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CAPA: Manoel da Rocha Marques. Nasceu em 3 1 de julho de 1900, no 
município de Pedra, Estado de Pernambuco. Era filho de Pedro Tenorio da 
Rocha Cavalcanti e Isabel Marques da Rocha Cavalcanti. 

Juntamente com seu irmão Heliodoro, diante dos limitados horizon- 
tes que sua terra natal oferecia a época, decidiram transferir-se para São 
Paulo, onde ambos, em 2 de abril de 192 1, alistaram-se na Força Pública 
bandeirante, como soldados, e iniciaram suas carreiras. 



Em 1922, integrando o 2" Batalhão de Infantaria da Força Pública 
- o "Dois de Ouro" -, Manoel da Rocha Marques participou de operações 
militares na região de Araçatuba para assegurar a integridade do território 
paulista, por ocasião da revolta ocorrida em Mato Grosso, liderada pelo 
General Clodoaldo da Fonseca. Em 1924, como 3" Sargento do próprio 
2" Batalhão, participou ativamente da Campanha do Paraná, combatendo 
as forças revolucionárias, inclusive nos pesados combates de Rocinha 
e Catanduvas. Em 2 de dezembro de 1925, concluiu o Curso Especial 
Militar, sendo declarado Aspirante-a-Oficial; em 3 de janeiro de 1926, 
foi promovido ao posto de 2" Tenente e classificado no 1" Regimento de 
Cavalaria. Naquela Unidade, revelou extraordinário pendor para a Arma, 
desenvolvendo qualidades de cavaleiro que lhe valeram prestígio nacional 
no mundo do hipismo. 

Em 1926, o 1" Regimento de Cavalaria foi mobilizado para integrar as 
forças legalistas que combatiam os revolucionários comandados por Miguel 
Costa e Luiz Carlos Prestes no Estado de Goiás. O 2" Tenente Rocha h4arques 
participou dessa campanha até o fim, destacando-se pelo "exemplo, valor 
pessoal e determinação", conforme registram seus elogios de época. 

Em 28 de fevereiro de 1927, foi promovido ao posto de 1" Tenente 
e designado instrutor de Cavalaria do Curso Especial Militar. Estudioso e 
dedicado, Rocha Marques era considerado um dos oficiais mais con~pletos 
da Cavalaria da Força Pública e esse destaque conferiu-lhe, em 12 de abril 
de 1928, a promoção a Capitão, após submeter-se aos exames de avaliação 
que, na época, antecediam as promoções. 

Em outubro de 1930, o Capitão Rocha Marques participou dè ope- 
rações militares em Minas Gerais, na tentativa de conter os revolucioná- 
rios, portando-se "como um bravo", na expressão do Coronel Arrisson de 
Souza Ferraz'. Sua postura legalista e profissional valeu-lhe humilhayões e 
perseguições diante das quais sempre se conservou "altivo e sobranceiro", 
segundo o mencionado historiador citado. Em 28 de abril de 193 1, o Capitão 
Rocha Marques teve importante participação no movimento em que a Força 

' Ferraz, Arrisson de Souza."Grandes Soldados de São Paulo".SP: Sv Gráfico da SSP, 
1960, p. 159- 179 



Pública tentou depor o interventor nomeado pela ditadura que hostilizava e 
prejudicava São Paulo, gerando nos paulistas forte sentimento de repúdio e 
apreensão. Todavia, com o fracasso da conspiração decorrente de delações 
e outros problemas, centenas de oficiais, praças e civis foram presos, entre 
eles o Capitão Rocha Marques e o futuro General Júlio Marcondes Salgado, 
Comandante-Geral da Força Pública, morto em 23 de julho de 1932, em 
plena campanha pela reconstitucionalização do Brasil. 

Durante o Movimento Constitucionalista, Rocha Marques combateu 
a ditadura no Vale do Paraíba; passado esse período turbulento, após rigo- 
rosa seleção, foi matriculado, em 1935, na Escola de Aperfeiçoamento de 
Oficiais do Exército Brasileiro, no Rio de Janeiro. Pouco antes do fim do 
curso, em 27 de novembro de 1935, eclodiu no Rio de Janeiro a denomina- 
da "Intentona Comunista", liderada pelo Capitão Luiz Carlos Prestes, que 
atingiu de forma brutal o 3" Regimento de Infantaria e a Escola de Aviação 
do Exército. Por determinação superior, a Escola de Aperfeiçoamento foi 
mobilizada para a repressão ao movimento sedicioso, resultando na inclusão 
do Curso de Cavalaria nos acontecimentos e na conseqüente participação 
do Capitão Rocha Marques nas operações, o que lhe valeu a dispensa da 
última prova de Tática, programada pelo calendário escolar, diante do seu 
desempenho real na sangrenta luta. 

O conceito usual sobre o Capitão Rocha Marques, elaborado ao final 
do Curso pelo Coronel diretor de Cavalaria foi emitido nos seguintes ter- 
mos: "Durante o curso, demonstrou muita disciplina, irrepreensível conduta 
civil e militar, modo correto de proceder, fina educação e alto espírito de 
camaradagem, conquistou a estima e consideração de seus colegas de turma 
e instrutores [...I. Na instrução equestre, foi sempre um cavaleiro de elite". 
Rocha Marques, que já tinha excelente relacionamento com oficiais de 
outras Polícias Militares pela sua destacada atividade no hipismo nacional, 
ampliou seu convívio com essa oficialidade, abraçando, com grande entu- 
siasmo, uma idéia que desde há muito animava, principalmente, oficiais do 
Distrito Federal: a criação de legislação nacional que definisse e regulasse as 
Forças estaduais, relativamente a estrutura, organização, emprego, direitos 
e deveres, visando ao aprimoramento, eficiência e estabilidade dessas cor- 
porações seculares que tantos serviços prestaram ao País. O primeiro passo 
já havia sido dado em 1934, com o congresso que reuniu representações de 
oficiais de nove Estados, inclusive da Força Pública de São Paulo, que se 



fez representar pelo Capitão Ismael Guilherme e 1" Tenente Cândido Bravo. 
Rocha Marques empenhou-se a fundo junto com o Capitão Teófilo Peres 
Barbosa, da Polícia Militar do Distrito Federal, coordenando um exaustivo 
trabalho, apoiado por inúmeros oficiais. 

Esse esforço culminou na aprovação da Lei Federal 192, de 18 de 
fevereiro de 1936, chamada Lei "Arruda Câmara", em homenagem ao 
Monsenhor Arruda Câmara, Capelão da Polícia Militar de Pernambuco e 
Deputado Federal que apresentou o projeto, aprovado pelo Congresso. Ro- 
cha Marques, no auge de sua vida, foi atingido pela fatalidade pouco antes 
de completar 39 anos e de ser promovido ao posto de Major, como estava 
previsto. Acometido por leucemia aguda, faleceu em 30 de maio de 1939, 
deixando viúva dona Irene e dois filhos, Hélio e Neuza ainda crianças. 

Seu irmão, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, alcançou o ápice 
da carreira, como Coronel Chefe do Estado-Maior da Força Pública. 

Foto: álbum de família. 
Agradecemos ao Senhor Cel Res PM Paulo Tenório da Rocha Marques, que 
redigiu a biografia do personagem enfocado nesta edição. 
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I. O CONCEITO DE DEVER NA POLICIA MILITAR DO ESTADO 
DE SÃO PAULO 

FÁBIO BELLOTE GOMES - Advogado 
Graduado pela Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo (USP). Professor 
no Curso de Aperfeiçoamento de Ojciais 
(CAO), da Policia Militar do Estado de São 
Paulo (PMESP) e na Universidade Paulista 
- UNIP - OBJETIVO. 

1. DEVER OBJETIVO E DEVER SUBJETIVO 

Apalavra Dever é e sempre foi genericamente tomada como sinônimo 
de obrigação. Não obstante essa acepção preliminar, ao analisarmos a 
legislação aplicável aos integrantes das instituições militares, percebe- 
se que nessas instituições o Dever assume uma conotação extremamente 
peculiar, revestindo-se de uma valoração própria. 

O filósofo EMMANUEL KANT, ao tratar do Dever, o conceitua 
como: 

"Modo de agir ou abster-se de agir, que nos é imposto pela 
consciência moral. O homem de dever é aquele que faz o que lhe compete, 
simplesmente porque é seu dever, sem preocupar-se com as conseqüências, 
pois se as tomasse em consideração já não agiria por dever mas sim por 
interesse." ( in "Crítica da Razão Pura", 2" edição, Lisboa, Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1989). 

A respeito, note-se a lição do jurista HANS KELSEN: 

"A conduta de um indivíduo prescrita por uma ordem social é aquela 
a que este indivíduo está obrigado. Por outras palavras: um indivíduo tem 
o dever de se conduzir de determinada maneira quando esta conduta é 
prescrita pela ordem social. Dizer que uma conduta é prescrita e que um 
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indivíduo é obrigado a uma conduta, que é seu dever conduzir-se de certa 
maneira, são expressões sinônimas." ( in "Teoria Pura do Direito", 6" 
edição, Coimbra, Armênio Amado Editora, 1984, pág. 17 1). 

E, mais adiante, prossegue HANS KELSEN, contrapondo-se, em 
certa medida, a KANT: 

"A tentativa de determinar por esta forma o dever jurídico induz em 
erro. Assim sucede com a suposição de que o dever jurídico é um impulso 
ínsito ao homem, uma impulsão para uma conduta que ele sente como 
prescrita, a vinculação por uma norma natural ou divina que lhe é inata e 
cuja inobservância a ordem jurídica positiva se limita a garantir, estatuindo 
uma sanção. Ele não é, porém, senão a norma jurídica positiva que prescreve 
a conduta deste indivíduo pelo facto de ligar a conduta oposta uma sanção. 
E o indivíduo é juridicamente obrigado a conduta assim prescrita, mesmo 
que a representação desta norma jurídica não desencadeie nele qualquer 
espécie de impulso para essa conduta ..." ( in ob. cit., pág. 172). 

A respeito, também CLÓVIS BEVILAQUA, ao prefaciar o livro "A 
Justiça", de Giorgio De1 Vechio, entendeu que a consciência "é a fonte do 
direito e do dever". 

Assim, em termos didáticos, poderían~os conceituar o Dever no 
seu a) sentido objetivo como uma obrigação imposta pelo ordenamento 
jurídico a todos aqueles sob a sua jurisdição ou autoridade, cominando- 
se uma sanção ao seu descuniprimento, como observava KELSEN. Por 
outro lado, no seu b) sentido subjetivo poderíamos conceituá-10 como 
uma obrigação assumida por determinada pessoa, a partir da aceitação 
consciente de determinado valor inerente a tal obrigação e que levaria o 
agente ao seu cumprimento, ainda que prevista no ordenamento jurídico e 
independentemente de qualquer sanção que pudesse ser associada ao seu 
desc~imprimento, conceito este mais próximo do pensamento kantiano. 

Conceituado assim dentro de tais limites, cumpre analisar o Dever no 
âmbito da legislação aplicável as instituições militares. 
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2. O CONCEITO DE DEVER NO ORDENAMENTO JURIDICO 
MILITAR 

O Código Penal Militar (Decreto-Lei no 1 .O0 1, de 2 1.10.1969), em 
diversas passagens trata do Dever. 

Primeiramente, em seu artigo 42 preceitua o Código Penal Militar: 

"Art. 42. Não há crime quando o agente pratica o fato: 
..................................................................................... 
I11 - em estrito cumprimento do dever legal;" (sem negrito no 

original) 

Mais precisamente, ao regular os deveres próprios dos integrantes 
das instituições militares, os "deveres militares " por assim dizer, o Código 
Penal Militar se refere diversas vezes a palavra Dever. 

Assim, no âmbito dos Crimes Militares em Tempo de Paz, no Título 
111, ao tratar dos Crimes Contra o Serviço Militar e o Dever Militar 
(Insubmissão, Deserção, Abandono de Posto e outros crimes em serviço e 
do Exercício do Comércio). 

Também no Título VII, ao tratar dos Crimes contra a Administração 
Militar - Capítulo VI - Crimes contra o Dever Funcional (Prevaricação, 
Abandono de Cargo, Abuso de Confiança ou Boa-Fé, Violência Arbitrária 
e Patrocínio Indébito). 

Por fim, com relação aos Crimes Militares em Tempo de Guerra, 
no seu Capítulo VI1 - Da Inobservância do Dever Militar (Rendição ou 
Capitulação, Omissão de Vigilância, Descumprimento do Dever Militar, 
Falta de Cumprimento de Ordem, Entrega ou Abandono Culposo, Captura ou 
Sacrifício Culposo, Separação Reprovável, Abandono de Comboio, Separação 
Culposa de Comando, Tolerância Culposa e Entendimento com o Inimigo). 

Também o Estatuto dos Militares (Lei no 6.880, de 9.12.1980) 
estabelece, em seu artigo 5", que "a carreira militar é caracterizada pela 
atividade militar, atividade esta contínua e devotada as finalidades precípuas 
das Forças Armadas". 

Os integrantes das instituições militares, no exercício de suas funções, 
devem observar dois preceitos fundamentais: a) hierarquia e b) disciplina, 
conforme estabelece o artigo 14 do mesmo Estatuto. 
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Assim, a a) Hierarquia Militar, nos termos do parágrafo 1" do 
referido artigo, é a ordenação da autoridade, em níveis diferentes, dentro 
da estrutura das Forças Armadas. 

Já a b) Disciplina, conforme disposto no parágrafo 2" do mesmo artigo, 
é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulanlentos, 
normas e disposições que fundamentam o organismo militar e coordenam 
seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito 
cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes 
desse organismo. 

Mas o que nos interessa, dentro dos estreitos limites do presente 
estudo, é tratar do Dever militar (ou dos Deveres militares). A esse respeito, 
prescreve o Estatuto dos Militares: 

"Art. 3 1. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos 
racionais, bem como morais, que ligam o militar a Pátria e ao seu serviço, 
e compreendem, essencialmente: 

I - a dedicação e a fidelidade a Pátria, cuja honra, integridade e 
instituições devem ser defendidas mesmo com o sacrificio da própria 
vida; 

I1 - o culto aos Símbolos Nacionais; 
I11 - a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias; 
IV - a disciplina e o respeito a hierarquia; 
V - o rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens; e 
VI - a obrigação de tratar o subordinado dignamente e com 

urbanidade." 

O Dever militar, logicamente, se por um lado é previsto e imposto 
pelo ordenamento jurídico próprio, por outro, decorre de uma aceitação 
por parte daqueles a quem sujeita. Tal aceitação se manifesta na forma 
do chamado Compromisso Militar, previsto no artigo 32 do Estatuto dos 
Militares: 

"Art. 32. Todo cidadão, após ingressar em uma das Forças Armadas 
mediante incorporação, matrícula ou nomeação, prestará compromisso de 
honra, no qual ajrmara a sua aceitação consciente das obrigações e dos 
deveres militares e manifestará a sua firme disposição de bem cumpri-los." 
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Disso decorre o requisito fundamental ao cumprimento de um Dever 
militar, a consciência de que tal dever precisa ser cumprido, nos limites 
ditados pela lei. Tal consciência, por sua vez, tomando-se conio exemplo 
as normas citadas, somente existe se agente (o militar) identificar na norma 
um valor que considera válido. 

O próprio conceito de Comando, enquanto soma da autoridade, 
deveres e responsabilidades de que o militar é investido quando conduz 
homens ou dirige uma organização, decorre da aceitação, pelo coniandado, 
através do compromisso militar, dos valores inerentes a corporação, daí a 
submissão consciente dos comandados a autoridade do comandante. 

E neste ponto convém observar, ainda que se associe uma sanção 
ao descumprimento de tal norma, no âmbito militar não será a sanção 
propriamente que irá assegurar a sua plena eficácia, e sim a identificação 
consciente do militar com os valores da corporação associados à nornia 
militar e ao Dever por ela consignado, e aceito pelo militar. Do contrário 
estaríamos admitindo a existência do Dever em sua acepção meramente 
objetiva, antes defendida por KELSEN (e hoje em parte superada). Isso 
significaria, no âmbito militar, negligenciar em absoluto a importância do 
valor e da honra militares e rebaixar a disciplina militar ao patamar da 
simples manutenção coercitiva da ordem. 

3. O CONCEITO DE DEVER NA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO 
DE SÃO PAULO 

Mais precisamente no âmbito da Polícia Militar do Estado de São 
Paulo, a Lei Complementar no 893, de 9.3.200 1, que instituiu o Regulamento 
Disciplinar da Polícia Militar do Estado de São Paulo ("RDPMESP"), ao 
tratar da violação das obrigações e dos deveres militares, estabelece o 
seguinte: 

"Art. 42. A violação das obrigações ou dos deveres militares 
constituirá crime, contravenção ou transgressão disciplinar, conforme 
dispuser a legislação ou regulamentação específicas. 

tj 1" A violação dos preceitos da ética militar será tão mais grave 
quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem a cometer. 

Art. 43. A inobservância dos deveres especificados nas leis e 
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regulamentos, ou a falta de exação no cumprimento dos mesmos, acarreta 
para o militar a responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou 
penal, consoante a legislação específica." 

Ao tratar da tendênciaatual das polícias militarizadas, em artigo escrito 
para a Revista 'Direito Militar" - Outubro/Novembro de 1996, o então 
Major PAULO MARINO LOPES, atualmente Coronel Subcomandante- 
Geral da PMESP, citava o antigo Comandante-Geral Coronel Eduardo 
Assumpção, nos seguintes termos: 

"(.. .) Eduardo Assumpção:"O pensamento homogêneo dos policiais 
militares, esse sentimento altruísta em prol da comunidade, atravessou 
o tempo e subsiste graças, principalmente, a formação, a disciplina e a 
hierarquia militar, verdadeiro cimento moral a consolidar-lhes o idealismo, 
o modo de atuar deontológico, a abnegação própria do s o l d a d ~ " ~  - ressalta 
o aspecto ético dos deveres profissionais, a ética militar e seu emprego na 
atividade policial. (in ob. cit.) 

Neste sentido, a respeito da Deontologia Policial-Militar, estabelece 
o RDMESP em seu artigo 6": 

"Artigo 6" -Adeontologiapolicial-militar é constituída pelos valores 
e deveres éticos, traduzidos em normas de conduta, que se impõem para 
que o exercício da profissão policial-militar atinja plenamente os ideais de 
realização do bem comum, mediante a preservação da ordem pública. 

1" - Aplicada aos componentes da Polícia Militar, 
independentemente de posto ou graduação, a deontologia policial-militar 
reúne valores úteis e lógicos a valores espirituais superiores, destinados 
a elevar a profissão policial-militar a condição de missão. 

9 2" - O militar do Estado prestará compromisso de honra, em 
caráter solene, afirmando a consciente aceitação dos valores e deveres 
policiais-militares e a firme disposição de bem cumpri-los." sem negrito 
no original) 

Também neste sentido, o artigo 7" do RDPMESP estabelece como 
valores fundamentais, determinantes da moral-policial militar, os seguintes: 
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I - o patriotismo; I1 - o civismo; I11 - a hierarquia; IV - a disciplina; V 
- o profissionalismo; VI - a lealdade; VI1 - a constância; VI11 - a verdade 
real; IX - a honra; X - a dignidade humana; XI - a honestidade; XII - a 
coragem. 

Ao tratar dos Deveres Policiais-Militares, estabelece o artigo 8" do 
RDPMESP: 

"Artigo 8" - Os deveres éticos, emanados dos valores policiais- 
militares e que conduzem a atividade profissional sob o signo da retidão 
moral, são os seguintes: 

I - cultuar os sínlbolos e as tradições da Pátria, do Estado de São 
Paulo e da Polícia Militar e zelar por sua inviolabilidade; 

I1 - cumprir os deveres de cidadão; 
I11 - preservar a natureza e o meio ambiente; 
IV - servir a comunidade, procurando, no exercício da suprema 

missão de preservar a ordem pública, promover, sempre, o bem estar 
comum, dentro da estrita observância das normas jurídicas e das disposições 
deste Regulamento; 

V - atuar com devotamento ao interesse público, colocando-o 
acima dos anseios particulares; 

VI - atuar de forma disciplinada e disciplinadora, com respeito mútuo 
de superiores e subordinados, e preocupação com a integridade física, moral e 
psíquica de todos os militares do Estado, inclusive dos agregados, envidando 
esforços para bem encaminhar a solução dos problemas apresentados; 

VI1 - ser justo na apreciação de atos e méritos dos subordinados; 
VI11 - cumprir e fazer cumprir, dentro de suas atribuições 

legalmente definidas, a Constituição, as leis e as ordens legais das 
autoridades competentes, exercendo suas atividades com responsabilidade, 
incutindo-a em seus subordinados; 

IX - dedicar-se integralmente ao serviço policial-militar, buscando, 
com todas as energias, o êxito e o aprimoramento técnico-profissional e 
moral; 

X - estar sempre preparado para as missões que desempenhe; 
XI - exercer as funções com integridade e equilíbrio, segundo 

os princípios que regem a administração pública, não sujeitando o 
cumprimento do dever a influências indevidas; 
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XII - procurar manter boas relações com outras categorias 
profissionais, conhecendo e respeitando-lhes os limites de competência, 
mas elevando o conceito e os padrões da própria profissão, zelando por sua 
competência e autoridade; 

XIII - ser fiel na vida policial-militar, cumprindo os compromissos 
relacionados às suas atribuições de agente público; 

XIV - manter ânimo forte e fé na missão policial-militar, mesmo 
diante das dificuldades, demonstrando persistência no trabalho para 
solucioná-las; 

XV - zelar pelo bom nome da Instituição Policial-Militar e de 
seus componentes, aceitando seus valores e cumprindo seus deveres éticos 
e legais; 

XVI - manter ambiente de harmonia e camaradagem na vida 
profissional, solidarizando-se nas dificuldades que esteja ao seu alcance 
minimizar e evitando comentários desairosos sobre os componentes das 
Instituições Policiais; 

XVII - não pleitear para si, por meio de terceiros, cargo ou função 
que esteja sendo exercido por outro militar do Estado; 

XVIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e pal-licular; 
XIX - conduzir-se de modo não subserviente sem ferir os princípios 

de respeito e decoro; 
XX - abster-se do uso do posto, graduação ou cargo para obter 

facilidades pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios 
particulares ou de terceiros; 

XXI - abster-se, ainda que na inatividade, do uso das designações 
hierárquicas em: 

a) atividade político-partidária, salvo quando candidato a cargo 
eletivo; 

b) atividade comercial ou industrial; 
c) pronunciamento público a respeito de assunto policial, salvo os 

de natureza técnica; 
d) exercício de cargo ou filnção de natureza civil; 
XXII - prestar assistência moral e material ao lar, conduzindo-o 

como bom chefe de família; 
XXIII - considerar a verdade, a legalidade e a responsabilidade 

como fundamentos de dignidade pessoal; 
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XXIV - exercer a profissão sem discriminações ou restrições de 
ordem religiosa, política, racial ou de condição social; 

XXV - atuar com prudência nas ocorrências policiais, evitando 
exacerbá-las; 

XXVI - respeitar a integridade física, moral e psíquica da pessoa 
do preso ou de quem seja objeto de incriminação; 

XXVII - observar as normas de boa educação e ser discreto nas 
atitudes, maneiras e na linguagem escrita ou falada; 

XXVIII - não solicitar ou provocar publicidade visando a própria 
promoção pessoal; 

XXIX - observar os direitos e garantias fundamentais, agindo 
com isenção, equidade e absoluto respeito pelo ser humano, não usando 
sua condição de autoridade pública para a prática de arbitrariedade; 

XXX - exercer a função pública com honestidade, não aceitando 
vantagem indevida, de qualquer espécie; 

XXXI - não usar meio ilícito na produção de trabalho intelectual 
ou em avaliação profissioiial, inclusive no âmbito do ensino; 

XXXII - não abusar dos meios do Estado postos a sua disposição, 
nem distribuí-10s a quem quer que seja, em detrimento dos fins da 
administração pública, coibindo ainda a transferência, para fins particulares, 
de tecnologia própria das funções policiais; 

XXXIII - atuar com eficiência e probidade, zelando pela economia 
e conservação dos bens públicos, cuja utilização lhe for confiada; 

XXXIV - proteger as pessoas, o patrimônio e o meio ambiente 
com abnegação e desprendimento pessoal; 

XXXV - atuar onde estiver, mesmo não estando em serviço, para 
preservar a ordem pública ou prestar socorro, desde que não exista, naquele 
momento, força de serviço suficiente." 

