengas de servigo, bem como aplicar 
sang6es disciplinares aos militares em exercicio na Casa Militar, previstas em 
leis ou regulamentos; 

e) autorizar a fruigiio de fkrias e de licenga-prCmio, bem como aplicar 
sang6es disciplinares aos servidores civis em exercicio na Casa Militar, previstas 
em leis ou regulamentos; 

f) autorizar, cessar ou prorrogar afastarnento de servidores civis e de 
militares em exercicio na Casa Militar, para dentro do Pais e por prazo niio 
superior a 30 (trinta) dias, nas seguintes hipdteses: 

1. para rnissiio ou estudo de interesse do servigo pdblico; 
2. para participagiio em congressos ou outros certarnes culturais, tkcnicos 

ou cientificos; 
3. para participagiio em provas de competigdes desportivas, desde que 

haja requisi~iio de autoridade competente; 
g) atribuir, fazer cessar e reconhecer o direito incorporagiio de grahficagiio 

de representagiio aos militares em exercicio na Casa Militar, respeitando a escala 
hierhrquica e os IImites percentuais legais m-o e minima; 

IV - em relagiio aos Sistemas de Administragiio Financeira e Orgarnenthria 
e a licitagks: 
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a) baixar normas, no h b i t o  da Unidade Orqamentfia, relativas B 
Administraqiio Financeira e Orqamenthia, atendendo h orientaqiio emanada dos 
Brgiios centrais; 

b) aprovar a proposta orqamentikia elaborada pela Unidade de Despesa; 
c) submeter B aprovaqiio da autoridade competente a proposta 

orqamenthia da Casa Militar; 
d) autorizar a distribuiqiio de recursos orqamentkos para a Unidade de 

Despesa; 
e) normatizar e aplicar sanq6es licitat6rias previstas em lei; 
V - em relaqiio ao Sistema de Administraqiio dosTransportes Internos 

Motorizados: 
a) requisitar veiculos automotores junto aos 6rgiios da adrninistqiio direta 

e indireta, por determinaqiio do Governador do Estado; 
b) exercer, por meio do Grupo Central de Fiscahqiio de Veiculos Oficiais, 

a fiscalizaqiio do uso de veiculos oficiais do Poder Executivo Estadual; 
c) propor ao dirigente da frota a fixaqiio, a alteraqiio e a programaqiio 

anual de renovaqiio da subfrota da Casa Militar; 
d) editar nonnas relativas B subfrota da Casa Militar; 
VI - em relagiio B administraqiio de material e patrim6nio: 
a) decidir a respeito da utilizaqiio de pr6prios do Estado sob a 

adminishqiio da Casa Militar; 
b) autorizar a locaqiio de im6veis; 
c) autorizar a transferencia de bens m6veis para outras unidades do Poder 

Executivo; 
d) autorizar o recebimento de doaqdes de bens m6veis sem encargos. 
Pariigrafo dnico - Independe da autorizaqiio de que trata a alinea "g" do 

inciso I1 deste artigo a concessiio de entrevista quando do atendimento de 
ocorrhcia, que poderii ser dada pelo rnilitar responsiivel por seu gerenciamento. 

SECAO n 
Do Chefe de Gabinete da Casa Militar 

Artigo 32 - 0 Chefe de Gabinete da Casa Militar, substitute imediato do 
Chefe da Casa Militar, C tambCm o Coordenador Estadual Adjunto de Defesa 
Civil. 

Artigo 33 - Siio competencias do Chefe de Gabinete da Casa Militar, 
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al6m das previstas no artigo 57 deste decreto e de outras que h e  forem conferidas 
por lei ou ato regulamentar: 

I - em rela~iio i s  atividades gerais: 
a) assistir o Chefe da Casa Militar no desempenho de suas funqaes, 

especialmente no tocante h gerencia e ao aperfeiqoamento da presta~iio de 
serviqos do 6rgiio; 

b) substituir o Chefe da Casa Militar em seus impedimentos legais e 
temporikios, bem como ocasionais; 

c) representar o Chefe da Casa Militar em atos oficiais, quando para isso 
for designado; 

d) exarninar e orientar a prepara~iio dos documentos de al~ada do Chefe 
da Casa Militar; 

e) emitir cart6es de identifica~iio de atividade fi~ncional e de autorizaqiio 
de acesso e de estacionamento nos pr6prios e locais de eventos de alqada da 
Casa Militar, nos termos de normatizaqiio expedida pel0 Chefe da Casa Militar; 

II - em relaqiio ao Sistema de Administraqiio de Pessoal: 
a) conceder recompensas e autorizar a fi-uiqilo de f6rias, licenqa-prernio e 

de outras licenqas de serviqo, dentro do Pais, bem como aplicar san~6es 
disciplinares, at6 o limite da cornpetencia de comandante de unidade policial 
militar, aos militares em exercicio na Casa Militar, previstas em leis ou 
regulamentos; 

b) autorizar a fruiqiio de fkrias e de licenqa-premio, bem como aplicar 
sangks disciplinares aos servidores civis em exercicio na Casa Militar, previstas 
em leis ou regulamentos; 

III - em relaqiio aos Sistemas de Administraqiio Financeira e Or~amenthia 
e a licitaqiio: 

a) as que b e  forem delegadas pel0 Dirigente da Unidade Orpmentikia, 
nos termos da legisla~iio pertinente; 

b) assinar editais de concorr6ncia e de outras modalidades de licitaqiio 
nos valores conespondentes; 

c) as previstas nos artigos lo e 2" do Decreto no 3 1.138, de 9 de janeiro 
de 1990, alterados pel0 Decreto no 33.701, de 22 de agosto de 1991, quanto a 
qualquer modalidade de licitaqiio por ele abrangida; 

IV - em rela~iio ao Sistema de Administraqiio dos Transportes Internos 
Motorizados, zelar pel0 cumprimento das normas de uso, guarda e conservaqiio 
de veiculos oficiais integrantes da subfrota; 

- - - - -  - ~ - - 
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V - em relaqiio a administraqiio de material e patrimhnio, autorizar a 
transferencia de bens m6veis no h b i t o  da estrutura b6sica da Casa Militar. 

s ~ ~ i i o  111 
Do Ajudante de Ordens e dos Oficiais Designados para as Assessorias 

do Cerimonial do Governo do Estado e do Fundo Social de 
Solidariedade do Estado de Siio Paulo - FUSSESP 

Artigo 34 - 0 Ajudante de Ordens tem as seguintes responsabilidades: 
I - prestar serviqos de atendimento funcional e, complementarmente, de 

seguranqa ao dignithi0 para o qual foi designado, nos terrnos dos procedirnentos- 
padriio aprovados pel0 escalgo superior; 

I1 - participar do planejamento da prestaqiio de serviqos de seguranqa do 
dignithio; 

I11 - obedecer e niio pennitir a interferencia nas decis6es de v60 dos 
pilotos das aeronaves. 