Neste mesmo sentido, observa PAULO MARINO LOPES, ao tratar 
das razões e características da investidura militar para a Polícia Militar: 

"A investidura militar, pode ser melhor explicada e colocada em 
termos atuais, alinhando-se como suas razões, o seguinte: 

.................................... 
b) morais: traduzidas numa disciplina rígida, onde impere o senso 

Revista A FORÇA POLICIAL São Paulo no 45 jan/fev/mar 2005 19 



do exato cumprimento do dever, expresso em lei; " (sem negrito no 
original). 

Ao tratar da Disciplina Policial-Militar, o RDPMESP estabelece, em 
seu artigo 9", que a disciplina policial-militar é o exato cumprimento dos 
deveres, sendo manifestações essenciais da disciplina, dentre outras: 

"5 - as manifestações espontâneas de acatamento dos valores e 
deveres éticos;" (sem negrito no original). 

Como por fim observa PAULO MARINO LOPES, disso decorrem 
direitos e deveres caracterizadores do status militar. Assim: 

"O "status" militar combina garantias (..............) e deveres: regime 
disciplinar e penal militar rígido, restrições quanto a sindicalização, 
greve, militância partidária, elegibilidade, exercício de outras atividades 
profissionais, etc, próprios, que os diferenciam dos demais integrantes da 
Administração Pública." (in ob. cit.) (sem negrito no original). 

Diante disso, a violação dos deveres militares (e, por conseguinte, 
dos valores a eles associados), mais do que uma mera transgressão a 
norma posta, implica uma violação a própria disciplina, uma das bases 
da instituição, valores esses conscientemente aceitos pelo policial militar 
quando de seu ingresso na corporação. Neste sentido é o disposto no artigo 
11 do RDPMESP: 

"Artigo 11 - A ofensa aos valores e aos deveres vulnera a disciplina 
policial-militar, constituindo infração administrativa, penal ou civil, 
isolada ou cumulativamente. 

8 1" - O militar do Estado é responsável pelas decisões ou atos que 
praticar, inclusive nas missões expressamente determinadas, bem como pela 
não-observância ou falta de exação no cumprimento de seus deveres." 

Estabelece ainda o artigo 12 do RDPMESP que a "Transgressão 
Disciplinar é a infração administrativa caracterizada pela violação dos 
deveres policiais-militares, cominando ao infrator as sanções previstas 
neste Regulamento." 
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Dentre as transgressões disciplinares previstas no RDPMESP, em 
seu artigo 13, classificadas em graves (G), médias (M) e leves (L), convém 
destacar aquela prevista no item 64 e definida como transgressão disciplinar 
média, nos seguintes termos: 

"64 - não ter, pelo preparo próprio ou de seus subordinados ou 
instruendos, a dedicação imposta pelo sentimento do dever (M);" 

Ora, o que não ressalta sobretudo o valor militar senão o sentimento 
do dever? E esse sentimento do dever, nada mais é do que o conceito de 
dever em seu sentido subjetivo a que fizemos referência anteriormente, ou 
seja, o Dever visto sob o prisma dos valores cultuados e preservados pela 
corporação e de sua aceitação consciente por seus integrantes. 

Por fim, deve-se ainda observar que o artigo 67 do RDPMESP, em 
reconl-iecimento pelos bons serviços prestados pelo militar ao Estado, prevê 
recompensas policiais-militares, estabelecidas nos termos do disposto no 
artigo 68. São eles: a) o elogio, ato administrativo que coloca em relevo as 
qualidades morais e profissionais do militar, e que poderá ser fornlulado 
independentemente da classificação de seu conlportamento e será registrado 
nos assentamentos; e bj o cancelamento de sanções. 

A este respeito, o ex-deputado federal e articulista do Jornal "O 
Estado de S. Paulo", JOÃO MELLÃO NETO, ao falar da Láurea do Mérito 
Pessoal, condecoração existente na Polícia Militar do Estado de São Paulo 
e historicamente chamada de "Pemezito", observa: 

"Sempre que converso com um policial militar e vejo no seu uniforme 
um "pemezito", faço questão de cun~primentá-10. Ajo assim porque sei 
que ninguém o faz. Aquele homem é um herói. Mas é um herói anônimo, 
incompreendido, uma vez que a esmagadora maioria da população não faz 
a menor idéia do que aquela condecoração significa. Não lhe conferimos 
o menor valor. Mal sabemos nós o quanto de si aquele policial empenhou 
para merecê-la. 

O "pemezito" é o símbolo maior do imenso abismo de valores, 
crenças e convicções que distingue o policial do cidadão comum. Nós 
não costumamos arriscar a vida por medalhas. Lutamos por dinheiro, 
conforto, status, poder. Jamais por recompensas simbólicas. Não obstante 
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o policial o faz. Para ele, o valor maior é a honra, sua grande ambição é o 
reconhecimento. 

......................................... 
Tenha sempre em mente que, para os policiais, acima das recompensas 

materiais, estão a sua honra, os seus brios, a sua auto-estima." (...) ("Uma 
Questão de Honra " - O Estado de S. Paulo - 8.3.2002). 

Tão caro e tão necessário as instituições militares em si, como um 
ideal, o sentimento de Dever ficou imortalizado nos versos compostos pelo 
poeta Guilherme de Almeida, para a Canção da Força Pública de São Paulo: 
"Legião de Idealistas, Feijó e Tobias, legaram-na aos seus, tornando-os 
vigias da Lei e paulistas por mercê de Deus". 

E enquanto este ideal de cumprimento do Dever existir no seio das 
instituições militares, prevalecerão a hierarquia e a disciplina, essenciais a 
sua própria existência. 

Revista A FORÇA POLICIAL São Paulo no 45 janífevtmar 2005 22 



11. A BUSCA PESSOAL PREVENTIVA E A BUSCA PESSOAL 
PROCESSUAL 

ADILSON LUÍS FRANCO NASSARO 
- Capitão PM, pós-graduado em Direito 
Processual Penal na Escola Paulista da 
Magistratura e Instrutor de Direito Processual 
Penal da Academia de Policia Militar do 
Barro Branco. 

De acordo com o momento em que é realizada, bem como a sua 
finalidade, a buscapessoal possuirá caráter preventivo ou processual. Antes 
da efetiva constatação da prática delituosa, ela é procedida por iniciativa 
de autoridade policial competente e constitui ato legitimado pelo exercício 
do poder de polícia, na esfera de atuação da Administração Pública, com 
objetivo preventivo (busca pessoal preventiva). Realizada após a prática, 
ou em seguida à constatação da prática criminosa, ainda que na sequência 
da busca preventiva, tenciona atender ao interesse processual (busca 
pessoal processual), para a obtenção de objetos necessários ou relevantes 
à prova de infração, ou à defesa do réu (alínea e, do parágrafo 1°, do art. 
240 do Código de Processo Penal). Certo que nesta segunda condição 
(processual) surtirá a busca pessoal também efeito preventivo, em sentido 
amplo, pela possibilidade de evitar a prática de outros delitos. 

Já a busca domiciliar possui em regra caráter processual, posto 
que o seu objetivo precípuo é atender ao interesse da Justiça Criminal, sem 
se desconsiderar o efeito preventivo dela igualmente advindo, devendo o 
procedimento contar com autorização judicial por fundadas razões, nos 
termos do parágrafo 1 O do art. 240, do CPP, mesmo como medida cautelar de 
preservação da prova. Diferentemente da busca pessoal, a busca domiciliar 
sempre dependerá de ordem judicial, ressalvada a hipótese de autorização 
do morador ou de a própria autoridade judicial realizá-la pessoalmente, 
situações que não se ajustam ao caráter estrito de prevenção. Observo, a 
propósito, não há que se confundir a natureza do procedimento de busca 
domiciliar estabelecido no Código de Processo Penal com a entrada em 
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domicílio alheio permitida em razão de flagrante delito, situação excepcional 
prevista no inciso XI, do art. 5 O ,  da Constituição Federal, frente a garantia 
da inviolabilidade domiciliar. 

Quanto aos critérios de classificação da busca pessoal em preventiva 
ou processual, além do aspecto do momento em que ela é realizada (antes ou 
depois da prática de crime ou de sua constatação), foi mencionada, ainda, a 
suajinalidade, vez que tecnicamente é possível conceber-se busca pessoal de 
natureza preventiva em diversos momentos na linha temporal da persecução 
penal. Pode ser realizada a busca até mesmo no réu preso, por exemplo, 
que será movimentado de um estabelecimento prisional para outro ou que 
será apresentado perante o juiz e a sociedade, em audiência criminal, por 
evidente questão de segurança, indispensável nessa circunstância e realizada 
por iniciativa da polícia para a finalidade de preservação da ordem pública. 
A finalidade, portanto, é o critério complementar para alcançarmos a cometa 
classificação do procedimento em análise. 

A busca pessoal preventiva configura ato de iniciativa exclusiva da 
autoridade policial competente, ou seja, daquela que possui o poder de 
polícia para a coiisequente - e inevitável - restrição de direitos individuais 
imposta na medida necessária ao beni comum, no contexto das atividades 
voltadas a preservação da ordem pública. E a aspiração maior do homem, 
que é o beni comum, iiiserta na própria Declaração Universal dos Direitos 
do Homem, coincide com o propósito da organização do Estado, como 
registrou Álvaro Lazzarini: 

" Para preservá-lo, nessa colocação, o Estado deve ter a sua 
Polícia, que não cogitará, tão-só, da sua segurança ou da segurança da 
comunidade, como um todo, mas sim, e de modo especial, daproteção, da 
garantia da segurança de cada pessoa, abrangendo o que se denomina de 
segurança pública o sentido coletivo e o sentido individual daproteção do 
Estado. ... Bem por isso, no nosso dize6 o Poder de Polícia, que legitima a 
ação da polícia e a sua própria razão de se< é um conjunto de atribuições 
da Administração Pública, como poder público, tendentes ao controle dos 
direitos e liberdades das pessoas, naturais ou jurídicas, a ser inspirado 
nos ideais do bem comum.'" 

' LAZZARINI, Álvaro et alii. Direito administrativo da ordem pública. 2. ed., Rio de 
Janeiro : Forense, 1987, p. 27. 
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O ato de polícia tem três atributos básicos: discricionariedade, auto- 
executoriedade e coercihilidade, conforme lição de Hely Lopes Meirelles2, 
ou seja, é caracterizado pela livre escolha da oportunidade e da conveniência 
do exercício do poder de polícia3, além dos meios necessários para a sua 
consecução (desde que evidentemente não sejam ilícitos, como a tortura 
ou a submissão a tratamento degradante) pela execução direta e imediata 
da sua decisão, sem intervenção do Poder Judiciário (ressalvados os casos 
em que a lei exige ordem judicial, a exemplo da busca domiciliar), bem 
como pela imposição das medidas adotadas, de modo coativo. 

Em aprofundado estudo sobre a natureza do policiamento preventivo 
exercido pela Polícia Militar e suas características operacionais, observou 
Edmilson Forte, quanto a busca pessoal preventiva: 

"O policial militar que, dentro do seu poder discricionário 
constatar que alguém está em atitude suspeita, deve valer-se da busca 
pessoal para conjirmação ou não de sua suspeita. Esta busca pessoal é 
absolutamente legal. Assim, não há que se falar em arbitrariedade, mas 
sim em discricionariedade nesta busca, que constitui também um ato auto- 
executável, pois dispensa mandado judicial e coercitivo, pois todo ato de 
polícia é imperativo, é uma ordem para seu de~tinatário.~" 

Atente-se para o fato de que, como todo ato administrativo, a medida 
discricionária de polícia tem limites estabelecidos pela lei. Os jins, a 
competência do agente, oprocedimento (sua forma) e também os motivos e 

Idem. p. 130. 
Celso Antônio Bandeira de Mello define discricionariedade como sendo "a margem de 

'liberdade' que remanesça ao administrador para eleger, segundo critérios consistentes 
de razoabilidade, um, dentre pelo menos dois comportamentos, cabíveis perante cada 
caso concreto, a fim de cumprir o dever de adotar a solução mais adequada a satisfação 
da finalidade legal, quando, por força da fluidez das expressões da lei ou da liberdade 
conferida no mandamento, dela não se possa extrair objetivamente uma solução unívoca 
para a situação vertente. (Curso de Direito Administrativo. 14. ed. São Paulo : Malheiros. 
2001. p. 821). 
FORTE, Edmilson. Policiamento Preventivo: indivíduo suspeito, buscapessoal, detenção 

para averiguação, identiJicação de pessoas. São Paulo : Centro de Aperfeiçoamento e 
Estudos Superiores da Polícia Militar, n~onografia do CAO-I, 1998. p. 30. 
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o objeto são limites impostos ao ato de polícia, ainda que a Administração 
disponha de certa margem de discricionariedade no seu exercício, conforme 
adverte Maria Sylvia Zanella Di Pietro: 

"Quanto aosfins, o poder de polícia só deve ser exercido para atender 
o interesse público. Se o seu fundamento é precisamente o princlpio da 
predominância do direito público sobre oparticulaq o exercício desse poder 
perderá a sua justiJicativa quando utilizado para beneficiar ou prejudicar 
pessoas determinadas; a autoridade que se afastar da finalidade pública 
incidirá em desvio de poder e acarretará a nulidade do ato com todas as 
conseqüências nas esferas civil, penal e administrativa. 

A competência e o procedimento devem obsewar as normas legais 
pertinentes. 

Quanto ao objeto, ou seja, quanto ao meio de ação, a autoridade 
sofre limitações, mesmo quando a lei lhe dê várias alternativas possíveis. 
Tem aqui aplicação um princlpio de direito administrativo, a sabeq o da 
proporcionalidade dos meios aos f i s ;  isto equivale a dizer que o poder 
de polícia não deve ir além do necessário para a satisfaqão do interesse 
público que visa proteger; a sua finalidade não é destruir os direitos 
individuais, mas, ao contrário, assegurar o seu exercício, condicionando- 
o ao bem-estar social; só poderá reduzi-los quando em conzito com 
interesses maiores da coletividade e na medida estritamente necessária a 
consecução dos fins estatais5. " 

A busca pessoal preventiva, que tem por impulso a movimentação da 
polícia administrativa no campo da prevenção, pode resultar, no entanto, 
em encontro de objeto ou informação que caracterizem a prática de crime 
ou contravenção penal. A partir do exato momento da constatação da 
prática delituosa, por exemplo, com a localização de uma arma portada 
em condição irregular, desperta a busca pessoal o interesse processual 
no contexto da ação policial e, conseqüentemente, passa a ser regulada, 
junto as outras diligências necessárias, objetivamente pelas disposições 
da norma processual penal. Inicia-se, deste modo, a fase denominada 
repressão imediata. 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 15. ed. São Paulo : Atlas, 
2002. p. 116. 
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Esta etapa é caracterizada por atos subsequentes, tais como uma 
busca pessoal minuciosa, a coleta de informações, registros preliminares, 
a preservação do local, se necessário e, eventualmente, o ato de prisão em 
flagrante delito (voz de prisão e condução), que ensejará a lavratura do 
respectivo auto no Distrito Policial, caso seja a apuração de competência 
da autoridade de polícia civil local. Encerrada a fase da repressão imediata 
e restabelecida a ordem, iniciam-se os trabalhos de investigação, próprios 
de polícia judiciária, em fase pré-processual, preparatória da ação penal. 

Sobre este ponto, Álvaro Lazzarini, ainda, estabelece a distinção 
entre polícia administrativa e polícia judiciária, indicando tratarem-se de 
denominações relativas a atividade especificamente desenvolvida e não 
propriamente da classificação rígida de um ou de outro órgão policial: 

" ... a policia administrativa é preventiva. A policia judiciária é 
repressiva. A primeira desenvolve a sua atividade procurando evitar 
a ocorrência do ilícito e dai ser denominada preventiva. A segunda 
é repressiva, porque atua após a eclosão do ilícito penal, funcionando 
como auxiliar do Poder Judiciário. Mas, o mesmo órgão policial 
pode ser eclético, porque age preventiva e repressivamente. A linha de 
diferenciação, portanto, estará sempre na ocorrência ou não do ilícito 
penal. Se um órgão estiver no exercicio da atividade policial preventiva 
(policia administrativa) e ocorrer a infração penal, nada just$ca que ele 
não passe, imediatamente, a desenvolver a atividade policial repressiva 
(policia judiciária), fazendo, então, atuar as normas de Direito Processual 
Penal, com vistas ao sucesso da persecução criminal, certo que o que 
a qualificará em administrativa ou judiciária (isto é, preventiva ou 
repressiva) será, e isto sempre, a atividade de policia desenvolvida em si 
mesma e não órgão civil ou militar que a  executo^.^" 

Existe, é claro, a busca pessoal originariamente de caráter processual, 
baseada na fundada suspeita, a exemplo daquela realizada no interior de 
um Distrito Policial, por iniciativa de uma autoridade de polícia civil 
encarregada de inquérito policial. Sim, porque a lei processual penal 
não prescreve o momento em que pode ocorrer a fundada suspeita como 

h LAZZARINI, Álvaro. Estudos de direito administrativo. 2.  ed. São Paulo : RT, 1999. 
p. 265. 
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circunstância eximente de ordem judicial, ou seja, se antes ou depois da 
prática delituosa. 

Outrossim, existe a busca pessoal determinada por juiz, igualmente 
de caráter processual, mas são raros os casos como esse na prática forense. 
Certo que a ausência de ordem judicial - o que normalmente acontece 
na busca pessoal - não significa impossibilidade de sua expedição pelo 
juízo criminal competente, durante o andamento de inquérito ou no curso 
da instrução processual; muito pelo contrário. Poderá o juiz atender 
requerimento da acusação ou da defesa, durante a ação penal, ou determinar 
a diligência por sua própria iniciativa conforme art. 156 do CPP7. 

A propósito, o art. 243 do CPP traz em seus incisos o conteúdo 
obrigatório do mandado de busca, estabelecendo logo no inciso T, parte 
final, que nele deverá constar: ... no caso de buscapessoal, o nome dapessoa 
que terá de sofrê-la ou os sinais que a identiJiquem, além de mencionar o 
motivo e o s jn s  da diligência" (inciso T I )  e ser subscrito pelo escrivão e 
assinado pela autoridade que o$zer expedir (inciso 111). 

Sem desconsiderar a existência de casos de originário interesse 
processual, conforme indicado, notório que a maioria absoluta das buscas 
pessoais efetivamente realizadas tem caráter preventivo. Constituem, a 
evidência, um dos principais instrumentos de trabalho da atividade policial 
preventiva, particularmente das Polícias Militares que desenvolvem a 
complexa missão de preservação da ordem pública, promovendo com 
exclusividade o policiamento ostensivo (pelo reconhecimento imediato da 
autoridade policial em razão do uso da farda), nos termos do parágrafo 5", 
do art. 144, da Constituição Federal8. 

Levando-se em consideração a inexistência de regulamentação para 
o exercício do poder de polícia aplicado as atividades de preservação da 
ordem pública - e, a bem da verdade, a impossibilidade de regulamentá-lo, 
eis que se trata de um poder discricionário por excelência, exercido pela 

' Art. 156 do CPP: Aprova da alegação incumbira a quem ajizer; mas o juiz poderá, no 
curso da instrução ou antes de proferir sentença, determinal; de oficio, diligências 
para dirimir dúvida sobre ponto relevante. 

9 5O, do art. 144, da CF: ~ s ~ o l i c i a s  militares cabem a polícia ostensiva e a preservação 
da ordem pública; ... 
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autoridade policial guiada pelos princípios constitucionais que regem o 
ato administrativo -, aplicam-se usualmente as mesmas disposições do art. 
240 do CPP para a realização da busca pessoal preventiva. Considera-se, 
também, o interesse processual estabelecido a partir da localização de um 
objeto ou informação relevante para a Justiça Criminal, como eventual 
resultado do procedimento policial. Incontestável, por certo, a circunstância 
de que, ao iniciar a busca pessoal originariamente preventiva, a autoridade 
policial não pode adivinhar se o resultado comportará, ou não, interesse 
processual. 

Por isso, é comum - e, na nossa avaliação, também correta -, a 
indicação das regras do CPP para a fundamentação (e regulamentação) da 
busca pessoal de modo geral, inclusive de caráter preventivo, conforme 
apontaram Sílvio José de Souza e Antonio de Carvalho: 

'2 incumbência do policial de efetuar busca pessoal quando houver 
fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos 
falsificados, contrafeitos ou achados, utilizados, obtidos ou destinados a 
prática delituosa, no sentido de evitar que a vida e a integridade fisica 
das pessoas sejam maculadas, está amparada legalmente no Código de 
Processual Penal, em seu artigo 240, parágrafo 2: '' 

E acrescentamos: não somente a busca pessoal preventiva é amparada 
na norma processual penal, como essencialmente (e originariamente) 
no exercício do poder de polícia, que tem por atributos a presunção de 
legitimidade e a auto-executoriedade do ato e é exercido discricionariamente 
pela autoridade policial competente, inexistindo qualquer conflito com as 
disposições do Código de Processo Penal. Por sinal, existe uma notável 
harmonia entre as prescrições da norma processual e o procedimento 
tradicional de busca pessoal preventiva, a ponto de se imaginar que tal 
atividade de polícia preventiva teria inspirado o legislador quando da 
elaboração da redação do dispositivo específico do Código de Processo 
Penal de 194 1. 

Guilherme de Souza Nucci, ao analisar com perspicácia o teor do 
art. 240 do CPP, discorre sobre os momentos em que se verifica possível a 

SOUZA, Silvio José de & CARVALHO, Antônio de. Indivíduo suspeito. São Paulo : Centro 
de Formação de Soldados da Polícia Militar "Cel PM Eduardo Assumpção", 1998. p. 2. 
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realização da busca, domiciliar ou pessoal, e da apreensão, com fundamento 
no mesmo dispositivo processual penal, observando que elas (as buscas) 
podem ser concretizadas, dentre outras oportunidades: 

". . . em fasepreparatória a umprocedimento policial oujudicial (como 
ocorre quando, por fundada suspeita, um policial aborda alguém, encontra 
uma arma proibida, detendo a pessoa e apreendendo o objeto.'OJ' 

A própria página da Secretaria da Segurança Pública do Estado de 
São Paulo, consultada na Internet as 19h do dia 17 de fevereiro de 2003, no 
espaço destinado a respostas de perguntas frequentes do público em geral, 
sobre a atuação policial, publicou o seguinte argumento sobre a busca 
pessoal, no caso preventiva, diante do questionamento indicado: 

"Opolicial tem o direito de revistar meu automóvel e minha roupa 
sem justijicativa? 

A busca pessoal consiste na inspeção do corpo e das vestes de 
alguém, incluindo coisas sob a sua custódia ou posse (bolsas, pastas, 
automóveis, motocicletas, barcos, etc.), e pode ser feita sem mandado 
judicial sempre que houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na 
posse de arma proibida ou de outro objetos ou papéis que sirvam como 
prova de uma infração penal. A busca pessoal pode também ser feita sem 
mandado quando determinada no curso de uma busca domiciliar (artigos 
244 e 245 do Código de Processo Penal)."" 

O Comandante-Geral da Polícia Militar de São Paulo, Cel PM Alberto 
Silveira Rodrigues, no artigo intitulado "Abordagem Policial", orientou 
aos seus comandados: 

"Os objetivos e conseqüências de uma abordagem policial a 
individuo ou veículo são: 1. prevenção da criminalidade; 2. repressão ao 
porte ilegal de arma e drogas; 3. captura de foragidos e procurados; 
4.recuperação de produtos e veiculos furtados/roubados; 5. melhora na 
sensação de segurança da comunidade; 6. incremento na percepção do 

' O  NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. São Paulo: RT, 
2002. p. 449 
' I  página da Internet: ht~:/lwww.se~uranca.sp.pov.br/institucional/faa/~eral.asp#volta. 
consultada as 19h, do dia 17 de fevereiro de 2003. 
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império da Lei e da Ordem. ... Os fundamentos legais da abordagem 
policial para busca pessoal ou revista em veículo são: 1. parágrafo 50, 
artigo 144 da Constituição Federal; 2. artigos 240 a 250 do Código de 
Processo Penal; 3. Discricionariedade da Atividade de Policia; 4. Poder 
de Polícia: Presunção de Legitimidade e Auto-Executoriedade. 12" 

Ainda sobre a busca pessoal preventiva, a Polícia Militar do Estado 
de São Paulo divulgou, em 2002, folheto de esclarecimento à população, 
produzido pela 5" Seção do Estado-Maior, intitulado: "Blitz policial: 
entenda a importância e saiba como ajudar a polícia", informando ao 
público em geral nos seguintes termos: 

"Sabemos que a busca pessoal ou abordagem é um desconforto para 
qualquer pessoa, porém é necessária na atual conjuntura do país e, em 
especial, nas grandes cidades. 

Ser abordado pela polícia não é demérito para o cidadão e é ação 
necessária para a sua segurança. A Polícia Militar não realiza busca 
ou abordagens por mero capricho, mas para inibir ações criminosas, 
apreendendo armas, drogas, carga roubada etc. 

E necessária para que o policial exerça sua atividade de prevenção 
a criminalidade e garanta que a ordem pública seja preservada. " I3  

Conforme demonstrado, tanto a busca pessoal processual, quanto 
a busca pessoal preventiva têm amparo na norma processual penal; mas 
a segunda, exercida pela polícia de preservação da ordem pública, tem 
ainda como fundamentação, na sua origem, o exercício do poder de 
polícia e objetiva primordialmente a prevenção de condutas delituosas, 
para a preservação da ordem pública, constituindo efetivamente um dos 
principais mecanismos de combate ao crime. 

De fato, grande parte das armas e substâncias entorpecentes 
localizadas, dentre outros materiais ligados a atividade criminosa, de 
absoluto e evidente interesse processual, é resultado direto de buscas 
pessoais realizadas a partir de fundada suspeita, na cotidiana atividade 

l 2  Intranet PM, pesquisada em 18 de fevereiro de 2003,20h. 
I' POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, 5" EMIPM. Folheto: Alerta 
Geral - blitz policial: entenda a importância e saiba como ajudar a polícia. Para divulgação 
ao público em geral. São Paulo, 2002. p. 02. 
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de policiamento ostensivo, possibilitando a apreensão dessas provas e a 
colheita de elementos indispensáveis aos trabalhos da Justiça Criminal. 
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111. ADMINISTRANDO O RECUO DAS ARMAS DE FOGO 

ENZO BERTÃO - I O Ten PMRegimental de 
Tiro do 32 O BPWI Assis/SP; vice-campeão 
paulistu de IPSC em 2002 (modalidade 
revólver policial). 

Partindo do princípio de que um disparo seguro, controlado e 
certeiro começa na consciência do atirador e de que a utilização correta da 
arma de fogo será um produto do equilíbrio mental alcançado através de 
aprendizado, condicionamento e treinamento eficazes; o atirador deverá 
ter o domínio de todas as suas reações físicas e emocionais e começar a se 
concentrar em como adequar os vários componentes que alicerçam e que 
fundamentam o tiro que será realizado, entre eles a posição corporal do 
atirador, a empunhadura da arma, a melhor visada das miras e o domínio 
total do recuo da arma. Sem que haja uma perfeita harmonia entre estes 
componentes, com a mais absoluta certeza, podemos afirmar que esse 
disparo não será seguro, nem controlado, nem certeiro. Todo Policial 
Militar na execução de suas missões, ao utilizar a sua arma de fogo, 
deve ter certeza e convicção de que, ao disparar contra um certo alvo, 
irá acertá-lo no ponto que foi visado e no momento que desejar, como 
também deverá ter a segurança de que nenhum disparo involuntário sairá 
de sua arma sem que ele queira. Contudo, essa certeza e essa convicção 
somente acompanharão aqueles que, depois de passarem por um processo 
conveniente de aprendizado e condicionamento, investirem arduamente 
em treinamento. 

Deixando de lado a análise dos outros componentes, pois cada um 
deles deve ser trabalhado separadamente, gostaríamos de nos ater ao estudo 
a respeito do recuo das armas de fogo, que se faz necessário a todo atirador 
que tem pretensões de iniciar sua longa caminhada, quer como atirador 
esportivo, que utilizará esses conceitos para seu lazer e diversão, quer 
como policial, que dependerá do seu concreto aprendizado para defender a 
sua vida e a de terceiros na execução de suas árduas missões. 

Algumas leis fisicas indicam que o recuo é algo inseparável de uma 
arma de fogo, sendo necessário conhecê-lo e interpretá-lo para melhor 
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conviver com ele. O recuo é aquela reação que uma arma de fogo sofre 
em conseqüência da execução do disparo (a percussão da espoleta do 
cartucho). Podemos chamá-lo "mecânico", pois pode ser calculado, medido 
e matematicamente registrado. Ele depende única e exclusivamente das 
variações em relação ao engenho mecânico (arma) e da potência da munição 
disparada. Uin projétil disparado por uin provete em um laboratório 
balístico tem condições de ter aferido o seu recuo mecânico. 

Diferente é o caso do mesmo projétil disparado por uma arma de fogo 
nas mãos de um atirador. Não há como ser medido o recuo, já que devem 
ser acrescentados aí outros componentes, quais sejam, a constituição física 
e mental de cada atirador. Cada um reagirá de forma diferente quando 
submetido à determinada combinação arma/munição, de maneira que dois 
atiradores jamais administrarão o recuo do mesmo conjunto armalmunição 
do mesmo jeito. Um atirador pode muito bem absorver o recuo de um 
disparo que o outro considera excessivo e incontrolável. 

Assim, qualquer variação em tamanho, formato e peso de uma arma 
ou na carga de sua munição resultarão em valores diferentes no recuo que o 
atirador terá que absorver, da mesma forma que dois atiradores sentirão de 
forma diferente o recuo produzido pelo mesmo conjunto armalmunição. 

Vejamos como fùnciona o disparo: ao enquadrar o alvo e apertar 
o gatilho, o organismo do atirador antecipa dois fenomenos, entre eles 
o tranco da arma contra sua mão e o estampido. No momento do tiro, 
inconscientemente, o atirador empurra a arma para frente e para baixo; 
fechando seus olhos, antevendo o estampido. O que acontece? O disparo 
sai totalmente desalinhado em relação ao ponto desejado, provocando 
o fenômeno que é conhecido como "gatilhada", derivado da não- 
administração correta do recuo. 

A grande arte está em conviver com o recuo e em melhor controlá- 
10, já que é impossível disparar uma arma sem recuo. Alguns detalhes 
são importantes e devem ser levados em consideração, detalhes estes que 
normalmente não são passados pelos "grandes" atiradores ou instrutores, ou 
mesmo são desprezados pela maioria. Entre eles podemos citar as pessoas 
de mãos grandes, que não se adaptam com empunhaduras pequenas, ou 
vice-versa. Outra questão está ligada as empunhaduras de borracha ou de 
"santoprene", que são melhores que as de madeira, pois dão maior aderência 
e conseqüentemente aumentam o controle da mão quando da "pegada" do 
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cabo. Para se ter uma idéia de como essa "pegada" é importante, atiradores 
esportivos buscam a "customização" da coronha de suas armas, com o 
objetivo de adequá-las ao tamanho e ao formato exato de suas mãos. A 
adaptação da mão do atirador a coronha de sua arma é o primeiro passo na 
busca de um tiro preciso. 

Outro aspecto importante e a que se deve dar muita atenção, diz 
respeito ao "controle do gatilho" da arma da pressão que ele exerce. Armas 
curtas, sejam revólveres ou pistolas, têm um determinado "peso" para os 
seus gatilhos, provenientes do curso que percorrem e dos mecanismos 
internos a que estão ligados. O atirador deve efetuar treinamento para 
que o seu dedo conheça e se habitue a esse determinado "peso". No caso 
dos revólveres, ele está associado ao giro do tambor. Assim, ao premer 
o gatilho, o tambor inicia o seu giro e dá um leve tranco, quando então 
a câmara se alinha com o cone de forçamento. Neste momento, a alça e 
a massa de mira ainda estão se mexendo em relação ao alvo, devendo o 
atirador, primeiro alinhá-las corretamente e só depois premer o gatilho até 
o final do seu curso, fazendo com que o cão, então, percuta a espoleta. 
Puxar o gatilho de uma só vez auxiliará o "giro do tambor" a interferir 
e atrapalhar o disparo efetuado, desviando-o, ainda que ligeiramente, do 
ponto visado. 

No caso das pistolas, sistema é parecido, visto que o gatilho também 
tem o seu "peso" ligado ao curso que descreve. Esse peso é um, quando a 
pistola é acionada em ação dupla, e outro, quando em ação simples, isso 
para aquelas armas que dispõem de mecanismos com os dois sistemas. 

Mas, independentemente do tipo de arma, o treinamento exaustivo 
"em seco", ou seja, sem munição real, deve ser executado com grande 
frequência. Outro treinamento eficaz que pode ser utilizado para o revólver 
consiste em utilizar um caihicho de munição real alternada com cápsulas 
deflagradas. O atirador deve tomar a posição de tiro de frente para o alvo 
e efetuar primeiro o treinamento de controle do gatilho, fazendo com que 
o tambor apenas gire, alinhando as câmaras com o cano, sem, no entanto, 
disparar o cão. Após dominada essa técnica, o atirador passa então ao 
segundo estágio, fazendo o controle do gatilho e puxando-o até o final do 
seu curso, cartucho a cartucho, até que o tiro saia de modo surpreendente. 
Esse treinamento irá permitir que o instruendo tenha o domíi~io do gatilho, 
o que facilitará sobremaneira a administração do recuo, impedindo que 
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ele faça a chamada "gatilhada", que nada mais é senão uma antecipação 
do recuo, feita pelo próprio atirador que preme o gatilho com muita força 
e rapidez, empurrando conseqüentemente o cano da arma para baixo, 
desalinhando alça e massa de mira do alvo. 

Por último, é importante lembrarmos sempre que, da correta 
utilização de nossa arma de fogo, dependerá nossa vida, ou seja, temos 
que ter certeza de que acertaremos com precisão o alvo visado, e essa 
convicção estará ligada ao equilíbrio mental proveniente de um correto 
aprendizado, um adequado condicionamento e um treinamento exaustivo 
e eficaz, por nós realizados. 
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IV. GUARDAS MUNICIPAIS NO CONTEXTO SISTÊMICO DA 
SEGURANÇA PÚBLICA 

RENATO LOPES GOMES DA SILVA - I "  
Tenente da Policia Militar do Estado de São 
Paulo, Bacharel em Direito pela Universidade 
Paulista. 

Assiste-se, atualmente, a um emaranhar de discursos clamando por 
segurança pública. Nessa esteira, brotam vozes que apresentam verdadeiras 
receitas miraculosas, visando a solução dos problemas que envolvem o 
tema. 

Álvaro Lazzarini' retrata bem o problema quando menciona as 
abordagens feitas por "policiólogos", que na realidade não conhecem a 
polícia pela raiz, mas sim pela rama, quando, ao certo, deveriam vivenciar 
Polícia e a sua problemática, tanto no aspecto estratégico (política ,de 
segurança pública), quanto nos aspectos procedimentais, descendo a 
detalhamentos da ação policial e aos problemas reais da aplicação do 
Poder de Polícia nas ruas[. ..] e quando assevera que, na maioria das vezes, 
eles o fazem de maneira empírica. 

Reafirmando essa linha de pensamento, o presente trabalho pretende 
abordar os assuntos sob o foco doutrinário e legal, visando alinhavar unna 
proposta sobre o papel das Guardas Municipais no Sistema de Segurança 
Pública. 

2. SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLTCA 
Para o entendimento do nosso humilde propósito, entende-se que, 

para se falar sobre as guardas municipais é necessário tecer, mesmo que 
de forma simplista, algumas considerações sobre o sistema de segurança 
pública. 

LAZZARINI, Álvaro. O Sistema Criminal. Revista A Força Policial - São Paulo: 
Polícia Militar do Estado de São Paulo - n. 36, OutlNov/Dez, 2002, p.11. 
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Álvaro La~zarini ,~ ao tratar sobre "O Poder Judiciário e o Sistema 
de Segurança Pública", nos ensina que os órgãos de segurança pública 
podem, assim, ter uma atuação sistêmica para alcançar o objetivo de 
preservação da ordem pública. 

O tema é intrigante e, na tentativa de explorar melhor o assunto, 
buscou-se nas descobertas científicas mais recentes compreender as 
mudanças que a definição de sistema vem sofrendo nos últimos anos. 

Ao explicar parte desta mudança, o Físico Fsitjof Capra3 menciona 
que a ênfase nas partes tem sido chamada de mecanicista, reducionista ou 
atomística; a ênfase no todo, de holística, organísmica ou ecológica.Na 
ciência do século XX, a perspectiva holística tornou-se conhecida como 
Sistêmica. 

Necessário é destacar que os pioneiros do pensamento sistêmico 
foram os biólogos, os quais enfatizavam a concepção dos organismos 
vivos como totalidades integradas (tema de fundamental importância que 
será mais bem explorada mais adiante). 

Capra ressalta que de acordo com a visão sistêmica, as propriedades 
essenciais de um organismo, ou sistema vivo, são propriedades de um todo, 
que nenhuma das partes possui. Surge, portanto, o cerne da questão. 

O capítulo I11 do Título V (Da Defesa do Estado e das Instituições 
Democráticas) da Constituição Federal deve ser analisada amplamente, 
pois cada uma de suas partes forma um todo. 

O embasamento jurídico para esta assertiva encontra respaldo no 
artigo 5" da Lei de Introdução ao Código Civil, que adotou no Brasil o 
sistema da livre pesquisa, pois o intérprete deve buscar a finalidade social 
da norma, ou seja, deve buscar o bem comum. 

Neste sentido, a compreensão da visão sistêmica, ilustrada de maneira 
bela e profusa nos escritos de Fritjof C a ~ r a , ~  deve considerar que embora 
possamos discernir partes individuais em qualquer sistema, essas partes 
não são isoladas, e a natureza do todo é sempre diferente da mera soma 
de suas partes. 

LAZZARINI, Álvaro. Estudos de Direito Administrativo. Obra e ed. cits., p.142 
CAPRA, Fritjof. A Teia da Edu. 9 ed. São Paulo: Cultrix, 1996, p. 33.  
CAPRA, Fritjof. A Teia da Eda ...p. 40. 
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A empreitada a ser desenvolvida é grande. A criminalidade aumenta 
com o empobrecimento do debate acerca da política de segurança pública 
mais adequada para a sociedade brasileira. 

Diante desse quadro, compete a sociedade e aos envolvidos no tema 
a discussão e fortalecimento das ações dos órgãos lia segurança pública. 

Cada órgão incumbido de exercer a preservação da ordem pública e 
da incolumidade das pessoas e do patrimônio, previsto nos incisos do artigo 
144 da CF, tem a sua parcela de responsabilidade, mas deve sempre primar 
pela perfeita harmonia e respeito as competências dos demais integrantes 
do Sistema de Segurança Pública, pois formam o todo. 

A representação abaixo demonstra quais são os órgãos participantes 
do Sistema de Segurança Pública: 

Polícia Civil 
* 

Policia 
Ferroviária 

Federal 

Polícia Federal 

Polícia 
Rodoviária 

Federal 

'+- Policias Militares 
e Corpos de 

Bombeiros Militares 

Fonte: CFIS8 

Cada órgão possui bem definida sua atuação e parcela de 
responsabilidade; unidos, formam a peça de um sistema maior que alg~ins 
estudiosos chamam de Sistemade Justiça Criminal, composto pelas Polícias, 
Ministério Público, Justiça e Sistema Penitenciário. O presente estudo visa 
apenas tracejar algumas linhas no Sistema de Segurança Pública. 

A falência de um órgão integrante do Sistema de Segurança Pública 
provavelmente trará reflexos, mesmo que indiretos, aos demais órgãos 
participantes. 

- -  - - - 
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Em recente estudo desenvolvido pelos pesquisadores Daniel 
Cerqueira e Cláudio LobãoS, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 
órgão subordinado ao Governo Federal, concluiu-se que o corolário dos 
resultados das simulações sugere que melhor do que se discutir quanto 
gasta em segurança pública seria como gastar eficaz e eficientemente, ou 
seja, discutir qual modelo de segurança pública que dê resultados efetivos 
a um menor custo para a sociedade. 

Tranqüilamente pode-se afirmar que esse modelo já existe. As 
competências dos órgãos envolvidos no Sistema de Segurança Pública 
estão bem definidas na Constituição Federal. 

As questões motivadoras do desenvolvimento deste artigo são: Como 
as guardas municipais podem cooperar para o funcionamento harmônico 
do Sistema? Como as características dos sistemas devem ser analisadas 
dentro do contexto da Segurança Pública? 

Ora, o leitor deve estar se perguntando o porque das guardas 
municipais cooperarem com o sistema já que o Texto Constitucional define 
sua competência como responsável pela proteção dos bens, serviços e 
instalações. 

A resposta encontra-se nas atuais discussões que tramitam no 
Congresso Nacional e que visam conceder poder de polícia as guardas 
municipais para que possam atuar no policiamento osteiisivo. 

Outra reflexão nos debates atualmente existentes é a necessidade 
de lei federal para regulamentar a competência constitucional da guarda 
municipal. 

O mestre Álvaro Lazzarinih retrata bem a questão, e qualquer tese 
em contrário tornaram-se obsoletas em face do previsto no artigo 147 da 
Constituição Estadual do Estado de São Paulo, que assim expressamente 
determinou. Nesse sentido, deve-se prever e ter-se bem definido o papel 
das guardas municipais, caso as propostas prosperem, como verificaremos 
a seguir. 

CERQUEIRA, Daniel. LOBÃO, Cláudio. Criminalidade Social Versus Policia. Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada. Rio de Janeiro, Jun, 2003. 

LAZZARINI, Álvaro. Revista A Força Policial - São Paulo: Polícia Militar do Estado 
de São Paulo - n. 5, JaniMar, 1995, p.56. 
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3. COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES PELA PM 
O artigo 29 da Constituição Federal define a competência auto- 

organizatória do Município, atendendo aos princípios enumerados no 
próprio Texto Constitucional e aos estabelecidos nas Constituições 
Estaduais. 

A autonomia municipal é limitada por inúmeros princípios, dentre 
os quais se destacam os relativos a divisão de competências dos entes 
federativos, definidas, respectivamente, nos artigos 2 1 e 22 para a União, 
25 para os Estados e 29 e 30 para os Municípios. 

Dessa forma, continua vigoroso o ensinamento de Álvaro Lazzarini7, 
in verbis: alguns dirigentes de guardas municipais, sob o pretexto de que 
há um clamor por maior segurança e que agora o municbio, elevado a 
condição de unidade federativa, pode considerar como de interesse local 
os assuntos relativos a ordem pública, vêm agindo de jorma superposta as 
Policias Estaduais, jazendo tanto a prevenção como a repressão imediata 
de infrações penais.A pretensão de relacionar o interesse local dos 
municípios para justificar o emprego das guardas municipais na preservação 
da ordem pública é descabida, pois o valor não é de peculiar interesse do 
munic@io mas de interesse nacionalx. Ouso afirmar que a preservação da 
ordem pública é interesse local dos Estados-Membros, sendo que a soma 
das ações desenvolvidas pelos 26 Estados e pelo Distrito Federal é que 
realmente repercutirá no interesse nacional em manter a ordem para o 
desenvolvimento da sociedade. 