Artigo 35 - 0 Oficial designado para a Assessoria do Cerimonial do 
Governo do Estado tem por responsabilidade planejar e executar os serviqos de 
assessoramento rnilitar ao Cerimonial. 

Artigo 36 - 0 Oficial designado para a Assessoria do Fundo Social de 
Solidariedade do Estado de Sgo Paulo - FUSSESP tem por responsabilidade 
planejar, coordenar e executar os serviqos de seguranqa fisica e de prevenqiio 
contra inczndios dos pr6prios do Fundo Social de Solidariedade do Estado de 
Siio Paulo - FUSSESP, bem como da seguranqa das pessoas que deles se 
utilizam, em consonhcia com os parhetros estabelecidos pel0 Departamento 
de Seguranqa Comunitikia e de Dignitikios. 

Artigo 37 - 0 Ajudante de Ordens, o Oficial designado paraa Assessoria 
do Cerimonial do Governo do Estado e o Oficial designado para a Assessoria 
do Fundo Social de Solidariedade do Estado de Siio Paulo - FUSSESP, em 
suas respectivas ireas de atuaqiio, tzm, ainda, as seguintes responsabili- 
dades: 

I - apresentar, de oficio ou a pedido, ao escaliio superior e ao Departamento 
de Seguranqa Comunitiria e de Dignithios, todas as informaq6es uteis ao 
planejamento, execuqiio e coordenaqiio da prestaqgo de serviqos; 

I1 - obedecer os planos de seguranqa definidos para cada evento; 
III - cumprir e fazer cumprir as normas relativas ao pessoal e aos recursos 
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materiais e financeiros disponibilizados para a prestasiio dos servisos para os 
quais foram designados. 

SECAO IV 
Dos Diretores de Departamento 

Artigo 38 - 0 s  Diretores de Departamento, altm das previstas no artigo 
57 desk decreto e de outras que lhes forem conferidas por lei ou ato regulamentar, 
tern as competgncias especificadas nesta seqiio. 

Artigo 39 - Ao Diretor do Departamento de Defesa Civil compete: 
I - propor ao escaliio superior a liberasgo de recursos financeiros 

emergenciais, para repasse aos municipios; 
I1 - propor medidas de aprimoramento do Sistema Estadual de Defesa 

Civil, 
I11 - supervisionar a atuasiio dos Coordenadores Regionais, Setoriais e 

Adjuntos de Defesa Civil. 
Pariigrafo unico - 0 Diretor do Departamento de Defesa Civil C tamMm 

o Secrekirio Executivo da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. 
Artigo 40 - Ao Diretor do Departamento de Seguranqa Comunithria e de 

Dignikhios compete: 
I - propor os pariimetros da prestasiio de servisos de seguransa 

comunitihia, de pessoas, de dignithrios, fisica e contra-incendios das Areas dos 
Paliicios do Governo do Estado, dos pnklios neles instalados e a eles vinculados, 
das aeronaves neles pousadas e dos veiculos neles estacionados; 

II - manter ligaqiio com os Ajudantes de Ordens e Assessores Militares 
do Cerimonial do Governo do Estado e do Fundo Social de Solidariedade do 
Estado de Siio Paulo - FUSSESP; 

I11 - realizar contatos com todos os 6rgiios envolvidos nos eventos nos 
quais haverii a participasiio do Governador, da Primeira-Dama, do Vice- 
Governador e do ex-Governador. 

Artigo 41 - Ao Diretor do Departamento de Administrasiio compete: 
I - em relaqiio ao Sistema de Adrninistrasiio de Pessoal: 
a) ernitir normas complementares de controle da fqiisncia e das atividades 

dos servidores civis e dos militares da Casa Militar; 
b) autorizar a aquisisiio de passagens para transporte de militares e 

servidores civis a serviqo; 
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c) autorizar o pagamento de d i ~ a s  a servidores civis e a militares; 
I1 - em relagiio aos Sistemas de Administragiio Financeira e Orgarnenthia 

e a licitagdes, enquanto dingente de unidade de despesa: 
a) exercer as competencias previstas no artigo 14 do Decreto-Lei no 233, 

de 28 de abril de 1970; 
b) assinar editais de tornada de prqos e de outras modahdades de licitagiio 

nos valores correspondentes; 
c) exercer as competencias previstas nos artigos 1" e 2" do Decreto no 

31.138, de 9 de janeiro de 1990, alterados pel0 Decreto no 33.701, de 22 de 
agosto de 199 1, exceto quanto a licitagiio na modalidade de concorrencia; 

I11 - em relaqiio ao Sistema de Administragiio dos Transportes Internos 
Motorizados, na qualidade de dirigente de subfrota, exercer as competencias 
previstas nos incisos I, 11, I11 e VI do artigo 18 do Decreto no 9.543, de lo de 
margo de 1977; 

IV - em relagiio B administraggo de material e patsim6nio: 
a) autorizar a distribuiqiio de materiais i s  unidades da Casa Militar; 
b) conceder carga pessoal de materiais do Estado a servidores civis e a 

militares em exercicio na Casa Militar; 
c) autorizar compra, venda e transferencia de armas e muniqks particulares 

por rnilitares em exercicio na Casa mlitar; 
d) conceder porte de arma a militares em exercicio na Casa Militar. 
8 lo  - 0 Diretor do Departarnento de Administragiio C o dirigente da 

unidade de despesa Adrninistragiio da Casa Militar e da subffota a ela destinada. 
8 2" - As competencias previstas no inciso VII do artigo 14 do 

Decreto-Lei no 233, de 28 de abril de 1970, seriio exercidas em conjunto 
com o Diretor da Divisiio de Finangas e Compras ou com o Diretor do 
N6cleo de Despesa. 