A responsabilidade dos Estados-Membros em matéria de segurança 
pública é enorme, tanto que, se não a cumprirem devidamente, sujeitar-se- 
ão a intervenções federais, conforme artigo 34, inciso 111, da Constituição 
Federal, que fixa como um dos seus objetivos pôr termo a grave 
comprometimento da ordem pública. 

Caso os legisladores entendam que as competências das guardas 
municipais devam ser ampliadas, é necessário que seja feita no sentido 
de prever que as Guardas Municipais poderão cooperar na execução do 

' LAZZARINI, Álvaro. Revista A Força Policial - São Paulo: Polícia Militar do Estado 
de São Paulo - n. 5, JadMar, 1995, p.48. 
R LAZZARINI, Álvaro. Revista A Força Policial - São Paulo: Polícia Militar do Estado 
de São Paulo - n. 5, JanIMar, 1995, p.49. 
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policiamento ostensivo, através de convênio com, o respectivo Estado- 
Membro, o qual definirá o tipo de atividade a ser executada, cabendo a 
Policia Militar a instrução, coordenação e fiscalização. 

Não se trata de subordinação das guardas municipais as polícias 
militares, mesmo porque não poderia ser feito, mas a cooperação entre os 
envolvidos, de modo a manter o equilíbrio e a harmonia no Sistema. 

A subordinação está intimamente ligada ao Poder Hierárquico da 
Administração Pública e este, por sua vez, ao Poder Disciplinar. Como as 
guardas municipais são órgãos dos Municípios e as Polícias Militares são 
órgãos dos Estados-Membros, qualquer iniciativa neste sentido atingiria 
a autonomia dos entes envolvidos e sua constitucionalidade certamente 
seria arguida. Ao tratar sobre o Poder Hierárquico, Hely Lopes Meirelles9 

aborda, com muita propriedade, que não se confunda subordinação com 
vinculação administrativa. A subordinação decorre do poder hierárquico e 
admite todos os meios de controle do superior sobre o inferior; a vincula<Go 
resulta do poder de supervisão de supervisão ministerial sobre a entidílde 
vinculada (Dec.Lei 200/67, arts. I9 e 21) e é exercida nos limites que a lei 
estabelecer sem suprimir a autonomia conferida ao ente supervisionado. 

Aidéiamantém como sendo uma faculdade do Município em constit uir 
ou não a guarda municipal e, portanto, é coerente e necessário fixar as regras 
mínimas para aquele que pretenda constituí-la. Como a atividade que scrá 
desenvolvida em cooperação (execução do policiamento ostensivo) está 
diretamente ligada a competência constitucional das polícias militares, 
caberá a tais instituições definir quais serão as atividades que as guardas 
municipais poderão executar. O policiamento ostensivo, como sendo um 
dos modos de atuar do poder de polícia, exige um rígido controle por parte 
do Estado, que é o detentor do monopólio policial da força. Ademais, 
em virtude da ostensividade que caracteriza as atividades desenvolvidas 
pela Polícia Militar e pelas guardas municipais, é fundamental que a 
definição das atividades a serem executadas, a instrução, a coordenação 
e a fiscalização fiquem a cargo da Polícia Militar. Este entendimento já é 
pacífico na doutrina e reconhecido, dentre outros, pela Fundação Prefeito 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 22. ed. (atual. por Eurico 
de Andrade Azevedo, Délcio Balestrero Aleixo e José Emmanuel Durle Filho). São 
Paulo: Ed. Malheiros, 1997, p. 108. 
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Faria Limalo, que afirma: as atribuições e serviços que tocarão as guardas 
municipais, estarão mais próximos daqueles atribuídos à Policia Militav, 
rzão se aproximando, por conseguinte, dos que são da responsabilidade 
da Policia Civil e por Clóvis Beznos" que diz: emerge claramente a 
necessária vinculação da guarda municipal à Polícia do Estado, no que 
tange a atividade de colaboração na segurança pública, e isso não só pelo 
,fato da competéncia exclusiva das Policias Militares Estaduais, quanto 
a manutenção da ordem pública, ditada desde o Texto Constitucional 
até a lei federal e estadual, mas também pelo fato relevante de que a 
questão relativa a ordem pública diz respeito ao interesse nacional, não se 
conjigurando ipso facto em mero interesse peculiar do municlpio. 

Aexpressão cooperar foi empregada em obediência aos ensinamentos 
do professor Diogo de Figueiredo Moreira NetoL2, que, em perspicaz 
exposição sobre a evolução da Administração Pública, diz: A administração 
Pública evoluiu de uma administração desagregada à uma administração 
coorderzada, e continua: Destacam-se as vantagens da ejiciência e da ética 
com o mellzor aproveitamento das poteizcialidades de ambos os setores, 
explorando as duas modalidades de coordenação: a da cooperação, entre 
entidades e órgãos públicos, e a de colaboração, entre entidades públicas 
e privadas. No caso sob exame, por se tratar de órgão municipal (GM) e 
estadual (PM), o termo mais adequado é cooperar. 

Afora as questões de cunho redacional do texto sob análise, é 
importante frisar que a exclusividade do policiamento ostensivo, fardado, 
a cargo das polícias militares (Decreto-Lei Federal no 667, de 2 de julho 
de 1969), tem sua razão de ser numa característica dos sistemas, que os 
cientistas denominam de Homeo~tasia'~: um conjunto de processos que 
devem atuarpara manter a estabilidade do sistemapelaprevalência de sua 

'O PARECER FPFL No 13.470 (Processo FPFL no 2.077i89) de 10/8/89, São Paulo, 
CEPAM, p. 4. 

" BEZNOS. Clóvis. Guarda Municipal. Szlbordinação ir Políciu Estadual. Cadernos de 
Direito Municipal. Revista de Direito Público. v. 78, 1986, p.180. 

'"OREIRANETO, Diogo de Figueiredo. Apontamentos sobre a Reforma Administrativu. 
Emenda Constitucional n" 19, de 4 de junho de 1998, Rio de Janeiro, Ed. Renovar 
1999, p. 5. 

li CAPRA, Frijot. A Teia da Kda. 
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ordem, a despeito das perturbações de qualquer natureza.Considerando 
que as polícias militares desenvolvem um importante papel dentro do 
sistema de convivência pública, é imprescindível que a ostensividade da 
polícia seja exclusiva de uma única corporação, de modo que o cidadão a 
identifique de imediato e, desta forma, possa contribuir para a estabilidade 
do sistema. 

Nesse sentido, é fundamental que caso as guardas municipais 
cooperem na execução do policiamento ostensivo, sob a coordenação 
da Polícia Militar, visando, mais uma vez frisamos, não causar uma 
instabilidade no sistema de segurança pública. 

Os sistemas não-lineares, como é o caso dos vários sistemas que 
compõem a sociedade, destacando-se o sistema de segurança pública, 
são suscetíveis as mudanças. O Físico Fritjof Capra14, ao tratar da 
realimentação e iterações dos sistemas, diz que: em sistemas não-lineares, 
pequenas mudanças podem ter efeitos dramáticos, pois podem ser 
amplificados repentinamente por meio de realimentação de auto-reforço. 
Esses processos de realimentação não-lineares constituem a base das 
instabilidades e da súbita emergência de novas formas de ordem, tão 
tlpica da auto-organização. 

Em que pesem as mudanças não terem ocorrido ainda no contexto 
legal, alguns municípios empregaram as guardas municipais para realização 
do policiamento ostensivo. O fenômeno, denominado sobreposição de 
competências, traz a instabilidade ao sistema de segurança pública. 

Exemplo disso foi observado no município de JundiaíISP, um 
confronto entre a Guarda Municipal e a Polícia Militar pela apresentação 
de uma o~orrência. '~ 

Seguindo esta linha de raciocínio, constata-se que qualquer alteração 
no sistema policial brasileiro trará conseqüências imprevisíveis apopulação, 
até que nova ordem se estabeleça. A excessiva multiplicação de corpos 
policiais, como pretende os defensores da municipalização de segurança 
pública, constitui em grave equívoco para o aperfeiçoamento dos serviços 
policiais. Para ilustrar, é oportuno mencionar que em estudo do Sindicato 
dos Guardas Civis Metropolitanos de São Paulo, publicado no Diário 

l 4  CAPRA, Fritjof. A Teia da Kda.p. 107. 
' j  JUNDIAI, Jornal de. PMs e GMs se confrontam de novo. Jundiaí, Mar, 2003. 
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Oficial do Município, de 2 1 de junlio de 200 1, havia a intenção de se fixar o 
efetivo em 15.000 integrantes. Não seria difícil imaginar o quadro caótico 
de um Sistema de Segurança Pública composto por diversas polícias 
com doutrina, efetivo, formação, salários e equipamentos diferenciados. 
O modelo descentralizador adotado por alguns países não deve servir de 
parâmetro para os estudos que estão sendo desenvolvidos, mesmo porque 
há uma tendência em centralizar os serviços policiais nos Estados-Membros 
e na União frente aos problemas ocorridos, principalmente os ligados a 
compção policial e ao combate ao crime organizado. 

Ante as considerações expostas, constata-se que as guardas municipais 
podem cooperar com o Sistema, desde que a PM fique responsável pela 
instrução, coordenação e fiscalização dos serviços que irão executar. 

4. A VOCAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA POLITICAS DE 
SEGURANÇA PÚBLICA 

Um estudo publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(IPEA)16, baseado em dados de 1999, com projeções até 2006, destaca a 
questão da criminalidade na sociedade brasileira. 

O estudo demonstra que os índices de criminalidade somente 
cairão se a desigualdade social reduzir-se no Brasil, pois pode-se supor 
que, ainda que não se observasse maior deterioração das condições de 
desigualdade da renda, a sociedade poderia assisti< ainda assim, a um 
espiral no crescimento dos homicídios, infuenciado, entre outras coisas, 
pelo crescimento populacional. 

Ora, há, portanto, um campo vasto de atuação do governo municipal 
visando a diminuição da criminalidade e para o qual os munícipes tanto 
clamam por uma ação governamental: a área social. 

Exemplo disso- foi a matéria publicada no periódico O Estado de 
São Paulo, de 23 de fevereiro de 2003, com o título Ações de Prefeituras 
Reduzem Homicídios no Estado, na qual reporta que medidas simples, 
como a "Lei Secame a cooperação (grifo nosso) com a polícia reduziram 

'TERQUEIRA, Daniel. LOBÃO, Waldir. Condicionantes Sociais, Poder de Polícia e o 
Setor de Produção Criminal. Texto para discussão n. 957, Rio de Janeiro, Jun, 2003. 

Revista A FORÇA POLICIAL São Paulo no 45 jan/fev/mar 2005 47 



drasticamente crimes em municípios como Diadema, Itapecerica da Serra 
e EmbuISP. 

Outro exenlplo nesta esteira é que São PauloISP teve como proposta 
de investimento cerca de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em 
iluminação ao redor de 150 escolas públicas, além de destinar 75 viaturas 
da Guarda Municipal para melhorar a vigilância nas escolas e creches até 
o final do ano passado." 

Afora as questões aqui aduzidas, soma-se o grave problema que 
aflige cerca de 500 dos 675 municípios paulistas: a falta de verbas. 

Novamente invocamos Álvaro LazzariniI8 quando, com excelência 
no assunto, afirma que a destinação de verbas municipaispara o trabalho 
de polícia em superposição com o Estado e a União - e fazer polícia custa 
muito caro -pode ser considerada um erro grave depolitica administrativ~r, 
pois a prioridade dos municbios, evidentemente, n6o é esta. 

Recordamos a paralisação dos serviços municipais em agosto de 
2003, com a adoção de medidas drásticas de contenção de gastos coin 
luz, energia e telefone, visando equilibrar as finanças municipais1". 
Somados a tudo isto, os municípios que possuem guardas municipais têm a 
incumbência da manutenção do órgão, como gastos com pessoal (cabendo 
ressaltar que a maioria dos municípios ainda não arcam com os gastos 
previdenciários dos guardas municipais), viaturas, ensino, comunicações, 
armamento, instalações, etc. 

O quadro deficiente demonstrado não é apenas no Estado de Siio 
Paulo. Prefeituras de Sergipe e Paraná também adotaram medidas tle 
contenção de despesas. 

Ora, se alguns municípios estão enfrentando graves problemas 
orçamentários, pergunta-se: porque adotar uma política administrativa c-ie 
destinar verbas municipais, para o trabalho de polícia, a ser realizado pelas 
guardas municipais, se o Estado, o qual possui sólida estrutura policial, o faz'? 

"MAIS LUZES E VIATURAS CONTRA A VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS. Jornal ~ l a  
Tarde, São Paulo, de 12 de setembro de 2003. 

'XLAZZARINI, Álvaro. Revista A Força Policial - São Paulo: Polícia Militar do Estado 
de São Paulo - n. 5, JanIMar, 1995, p.53. 

19SERVIÇOS PÚBLICOS DE 500 CIDADES PARAM EM PROTESTO NA TERÇ'4- 
FEIRA. Diário de São Paulo, São Paulo, de 02 de agosto de 2003. 
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Para ilustrar o quadro caótico que a falta de verba pode ocasionar 
para a vida dos municípios, basta observar a situação do município de 
Ribeirão PretoISP. Considerado como um dos municípios mais ricos 
de São Paulo, Ribeirão Preto enfrentou graves problemas financeiros, 
conforme publicação na Revista Época2". Segundo a reportagem, além de 
ser obrigado a vender patrimônio para pagar salários, a crise financeira no 
município provocou a falta de papel higiênico e copos descartáveis para 
água nos postos de saúde. 

Somados os fatores apontados, destacamos a pesquisa realizada pela 
Fundação Getúlio Vargas2' com 2.988 cidadãos de nove capitais e noventa 
e dois municípios, a qual comprovou que os brasileiros estão bastante 
insatisfeitos com os serviços públicos. 

Segundo a pesquisa, os paulistanos foram especialrncnte impiedosos 
com os responsáveis pela coleta de lixo, serviços de água, iluminação 
pública, entre outras. 

Fica evidente que há uma enorme área a ser investida pelo poder 
público municipal e a população está carente disto. 

No seminário Violência Urbana e Segurança Pública2', realizado na 
Câmara dos Deputados, o grupo Violência Urbana Justiça e Segurança 
Pública concluiu, dentre outras questões, que: 

a. o combate a violência requer a participação efetiva de toda a 
sociedade, mas cabe aos poderes públicos articular as contribuições, 
realizar os estudos e formular as políticas públicas para o setor; 

b. políticas públicas de combate a violência e a criminalidade não 
podem se restringir a ações de polícias, mas devem incluir ações de vários 
setores de governo, incluindo a participação articulada do Governo; 

c. devem ser criados canais institucionais de efetiva participação 
da população, para a prevenção e o combate a violência. 

A guisa de complementação, é relevante frisar que, com o advento da 
Lei Complementar no 101, de 04 de maio de 2.000 (Lei de Responsabilidade 

20 COM O PIRES NA MÃO. Revista l?poca. de 11 de agosto de 2003, p.34. 
2'  REJEIÇÃO PÚBLICA. Revista Isto É, de 12 de março de 2002, n. 1745, p. 42. 
22 VIOLÊNCIA URBANA E SEGURANÇA PUBLICA - SEMINARIO. Câmara dos 

Deputados. Brasilia, 2002> p. 300. 
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Fiscal), o poder público municipal tem limitadores de gasto orçamentário 
que, somados aoutros fatores (previdência dos servidores municipais, seguro 
de vida), delimitam um maior investimento nas guardas municipais. 

Nessa esteira, cabe aos municípios, em matéria de segurança pública, 
iniplementar diversas atividades que visem ao desestímulo da ação 
criminosa, como a poda de árvores, iluminação, instalações de câmeras de 
vídeo, entre outras. 

O município que não possui guarda municipal, conforme demonstrado 
neste artigo, tem papel importante nas políticas públicas de Segurança 
Pública, como o fornecimento de materia.is (móveis e imóveis) destinados 
as Polícias, fornecimento de combustível e até viaturas, realizados através 
de convênio. 

S. CONCLUSÃO 
Aristóteles, entre outras acepções, dava a idéia de que a ordem 

conceituava-se como umprinckio antesou um depois, podeser determinado 
em relação ao espaço e ao tempo, ou ao momento ou poder ou a disposição 
ou que a ordem consiste na disposição recbroca das partes de um todo, 
que poderá referir-se ao lugar, ao poder ou a forma23. 

A abordagem sistêmica abordada neste estudo tem como escopo 
identificar e propor um papel para as guardas municipais, dentro do 
contexto da Segurança Pública. 

Sem sombra de dúvida, como discutido, as guardas municipais 
podem contribuir no Sistema de Segurança Pública, mas que seja de forma 
coordenada, visando não abalar o sistema existente. 

A população, que atualmente clama por segurança pública, apenas 
almeja uma harmonia e o desenvolvimento de tarefas em conjunto pelos 
órgãos envolvidos, cada qual com sua parcela de competência, pois colherá, 
por conseguinte, fi-utos que irão refletir na diminuição da criminalidade. 

Como se vê, a questão é bastante abrangente, mas a conjugação de 
esforços a ser realizada de forma sincera pode proporcionar a tão almejada 
ordem pública a sociedade, da qual todos nós somos parte. 

23 ABBANANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. Trad. Alfredo Bosi, São Paulo, Mestre 
Jou, 1982. 
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a. EMENDA CONSTITUCIONAL No 45, DE 8 DE DEZEMBRO DE 
2004. 

Altera dispositivos dos arts. 5", 36, 52, 92, 93, 95, 98, 99, 102, 103, 
104,105,107, 109, 111, 112, 114, 115, 125,126, 127,128,129, 134e 168 
da Constituição Federal, e acrescenta os arts. 103-A, 103B, 1 1 1 -A e 130-A, 
e dá outras providências. 

AS MESAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO SENADO 
FEDERAL, nos termos do 5 3" do art. 60 da Constituição Federal, promul- 
gam a seguinte Emenda ao texto constitucional: 

Art. 1". Os arts. 5", 36,52,92,93,95,98,99, 102, 103, 104, 105, 107, 
109, 11 1,112, 114, 115, 125, 126, 127, 128, 129, 134 e 168 da Constituição 
Federal passam a vigorar com a seguinte redação: 

b b  Art. 5" ..................................................... 
................................................................ 
LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegu- 

rados a razoável dmação do processo e os meios que garantam a celeridade 
de sua tramitação. 

................................................................ 
5 3" Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos 

que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, 
por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às 
emendas constitucionais. 

5 4" O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional 
a cuja criação tenha manifestado adesão." (NR) 

"Art. 36. .................................................... 
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I11 - de provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representação 
do Procurador-Geral da República, na hipótese do art. 34, VII, e no caso de 
recusa a execução de lei federal. 

IV - (Revogado). 
................................................................ " (NR) 
"Art. 52 ..................................................... 
................................................................ 
I1 - processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, 

os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do 
Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral 
da União nos crimes de responsabilidade; 

................................................................ " (NR) 
"Art. 92 .................................................... 
................................................................ 
I-A - o Conselho Nacional de Justiça; 
................................................................ 
5 1" O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiva e 

os Tribunais Superiores têm sede na Capital Federal. 
5 2" O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm ju- 

risdição em todo o território nacional." (NR) 
"Art. 93. ................................................... 
I - ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, 

mediante concurso público de provas e títulos, com a participação da Or- 
dem dos Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo-se do bacharel 
em direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica e obedecendo-se, nas 
nomeações, a ordem de classificação; 

................................................................. 
c) aferição do merecimento conforme o desempenho e pelos cri- 

térios objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdiçào e 
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pela frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconl~ecidos de 
aperfeiçoamento; 

d) na apuração de antiguidade, o tribunal somente poderá recusar o 
juiz mais antigo pelo voto fundamentado de dois terços de seus membros, 
conforme procedimento próprio, e assegurada ampla defesa, repetindo-se 
a votação até fixar-se a indicação; 

e) não será promovido o juiz que, injustificadamente, retiver autos em 
seu poder além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o 
devido despacho ou decisão; 

I11 - o acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por antiguidade 
e merecimento, alternadamente, apurados na última ou única entrância; 

IV - previsão de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e 
promoção de magistrados, constituindo etapa obrigatória do processo de 
vitaliciamento a participação em curso oficial ou reconhecido por escola 
nacional de formação e aperfeiçoamento de magistrados; 

................................................................ 
VI1 - o juiz titular residirá na respectiva comarca, salvo autorização 

do tribunal; 
VI11 - o ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magis- 

trado, por interesse público, fundar-se-á em decisão por voto da maioria 
absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, asse- 
gurada ampla defesa; 

VIII-A - a remoção a pedido ou a permuta de magistrados de comarca 
de igual entrância atenderá, no que couber, ao disposto nas alíneas a , b , c 
e e do inciso 11; 

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão pú- 
blicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo 
a lei limitar a presença, em determinados atos, as próprias partes e a seus 
advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito 
a intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público a 

informação; 
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X - as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em 
sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta 
de seus membros; 

XI - nos tribunais com número superior a vinte e cinco julgadores, 
poderá ser constituído órgão especial, com o mínimo de onze e o máximo 
de vinte e cinco membros, para o exercício das atribuições administrativas 
e jurisdicionais delegadas da competência do tribunal pleno, provendo-se 
metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo tribunal 
pleno; 

XII - a atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedado férias co- 
letivas nos juízos e tribunais de segundo grau, funcionando, nos dias em que 
não houver expediente forense normal, juízes em plantão permanente; 

XIII - o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional 
a efetiva demanda judicial e a respectiva população; 

XIV - os servidores receberão delegação para a prática de atos de 
administração e atos de mero expediente sem caráter decisório; 

XV - a distribuição de processos será imediata, em todos os graus de 
jurisdição."(NR) 

"Art. 95. ................................................... 
............................................................... 
Parágrafo único. Aos juízes é vedado: 
................................................................. 
TV - receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições 

de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções 
previstas em lei; 

V - exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, an- 
tes de decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou 
exoneração." (NR) 

"Art. 98. .................................................... 
................................................................. 
5 1" (antigo parágrafo único) ........................ 
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5 2" As custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao 
custeio dos serviços afetos as atividades específicas da Justiça." (NR) 

"Art. 99. .................................................... 
................................................................. 
5 3" Se os órgãos referidos no 5 2" não encaminharem as respectivas 

propostas orçamentárias dentro do prazo estabelecido na lei de diretrizes 
orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação 
da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária 
vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do 5 1" 
deste artigo. 

5 4" Se as propostas orçamentárias de que trata este artigo forem en- 
caminhadas em desacordo com os limites estipulados na forma do § 1°, o 
Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação 
da proposta orçamentária anual. 

5 5" Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá ha- 
ver a realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem 
os limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, exceto se pre- 
viamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou 
especiais." (NR) 

"Art. 102. .................................................. 

................................................................. 
h) (Revogada) 
................................................................ 
r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho 

Nacional do Ministério Público; 

................................................................ 
d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal. 

I 
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9 2" As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo 
Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações 
declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e 
efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e 
a administração píiblica direta e indireta, nas esferas federal, estadual e 
municipal. 

9 3" No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a reper- 
cussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da 
lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo 
recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros." (NR) 

"Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a 
ação declaratória de constitucionalidade: 

................................................................ 
IV - a Mesa de Assen~bléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do 

Distrito Federal; 
V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal; 
................................................................ 
5 4" (Revogado)." (NR) 
"Art. 104. ................................................. 
Parágrafo único. Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça serão 

nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de 
trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos, de notável saber jurídico e 
reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do 
Senado Federal, sendo: 

................................................................. " (NR) 
"Art. 105. ................................................... 

.................................................................. 
i) a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur 

às cartas rogatórias; 
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................................................................. 
b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei fede- 

ral; 
................................................................. 
Parágrafo único. Funcionarão junto ao Superior Tribunal de Justiça: 
I - a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, 

cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o 
ingresso e promoção na carreira; 

I1 - o Conselho da Justiça Federal, cabendo-lhe exercer, na forma 
da lei, a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal de 
primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema e com poderes 
correicionais, cujas decisões terão caráter vinculante." (NR) 

................................................... "Art. 107. 
.................................................................. 

........................ (j 1° (antigo parágrafo único) 
5 2" Os Tribunais Regionais Federais instalarão a justiça itinerante, 

com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional, 
nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos 
públicos e comunitários. 

(j 3" Os Tribunais Regionais Federais poderão funcionar descentraliza- 
damente, constituindo Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso 
do jurisdicionado a justiça ein todas as fases do processo." (NR) 

"Art. 109. .................................................... 
................................................................... 
V-A - as causas relativas a direitos humanos a que se refere o 4 5" 

deste artigo; 
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5 5" Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procu- 
rador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento 
de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos 
dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal 
de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslo- 
camento de competência para a Justiça Federal." (NR) 

"Art. 1 1 1. ...................................................... 
..................................................................... 
5 1" (Revogado). 
8 2" (Revogado). 
5 3" (Revogado)." (NR) 
"Art. 112. A lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo, nas 

comarcas não abrangidas por sua jurisdição, atribuí-la aos juízes de direito, 
com recurso para o respectivo Tribunal Regional do Trabalho." (NR) 

"Art. 1 14. Compete a Justiça do Trabalho processar e julgar: 
I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de 

direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

I1 - as ações que envolvam exercício do direito de greve; 
I11 - as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre 

sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores; 
IV - os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando 

o ato questionado envolver matéria sujeita a sua jurisdição; 
V - os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, 

ressalvado o disposto no art. 102, I, o ; 
VI - as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decor- 

rentes da relação de trabalho; 
VI1 - as ações relativas as penalidades administrativas impostas aos 

empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho; 
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VI11 - a execução, de oficio, das contribuições sociais previstas no 
art. 195, I, a , e 11, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que 
proferir; 

IX - outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma 
da lei. 

0 1" .......................................................... 
9 2" Recusando-se qualquer das partes a negociação coletiva ou a 

arbitragem, é facultado as mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio 
coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o 
conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, 
bem como as convencionadas anteriormente. 

fj 3" Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de 
lesão do interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar 
dissídio coletivo, competindo a Justiça do Trabalho decidir o conflito." 

(NR) 
"Art. 115. Os Tribunais Regionais do Trabalho compõem-se de, no 

mínimo, sete juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região, e 
nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de 
trinta e menos de sessenta e cinco anos, sendo: 

I - um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva ati- 
vidade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais 
de dez anos de efetivo exercício, observado o disposto no art. 94; 

I1 - os demais, mediante promoção de juízes do trabalho por antigui- 
dade e merecimento, alternadamente. 

9 1" Os Tribunais Regionais do Trabalho instalarão a justiça itinerante, 
com a realização de audiências e demais funções de atividade jurisdicional, 
nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos 
públicos e comunitários. 

9 2" Os Tribunais Regionais do Trabalho poderão funcionar descen- 
tralizadamente, constituindo Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno 
acesso do jurisdicionado a justiça em todas as fases do processo." (NR) 
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"Art. 125. ................................................ 
............................................................... 
5 3" A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de 

Justiça, a Justiça Militar estadual, constituída, em primeiro grau, pelos juízes 
de direito e pelos Conselhos de Justiça e, em segundo grau, pelo próprio 
Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça Militar nos Estados em que 
o efetivo militar seja superior a vinte mil integrantes. 

5 4" Compete a Justiça Militar estadual processar e julgar os milita- 
res dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais 
contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando 
a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do 
posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. 

5 5" Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, 
singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judi- 
ciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Consell~o de Justiça, 
sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes 
militares. 

3 6" O Tribunal de Justiça poderá funcionar descentralizadamente, 
constituindo Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do ju- 
risdicionado a justiça em todas as fases do processo. 

ij 7" O Tribunal de Justiça instalará a justiça itinerante, com a realiza- 
ção de audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites 
territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos 
e comunitários." (NR) 

"Art. 126. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça 
proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para 
questões agrárias. 

............................................................ " (NR) 
"Ai-t. 127. ............................................... 
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5 4" Se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta 
orçamentária dentro do prazo estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias, 
o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orça- 
mentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados 
de acordo com os limites estipulados na forma do 4 3". 

5 5" Se a proposta orçamentária de que trata este artigo for encami- 
nhada em desacordo com os limites estipulados na forma do 5 3", o Poder 
Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da 
proposta orçamentária anual. 

Cj 6" Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá ha- 
ver a realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem 
os limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, exceto se pre- 
viamentc autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou 
especiais." (NR) 

"Art. 128. .................................................. 

I - ............................................................... 
b) inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante 

decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da 
maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa; 

I1 - .............................................................. 
e) exercer atividade político-partidária; 
f) receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de 

pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções 
previstas em lei. 

6" Aplica-se aos membros do Ministério Público o disposto no art. 
9.5, parágrafo único, V." (NR) 
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.................................................... "Art. 129. 
................................................................... 
tj  2" As funções do Ministério Público só podem ser exercidas por 

integrantes da carreira, que deverão residir na comarca da respectiva lotação, 
salvo autorização do chefe da instituição. 

tj 3" O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante 
concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da Ordem 
dos Advogados do Brasil em sua realização, exigindo-se do bacharel em 
direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica e observando-se, nas 
nomeações, a ordem de classificação. 

Ij 4" Aplica-se ao Ministério Público, no que couber, o disposto no 
art. 93. 

tj 5"A distribuição de processos no Ministério Público será imediata." 

(NR) 
"Art . 1 34. ...................................................... 
8 1" (antigo parágrafo único) ............................ 
$ 2" Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia 

funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro 
dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação 
ao disposto no art. 99, tj 2O." (NR) 

"Art. 168. Os recursos correspondentes as dotações orçamentárias, 
compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos 
dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria 
Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na 
forma da lei complementar a que se refere o art. 165, 5 9"." (NR) 

Art. 2"A Constituição Federal passa a vigorar acrescida dos seguintes 
arts. 103-A, 103-B, 111-Ae 130-A: 

"Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de oficio ou por 
provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após rei- 
teradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir 
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de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação 
aos demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública direta e 
indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder a 
sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 

4 1" A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficá- 
cia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre 
órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete 
grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre 
questão idêntica. 

§ 2" Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, 
revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que 
podem propor a ação direta de inconstitucionalidade. 

3" Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula 
aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo 
Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou 
cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida 
com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso." 

"Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de quinze 
membros com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e seis anos de 
idade, com mandato de dois anos, admitida urna recondução, sendo: 

I - um Ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado pelo respec- 
tivo tribunal; 

I1 - um Ministro do Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo res- 
pectivo tribunal; 

I11 - um Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, indicado pelo 
respectivo tribunal; 

TV - um desembargador de Tribunal de Justiça, indicado pelo Supremo 
Tribunal Federal; 

V - um juiz estadual, indicado pelo Supremo Tribunal Federal; 
VI - um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo Superior 

Tribunal de Justiça; 
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VI1 - um juiz federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça; 
VI11 - um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo Tri- 

bunal Superior do Trabalho; 
IX - um juiz do trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Traba- 

lho; 
X - um membro do Ministério Público da União, indicado pelo Pro- 

curador-Geral da República; 
XI - um membro do Ministério Público estadual, escolhido pelo Procu- 

rador-Geral da República dentre os nomes indicados pelo órgão competente 
de cada instituição estadual; 

XII - dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil; 

XIII - dois cidadãos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, 
indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. 

5 1" O Conselho será presidido pelo Ministro do Supremo Tribunal 
Federal, que votará em caso de empate, ficando excluído da distribuição de 
processos naquele tribunal. 

8 2" Os membros do Conselho serão nomeados pelo Presidente da 
República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado 
Federal. 

5 3" Não efetuadas, no prazo legal, as indicações previstas neste artigo, 
caberá a escolha ao Supremo Tribunal Federal. 

$ 4" Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e 
financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais 
dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas 
pelo Estatuto da Magistratura: 

I - zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do 
Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito 
de sua competência, ou recomendar providências; 

I1 - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante 
provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros 
ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar 
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prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento 
da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União; 

111 - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do 
Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e ór- 
gãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação 
do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar 
e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em 
curso e determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com 
subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras 
sanções administrativas, assegurada ampla defesa; 

IV - representar ao Ministério Público, no caso de crime contra a 
administração pública ou de abuso de autoridade; 

V - rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares 
de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano; 

VI - elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e 
sentenças prolatadas, por unidade da Federação, nos diferentes órgãos do 
Poder Judiciário; 

VI1 - elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar 
necessárias, sobre a situação do Poder Judiciário no País e as atividades 
do Conselho, o qual deve integrar mensagem do Presidente do Supremo 
Tribunal Federal a ser remetida ao Congresso Nacional, por ocasião da 
abertura da sessão legislativa. 

9 5" O Ministro do Superior Tribunal de Justiça exercerá a função 
de Ministro-Conegedor e ficará excluído da distribuição de processos no 
Tribunal, competindo-lhe, além das atribuições que lhe forem conferidas 
pelo Estatuto da Magistratura, as seguintes: 

I - receber as reclamações e denúncias, de qualquer interessado, re- 
lativas aos magistrados e aos serviços judiciários; 

I1 - exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e de cor- 
reição geral; 
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I11 - requisitar e designar magistrados, delegando-lhes atribuições, e 
requisitar servidores de juízos ou tribunais, inclusive nos Estados, Distrito 
Federal e Territórios. 

5 6" Junto ao Conselho oficiarão o Procurador-Geral da República e 
o Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. 

5 7" A União, inclusive no Distrito Federal e nos Territórios, criará 
ouvidorias de justiça, competentes para receber reclamações e denúncias 
de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, 
ou contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho 
Nacional de Justiça." 

"Art. 11 1 -A. O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de vinte 
e sete Ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de trinta e cinco 
e menos de sessenta e cinco anos, nomeados pelo Presidente da República 
após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo: 

I - um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva ati- 
vidade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais 
de dez anos de efetivo exercício, observado o disposto no art. 94; 

I1 - os demais dentre juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho, 
oriundos da magistratura da carreira, indicados pelo próprio Tribunal Su- 
perior. 

8 1" A lei disporá sobre a competência do Tribunal Superior do Tra- 
balho. 

tj 2" Funcionarão junto ao Tribunal Superior do Trabalho: 
I - a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados 

do Trabalho, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos 
oficiais para o ingresso e promoção na carreira; 

I1 - o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, cabendo-lhe exercer, 
na forma da lei, a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e pa- 
trimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, como órgão 
central do sistema, cujas decisões terão efeito vinculante." 
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"Art. 130-A. O Conselho Nacional do Ministério Público compõe- 
se de quatorze membros nomeados pelo Presidente da República, depois 
de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um 
mandato de dois anos, admitida uma recondução, sendo: 

I - o Procurador-Geral da República, que o preside; 
I1 - quatro membros do Ministério Público da União, assegurada a 

representação de cada uma de suas carreiras; 
I11 - três membros do Ministério Público dos Estados; 
IV - dois juízes, indicados um pelo Supremo Tribunal Federal e outro 

pelo Superior Tribunal de Justiça; 
V - dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil; 
VI - dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indi- 

cados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. 
5 1" Os menibros do Conselho oriundos do Ministério Público serão 

indicados pelos respectivos Ministérios Públicos, na forma da lei. 
tj 2" Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle 

da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumpri- 
mento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo-lhe: 

I - zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Pú- 
blico, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, 
ou recomendar providências; 

I1 - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante 
provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros 
ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, podendo des- 
constituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências 
necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos 
Tribunais de Contas; 

I11 - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos 
do Ministério Público da União ou dos Estados, inclusive contra seus ser- 
viços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional da 
instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a 
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remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos 
proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, 
assegurada ampla defesa; 

IV - rever, de ofício ou mediante provocação, os processos discipli- 
nares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados 
há menos de um ano; 

V - elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar 
necessárias sobre a situação do Ministério Público no País e as atividades 
do Conselho, o qual deve integrar a mensagem prevista no art. 84, X1. 

5 3" O Conselho escolherá, em votação secreta, um Corregedor na- 
cional, dentre os membros do Ministério Público que o integram, vedada a 
recondução, competindo-lhe, além das atribuições que lhe forem conferidas 
pela lei, as seguintes: 

I - receber reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas 
aos membros do Ministério Público e dos seus serviços auxiliares; 

I1 - exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e correição 
geral; 

111 - requisitar e designar membros do Ministério Público, delegando- 
lhes atribuições, e requisitar servidores de órgãos do Ministério Público. 

5 4" O Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil oficiará junto ao Conselho. 

5 5" Leis da União e dos Estados criarão ouvidorias do Ministério 
Público, competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer 
interessado contra membros ou órgãos do Ministério Público, inclusive 
contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho 
Nacional do Ministério Público." 

Art. 3" A lei criará o Fundo de Garantia das Execuções Trabalhistas, 
integrado pelas multas decorrentes de condenações trabalhistas e adminis- 
trativas oriundas da fiscalização do trabalho, além de outras receitas. 
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Art. 4" Ficam extintos os tribunais de Alçada, onde houver, passando 
os seus membros a integrar os Tribunais de Justiça dos respectivos Estados, 
respeitadas a antiguidade e classe de origem. 

Parágrafo único. No prazo de cento e oitenta dias, contado da pro- 
mulgação desta Emenda, os Tribunais de Justiça, por ato administrativo, 
promoverão a integração dos membros dos tribunais extintos em seus qua- 
dros, fixando-lhes a competência e remetendo, em igual prazo, ao Poder 
Legislativo, proposta de alteração da organização e da divisão judiciária 
correspondentes, assegurados os direitos dos inativos e pensionistas e o 
aproveitamento dos servidores no Poder Judiciário estadual. 

Art. 5" O Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do 
Ministério Público serão instalados no prazo de cento e oitenta dias a con- 
tar da promulgação desta Emenda, devendo a indicação ou escolha de seus 
membros ser efetuada até trinta dias antes do termo final. 

1" Não efetuadas as indicações e escolha dos nomes para os Conse- 
lhos Nacional de Justiça e do Ministério Público dentro do prazo fixado no 
caput deste artigo, caberá, respectivamente, ao Supremo Tribunal Federal 
e ao Ministério Público da União realiza-las. 

5 2" Até que entre em vigor o Estatuto da Magistratura, o Conselho 
Nacional de Justiça, mediante resolução, disciplinará seu funcionamento e 
definirá as atribuições do Ministro-Corregedor. 

Art. 6" O Conselho Superior da Justiça do Trabalho será instalado no 
prazo de cento e oitenta dias, cabendo ao Tribunal Superior do Trabalho 
regulamentar seu funcionamento por resolução, enquanto não promulgada 
a lei a que se refere o art. 11 1-A, 5 2", 11. 

Art. 7" O Congresso Nacional instalará, imediatamente após a pro- 
mulgação desta Emenda Constitucional, comissão especial mista, desti- 
nada a elaborar, em cento e oitenta dias, os projetos de lei necessários a 
regulamentação da matéria nela tratada. bem como promover alterações na 
legislação federal objetivando tomar mais amplo o acesso à Justiça e mais 
célere a prestação jurisdicional. 

.- 
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Art. 8" As atuais súmulas do Supremo Tribunal Federal somente 
produzirão efeito vinculante após sua confirmação por dois terços de seus 
integrantes e publicação na imprensa oficial. 

Art. 9" São revogados o inciso IV do art. 36; a alínea h do inciso I do 
art. 102; o 5 4"doart. 103; eos  $ 5  1°a3"doart. 111. 

Art. 10. Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Brasília, em 8 de dezembro de 2004 

'Mesa da Câmara dos Deputados i ~ e s a  do Senado Federal 
L _ - -  4- - - - - _  _ _ I 
Deputado João Paulo Cunha /Senador José Sarney 

1 " Vice-presidente Vice-presidente 

Deputado Luiz Piauhylino Senador Eduardo Siqueira Campos 
1 2 O  Vice-presidente 2' Vice-presidente 

eddel Vieira Lima 

eputado Ciro Nogueira 

nador Romeu Tuma 

(Publicado no D.O.U. de 3 1.12.2004) 
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b. DECRETO FEDERAL No 5.238, DE 8 DE OUTUBRO DE 2004. 

Dá nova redação ao item 5 do art. 21 do Regulamento para as 
Policias Militares e Corpos de Bombeiros Militares (R-200), aprovado 
pelo Decreto no 88.777, de 30 de setembro de 1983. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, 

DECRETA: 

Art. 1' O item 5 do art. 2 1 do Regulamento para as Polícias Militares e 
Corpos de Bombeiros Militares (R-200), aprovado pelo Decreto no 88.777, 
de 30 de setembro de 1983, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"5 - Secretaria Nacional de Segurança Pública, Secretaria Nacional 
de Justiça e Conselho Nacional de Segurança Pública, do Ministério da 
Justiça;" (NR) 

Art. 2" Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 08 de outubro de 2004; 183" da Independência e 116" da 
República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Márcio Thomaz Bastos 
Jorge Armando Felix 

(Publicado no D.O.U. de 11.10.2004) 
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c. DECRETO FEDERAL No 5.244, DE 14 DE OUTUBRO DE 2004. 

Dispõe sobre a composição e funcionamento do Conselho Nacional 
de Combate a Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual, e dú 
outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe 
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no 
art. 30, inciso XIV, da Lei no 10.683, de 28 de maio de 2003, 

DECRETA: 

Art. 1" O Conselho Nacional de Combate a Pirataria e Delitos 
contra a Propriedade Intelectual, órgão colegiado consultivo, integrante 
da estrutura básica do Ministério da Justiça, tem por finalidade elaborar 
as diretrizes para a formulação e proposição de plano nacional para o 
combate a pirataria, a sonegação fiscal dela decorrente e aos delitos contra 
a propriedade intelectual. 

Parágrafo único. Entende-se por pirataria, para os fins deste Decreto, 
a violação aos direitos autorais de que tratam as Leis nos 9.609 e 9.610, 
ambas de 1 9 de fevereiro de 1998. 

Art. 2" Compete ao Conselho: 

I - estudar e propor medidas e ações destinadas ao enfrentamento da 
pirataria e combate a delitos contra a propriedade intelectual no País; 

I1 - criar e manter banco de dados a partir das informações coletadas 
em âmbito nacional, integrado ao Sistema Único de Segurança Pública; 

I11 - efetuar levantamentos estatísticos com o objetivo de estabelecer 
mecanismos eficazes de prevenção e repressão da pirataria e de delitos 
contra a propriedade intelectual; 

IV - apoiar as medidas necessárias ao combate a pirataria junto aos 
Estados da Federação; 
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V - incentivar e auxiliar o planejamento de operações especiais e 
investigativas de prevenção e repressão a pirataria e a delitos contra a 
propriedade intelectual; 

VI - propor mecanismos de combate à entrada de produtos piratas 
e de controle do ingresso no País de produtos que, mesmo de importação 
regular, possam vir a se constituir em insumos para a prática de pirataria; 

VI1 - sugerir fiscalizações especificas nos portos, aeroportos, postos 
de fronteiras e malha rodoviária brasileira; 

VI11 - estimular, auxiliar e fomentar o treinamento de agentes públicos 
envolvidos em operações e processamento de informações relativas a 
pirataria e a delitos contra a propriedade intelectual; 

IX - fomentar ou coordenar campanhas educativas sobre o combate 
a pirataria e delitos contra a propriedade intelectual; 

X - acompanhar, por meio de relatórios enviados pelos órgãos 
competentes, a execução das atividades de prevenção e repressão à violação 
de obras protegidas pelo direito autoral; e 

XI - estabelecer mecanismos de diálogo e colaboração com os Poderes 
Legislativo e Judiciário, com o propósito de promover ações efetivas de 
combate a pirataria e a delitos contra a propriedade intelectual. 

Art. 3" O Conselho será integrado: 
I - por um representante de cada órgão a seguir indicado: 
a) Ministério da Justiça, que o presidirá; 
b) Ministério da Fazenda; 
c) Ministério das Relações Exteriores; 
d) Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; 
e) Ministério da Cultura; 
f) Ministério da Ciência e Tecnologia; 
g) Ministério do Trabalho e Emprego; 
h) Departamento de Polícia Federal; 
i) Departamento de Polícia Rodoviária Federal; e 
j) Secretaria da Receita Federal; (Incluído pelo Decreto no 5.387, de 

2005) 
I1 - por seis representantes da sociedade civil, escolhidos pelo 

Ministro de Estado da Justiça, após indicação de entidades, organizações 
ou associações civis reconhecidas. 
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9 1 " Poderão, ainda, integrar o Conselho um representante do Senado 
Federal e outro da Câmara dos Deputados. 

$ 2" Os membros do Conselho, titulares e suplentes, a exceção 
daqueles de que trata o inciso I1 do caput, serão indicados pelos respectivos 
órgãos. 

4 3" Os membros titulares e suplentes serão designados em ato do 
Ministro de Estado da Justiça. 

Art. 4" O Conselho poderá convocar entidades ou pessoas do setor 
público e privado, que atuem profissionalmente em atividades relacionadas 
a defesa dos direitos autorais, sempre que entenda necessária a sua 
colaboração para o pleno alcance dos seus objetivos. 