SECAO v 
Dos Subdiretores de Departamento 

Artigo 42 - Aos Subdiretores de Departamento, em suas respectivas ireas 
de atuagiio, sem prejuizo do exercicio da fungiio original, compete: 

I - substituir o Diretor do Departamento em seus impedimentos legais e 
temporirios, bem como ocasionais; 

I1 - auxiliar o Diretor do Departarnento na orientagiio, coordenaqiio e 
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fiscalizaqiio da prestaqiio de serviqos das unidades subordinadas, por intermkdio 
das pessoas e dos recursos materiais e financeiros designados para tal fim. 

SECAO VI 
Dos Diretores de Divisiio 

SUBSECAO I 
Disposiqiio Geral 

Artigo 43 - 0 s  Diretores de Divisiio, alkm das previstas no artigo 57 
deste decreto e de outras que lhes forem conferidas por lei ou ato regulamentar, 
tem as competencias especificadas nesta seqiio. 

SUBSECAO 11 
Dos Diretores das DivisBes do Departamento de Defesa Civil 

Artigo 44 - Ao Diretor da Divisgo de Gerenciamento de Emergencias 
compete: 

I - orientar a atuagiio dos Coordenadores Regionais de Defesa Civil; 
I1 - adotar as medidas necessirias para: 
a) a prestaqiio inintermpta de serviqos do Centro de Gerenciamento de 

Emergencia; 
b) o pronto-atendimento, avaliaqiio de danos e elaboragiio de relat6rios a 

respeito de eventos desastrosos que possam necessitar da prestaqiio de serviqos 
da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil; 

c) o perfeito funcionamento da rede de comunicagdes de emergencia, do 
Sistema Estadual de Defesa Civil; 

d) o controle e a manutenggo do estoque estratkgico; 
ILI - propor o comparecimento de representante da Casa Militar nos locais 

de eventos desastrosos que possam necessitar da prestaqiio de serviqos da 
Coordenadoria Estadual de Defesa Civil; 

IV - estabelecer ligaqdes com autoridades e com os Coordenadores 
Regionais de Defesa Civil; 

V - propor ao escaliio superior o programa anual de visitas aos 
Coordenadores Regionais de Defesa Civil; 

VI - participar da elaboragiio dos planos a serem colocados em prhtica 
pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil; 
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VII - orientar as atividades de apoio adrninistrativo ao Departamento. 
Artigo 45 - Ao Diretor da Divisiio de Comunicaqiio Social compete: 
I - propor ao escaliio superior o programa de palestras, simp6sios, 

congresses e exposiqks sobre defesa civil; 
I1 - coordenar as campanhas relativas i defesa civil; 
III- estabelecer ligaqdes com a imprensa e a comunidade; 
IV - coordenar as aqdes de voluntirios da Defesa Civil. 
Artigo 46 - Ao Diretor da Divisiio de Conv2nios compete: 
I - manifestar-se conclusivamente a respeito da realizaqiio de convenios 

com municipios; 
I1 - distribuir as ordens de vistoria em locais de obras, de serviqos e de 

emprego de materiais, objetos de convenios em implementqiio ou execuqiio; 
I11 - emitir pareceres a respeito das prestaqdes de contas, prorrogaqdes 

de prazos dos convi?nios, manifestaq6es de convenientes e prestadores de serviqos 
ou fornecedores; 

IV - participar da elaboraqiio dos planos da Coordenadoria Estadual de 
Defesa Civil. 

Artigo 47 - Ao Diretor da Divisiio de Planejamento, Legislaqiio e Ensino 
de Defesa Civil compete: 

I - desenvolver planos, programas e aqdes de manutenqiio e 
aperfeiqoamento da prestaqiio de serviqos de ensino e de instruqiio relativas i 
defesa civil; 

II - submeter ao escaliio superior os relat6rios de avaliaqiio das atividades 
da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil; 

I11 - manter relacionamento com os representantes dos 6rgiios setoriais 
do Sistema Estadual de Defesa Civil, objetivando coletar dados e informaqdes 
para aprimoramento dos planos; 

N - visitar as diversas regiaes do Estado ou do Pais, objetivando a coleta 
de dados e informaqdes, para confecqiio ou aprimoramento de planos, 
estabelecendo ligaqks com autoridades e com os Coordenadores Regionais de 
Defesa Civil; 

V - manter contatos com os 6rgiios do Sistema Estadual de Defesa Civil 
para anhlise dos planos estabelecidos; 

VI - estudar e propor o aperfeiqoamento da legislaqiio de Defesa Civil. 
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SUBSECAO 111 
Dos Diretores das Divisaes do Departamento de Seguranqa 

Comunithria e de Dignithrios 

Artigo 48 - Ao Diretor da Divisilo de Seguranga Comunithia compete: 
I - propor os parhetros da prestagilo de servi~os de seguranGa comu- 

nitiiria, fisica e contra-incgndios das Areas dos PalAcios do Governo do Estado, 
dos prddios neles instalados e a eles vinculados, das aeronaves neles pousadas 
e dos veiculos neles estacionados; 

I1 - manter ligagilo com os Ajudantes de Ordens e Assessores Militares 
do Cerimonial do Governo do Estado e do Fundo Social de Solidariedade do 
Estado de SIo Paulo - FUSSESP; 

111 - realizar contatos com todos os 6rgilos envolvidos nos eventos nos 
quais haverii a participa~ilo do Governador, da Primeira-Darna, do Vice- 
Governador e do ex-Governador. 

Artigo 49 - Ao Diretor da DivisIo de Seguranga de Dignithios compete: 
I - propor os parhetros da prestagIo de servigos de seguransa de 

dignitirios; 
I1 - manter ligagIo com os Ajudantes de Ordens e Assessores Militares 

do Cerimonial do Governo do Estado e do Fundo Social de Solidariedade do 
Estado de Silo Paulo - FUSSESP; 

I11 - realizar contatos com todos os 6rgilos envolvidos nos eventos nos 
quais haverA participaqilo dos dignitiirios sob prote~ilo. 

Artigo 50 - Ao Diretor da Divisilo de Planejamento compete: 
I - cumprir e fazer curnprir as normas dos servips de algada do departamento; 
I1 - planejar e propor mdtodos de avaliagilo da prestagilo de servi~os de 

al~ada do departamento; 
111 - desenvolver planos, programas e ag6es de manuten@o e aperfei- 

Goamento da presta~iio de servigos de algada do departamento; 
IV - submeter ao escalilo superior os relat6rios de avaliagilo das atividades 

do departamento; 
V - visitar 6rgilos e entidades p6blicos e privados nas diversas regi6es do 

Estado ou do Pais para a coleta de dados e informag6es n e c e s s ~ o s  B manu- 
ten~ilo ou ao aprimoramento dos servi~os prestados pel0 departamento; 

VI - estudar e propor o aperfei~oamento da legisla@io pertinente aos 
servigos prestados pel0 departamento. 
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SUBSECAO IV 
Dos Diretores de Divisks do Departamento de Administra~iio 

Artigo 5 1 - Ao Diretor da Divisiio de Finan~as e Compras, em rela~iio 
aos Sisternas de Adrninistraqiio Financeira e Orqamentibia e a licita@o, compete: 

I - exercer as competencias previstas no artigo 15 do Decreto-Lei no 
233, de 28 de abril de 1970; 

11 - assinar convites para compras, obras e servi~os e editais de outras 
modalidades de licita~iio nos valores correspondentes. 

Pariigrafo dnico -As competencias previstas no inciso III do artigo 15 do 
Decreto-Lei no 233, de 28 de abril de 1970, seriio exercidas em conjunto com 
o Diretor do Ndcleo de Despesa ou com o dirigente da unidade de despesa. 

Artigo 52 - Ao Diretor da Divisiio de Apoio Logistico compete: 
I - em rela~iio ao Sistema de Adrninistraqiio dos Transportes Internos 

Motorizados, na qualidade de dirigente de drgiio detentor, exercer as compet6ncias 
previstas no arligo 20 do Decreto no 9.543, de lo de marGo de 1977; 

11 - em relagiio Zi administraqiio de material e patrim6nio: 
a) aprovar a relaqiio de materiais a serem mantidos em estoque e a de 

materiais a serem adquiridos; 
b) autorizar a baixa de bens mdveis no patrim6nio; 
111 - manter atualizadas as licen~as de: 
a) estaqaes de radiocomunica~iio; 
b) aeronaves executivas vinculadas B Casa Militar. 
Artigo 53 - Ao Diretor da Divisiio de Assistencia MCdica e Odontoldgica 

compete manter atualkadas as licen~as de funcionamento dos consult6nos mace 
e odontol6gico. 

SECAO vn 
Dos Diretores de Nucleo 

Artigo 54 - Aos Diretores de Nticleo, em suas respectivas heas de atuqiio, 
compete: 

I - atender e promover o atendimento, com qualidade, dos usuirios dos 
servi~os; 

I1 - planejar, coordenar e executar os servi~os da unidade; 
III - distribuir tarefas, orientar e fiscalizar a execu~iio; 
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IV - manter atualizadas as colegBes de leis, regulamentos, regimentos, 
instrugtks, ordens de servigo, doutrina e jurisprud2ncia pehentes aos serviqos 
da unidade; 

V - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos e as decisaes legais 
das autoridades superiores; 

VI - solicitar os esclarecimentos julgados necessiirios para o fie1 
cumprimento de ordens recebidas; 

VII - gerir os contratos da Casa Militar relativos B unidade, para os quais 
niio haja designagiio de gestores especificos; 

VIII - gerir os adiantarnentos recebidos; 
IX - atender, no prazo fixado, Bs requisigaes de informag6es ou 

providencias das autoridades superiores; 
X - zelar pela manutengiio da higiene, organizagiio, salubridade e estktica 

dos locais de trabalho; 
XI - manifestar-se de mod0 decisivo e motivado em todos os atos e 

documentos de sua algada; 
XI1 - requisitar, por escrito e motivadamente, verbas e materiais 

permanentes ou de consumo necessGos B realizaqiio dos trabalhos da unidade; 
XIII - fornecer a especlficaqiio qualitativa e quantitativa dos materiais que 

requisitar. 
Artigo 55 - Ao Diretor do Nucleo de PrevenqZio de Acidentes Aeroniiuticos 

compete, ainda: 
I - gerir as atividades de seguranga de v80; 
I1 - divulgar e fiscalizar o cumprimento das normas do Sistema de 

Investigagiio e Prevengiio de Acidentes Aeroniiuticos - SIPAER. 
Artigo 56 - Ao Diretor do Nlicleo de Despesa compete, ainda, em relagiio 

aos Sis tem de Administmgiio Financeira e Oqamenkitia, exercer as compet6ncias 
previstas no artigo 17 do Decreto-Lei no 233, de 28 de abril de 1970. 

Parhgrafo linico -As competencias previstas no inciso I do artigo 17 do 
Decreto-Lei no 233, de 28 de abril de 1970, serSio exercidas em conjunto 
con1 o Diretor da Divisiio de Finangas e Compras ou com o dirigente da unidade 
de despesa. 
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SECAO vIn 
Das Compet8ncias Comuns 

Artigo 57 - Siio competencias comuns ao Chefe de Gabinete, aos Diretores 
de Departamento e aos Diretores de Divisilo, em suas respectivas keas de 
atuaqgo: 

I - planejar, coordenar a execuqiio e fiscalizar a prestaqiio dos serviqos de 
sua alqada, por intermkdio das pessoas e dosrecursos materiais e financeiros 
designados para tal fm ptiblico; 

I1 - estabelecer diretrizes de aprimoramento das atividades de sua alqada; 
I11 - assistir, de oficio ou a pedido, o escaliio superior, com todas as 

infornxqks titeis ao gerenciarnento e aperfeiqoamento da prestaqiio de serviqos; 
IV - cumprir e fazer cumprir as norrnas dos sistemas pertinentes B preskqiio 

de servigos de sua alqada, bem como os prazos legais para a produqiio de 
documentos de natureza adrninistrativa ou judicial; 