Art. 5" O Conselho contará com uma Secretaria-Executiva, a qual 
caberá promover a coordenação dos órgãos do governo para o planejamento 
e execução de ações visando ao combate à pirataria e aos delitos contra a 
propriedade intelectual. 

Art. 6" O Ministério da Justiça poderá baixar normas complementares 
a este Decreto e assegurará o apoio técnico e administrativo indispensável 
ao funcionamento do Conselho, por intermédio da Secretaria Nacional de 
Segurança Pública. 

Art. 7" As despesas decorrentes do disposto neste Decreto correrão à 
conta das dotações orçamentárias do Ministério da Justiça. 

Art. 8" As funções dos membros do Conselho não serão remuneradas 
e seu exercício será considerado serviço público relevante. 

Art. 9" O Conselho elaborará seu regimento interno, no prazo 
máximo de noventa dias, a partir da data de sua instalação, submetendo-o 
a aprovação do Ministro de Estado da Justiça. 

Art. l O Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 11 Fica revogado o Decreto de 13 de março de 2001, que institui 
Comitê Interministerial de Combate a Pirataria. 

Brasília, 14 de outubro de 2004; 183" da Independência e 116" da 
República. 

LUIZ INACIO LULA DA SILVA 
Márcio Thomaz Bastos 

(Publicado no D.O.U. de 25.10.2004) 
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d. DECRETO FEDERAL No 5.261, DE 03 DE NOVEMBRO DE 
2004. 

Dispõe sobre a 11" Brigada de Infantaria Blindada, a 5" Brigada 
de Cavalaria Blindada e a 5" Brigada de Infantaria Blindada e dá outras 
providências 

O PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe 
confere o art. 84, inciso VI, alínea "a", da Constituição, 

DECRETA: 

Art. 1" A 11" Brigada de Infantaria Blindada, com sede na cidade 
de Campinas-SP, fica transformada em 11" Brigada de Infantaria Leve 
- Garantia da Lei e da Ordem, permanecendo subordinada a 2" Divisão de 
Exército. 

Art. 2" Fica extinta a 5" Brigada de Cavalaria Blindada, com sede na 
cidade do Rio de Janeiro-RJ. 

Art. 3" A 5" Brigada de Infantaria Blindada, com sede na cidade de 
Ponta Grossa-PR, fica transformada em 5" Brigada de Cavalaria Blindada, 
permanecendo subordinada à 5" Região Militar e 5" Divisão de Exército. 

Art. 4" Cabe ao Comandante do Exército fixar a data de implementação 
das medidas de que tratam os arts 1 O ,  2" e 3" e baixar os atos complementares 
necessários a execução do disposto neste Decreto. 

Art. 5" Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6" Ficam revogados os dispositivos do art. 2" do Decreto 

Reservado no 1, de 1 1 de novembro de 197 1, que tratam da 1 I" Brigada de 
Infantaria Blindada, da 5" Brigada de Cavalaria Blindada e da 5" Brigada 
de Infantaria Blindada. 

Brasília, 3 de novembro de 2004; 183" da Independência e 116" da 
República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
José Viegas Filho 
(Publicado no D.O.U. de 4.1 1.2004.) 
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e. LEI ESTADUAL No 11.023, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001. 

Dispõe sobre a reserva de 4% (quatro por cento) de todos os imóveis 
populares para serem comercializados com policiais civis e militares. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu prom~ilgo a 
seguinte lei: 

Artigo 1" - 4% (quatro por cento) dos imóveis comercializados pelo 
Estado deverão ser destinados aos policiais civis e militares. 

fj 1" - A destinação a que se refere o "caput" deste artigo ocorrerá 
ainda que o Estado atue em parceria com outro órgão ou entidade da 
Administração Pública de outra esfera de Governo. 

5 2" - O imóvel destinado deverá localizar-se no município 
correspondente ao da lotação do policial. 

Artigo 2" - Para o disposto nesta lei, não haverá distinção entre 
policiais civis e militares. 

Artigo 3" - Só poderão utilizar os benefícios desta lei os policiais 
lotados no mesmo município do imóvel a época da abertura das inscrições 
relativas a alienação e que não sejam proprietários de nenhum outro imóvel 
residencial. 

Artigo 4" - Cada policial só poderá valer-se dos benefícios desta lei 
uma única vez. 

Artigo 5" - Caso o número de inscritos seja superior ao número de 
imóveis reservados conforme o artigo 1°, terão preferência na aquisição os 
policiais lotados há mais tempo no município e, em havendo empate, serão 
aplicados os critérios de maior idade, maior número de filhos menores ou 
incapazes e sorteio, nessa ordem. 
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Artigo 6" - Se o número de inscritos for inferior ao número de 
imóveis reservados, os imóveis remanescentes deixarão de subordinar-se 
aos critérios desta lei. 

Artigo 7" - Os imóveis objeto desta lei serão escolhidos pelos mesmos 
critérios utilizados para os imóveis destinados aos demais inscritos. 

Artigo 8" - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 
(noventa) dias contados de sua publicação. 

Artigo 9" - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Palácio dos Bandeirantes, 28 de dezembro de 2001. 
GERALDO ALCKMIN 

Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 28 de dezembro de 
2001. 
(DOE No 245, de 29DEZ01) 
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f. LEI ESTADUAL No 11.818, DE 3 DE JANEIRO DE 2005. 

Altera a Lei no 11.023, de 28 de novembro de 2001, que dispõe sobre 
a reserva de 4% (quatro por centoj de todos os imóveis populares para 
serem comercializados com policiais civis e militares. 

GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

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

Artigo I" - O "caput" do artigo 1" e o artigo 2" da Lei 11.023, de 28 
de novembro de 2001 passam a ter a seguinte redação: 

"Artigo 1" - Ficam reservados 4% (quatro por cento) comercializados 
pelo Estado aos policiais civis, policiais militares, agentes de segurança 
penitenciária e agentes de escolta e vigilância penitenciária. @R) 

Artigo 2" - Para o disposto nesta lei, não haverá distinção entre as 
categorias mencionadas no "caput" do artigo 1". (NR)" 

Artigo 2" - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Palácio dos Bandeirantes, 3 de janeiro de 2005. 

GERALDO ALCKMIN 
Saulo de Castro Ahreu Filho 
Secretário da Segurança Pública 
Mauro Braguto 
Respondendo pelo Expediente da Secretaria da Habitação 
A rnaldo Madeira 
Secretário-Chefe da Casa Civil 

Publiçada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 3 de janeiro de 2005 
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g. LEI ESTADUAL No 11.819, DE 5 DE JANEIRO DE 2005. 

Dispõe sobre a implantação de aparelhos de videoconferência para 
interrogatório e audiências de presos a distância. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

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

Art. 1" - Nos procedimentos judiciais destinados ao interrogatório e a 
audiência de presos, poderão ser utilizados aparelhos de videoconferência, 
com o objetivo de tornar mais célere o trâmite processual, observadas as 
garantias constitucionais. 

Art. 2" - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 
(noventa) dias, contados a partir da sua publicação. 

Art. 3". As despesas decorrentes da execução desta lei correrão a 
conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 4". Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Palácio dos Bandeirantes, 5 de janeiro de 2005. 

GERALDO ALCKMIN 
Nagashi Furukawa 
Secretário da Administração Penitenciária 
Arnaldo Madeira 
Secretário-Chefe da Casa Civil 

Publicada na assessoria Técnico-Legislativa, aos 5 de janeiro de 2005. 
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h. DECRETO ESTADUAL No 49.248, DE 15 DE DEZEMBRO DE 
2004. 

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

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso 
de suas atribuições legais e diante da exposição de motivos do Secretário 
da Segurança Pública, 

DECRETA: 

CAPÍTULO I 
Da Organização da Polícia Militar 

SEÇÃO I 
Disposição Preliminar 

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

I - Órgãos de Direção; 
I1 -Órgãos de Apoio; 
I11 - Órgãos de Execução. 
9 1" - Os Órgãos de Direção subdividem-se em Órgãos de Direção 

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

Especiais de Apoio. 
5 3" - Os Órgãos de Execução subdividem-se em Órgãos de Execução 

e Especiais de Execução. 
SEÇÃO 11 

Dos Órgãos de Direção 
Artigo 2' - E Órgão de Direção Geral, sediado na Capital do Estado, 

o Comando Geral (Cmdo G),  constituído de: 
I - Comandante Geral da Polícia Militar (Cmt G), responsável superior 

pelo comando e pela administração da Polícia Militar; 
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I1 - Estado-Maior da Polícia Militar (EMÍPM), órgão de assesso- 
raniento central, responsável perante o Cmt G pelo processamento estru- 
tégico dos assuntos de interesse institucional, competindo-lhe o estudo, 
planejamento, coordenação, fiscalização e controle de todas as atividades 
da Polícia Militar; 

111 - Gabinete do Comandante Geral (Gab Cmt G), órgão de assesso- 
ramento direto e pessoal do Cmt G; 

IV - Estado-Maior Especial (EMIE), órgão de assessoramento, respon- 
sável perante o Subcomandante da Polícia Militar (Subcmt PM) pelo pro- 
cessamento dos assuntos de interesse institucional de natureza especial; 

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

5 1" - O Chefe do EMÍPM acumula as funções de Subcmt PM. 
5 2" - O EMÍPM e o Gab Cnit G subordinam-se diretamente ao Cnit 

G e o EMIE e a Correg PM ao Subcmt PM. 
5 3" - O Subcmt PM contará com um Coordenador Operacional no 

Estado-Maior Especial, a quem incumbirá a coordenação dos Órgãos de 
Execução e Especiais de Execução e o acompanhamento da execução da 
política operacional do Comando Geral, que terá precedência funcional 
sobre os Oficiais do mesmo posto dos órgãos coordenados. 

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

I - Diretoria de Logística (DL), órgão responsável pela implementação 
das políticas do Cmdo G referentes ao sistema administrativo de logística 
da Polícia Militar; 

I1 - Diretoria de Ensino (DE), órgão responsável pela implementação 
das políticas do Cmdo G referentes ao sistema administrativo de ensino da 
Polícia Militar; 
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I11 - Diretoria de Finanças (DF), órgão responsável pela implementa- 
ção das Políticas do Cmdo G referentes ao sistema administrativo financeiro 
e orçamentário da Polícia Militar; 

IV - Diretoria de Assuntos Municipais e Comunitários (DAMCo), 
órgão responsável pela implementação das políticas do Cmdo G referentes 
aos assuntos municipais e comunitários da Polícia Militar; 

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

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

VI1 - Diretoria de Telemática (DTel), órgão responsável pela imple- 
mentação das políticas do Cmdo G referentes ao sistema administrativo de 
telecomunicações e informática da Polícia Militar. 

SEÇÃO 111 
Dos Órgãos de Apoio 

Artigo 4" - São Órgãos de Apoio, sediados na Capital: 
I - Órgãos de Apoio Logístico, subordinados a Diretoria de Logística, 

responsáveis pela aquisição, recebimento, estocagem e fornecimento de 
suprimentos e material: 

a) Centro de Suprimento e Manutenção de Armamento e Munição 
(C SMIAM); 

b) Centro de Suprimento e Manutenção de Material de Intendência 
(CSMIM Int); 

c) Centro de Suprimento e Manutenção de Obras (CSMIO); 
d) Centro de Suprimento e Manutenção de Material de Subsistência 

(CSM/M Subs); 
e) Centro de Suprimento e Manutenção de Material de Motomeca- 

nização (CSMIMM); 
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I1 - Órgãos de Apoio de Ensino, subordinados a Diretoria de Ensino, 
responsáveis pela formação, aperfeiçoamento e especialização de Oficiais 
e Praças da Polícia Militar e pelo desenvolvimento de estudos e pesquisas 
técnico-especializadas: 

a) Centro de Aperfeiçoamento e Estudos Superiores "Cel PM Nelson 
Freire Terra" (CAES - Cel PM Terra); 

b) Academia de Polícia Militar do Barro Branco (APMBB); 
c) Centro de Capacitação Física e Operacional (CCFO); 
d) Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP); 
e) Centro de Formação de Soldados "Coronel PM Eduardo Assump- 

ção" (CFSd - Cel PM Assumpção). 
111 - Órgãos de Apoio de Pessoal, subordinados à Diretoria de Pessoal, 

responsáveis pela execução das atividades de assistência social e jurídica, 
de despesas de pessoal e pela intemação de Oficiais e Praças condenados 
pela Justiça ou a sua disposição: 

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

responsáveis pela execução das atividades de saúde da Polícia Militar: 
a) Centro Médico (C Med); 
b) Centro de Reabilitação da Polícia Militar (CRPM); 
c) Centro Farmacêutico (C Farm); 
d) Centro Odontológico (C Odont); 
V - Órgãos de Apoio de Telecomunicações e Informática, subordina- 

dos a Diretoria de Telemática, responsáveis pela execução das atividades 
de telemática da Polícia Militar: 

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

cações (CSMIM Tel); 
VI - Órgãos de Apoio de Bombeiros, subordinados ao Comando do 

Corpo de Bombeiros: 
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a) Centro de Suprimento e Manutenção do Material Operacional 
de Bombeiros (CSMIMOpB), responsável pelo recebimento, estocagem 
e fornecimento dos suprimentos e execução da manutenção do material 
especializado de Bombeiros; 

b) Centro de Ensino e Instrução de Bombeiros "Coronel PM Paulo 
Marques Pereira" (CEIB - Cel PM Paulo Marques), sediado no Município 
de Franco da Rocha, responsável pelo adestramento e instrução da tropa do 
Corpo de Bombeiros e pela preparação de bombeiros civis de organizações 
privadas, nos termos da lei. 

Artigo 5' - São Órgãos Especiais de Apoio, sediados na Capital: 
I - Departamento de Suporte Administrativo do Comando Geral 

(DSAICG), órgão subordinado diretamente ao Subcmt PM, responsável 
pelo apoio administrativo aos órgãos que compõem o Comando Geral da 
Polícia Militar e por outros encargos que lhe forem atribuídos nos Quadros 
Particulares de Organização (QPO), bem como pela manutenção e segurança 
do Quartel do Comando Geral; 

I1 - Corpo Musical (C Mus), órgão subordinado ao DSAICG, respon- 
sável pelas atividades relativas as bandas de música e ao conjunto sinfônico 
da Polícia Militar; 

SEÇÃO IV 
Dos Órgãos de Execução 

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

responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública no 
Município de São Paulo; 

I1 - Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), sediado na Re- 
gião Metropolitana da Grande São Pa~ilo, responsável pela polícia ostensiva 
e pela preservação da ordem pública nessa Região, exceto na Capital; 

111 - Comando de Policiamento do Interior- 1 (CPI- I), sediado em São 
José dos Campos, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública na Região Administrativa de São José dos Campos; 
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IV - Comando de Policiamento do Interior-2 (CPI-2), sediado em 
Campinas, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem 
pública na Região Administrativa de Campinas; 

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

VI - Comando de Policiamento do Interior-4 (CPI-4), sediado em Bau- 
ru, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública 
na Região Administrativa de Bauru e em parte da Região Administrativa 
de Marília; 

VI1 - Comando de Policiamento do Interior-5 (CPI-5), sediado em 
São José do Rio Preto, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação 
da ordem pública nas Regiões Administrativas de Araçatuba e de São José 
do Rio Preto; 

VI11 - Comando de Policiamento do Interior-6 (CPI-h), sediado em 
Santos, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem 
pública na Região Metropolitana da Baixada Santista e na Região Admi- 
nistrativa de Registro; 

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

X - Comando de Policiamento do Interior-8 (CPI-8), sediado em 
Presidente Prudente, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação 
da ordem pública na Região Administrativa de Presidente Prudente e parte 
da Região Administrativa de Marília; 

XI - Comando do Corpo de Bombeiros (CCB), sediado na Capital, 
responsável pelas missões de prevenção e extinção de incêndios, de busca 
e salvamento e de defesa civil, além de outras definidas em lei, no território 
estadual. 
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Artigo 7" - Ao Comando de Policiamento da Capital (CPC) subor- 
dinam-se: 

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

a) 7" Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (7" BPMIM), sediado 
na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem 
pública em parte da Zona Centro da Capital; 

b) 11" Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (1 1" BPMIM), se- 
diado na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública em parte da Zona Centro da Capital; 

c) 13" Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (1 3' BPMIM), se- 
diado na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública em parte da Zona Centro da Capital. 

11 - Comando de Policiamento de Área Metropolitana-2 (CPAIM-2), 
sediado na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação 
da ordem pública na Zona Sudoeste da Capital, com as seguintes Unidades 
de Policiamento subordinadas: 

a) 3" Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (3" BPMIM), sediado 
na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem 
pública em parte da Zona Sudoeste da Capital; 

b) 12" Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (12" BPMIM), se- 
diado na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública em parte da Zona Sudoeste da Capital. 

I11 - Comando de Policiamento de Área Metropolitana-3 (CPAIM-3), 
sediado na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação 
da ordem pública na Zona Norte da Capital, com as seguintes Unidades de 
Policiamento subordinadas: 

a) 5" Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (5" BPMIM), sediado 
na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem 
pública em parte da Zona Norte da Capital; 

Revista A FORCA POLICIAL São Paulo no 45 janlfevimar 2005 91 



b) 9" Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (9" BPMIM), sediado 
na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem 
pública em parte da Zona Norte da Capital; 

c) 18" Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (1 8" BPMIM). se- 
diado na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública em parte da Zona Norte da Capital. 

IV - Comando de Policiamento de Área Metropolitana-4 (CPAIM-4). 
sediado na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação 
da ordem pública em parte da Zona Leste da Capital, com as seguintes 
Unidades de Policiamento subordinadas: 

a) 2" Batalhão de Policia Militar Metropolitano "Coronel PM Her- 
culano de Carvalho e Silva" (2" BPMIM - Cel PM Herculano), sediado na 
Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem 
pública em parte da Zona Leste da Capital; 

b) 29" Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (29" BPMIM), se- 
diado na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública em parte da Zona Leste da Capital; 

c) 39" Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (39" BPMIM), se- 

diado na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública em parte da Zona Leste da Capital; 

V - Comando de Policiainento de Área Metropolitana-5 (CPAíM-5), 
sediado na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação 
da ordem pública na Zona Oeste da Capital, com as seguintes Unidades de 
Policiamento subordinadas: 

a) 4" Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (4" BPMIM), sediado 
na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem 
pública em parte da Zona Oeste da Capital; 

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

c) 23" Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (23" BPMIM), se- 
diado na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
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ordem pública em parte da Zona Oeste da Capital. 
VI - Comando de Policiamento de Área Metropolitana-9 (CPAIM-9), 

sediado na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação 
da ordem pública na Zona Sudeste da Capital, com as seguintes Unidades 
de Policiamento subordinadas: 

a) 19" Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (19" BPMIM), se- 
diado na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública em parte da Zona Sudeste da Capital; 

b) 28" Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (28" BPMIM), se- 
diado na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública em parte da Zona Sudeste da Capital; 

c) 38" Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (38" BPMIM), se- 
diado na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública em parte da Zona Sudeste da Capital; 

VI1 - Comando de Policiamento de Área Metropolitana-10 (CPAIM- 
1 O), sediado na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação 
da ordem pública na Zona Sul da Capital, com as seguintes Unidades de 
Policiamento subordinadas: 

a) 1" Batalhão de Polícia Militar Metropolitano "Marechal Humberto 
de Alencar Castelo Branco" (1" BPMIM - Mal. Castelo Branco), sediado 
na Capital, responsável pela policia ostensiva e pela preservação da ordem 
pública em parte da Zona Sul da Capital; 

b) 22" Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (22" BPMIM), se- 
diado na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública em parte da Zona Sul da Capital; 

c) 27" Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (27" BPMIM), se- 
diado na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública em parte da Zona Sul da Capital; 

d) 37" Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (37" BPMIM), se- 
diado na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública em parte da Zona Sul da Capital; 
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VI11 - Comando de Policiamento de Área Metropolitana- 11 (CPAIhI- 
1 I), sediado na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preserva- 
ção da ordem pública em parte da Zona Leste da Capital, com as seguintes 
Unidades de Policiamento subordinadas: 

a) 8" Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (8" BPMIM), sediado 
na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem 
pública em parte da Zona Leste da Capital; 

b) 21" Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (21" BPMIM), se- 
diado na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública em parte da Zona Leste da Capital; 

IX - 34" Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (34" BPMIM), 
sediado na Capital, responsável pelas missões de policiamento tático de 
trânsito urbano e pela atuação complementar e de apoio as atividades de 
polícia ostensiva e de preservação da ordem pública, no Município de São 
Paulo. 

Artigo 8" - Ao Comando de Policiamento Metropolitano (CPM) 
subordinam-se : 

I - Comando de Policiamento de Área Metropolitana-6 (CPAIM-6). 
sediado em Santo André, responsável pela polícia ostensiva e pela preser- 
vação da ordem pública nos Municípios de Santo André, São Bemardo do 
Campo, São Caetano do Sul, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e 
Diadema, com as seguintes Unidades de Policiamento subordinadas: 

a) 6" Batalhão de Polícia Militar Metropolitano "Coronel PM Este- 
vam Nikoluk" (6" BPMIM - Cel PM Nikoluk), sediado em São Bemardo 
do Campo, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem 
pública em parte do Município de São Bernardo do Campo e no Município 
de São Caetano do Sul; 

b) 10" Batalhão de Polícia Militar Metropolitano "Coronel PM Ber- 
tholazzi" (10" BPMIM - Cel PM Bertholazzi), sediado em Santo André, 
responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública em 
parte do Município de Santo André; 
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c) 24" Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (24" BPMIM), se- 
diado em Diadema, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação 
da ordem pública no Município de Diadema; 

d) 30" Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (30" BPMJM), sedia- 
do em Mauá, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem 
pública nos Municípios de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra; 

e) 40" Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (40" BPMIM), sedia- 
do em São Bernardo do Campo, responsável pela polícia ostensiva e pela 
preservação da ordem pública em parte do Município de São Bernardo do 
Campo; 

f) 4 1 " Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (4 1 " BPMIM), sediado 
em Santo André, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública em parte do Município de Santo André. 