V - instaurar e decidir motivadamente os procedimentos administrativos 
de sua alqada; 

VI - avocar, por ato expresso, a instruqiio e a decisiio de qualquer ato ou 
procedimento administrative de alqada originai-ia das unidades subordinadas; 

VII - decidir os requerimentos, que lhe forem dirigidos, de "vista", de 
carga e de certidiio, bem como de c6pia de atos e de processos que estejam 
sob sua guarda; 

VIII - ernitir apostilas e certidties a respeito dos atos e de bancos de 
dados de alqada de sua unidade; 

IX - solicitar informaqdes a outros 6rgiios da Administraqiio miblica para 
instruir atos e processos de sua alqada; 

X - manter estreito relacionamento profissional com os representantes 
dos 6rgiios envolvidos na prestaqiio de serviqos de sua alqada; 

XI - apresentar os documentos de alqada do escaliio superior; 
XI1 - em relaqilo ao Sistema de Administraqiio de Pessoal: 
a) propor a fixaqiio de servidores, conforme as necessidades do serviqo; 
b) indicar o pessoal considerado excedente nas unidades subordinadas; 
C) proceder h distribuiqiio de funqks; 
d) elaborar o plano de fdrias dos servidores civis e dos rnilitares; 
e) participar dos processos de identificaqiio das necessidades de 

treinarnento e instruqgo do pessoal; 
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f) propor horirios e uniformes especiais de trabalho; 
XI11 - em relaqiio B administraqiio de material e patrim6ni0, autorizar a 

transferencia de bens entre as unidades subordinadas. 

cAPkruL0vI 
Dos 0rg50s Vinculados 

Artigo 58 - A  organizaqiio do Conselho Estadual de Telecomunicaq6es - 
COETEL, 6rgiio fiscalizador do Sistema Integrado de Telecomunicaq6es Oficiais 
do Estado e de assessoria ao Governo do Estado no que tange aos problemas 
de telecomunicaqdes em geral, C regida pel0 Decreto no 33.395, de 18 de junho 
de 1991, combinado com o Decreto no 47.836, de 27 de maio de 2003. 

Artigo 59 - A  organizaqiio do Grupo Central de Fiscalizaqiio de Veiculos 
Oficiais, um dos 6rgiios centrais do Sistema de Administraqiio dos Transportes 
Internos Motorizados, C regida pelo Decreto no 52.385, de 2 de fevereiro de 
1970, combinado com os Decretos no 9.543, de lo de marqo de 1977, e no 
40.104, de 25 de maio de 1995. 

cAPiTuL0vII 
Disposigiies Finais 

Artigo 60 -As atribuiqdes das unidades, as responsabilidades e as com- 
peGncias de que trata este decreto seriio exercidas na conforrnidade da legislaqiio 
pertinente, podendo ser explicitadas por intermkdio da ediqiio de resoluqBo do 
Chefe da Casa Militar. 

Artigo 6 1 - A Casa Militar disporii de servidores pdblicos civis do Estado 
para a prestaqiio de serviqos administrativos nas suas unidades. 

Artigo 62 - A direqiio e a chefia de unidades da Casa Militar exercidas 
por militares, observariio a seguinte ordem hierhquica: 

I - Chefia de Gabinete, por Tenente-Coronel PM; 
I1 - Diretoria de Departamento, por Major PM; 
I11 - Subdiretoria de Departamento, por oficial intermediario e, 

excepcionalmente, por Major PM; 
IV - Diretoria de Divisso, por oficial interrnediirio e, excepcionalmente, 

por Major PM; 
V - Diretoria de Nticleo, por oficial subalterno e, excepcionalmente, por 
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oficial intemedihrio. 
3 1" - 0 Quadro de OrganizaqZio da Policia Militar do Estado de Siio 

Paulo fixarii o efetivo de militares da Casa Militar. 
5 2" -A distribuiqiio do efetivo de militares da Casa Militar constari do 

seu respectivo Quadro Particular de Organizaqiio. 
5 3" - Quando a direqiio for exercida por servidorcivil e inexistir o cargo 

correspondente, sera atribuido "pro labore" nos terrnos do artigo 28 da Lei no 
10.168, de 10 de julho de 1968. 

Artigo 63 -As substituiqks tempofias de m i i o  e chefia seriio realizadas 
da seguinte forma: 

I - o Chefe de Gabinete da Casa Militar, pel0 Diretor de Departarnento 
de maior grau hieriirquico ou, na falta deste, de maior antigiiidade; 

I1 - os Diretores de Departarnento, pel0 respectivo Subdiretor ou, na falta 
deste, pel0 Diretor de Divisiio subordinado de maior grau hieriirquico ou, 
seqiiencialmente, de maior antigiiidade; 

I11 - os Diretores de Divisiio pel0 Oficial subordinado de maior grau 
hierkquico ou, na falta deste, de maior antigiiidade. 

Artigo 64 - 0 armamento, a muniqiio e as viaturas operacionais necessibias 
B prestaqiio dos serviqos de alqada da Casa Militar seriio fornecidas pela Policia 
Militar do Estado de Siio Paulo. 

M g o  65 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicaqiio, ficando 
revogadas as disposiqties em contr&tio, em especial: 

I - o Decreto no 38.567, de 27 de abril de 1994; 
I1 - o Decreto no 38.615, de 9 de maio de 1994; 
111 - o Decreto no 44.837, de 17 de abril de 2000. 

Palicio dos Bandeirantes, 4 de marqo de 2004. 

GERALD0 ALCKMIN 
Arnaldo Madeira 
Secrethio-Chefe da Casa Civil 
Publicado na Casa Civil, aos 4 de marqo de 2004. 
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f. COMUNICADO No 43/04 DO CONSELHO SUPERIOR DA 
MAGISTRATURA, DE 29 DE MARGO DE 2004 

0 CONSELHO SUPERIOR DAMAGISTRATURAcomunica aos MM. 
Juizes de Direito do Estado de Siio Paulo que, em consoniincia com o Provimento 
CSM 806, de 24/07/2003, e em obediencia B Resolu~iio SSP no 329, de 251 
0912003, a Policia Militar do Estado de Siio Paulo ampliou a cornpetencia para 
a lavratura do Termo Circunstanciado para as Unidades do Comando de 
Policiamento Ambiental e Comando de Policiamento Rodoviikio. 

Publicado no Didrio Oficial do Poder Judicidrio do Estado de Siio Paulo, 
de 30 de marGo de 2004, Se~iio I, Subse~lio I (Atos e Comunicados da 
Presidgncia). 
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g. RESOLUCAO No 18 DA CAMARA DOS DEPUTADOS, DE 
DEZEMBRO DE 2003 

Dispde sobre o Departamento de Policia Legislativa, a reestrutura~lio dos 
cargos de Analista Legislativo - atribui~iio Inspetor de Seguran~a 
Legislativa e Tbcnico Legislativo - atribuipio Agente de Seguran~a 
Legislativa, e da' outras providgncias. 

Faqo saber que a Ciimara dos Deputados aprovou e eu promulgo a 
seguinte Resoluqiio: 

Art. 1" A Coordenaqgo de Seguranqa Legislativa fica transformada em 
Departamento de Policia Legislativa. 

9 1°As compet2ncias e a estrutura do Departamento de Policia Legislativa, 
bem como suas funqks comissionadas, est%o definidas, respectivamente, nos 
Anexos I e I1 desta Resoluq20. 

3 2" A funqiio comissionada de Diretor da Coordenaqiio de Seguranqa 
Legislativa, nivel FC-07, fica transformada na de Diretor do Departamento de 
Policia Legislativa, nivel FC-08. 

Art. 2" 0 Departamento de Policia Legislativa C o 6rgiio de Policia da 
C h a r a  dos Deputados. 

Art. 3" Siio consideradas atividades tipicas de Policia da C h a r a  dos 
Deputados : 

I - a seguranqa do Presidente da Cimara dos Deputados, em qualquer 
localidade do territ6rio nacional e no exterior; 

I1 - a seguranqa dos Deputados Federais, servidores e autoridades, nas 
dependcncias sob a responsabilidade da C h a r a  dos Deputados; 

111 - a seguranqa dos Deputados Federais, servidores e quaisquer pessoas 
que eventualmente esliverem a serviqo da C h a  dos Deputados, em qualquer 
localidade do territ6rio nacional e no exterior, quando deterrninado pel0 Presidente 
da C h a r a  dos Deputados; 

IV - o policiamento nas dependhias da C h a r a  dos Deputados; 
V - o apoio h Corregedoria da C h a r a  dos Deputados; 
VI - a revista, a busca e a apreensiio; 
VII - as de registro e de administraqiio inerentes B Policia; 
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VIII - a investigagiio e a formagiio de inqukrito. 
Art. 4" 0 s  cargos da Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribuigiio 

Inspetor de Seguranga Legislativa e Tknico Legislativo - atribuigiio Agente de 
Seguranga Legislativa, previstos no Ato da Mesa no 95, de 1993, passam a 
denorninar-se, respectivamente, Analista Legislativo - atribuigb Inspetor de Policia 
Legislativa e Tknico Legislativo - atribuigiio Agente de Policia Legislativa. 

Art. 5" Siio atribuigdes dos Inspetores de Policia Legislativa: 
I - planejamento, supervisiio, controle e execugiio dos trabalhos 

relacionados com os servigos de policia, seguranga e manutengiio da ordem na 
C h a r a  dos Deputados; 

I1 - coordenagiio e execugiio de tarefas relacionadas corn inqukritos e 
sindichcias instauradas na forma regulamentar; 

I11 - participagiio no policiamento e vigiliincia das dependencias sob a 
responsabilidade da C h a r a  dos Deputados. 

Art. 6" Siio atribuigdes dos Agentes de Policia Legislativa: 
I - execugiio de trabalhos relacionados corn os servigos de policia e 

manutengiio da ordem nas dependencias da C h a r a  dos Deputados; 
II - policiamento, vigilhcia e seguranga intema dos prkdios da C h a r a  

dos Deputados; 
I11 - identificagiio e revista das pessoas que ingressam na C h a r a  dos 

Deputados, de acordo corn instrugdes superiores; 
IV - realizagiio de busca em pessoas ou em veiculos necessiria hs 

atividades de prevengiio e investigagiio; 
V - controle e fiscalizagiio da emissiio e uso do cat60 de identificagiio de 

fhcion6rios e visitantes; 
VI - retirada, das dependCncias da Cilmara dos Deputados, de quem 

perturbar as atividades da Casa; 
VII - exercicio de atividades de prevengiio e combate contra incendios 

na sua esfera de competgncia em cooperagiio com o Corpo de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal; 

VIII- inspegiio na forma de instrugdes superiores, de entrada e saida de 
volumes e objetos; 

IX - seguranga de autoridades e delegagdes, nacionais e estrangeiras, nas 
dependencias da Ciimara dos Deputados; 

X - investigagdes de ocorr8ncias nas Areas sob administragiio da C h a r a  
dos Deputados, nos prkdios administrativos, blocos residenciais funcionais para 
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Deputados Federais e estacionamentos; 
XI - investigaqks em inqukritos policiais, instaurados nos termos do art. 

269 do Regimento Interno; 
XI1 - realizaqiio de a@es de intelighcia destinadas a instrumentar o 

exercicio de policia judiciiria e de apura~6es penais, na esfera de sua 
competencia, observados os direitos e garantias individuais previstos na 
Constitui~iio Federal; 

XIII - realiza~iio de coleta, busca, estatistica e anase de dados de interesse 
policial, destinados a orientar a execuc$io de suas atribui~6es. 

Art. 7" Constituem prerrogativas dos Inspetores e dos Agentes de Policia 
Legislativa: 

I - ter ingress0 e h-hsito, com franco acesso, em qualquer recinto pliblico 
ou privado, desde que em servigo, reservado o direito constitucional da 
inviolabilidade de dornicilio; 

I1 - o uso privativo do emblema e de uniforrnes operacionais ou de 
quaisquer outros simbolos da instituigiio; 

I11 - ocupar funq2o de chefia ou de dire~iio e assessoramento superior 
correspondente ao cargo e 2t classe; 

IV - atuar sem revelar sua condi~iio de policial, no interesse do servi~o; 
V - cumprir prisiio cautelar ou definitiva em dependsncia separada, isolado 

dos demais presos. 
Art. 8" 0 s  servidores de que trata o art. 4", lotados e em efetivo exercicio 

no Departamento de Policia Legislativa, submeter-se-50 a um programa anual 
de capacitaqiio desenvolvido pelo Centro de Forma~iio, Treinamento e 
Aperfei~oamento - CEFOR. 