11 - Comando de Policiamento de Área Metropolitana-7 (CPAIM-7), 
sediado em Guarulhos, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação 
da ordem pública nos Municípios de Guarulhos, Arujá, Santa Isabel, Mogi 
das Cruzes, Suzano, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Sale- 
sópolis, Biritiba-Mirim, Guararema, Franco da Rocha, Francisco Morato, 
Caieiras, Cajamar e Mairiporã, com as seguintes Unidades de Policiamento 
subordinadas: 

a) 15" Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (1 5" BPMIM), se- 
diado em Guarulhos, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação 
da ordem pública em parte do Município de Guarulhos; 

b) 17" Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (1 7" BPMIM), sedia- 
do em Mogi das Cruzes, responsável pela polícia ostensiva e pela preser- 
vação da ordem pública nos Municípios de Mogi das Cruzes, Salesópolis, 
Biritiba-Mirim e Guararema; 

c) 26" Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (26" BPMIM), se- 
diado em Franco da Rocha, responsável pela polícia ostensiva e pela pre- 
servação da ordem pública nos Municípios de Franco da Rocha, Mairiporã, 
Cajamar, Caieiras e Francisco Morato; 
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d) 3 1" Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (31" BPMIM). se- 
diado em Guarulhos, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação 
da ordem pública em parte do Município de Guarulhos; 

e) 32" Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (32" BPMJM), sediado 
em Suzano, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem 
pública nos Municípios de Suzano, Ferraz de Vasconcelos e Poá; 

f) 35" Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (35" BPMIM), sediado 
em Itaquaquecetuba, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública nos Municípios de Itaquaquecetuba, Arujá e Santa Isabel; 

111 - Comando de Policiamento de Área Metropolitana-8 (CPAIM-X), 
sediado em Osasco, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação 
da ordem pública nos Municípios de Osasco, Barueri, Santana do Parna- 
íba, Pirapora do Bom Jesus, Jandira, Carapicuíba, Itapevi, Cotia, Vargem 
Grande Paulista, Taboão da Serra, Embu, Itapecerica da Serra, Juquitiba, 
Embu-Guaçu e São Lourenço da Serra, com as seguintes Unidades de Po- 
liciamento subordinadas: 

a) 14" Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (14" BPMIM), se- 
diado em Osasco, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública em parte do Município de Osasco; 

b) 20" Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (20" BPMIM), 
sediado em Barueri, responsável pela polícia ostensiva e pela preservaçiio 
da ordem pública nos Municípios de Barueri, Jandira, Itapevi, Santana do 
Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus; 

c) 25" Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (25" BPMIM), 
sediado em Itapecerica da Serra, responsável pela polícia ostensiva e pela 
preservação da ordem pública nos Municípios de Itapecerica da Serra, Ju- 
quitiba, Embu-Guaçu e São Lourenço da Serra; 

d) 33" Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (33" BPMIM), sedia- 
do em Carapicuíba, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação 
da ordem pública nos Municípios de Carapicuíba, Cotia e Vargem Grande 
Paulista; 
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e) 36" Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (36" BPMIM), se- 
diado em Embu, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública nos Municípios de Embu e Taboão da Serra; 

f) 42" Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (42" BPMM), sediado 
em Osasco, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem 
píiblica em parte do Município de Osasco. 

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

I - 1" Batalhão de Polícia Militar do Interior (1" BPMII), sediado em São 
José dos Campos, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública em parte da Região de Governo de São José dos Campos; 

I1 - 5" Batalhão de Polícia Militar do Interior "General Júlio Marcon- 
des Salgado" (5" BPMII - Gen. Salgado), sediado em Taubaté, responsável 
pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública na Região de 
Governo de Taubaté; 

I11 - 20" Batalhão de Polícia Militar do Interior "Coronel PM Edgard 
Pereira Armond" (20" BPMII - Cel PMArmond), sediado em São Sebastião, 
responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública na 
Região de Governo de Caraguatatuba; 

1V - 23" Batalhão de Polícia Militar do Interior (23" BPMII), sediado 
em Lorena, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem 
pública nas Regiões de Governo de Cruzeiro e Guaratinguetá; 

V - 41" Batalhão de Polícia Militar do Interior (41" BPMJI), sediado 
em Jacareí, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem 
pública em parte da Região de Governo de São José dos Campos; 

VI - 46" Batalhão de Polícia Militar do Interior (46" BPMII), sediado 
em São José dos Campos, responsável pela polícia ostensiva e pela preser- 
vação da ordem pública em parte da Região de Governo de São José dos 
Campos. 

Artigo 10 - Ao Comando de Policiamento do Interior-2 (CPI-2) su- 
bordinam-se as seguintes Unidades de Policiamento: 
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I - 8" Batalhão de Polícia Militar do Interior (8" BPMII), sediado em 
Campinas, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem 
pública em parte da Região de Governo de Campinas; 

I1 - 10" Batalhão de Polícia Militar do Interior (10" BPMII), sediado 
em Piracicaba, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública na Região de Governo de Piracicaba; 

I11 - 11" Batalhão de Polícia Militar do Interior (1 1" BPMII), sediado 
em Jundiaí, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem 
pública em parte da Região de Governo de Jundiaí; 

IV - 19" Batalhão de Polícia Militar do Interior (19" BPMII), sediado 
em Americana, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública em parte da Região de Governo de Campinas; 

V - 24" Batalhão de Polícia Militar do Interior (24" BPMíI), sediado em 
São João da Boa Vista, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação 
da ordem pública na Região de Governo de São João da Boa Vista; 

VI - 26" Batalhão de Polícia Militar do Interior (26" BPMII), sediado 
em Mogi-Guaçu, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública em parte da Região de Governo de Campinas; 

VI1 - 34" Batalhão de Polícia Militar do Interior (34" BPMII), sediado 
em Bragança Paulista, responsável pela polícia ostensiva e pela preservaçiio 
da ordem pública na Região de Governo de Bragança Paulista; 

VI11 - 35" Batalhão de Polícia Militar do Interior (35" BPMII), sedia- 
do em Campinas, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública em parte da Região de Governo de Campinas; 

IX - 36" Batalhão de Polícia Militar do Interior (36" BPMII), sediado 
em Limeira, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem 
pública na Região de Governo de Limeira; 

X - 37" Batalhão de Polícia Militar do Interior "Coronel PM Sérgio 
Monaco" (37" BPMII - Cel PM Monaco), sediado em Rio Claro, responsável 
pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública na Região de 
Governo de Rio Claro: 
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XI - 47" Batalhão de Polícia Militar do Interior (47" BPMII), sediado 
em Campinas, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública em parte da Região de Governo de Campinas; 

XII - 48" Batalhão de Polícia Militar do Interior (48" BPMII), sediado 
em Sumaré, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem 
pública em parte da Região de Governo de Campinas; 

XIII - 49" Batalhão de Polícia Militar do Interior (49" BPMII), sediado 
em Jundiaí, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem 
pública em parte da Região de Governo de Jundiaí. 

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

I - 3" Batalhão de Polícia Militar do Interior "Coronel PM Carlos José 
Chiaramonte Spanó" (3" BPWI - Cel PM Spanó), sediado em Ribeirão Preto, 
responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública em 
parte da Região de Governo de Ribeirão Preto; 

I1 - 13" Batalhão de Policia Militar do Interior (13" BPMII), sediado 
em Araraquara, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública na Região de Governo de Araraquara; 

I11 - 15" Batalhão de Polícia Militar do Interior "Coronel PM Antônio 
Batista da Luz" (1 5" BPMII - Cel PM Batista da Luz), sediado em Franca, 
responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública nas 
Regiões de Governo de Franca e de São Joaquim da Barra; 

IV - 33" Batalhão de Polícia Militar do Interior (33" BPMII), sediado 
em Barretos, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem 
pública na Região de Governo de Barretos; 

V - 38" Batalhão de Polícia Militar do Interior (38" BPMII), sediado 
em São Carlos, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública na Região de Governo de São Carlos; 

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

I - 4" Batalhão de Polícia Militar do Interior (4" BPMII), sediado em 
Bauru, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem 
pública na Região de Governo de Bauru; 

I1 - 9" Batalhão de Polícia Militar do Interior (9" BPMII), sediado em 
Marília, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem 
pública nas Regiões de Governo de Marília e em parte da Região de Go- 
verno de Tupã; 

111 - 27" Batalhão de Polícia Militar do Interior (27" BPMII), sediado 
em Jaú, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem 
pública na Região de Governo de Jaú; 

TV - 3 1" Batalhão de Polícia Militar do Interior (3 1" BPMII), sediado 
em Ourinhos, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordern 
pública na Região de Governo de Ourinhos; 

V - 32" Batalhão de Polícia Militar do Interior (32" BPMII), sediado 
em Assis, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem 
pública na Região de Governo de Assis; 

VI - 44" Batalhão de Polícia Militar do Interior (44" BPMII), sediado 
em Lins, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordern 
pública na Região de Governo de Lins. 

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

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

11 - 16" Batalhão de Polícia Militar do Interior (16" BPMII), sediado 
em Fernandópolis, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação 
da ordem pública nas Regiões de Governo de Fernandópolis, Jales e Vo- 
tuporanga; 
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111 - 17" Batalhão de Polícia Militar do Interior ( I  7" BPMII), sediado 
em São José do Rio Preto, responsável pela polícia ostensiva e pela preser- 
vação da ordem pública na Região de Governo de São José do Rio Preto; 

IV - 28" Batalhão de Polícia Militar do Interior (28" BPMII), sediado 
em Andradina, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública na Região de Governo de Andradina; 

V - 30" Batalhão de Polícia Militar do Interior (30" BPMII), sediado 
em Catanduva, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública na Região de Governo de Catanduva. 

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

I - 6" Batalhão de Polícia Militar do Interior "Tenente Coronel PM 
Pedro Arbues" (6" BPMII - Ten Cel PM Pedro Arbues), sediado em Santos, 
respoilsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública em 
parte da Região de Governo de Santos; 

I1 - 14" Batalhão de Polícia Militar do Interior "Capitão PM Alberto 
Mendes Junior" (14" BPMII - Cap PM Mendes Junior), sediado em Registro, 
responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública em 
parte da Região de Governo de Registro; 

I11 - 2 1" Batalhão de Polícia Militar do Interior (2 1" BPMII), sediado 
em Guarujá, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem 
pública em parte da Região de Governo de Santos; 

IV - 29" Batalhão de Polícia Militar do Interior (29" BPMII), sediado 
em Mongaguá, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública em parte da Região de Governo de Santos e em parte da 
Região de Governo de Registro; 

V - 39" Batalhão de Polícia Militar do Interior "João Ramalho" (39" 
BPMII - João Ramalho), sediado em São Vicente, responsável pela polícia 
ostensiva e pela preservação da ordem pública em parte da Região de Go- 
verno de Santos; 
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VI - 45" Batalhão de Polícia Militar do Interior (45" BPMII), sediatlo 
em Praia Grande, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação tia 
ordem pública em parte da Região de Governo de Saiitos. 

Artigo 15 - Ao Comando de Policiamento do Interior-7 (CPI-7) sii- 
bordinam-se as seguintes Unidades de Policiamento: 

I - 7" Batalhão de Polícia Militar do Interior "Cel PM Pedro Dias de 
Canipos" (7" BPMII - Cel PM Pedro Dias de Campos), sediado em Sorocabu, 
responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública em 
parte da Região de Governo de Sorocaba; 

I1 - 12" Batalhão de Polícia Militar do Interior (12" BPMII), sediado 
em Botucatu, respoi~sável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem 
pública nas Regiões de Governo de Botucatu e Avaré; 

111 - 22" Batalhão de Polícia Militar do Interior (22" BPMII), sediado 
em Itapetininga, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública nas Regiões de Governo de Itapetininga e Itapeva; 

IV - 40" Batalhão de Polícia Militar do Interior (40" BPMII), sediado 
em Votorantim, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública em parte da Região de Governo de Sorocaba; 

V - 50" Batalhão de Polícia Militar do Interior (50" BPMII), sediado 
em Iiu, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordeni 
pública em parte da Região de Governo de Sorocaba. 

Artigo 16 - Ao Comando de Policiamento do Interior-8 (CPI-8) su- 
bordinam-se as seguintes Unidades de Policiamento: 

I - 18" Batalhão de Polícia Militar do Interior (1 8" BPMII), sediado em 
Presidente Prudente, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação 
da ordem pública em parte da Região de Governo de Presidente Prudente 
e em parte da Região de Governo de Tupã; 

I1 - 25" Batalhão de Polícia Militar do Interior (25" BPMII), sediado 
em Dracena, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem 
pública nas Regiões de Governo de Dracena e de Adamantina; 
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I11 - 42" Batalhão de Polícia Militar do Interior (42" BPM/I), sediado 
em Presidente Venceslau, responsável pela polícia ostensiva e pela pre- 
servação da ordem pública em parte da Região de Governo de Presidente 
Prudente. 

Artigo 17 - Ao Comando do Corpo de Bombeiros (CCB), sediado na 
Capital, subordinam-se: 

I - Comando de Bombeiros Metropolitano (CBM), sediado na Região 
Metropolitana da Grande São Paulo, com as seguintes Unidades Operacio- 
nais de Bonibeiros subordinadas: 

a) 1" Grupamento de Bombeiros (1" GB), sediado na Capital; 
b) 2" Grupamento de Bombeiros (2" GB), sediado na Capital; 
c) 3" Grupamento de Bombeiros (3" GB), sediado na Capital; 
d) 4" Grupamento de Bombeiros (4" GB), sediado na Capital; 
e) 5" Grupamento de Bombeiros (5" GB), sediado em Guarulhos; 
f) 8" Grupamento de Bombeiros (8" GB), sediado em Santo André; 
g) 18" Grupamento de Bonibeiros (1 8" GB), sediado em Barueri; 
I1 - 6" Grupamento de Bombeiros (6" GB), sediado em Santos; 
I11 - 7" Grupamento de Bombeiros (7" GB), sediado em Campinas; 
IV - 9" Grupamento de Bombeiros (9" GB), sediado em Ribeirão 

Preto; 
V - 10" Grupamento de Bombeiros (1 0" GB), sediado em Marília; 
VI - 11" Grupamento de Bombeiros (1 1" GB), sediado em São José 

dos Campos; 
VI1 - 12" Grupamento de Bombeiros (12" GB), sediado em Bauru; 
VI11 - 13" Grupamento de Bombeiros (13" GB), sediado em São José 

do Rio Preto; 
IX - 14" Grupamento de Bombeiros (14" GB), sediado em Presidente 

Prudente; 
X - 15" Grupamento de Bombeiros (15" GB), sediado em Sorocaba; 
XI - 16" Grupamento de Bombeiros (1 6" GB), sediado em Piracicaba; 
XII - 17" Grupamento de Bombeiros (17" GB), sediado em Guarujá. 
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8 1 O - O CBM é responsável pelo planejamento, coordenação, controle 
e apoio das atividades técnicas, de logística, operacional e administrativa 
dos Grupamentos de Bombeiros da Região Metropolitana da Grande São 
Paulo, no que concerne ao Corpo de Bombeiros. 

8 2" - Os GB são responsáveis pela execução de atividades de defesa 
civil, de prevenção e extinção de incêndios e de busca e salvamento, alérn 
de outras definidas em lei, nas suas respectivas áreas de atuação. 

Artigo 18 - São Órgãos Especiais de Execução, sediados na Capital, 
subordinados ao Subcmt PM: 

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

I1 - Grupamento de Radiopatrulha Aérea da Polícia Militar "João 
Negrão" (GRPAe - "João Negrão"), sediado na Capital, responsável pelas 
missões de radiopatrulha com aeronaves no território estadual; 

I11 - Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv), sediado na Ca- 
pital, responsável pelas missões de policiamento de trânsito rodoviário nas 
rodovias estaduais; 

IV - Comando de Policiamento Ambienta1 (CPAmb), sediado na 
Capital, responsável pelas missões de policiamento do meio ambiente no 
território estadual. 

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

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

I1 - 2" Batalhão de Polícia de Choque (2" BPChq), sediado na Capi- 
tal, responsável, em todo o Estado, pela execução de ações de controle de 
distúrbios civis e de contra-guerrilha urbana e, supletivamente, de ações 
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de policiamento em eventos artísticos, culturais, desportivos e outros e de 
ações de policiamento motorizado; 

111 - 3" Batalhão de Polícia de Clioque (3" BPChq), sediado na Capi- 
tal, responsável, em todo o Estado, pela execução de ações de controle de 
distúrbios civis e de contra-guerrilha urbana e rural e, supletivamente, de 
ações de policiamento motorizado, de ações de policiamento com cães, de 
ações e operações táticas especiais; 

IV - Regimento de Polícia Montada "9 de Julho" (RPMon - 9 de Ju- 
lho), sediado na Capital, responsável, em todo o Estado, pela execução de 
ações de controle de distúrbios civis e de contra-guerrilha urbana e rural e, 
supletivamente, de ações de policiamento montado. 

Arligo 20 -Ao Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) subor- 
dinam-se as seguintes Unidades de Polician~ento: 

I - 1" Batalhão de Polícia Rodoviária (1" BPRv), sediado em São 
Bernardodo Campo; 

I1 - 2" Batalhão de Polícia Rodoviária "Tenente Coronel PM Levy 
Lenotti" (2" BPRv - Ten Cel PM Lenotti), sediado em Bauru; 

111 - 3" Batalhão de Polícia Rodoviária (3" BPRv), sediado em Ara- 
raquara; 

IV - 4" Batalhão de Polícia Rodoviária (4" BPRv), sediado em Jundiaí. 
Parágrafo Único - Os BPRv são responsáveis pela polícia ostensiva e pre- 
servação da ordem pública em ações de policiamento de trânsito rodoviário, 
nas suas respectivas áreas de atuação. 

Artigo 21 - Ao Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb) su- 
bordinam-se as seguintes Unidades de Policiamento: 

I - 1" Batalhão de Polícia Ambiental (1" BPAmb), sediado na 
Capital; 

I1 - 2" Batalhão de Polícia Ambiental (2" BPAmb), sediado em 
Birigui; 

111 - 3" Batalhão de Polícia Ambiental (3" BPAmb), sediado em 
Guaruj á; 
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IV - 4" Batalhão de Polícia Ambienta1 (4" BPAmb), sediado em São 
José do Rio Preto. 

Parágrafo único - Os BPAmb são responsáveis pela polícia ostensiva 
e preservação da ordem pública em ações de policiamento relacionadas com 
a salvaguarda dos recursos naturais do Estado e pela prevenção e repressão 
das infrações cometidas contra o meio-ambiente, nas suas respectivas áreas 
de atuação. 

CAPITULO 11 
Disposições Gerais 

Artigo 22 -A distribuição pormenorizada do efetivo e o detalhamento 
das áreas de atuação das Organizações Policiais Militares (OPM) serão 
estabelecidas, em Portaria, pelo Comandante Geral da Polícia Militar, por 
meio de Quadros Particulares de Organização (QPO), respeitado o Quadro 
de Organização de que trata o artigo 54 da Lei no 6 16, de 17 de dezembro 
de 1974. 

Artigo 23 - O efetivo necessário ao preenchimento dos cargos e fun- 
ções da Casa Militar do Gabinete do Governador, previstos em legislação 
específica, será estabelecido pelo Comandante Geral da Polícia Militar, por 
Portaria, em Quadros Particulares de Organização (QPO). 

Artigo 24 - Serão estabelecidos pelo Comandante Geral da Polícia 
Militar, por Portaria, em Quadros Particulares de Organização, o efetivo 
necessário para prestar assessoria policial militar estritamente aos seguintes 
órgãos públicos: 

I - Assembléia Legislativa; 
I1 - Tribunal de Justiça; 
I11 - Tribunal de Justiça Militar; 
IV - Tribunal de Contas do Estado; 
V - Procuradoria Geral de Justiça; 
VI - Secretaria da Segurança Pública; 
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VI1 - Secretaria da Administração Penitenciária; 
VI11 - Prefeitura do Município de São Paulo; 
IX - Câmara Municipal de São Paulo. 
Artigo 25 - Os Coronéis PM que exercerem função de comando, 

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

Artigo 26 - O Comandante Geral da Polícia Militar conta com uma 
Consultoria Jurídica (CJ), órgão da Procuradoria Geral do Estado, a qual 
cabe a execução da advocacia consultiva do Estado, no âmbito da Polícia 
Militar. 

Artigo 27 - O efetivo da Polícia Militar do Estado de São Paulo fica 
distribuído na conformidade do Quadro de Organização (QO) constante do 
Anexo, que faz parte integrante deste decreto. 

Artigo 28 - Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, 
ficando revogadas as disposições em contrário, em especial: 

I - o Decreto no 44.447, de 24 de novembro de 1999; 
I1 - o Decreto no 44.929, de 26 de maio de 2000; 
111 - o Decreto no 46.263, de 9 de novembro de 2001; 
IV - o Decreto no 46.520, de 28 de janeiro de 2002; 
V - o Decreto no 47.204, de 14 de outubro de 2002; 
VI - o Decreto no 47.388, de 2 de dezembro de 2002; 
VI1 - o Decreto no 47.851, de 30 de maio de 2003; e 
VI11 - o Decreto no 48.258, de 25 de novembro de 2003. 

Palácio dos Bandeirantes, 15 de dezembro de 2004 
GERALDO ALCKMIN 
Saulo de Castro Abreu Filho 
Secretário da Segurança Pública 
Arnaldo Madeira 
Secretário-Chefe da Casa Civil 
Publicado na Casa Civil, aos 15 de dezembro de 2004. 
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ANEXO 
a que se refere o artigo 27 do Decreto no 49.248, de 15 de dezembro de 2004 

QUADRO DE ORGANIZAÇÃO 

Publicado no DOE no 236, de 16 de dezembro de 2004. 

1 OFICIAIS I PRAÇAS 1 TOTAL 
QUADROS E QUALIFICAÇOES 

Obs. : QOS está integrado por: 1 Cel; 
8 TCel; 31 Maj; 71 Cap; 350 1" Ten 

;RUPO DE ORGÃOS 

jrgãos de Direção e de Apoio e 
issessoria Policial-Militar 
Irgãos de Execuçáo 
Es~eciais  de Execucão 

:asa Militar do Gabinete do 
:overnador 

TOTAL GERAL 

I I 

QOPM ou QOPF 

Cel 

19 

35 

55 

OUTROS 

TCel 

41 

145 

I 1  

187 

QOS 

306 

151 

1 4  

461 

Cel 

O 

O 

O 

Maj 

76 

221 

302 

TCel 

1 

O 

0 

1 

SOMA 

1148 

3944 

52 

5144 

Ten 

134 

276 

411 

Maj 

20 

O 

O 1  

20 

Cap 

194 

679 

5 1 7 2 2 0  

890 

Cap 

16 

28 

45 

Especiais 

Ten 

341 

2409 

2772 

Of 

10 

340 

O 

350 

QPPM ou QPPF 

AI 0 f  

1200 

O 

O 

1200 

SteniSgt 

1734 

11444 

88 

13266 
- 

SOMA 

~b 

990 

11176 

66 

12232 

2383 

58328 

153 

60864 

6317 

81288 

307 

87912 

7465 

85232 

359 

93056 



i. BESOLUÇÃO SAP - 69, DE 20 DE MAIO DE 2004. 