Art. 9" 0 s  servidores de que trata o art. 4", enquanto lotados e em efetivo 
exercicio no Departamento de Policia Legislativa, portariio carteira de 
identifica~iio funcional, com f6 publica, viilida em todo o territ6rio nacional como 
documento de identidade civil. 

Art. 10. E livre o porte de arma em todo o tenit6io nacional aos Inspetores 
e Agentes de Policia Legislativa mediante prkvia autorizagiio do Presidente da 
C h a r a  dos Deputados. 

5 1" A autoriza@o de que trata o caput deste artigo dependeri de avalia~iio 
psicol6gica peri6dica que ateste a capacidade do servidor para o uso da m a  e 
prhvia habilita~iio do servidor em curso especifico de treinamento, renovado em 
interval0 niio superior a dois anos. 

Revista A FORCA POLICIAL S5o Paulo no 42 abrlmailjun 2004 127 



8 2" A concess50 do porte, bem como sua peri6dica renovag50, 
depend&o da circunstiincia de o servidor n5o estar indiciado em inqukrito policial 
ou termo circunstanciado, tampouco respondendo a processo criminal pela pr6tica 
de infragiio penal ou a inquerito adrninistrativo disciplinar. 

Art. 11.0s servidores de que trata o art. 4O continua50 submetidos ao 
regime juridic0 instituido pela Lei no 8.1 12/90, inclusive no que diz respeito aos 
seus afastarnentos, licengas, deveres, proibigces e aposentadorias. 

Art. 12. As atribuig6es dos ocupantes das fung6es comissionadas 
distribuidas nas diversas unidades do Departamento de Policia Legislativa da 
Cilmara dos Deputados ser5o oportunamente definidas em ato da Diretoria- 
Geral. 

Art. 13. As despesas decorrentes da aplicag5o desta Resolug50 correriio 
h conta das dotag6es orgamentiirias da C h a r a  dos Deputados. 

Art. 14. Esta Resolug50 entra em vigor em lo de janeiro de 2004. 

CAM ARA DOS DEPUTADOS, de dezembro de 2003. 
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a. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - HABEAS CORPUS No 79.780- 
6 - SAO PAUL0 

RELATOR: MINISTRO OCTAVIO GALLOTTI 
PACIENTE: ARNALDO DO NORTE OU ARNALDO NORTE 
PACIENTE: MARA SUSAN MAUR~CIO TELES NORTE 
IMPETRANTE: JASON BARBOSA DE FARIA E OUTRO 
COATOR: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA 

EMENTA 

Crime de adulteragiio de sinal identificador de veiculo automotor (art. 3 1 1 
do C6digo Penal, com o conteddo introduzido pela Lei no 9.426196). 

Tipifica, em tese, a sua prAtica, a adulteragiio de placa nurnerada dianteira 
ou traseira do veiculo, niio apenas da numeraggo do chassi ou monobloco. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordarn os Ministros do 
Supremo Tribunal Federal, em Primeira Turma, na conformidade da ata de 
julgamento e das notas taqui@cas, por unanirnidade de votos, indeferir o @do 
de habeas corpus. 

Brasilia, 14 de dezembro de 1999. 

OCTAVIO GALLO'ITI 
RELATOR 
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b. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA - HABEAS CORPUS No 8.949 
- SAO PAULO (9910027764-3) 

I 
RELATOR: MINISTRO FERNANDO GONCALVES 
IMPETRANTE: &LIO BIALSKI E OUTROS 
IMPETRADO: QUARTA CAMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE 
JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO 
PACIENTE: ARNALDO DO NORTE 
PACIENTE: MARA SUSAN M A U R ~ I O  TELES NORTE 
SUST. ORAL: DANIEL BIALSKI (PI PACIENTES) 

EMENTA 

HABEAS CORPUS. ADULTERACAO OU REMARCACAO DAS PLACAS 
DO VE~CULO. SINAIS IDENTIFICADORES. ART. 31 1 DO CODIGO 
PENAL E ARTS. 114 E 1 15 DO CODIGO DE T ~ N S I T O  BRASILEIRO. 

1 - 0 veiculo C identificado externamente por meio das placas dianteira e 
traseira, cujos caracteres o acompanhar2io at6 a baixa do registro. Tipifica, 
portanto, a conduta prevista no art. 3 11 do C6digo Penal, a adulteraqiio ou 
remarcaqiio destes sinais identificadores, bem como daqueles gravados no chassi 
ou no monobloco (arts. 1 14 e 115 do C6digo de Trhsito Brasileiro). 

2 - Ordem denegada. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordarn os Ministros da Sexta 
Turma do Superior Tribunal de Justi~a, na conformidade dos votos e das notas 
t a q ~ i g r ~ c a s  a seguir, por unanimidade, denegar a ordem de habeas corpus. 
Votaram corn o Ministro-Relator os Ministros Hamilton Carvahdo e Fontes de 
Alencar. Ausentes, por motivo de licen~a, o Ministro William Patterson e, 
justificadamente, o Ministro Vicente Leal. 

Brasflia, 28 de setembro de 1999 (data de julgamento). 

Ministro FERNANDO GONCALVES 
Presidente e Relator 
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C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA - HABEAS CORPUS No 
22.839-SP (200210068568-7) 

RELATOR: MINISTRO GILSON DIPP 
IMPETFMVE: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL 
IMPETRADO: DESEMBARGADORA FEDERAL RELATORA DO 
INQUERITO No 200203000 182388 DO TRIBUNAL REGIONAL 
FEDERAL DA 3" R E G ~ O  
PACIENTE: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL 

EMENTA 

CRIMINAL. HC UTILIZACAO DE PLACAS "RESERVADAS", EM 
AUTOMOVEL, POR MAGISTRADOS FEDERAIS. ART. 3 11 DO CP. 
TRANCAMENTO DE INQUERITO JUDICIAL. INOBSERVANCIA DE 
SIGILo NAAPURACAO DOS FATOS. IRREGULARIDADE IMPUTAVEL 
A IMPETRADA NAO-VISLUMBRADA. INEXISTENCIA DO DELITO. 
CONDUTA CONTROVERTIDA, QUE NAO SE MOSTRA, EM 
PRINC~PIO, ATIPICA. ELUCIDACAO MERECIDA. AUSENCIA DE 
ANUENCIA PRI~VIA DO TRIBUNAL AO QUAL ESTA VINCULADA A 
PACIENTE. INOCORRENCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA NAO- 
EVIDENCIADA. IMPROPRIEDADE DO WRIT ORDEM DENEGADA. 
LIMINAR CASSADA. 

I. N5o se acolhe alegagiio de inobservincia do sigilo na apuragiio dos 
fatos, se os elementos trazidos niio permitem a pronta visualizag50 de flagrante 
irregularidade nesse sentido, imputhvel 2 Autoridade Impetrada. 

11. 0 delito ao art. 3 11 do C6digo Penal consuma-se com a pr6pria 
adultera~iio ou remarca~iio de chassi ou que qualquer sinal identificador do 
veiculo, de seu componente ou equipamento, niio exigindo finalidade especifica 
do autor para a sua caracteriza@o. Trata-se de crime contra fk p6blica e que 
tem por objetivo a proteg5o da autenticidade dos documentos em si, pouco 
importando a motivagiio do agente. 

111.0 fato das placas reservadas terem sido requeridas pel0 Diretor do 
Foro n50 legaliza, por si s6, o seu uso, pois h i  procedimento pr6prio para a 
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concessiio de placas para veiculos: a autoridade legitimada para fornecglas 6 o 
Secretfio de Seguranqa Pliblica, com a ressalva de que tais placas podem ser 
utilizadas apenas em veiculos p6blicos, nunca em particulares, e sempre corn o 
obrigat6rio registro dos n6meros das placas reservadas com a correspondente 
indicaqiio do veiculo para o qual foram encaminhadas. 

IV. Ressalva de que os autos niio permitem certeza acerca da obtenqiio 
de autorizaqiio da Autoridade competente para o uso das placas, sendo possivel 
que tenharn sido entregues pel0 Detran 10 (dez) placas para "us0 em diligencia 
policial", porCm somente em relaqiio a 2 (duas), provavelmente desviadas para 
us0 particular, foram identificados 0s usuhrios. 

V. Se a conduta niio se mostra, em principio, atipica, merece a devida 
elucidaqiio. 

VI. ExistEncia de dhvidas quanto a propriedade do veiculo no qual afixada 
uma das placas reservadas e ausencia de demonstraqiio da prCvia comunicaqiio 
2i Policia ou ao Detran, sobre eventual transferencia ou uso em mais de um 
veiculo, em relaqiio a outra das placas reservada. 

VII. Niio se pode presumir que a funqiio de Magistrada possa revestir de 
legalidade o uso de placas reservadas. 

VIII. Quest50 que niio se apresenta, de plano, livre de controvCrsias, niio 
levando 2i pronta conclusiio pela atipicidade, como pretende a impetraqiio. 

IX. Tipicidade, ou niio, que depende de correto procedimento inquisitorial, 
com a devida apura~iio de fatos e provas. 

X. 0 mero indiciamento em InquCrito niio caracteriza constrangimento 
ilegal reparAvel via habeas corpus . Precedentes. 

XI. Afirmada a observilncia ao art. 33 da LOMAN, niio prospera a 
alegaqb de ausEncia da indispensgvel muencia do Orgiio Especial do Tribunal 
a quo para as investiga~6es contra a paciente. 

XII. Ordem denegada, cassando-se a lirninar concedida. 

Vistos, relatos e discutidos os autos em que siio partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da QUINTATURMA do Superior Tribunal de Justiqa, 
"ATurma, por unanimidade, denegou a ordem, cassando a liminar anteriormente 
concedida, "0s Srs. Ministros Jorge Scartezzini, JosC Arnaldo da Fonseca e 
Felix Fischer votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Revista AFORCA POLICIAL S3o Paulo no 42 abr/mai/jun 2004 134 



Brasilia (DF), 07 de novembro de 2002 (Data do Julgarnento) 

MINISTRO GILSON DIPP 
Presidente e Relator 
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Se cada um de nos aiudar com algumas moedidinhas por mi%, o Hospital Militar 
vai ficar nota lo! Colabore. No final das contas, quern sai ganhando e voc6. - CRhw 

Associe-se: 
e-mail: propm@ig.com. br 

Tel,: (1 1) 6971-1409 - 6971-1461 - 6977-0771 - Telefax: (11) 6959-9906 



Participe da 

Se voce ajudar, o campo 6 imenso. 
Cada um participa corn aquilo que pode dar. 
Se voc2 6 alegre, d$ sua alegria; 
Se VOC$ 6 paciente, de sua paciencia; 
Se voce 6 habilidoso, de sua habilidade; 
Se V O C ~  tern tempo, ajude corn o seu tempo. 
Se voc2 6 instruido, transrnita os seus conhecimentos. 

Na nossa Associaqiio algumas pessoas participam dando o seu tempo 
assistindo e dando apoio aos pacientes do H.P.M; 
Outras tem dado o seu conhecirnento profissional e Gcnico para fazer funcionar 
o sisterna. 
Outras, ainda, tem contribuido com dinheiro, materiais ou servi~os para 
melhorar a qualidade do, 
de salide. 
Voce Policial Militar po 
Com uma pequena con 
mesmo. 
Venha junta-se a n6s e 

itar no nosso sistema 

PR6-PM. 
do a todos e a vote 

o que tamMm queira 

gscer  urn ser hurnano. 
participa. 
0 Voluntdrio t? aquele 

Rua Alfredo Pujol, 285 - Conjunto 53 - Santana - CEP: 0201 7-01 0 - S%o Paulo. a Fones: 6959.9906 e 6977.0771 - Fax: 6959.9906 
Email: propmadm8ig.com.br 
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