Institui nas unidades prisionais da Secr.etaria da Administração 
Penitenciária, o Grupo de Intervenção Rápida - GIR. 

O Secretário da Administração Penitenciária, considerando o 
crescimento da população carcerária e de unidades prisionais sob a 
administração desta Pasta, a necessidade de ação preventiva e resposta 
rápida diante de atos de insubordinação dos presos, que possam conduzir a 
um episódio de maior proporção ou com efeito maléfico sobre a disciplina 
e ordem do estabelecimento prisional, resolve: 

Artigo 1" - Instituir o Grupo de Intervenção Rápida - GIR, no 
Centro de Detenção Provisória - Chácara Belém I, Centro de Progressão 
Penitenciária "Dr. Edgard Magalhães Noronha" de Tremembé, Centro 
de Progressão Penitenciária "Dr. Rubens Aleixo Sandim" de Mongaguá, 
Centro de Progressão Penitenciária de Sorocaba, Penitenciária I1 
de Itirapina, Penitenciária I de Avaré, Penitenciária de Presidente 
Bernardes, Penitenciária de Lucélia e de outras unidades designadas pela 
Administração. 

Artigo 2" - O Grupo de Intervenção Rápida - GIR, atuará, mediante 
autorização do Coordenador da respectiva região, em ações de risco como 
revistas em celas a procura de armas, celulares ou túneis, remoção interna 
de presos, combate a início de revoltas e tentativas de fugas. 

Parágrafo único -A atuação do GIR será pautada pelo uso escalonado 
de força, de maneira estritamente não letal, com técnicas próprias e 
equipamentos desenvolvidos especificamente para esse fim. 

Artigo 3" - O GIR será composto por vinte e seis (26) agentes de 
segurança penitenciária divididos em turnos, classificados na unidade 
prisional, que tenham cumprido o estágio probatório, não apresentem 
registro de falta funcional de natureza grave e que demonstrem aptidão 
para o desempenho da atividade. 
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tj 1" - A indicação dos membros será feita pelo Diretor Técnico ao 
Coordenador Regional que, concordando, encaminhará ao Gabinete do 
Secretário, para inscrição no curso de formação. 

tj 2" - O comando do GIR é de competência exclusiva do Diretor 
Técnico da unidade prisional. 

Artigo 4" - O curso de formação será ministrado por técnicos, 
designados pela Administração dentre os funcionários da Pasta e/ou 
mediante termo de cooperação com outros órgãos do Estado. 

tj 1" - A Escola de Administração Penitenciária providenciará suporte 
técnico e administrativo para a realização do curso. 

tj 2" - A Assessoria Técnica de Gabinete acompanhará o desenvolvi- 
mento do curso de formação e fornecerá suporte técnico, quando houver 
necessidade, bem como, poderá solicitar apoio de outros setores/departa- 
mentos, se achar necessário. 

Artigo 5" - A designação dos componentes do GIR será feita por ato 
da administração, mediante comprovação de aproveitamento no curso de 
formação. 

Artigo 6" - O GIR será dotado de uniforme próprio e equipamentos 
de contenção não letal e proteção individual. 

Parágrafo único - O emprego do uniforme e equipamento está 
vinculado a atuação prevista no art. 2" da presente resolução. 

Artigo 7" -A existência ou ação preliminar do GIR não elide a atuação 
da Polícia Militar do Estado de São Paulo, se ela se mostrar necessária para 
sobrepujar a ocorrência. 

Parágrafo Único - Havendo a intervenção da Polícia Militar, o GIR 
retirará seu efetivo. 

Artigo 8" - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

(Publicado no DOE no 096, de 21 de maio de 2004) 
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a. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS No 15.558 - SP 
(200410006328-1) 

RELATOR: MIN. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA 
RECORRENTE: EURO BENTO MACIEL FILHO 
ADVOGADO: EURO BENTO MACIEL FILHO 
RECORRID0:TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO 
PACIENTE: JAIR FACCA JÚNIOR (PRESO) 

EMENTA 

RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL 
PENAL. INTERROGATORIO REALIZADO POR MEIO DE SISTEMA 
DE VÍDEOCONFERÊNCIA OU TELEAUDIÊNCIA EM REAL 
TIME. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE, PARA CUJO 
RECONHECIMENTO FAZ-SE NECESSÁRIA A OCORRÊNCIA DE 
EFETIVO PREJUIZO, NÃO DEMONSTRADO, NO CASO. 

Recurso desprovido 

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 
indicadas, acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de 
Justiça: "A Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso." Os 
Srs. Ministros Felix Fischer, Gilson Dipp, Laurita Vaz e Arnaldo Esteves 
Lima votaram com o Ministro Relator. 

Brasília (DF), 14 de setembro de 2004 (Data do julgamento) 

MINISTRO JOSÉ ARNALDO DA FONSECA 
Relator 
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O EXMO. SR. MINISTRO JOSÉ ARNALDO DA FONSECA (Relator): 

Adoto como relatório a parte expositiva do parecer ministerial, à fl.118, 
verbis: 

"Trata-se de recurso ordinário interposto contra a decisão da I "  
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo qut., 
por votação unânime, denegou a ordem de haheas corpus no 428.580-3/#- 
00, impetrada em favor do paciente JAIR FACCA JUNIOR, denunciado 
com outros co-réus pela prática do crime previsto no art. 280, 5 único do 
Código Penal c/c art. 8O caput da lei n O 8.072/90, em que se pleiteava a 
decretação de nulidade do processo apartir da ausência de instrução. 

Nas razões do presente recurso @S. 04/06), o recorrente sustenta qlre 
o haveria ilegalidade no processo, vez que a audiência de instrução teria 
sido realizada, em 22.05.2003, através do sistema de video-conferência. 
Aduz que tal.forma procedimental viola os princkios constitucionais da 
legalidade, do devido processo legal e da legalidade, do devido processo 
legal e da ampla defesa". 

Admitido na origem, vieram estes autos a esta Corte. 
Opina a Subprocuradoria-Gera1 da República pelo desprovimento do 
recurso. 
É o relatório. 

VOTO 

O EXMO. SR. MINISTRO JOSÉ ARNALDO DA FONSECA (Relator): 

Ao se pronunciar pelo desprovimento do recurso, asseverou a il. 
Subprocuradora-Geral da República, Df' Lindora Maria Araújo, as fls. 
1181120, verbis: 
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"A realização de audiência por meio de video-conferência, em tese, não 
traz qualquer prejuizo à defesa do paciente, conforme já decidiu este E. 
STJ em acórdão assim ementado: 

"RECURSO DE "HABEAS-CORPUS". PROCESSUAL PENAL. 
INTERROGATORIO FEITO VIA SISTEM CONFERÊNCIA 
EM "REAL TIME". INEXSTINDO A DEMONSTRAÇÃO DE 
PREJUÍZO, O ATO REPROCHADO NÃO PODE SER ANULADO, 
"EX VI" ART 563 DO CPPI RECURSO DESPROVIDO. " 
(RHC no 6.272/St julgado em 03/04/1997, 5" Turma, Rel. Min. 
FELIX FISCHER) 

É importante analisar se, in concreto, houve efeito prejuizo à defesa, a 
merecer reparo pela via do habeas corpus. Como é cediço, o sistema 
de nulidades adotado no ordenamento patrio exige a demonstração de 
prejuizo, decorrência do principio pas de mullité sans grieJI previsto 
expressamente no art. 563 do CPP 

A realização de audiência por vídeo-conferência permite contato visual e 
em tempo real entre todas as partes envolvidas no processo: juiz da causa, 
acusado, defensoc órgão de acusação, vitimas e testemunhas. 
Como bem assentado no parecer do Parquet paulista, às jls. 61/65, "a 
percepção cognitiva obtida no sistema de teleaudiência é a mesma 
auferida na forma usual de realização de audiência com a presença 
fisica das partes". 

Ademais, o juizo recorrido cercou-se de cautelas concretas para a 
realização dessa modalidade de audiência, assegurando ao defensor a 
possibilidade de se comunicar com o acusado a qualquer momento (por 
meio de linha telefônica privativa), bem como permitindo a presença de 
um defensor na sala de audiência e outro, na sala do presídio. 
Este correto aparelhamento que existe no Tribunal de Justiça de São 
Paulo foi detalhado no julgamento do habeas corpus n O 41 0.640.3/6 pela 
3" Câmara Criminal daquela corte, litteris: 
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",Va 'videoconferência' em causa, o paciente e os co-réus sempre 
tiveram a possibilidade de contato e diálogo, a qzralquer momento, com 
seus advogados. Para tanto, instalados 'links privativos ('linhas exclusivas 
que garantem a conversa reservada'-JES. 41). Alem disso, propiciadas, é 
claro, a reciproca visão e audição dos acontecimentos e desenvolvimento 
da audiência, ainda com facultada gravação em 'compact-disc 'que pode 
ser anexado aos autos para qualquer eventual consulta. 

Nas salas especiais dos diversos estabelecimentos onde se 
encontravam o paciente e os co-réus, equipamentos de imagem, escuta 
perfeita dos depoimentos e canal de áudio reservado para comunicação 
com Defensores. Para que se tenha noção completa e exata da perfeição 
do sistema que, assegurando a ampla defesa e o contraditório, agiliza o 
andamento dos feitos e permite prestação jurisdicional pronta, conforme 
as mais prementes necessidades sociais, é conveniente a leitura atenta do 
termo de assentada em teleaudiência e o termo de apresentação dos réus 
presos @S. 61/66). 

Bem a rigov, o paciente e os co-réus encontravam-se numa verdadeira 
extensão da própria sala de audiências, de tudo participando e 
acompanhando, com a mais completa possibilidade de contato verbal com 
seus advogados. 

Não existe, portanto, nenhuma nulidade. Finalmente, encontrou-se 
um sistema de teleaudiência ou videoconfevência que harmonizou as 
exigências da ampla defesa e do contraditório com celeridade, segurança 
e presteza na produção da prova e com a prolação das sentenças". 

Na declaração de seu voto no julgamento do habeas corpus impetrado 
em favor do paciente junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo (autos 
no 428.580-3/8-00), o Des. PÉRICLES PIZA deixou claro que "r. ..] a 
audiência aqui realizada o foi com participação dos Advogados, 'com som 
e imagem real time', observado, portanto, o contato visual e auditivo de 
todos os participantes do ato, audiência realizada por vídeo conferência, 
resguardada, portanto, a efetividade da amplitude de defesa, assegurada 
na Carta Magna" @s 77). 
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É facilperceber que, conforme termo de assentada juntado no apenso @S. 
1022/1023 - numeração dos autos originais), as circunstâncias concretas 
de realização da audiência eram favoraveis a defesa, sendo certo que 
os presos tiveram acesso a canal de audio para comunicação com seus 
advogados na sala de audiências do Juizo". 

Com efeito, o processo penal adota o principio pas de nullité sans grieJI 
pelo qual não se declara nulidade sem a ocorrência de prejuízo, ou quando 
o ato processual não houver influído na apuração da verdade substancial, 
ou na decisão da causa (art. 563, CPP). 

Assim, não demonstrada a ocorrência de prejuízo efetivo a defesa, não há 
qualquer ilegalidade a ser reparada pela via do ~ ~ v i t .  

A propósito, ressaltou o Ministro Vicente Leal, ao relatar o RHC 8742lSP: 

"Em tema de nulidade no processo penal, as vigas mestras do sistema 
assentam-se nas seguintes assertivas: (a) ao arguir-se nulidades. dever-se- 
a indicar. de modo obietivo os ~reiuízos corresoondentes, com influência 
na apuração da verdade substancial e reflexo na decisão da causa (CPE 
art. 566): (b) em principio, as nulidades consideram-se sanadas se não 
forem arguidas no tempo oportuno, por inércia da parte". 

Com esses fundamentos, nego provimento ao recurso. 

É o meu voto. 
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO 
QUINTA TURMA 

Numero Registro: 2004/0006328-1 
RHC 15558/SP 
MATÉRIA CRIMINAL 
Números Origem: 4285 803 895962002 

EM MESA JULGADO: 14/09/2004 

Relator 
Exmo. Sr. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA 

Presidenta da Sessão 
Exma. Sra. Ministra LAURITA VAZ 

Subprocurador-Geral da Republica 
Exmo Sr. Dr. JOSÉ EDUARDO DE SANTANA 

Secretário 
Bel. LAURO ROCHA REIS 

RECORRENTE: EURO BENTO MACIEL FILHO 
ADVOGADO: EURO BENTO MACIEL FILHO 
RECORRIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO 
PACIENTE: JAIR FACCA JÚNIOR (PRESO) 

ASSUNTO: Penal - Crimes contra a Paz Pública (art. 286 a 288) - 
Quadrilha ou Bando (art. 288) 

Revista A FORÇA POLICIAL São Paulo no 45 jan/fev/mar 2005 116 



Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em 
epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: 

"A Turma por unanimidade, negou provimento ao recurso". 

Os Srs. Ministros Felix Fischer, Gilson Dipp, Laurita Vaz e h a l d o  
Esteves Lima votaram com o Sr. Ministro Relator. 

O referido é verdade. Dou fé. 

Brasília, 14 de setembro de 2004. 

LAURO ROCHA REIS 
Secretário 
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b. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

MANDADO DE SEGURANÇA No 105.650-011 - SÃO PAULO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE 
SEGURANÇAnO 105.650-0/1-00, da Comarca de SÃO PAULO, em que são 
impetrantes CELSO DONATO FRANCO e OUTROS, sendo impetrados 
o GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO e OUTRO: 

ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo, por votação unânime, rejeitar a matéria preliminar e denegar a 
segurança, de conformidade com o relatório e voto do Relator, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 

Participaram do julgamento os Desembargadores LUIZ TAMBARA 
(Presidente, sem voto), NIGRO CONCEIÇÃO, VISEU JÚNIoR, GENTIL 
LEITE, JOSÉ CARDINALE, DENSER DE sÁ, MOHAMED AMARO, 
FLÁVIO PINHEIRO, S~NÉSIO DE SOUZA, THEODORO GUIMARÃES, 
MENEZES GOMES, OLAVO SILVEIRA, PAULO FRANCO, RUY 
CAMILO, OLIVEIRA RIBEIRO, PASSOS DE FREITAS, MARCO 
CÉSAR, MUNHOZ SOARES, WALTER DE ALMEIDA GUILHERME, 
LAERTE NORDI, SOUSA LIMA e ALFREDO MIGLIORE. 

São Paulo, 17 de março de 2004. 

LUIZ TÂMBARA 
Presidente 

BARBOSA PEREIRA 
Relator 
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VOTO No 16.817 

MANDADO DE SEGURANÇA No 105.650-0/1-00 
COMARCA: SÃO PAULO 
IMPETRANTES: CELSO DONATO FRANCO E OUTROS 
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO E 
OUTRO 

Mandado de Segurança - Via inadequada - Lei de efeitos concretos 
- Violação de direito subjetivo -Possibilidade de impetração -Preliminar 
rejeitada. 

"a lei, por ter vigência imediata, não perde o seu caráter próprio 
de instrumento normativo, transformando-se em ato administrativo 
suscetivel de controle judicial através de mandado de segurança" (RTJ, 
vol. 111/184) 

Ilegitimidade de parte - Governador do Estado - Não ocorreiícia 
- Preliminar rejeitada. 

Mandado de Segurança - GratiJicação de Atividade de Policia 
concedida ao pessoal da ativa - Pretensão pelos inativos - impossibilidade 
- Ordem denegada. 

Mandado de Segurança impetrado por Celso Donato Franco, Cláudio 
Fernando Mantovani, Sebastião Roberto Martins e Valério Rossato, em 
face do Governador do Estado de São Paulo e do Ilmo. Sr. Diretor do 
Departamento de Despesa de Pessoal de Estado da Secretaria dos Negócios 
da Fazenda pretendendo o pagamento da gratificação de R$100,00 prevista 
na Lei Complementar 5112000 que passou a ser paga para os militares 
que se encontram na ativa, como parte integrante da proposta do Governo 
Estadual de "combate a violência" e da qual os inativos e pensionistas 
foram excluídos. Alegam ser ilegal a exclusão, porque o artigo 4", em seus 
Sg 4" e 5", da Constituição da República, bem como a art. 126, 4" da 
Constituição Estadual, proíbem tal exclusão. 
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Alegam, ainda, que o artigo 232, da lei 10.261168 (Estatuto do 
Funcionário Público) prevê a extensão do vencimento ou remuneração de 
vantagens recebidas pelo funcionário da ativa ao provento do aposentado, 
na mesma proporção. 

Requerem, a concessão para, em primeiro lugar e liminarmente, seja 
feito opagamentodagratificaçãodeR$ 1 00,OOprevistanaLei Complementar 
5 V2000 para todos os policiais aposentados e os dependentes dos mesmos, 
que figuram no pólo ativo desta ação e, em segundo lugar, seja declarada 
a ilegalidade do pagamento de quaisquer gratificações, benefícios ou 
vantagens que sejam exclusivas para os Delegados de Polícia da ativa. 

A liminar não foi concedida pelo Eminente Desembargador Nigro 
Conceição, Presidente deste Tribunal de Justiça, às fls. 22. 

Em informações prestadas as fls. 29/33, o Diretor de Departamento 
de Despesa de Pessoal da Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda, 
alegou, preliminarmente, que o texto constitucional trazido pelos 
impetrantes, foi revogado pela Emenda Constitucional.l no 20/98. 

Também em preliminar alega a sua ilegitimidade passiva porque 
não determinou, nem praticou ou deixou de praticar os atos descritos na 
inicial. 

No mérito, alega que a Lei Complementar 873, de 27 de junho de 
2000, instituiu a Gratificação por Atividade de Polícia (GAP) e dispôs, no 
artigo 1 O: 

"Fica instituida Gratificação por Atividades de Polícia - GAe de 
valor correspondente a R$ 100,OO (cem reais), aos servidores em efetivo 
exercicio, integrantes das carreiras das Policias Civil e Milital; de que 
trata o artigo 2" da lei Complementar no 731, de 25 de outubro de 1993. " 

Por sua vez, o Governador do Estado de São Paulo, em suas 
informações de fls. 42/56, preliminarmente, alega também sua ilegitimidade 
passiva, bem como a inadequação da via eleita, por se tratar de impetração 
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contra lei em tese e, no mérito, ausência de direito ao recebimento da 
gratificação porque sem base jurídica. 

Em seu parecer de fls. 58/73, o douto Procurador de Justiça, opinou 
pela carência da ação quanto ao primeiro pedido, a exclusão do Sr. Diretor 
do pólo passivo e a denegação da ordem quanto ao recebimento da 
gratificação. 

Quanto a preliminar de inadequação da via eleita por se tratar de lei 
em tese, é rejeitada para o que fica adotada a argumentação do parecer 
prestado pela Procuradora de Justiça Ana de Lourdes Coutinho Silva Pistilli 
e pela Promotora de Justiça Carmen Beatriz A. U. Selingardi Guardia. 

A questão dos autos refere-se a Gratificação por Atividade Policial 
GAP instituída no artigo I", da Lei Complementar Estadual n. 873, de 27 
de junho de 2000, em favor dos servidores das Polícias Militar e Civil, em 
efetivo exercício. 

Conforme constou do parecer, as normas em tese, qualificadas 
pelo tríplice atributo da generalidade, impessoalidade e abstração, não 
se submetem ao controle do Poder Judiciário por meio de mandado de 
segurança. Sobre o tema, Hely Lopes Meirelles, em sua obra, "Mandado 
de Segurança...", 14" edição, ed. Malheiros, págs. 28/29, cita decisão 
proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Mandado de 
Segurança 22.132, j. 2 1/08/96, relatado pelo "Ministro Carlos Velloso. 
Reiterando o teor da súmula 266, o Pretório Excelso patenteia que o 
'remédio constitucional do mandado de segurança não pode ser utilizado, 
sob pena de grave disfunção jurídico-processual e de comprometimento de 
sua alta finalidade institucional como instrumento de controle normativo 
abstrato de legalidade dos atos regulamentares. Este sistema de tutela 
concentrada da legalidade inexiste em nosso ordenamento jurídico, o qual, 
ao contrário do modelo consagrado pela Constituição de Portugal, não 
prevê a possibilidade de fiscalização in abstrato, da mera legalidade de 
normas jurídicas secundárias' (RTJ, vol. 158/106)." 
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Em contrapartida, sendo admitida ação mandamental contra lei de 
efeitos concretos, isto é, aquela que, no dizer de Alfredo Buzaid, "tem, 
na realidade, corpo de lei e alma de ato administrativo" ("Do mandado 
de segurança", 1989, Saraiva, vol. I, pág. 129). Ou seja, traz em si 
mesmo os resultados específicos pretendidos, independendo de outro 
ato administrativo qualquer para definir mudança de situação de direito 
individual. Mesmo sem perder o caráter normativo, transformando- 
se em ato administrativo concretamente violador de direito subjetivo. 
Suscetível de controle através do writ. Vale dizer, a singela existência 
de tal lei, limitando o exercício do direito individual, faz-se propícia ao 
aparecimento da lesão (a prática do ato lesivo confundindo-se com a 
eficácia, abstraídas quaisquer outras providências). Daí, a admissibilidade 
do mandamus consagrada na jurisprudência, "em caráter excepcional, se 
ocorre a eficácia concreta, direta e imediata da norma contra a qual se 
impetra a ordem; e não há outro remédio eficaz para obviar-lhe os efeitos" 
(RTJ, vol. 113Í161 ). Em outras palavras, trata-se de caso em que "a lei, 
por ter vigência imediata, não perde o seu caráter próprio de instrumento 
normativo, transformando-se em ato administrativo suscetível de controle 
judicial através de mandado de segurança" (RTJ, vol. 11 11184). Sem que 
se olvide, no entanto, antiga advertência da Colenda Segunda Turma da 
Magna Corte, sempre enfatizada, consoante a qual, "não há como abonar 
uma interpretação abusivamente extensiva da Súmula no 266, mediante a 
qual se poderia frustrar todo e qualquer mandado de segurança preventivo'' 
(RTJ, 116Í283 e 1611156). 

O cabimento da segurança contra a lei, se esta produzir efeitos, 
independentemente de um ato administrativo intermediário, é, pois tese 
consagrada doutrinariamente (Sérgio Ferraz, "Mandado de Segurança", 
pág. 13, n. 4.4; Arnold Wald, "Do Mandado de Segurança na Prática 
Judiciária", pp. 140 e 141; Francisco Campos, "Parecer", in "RF", 155177; 
Henrique de Carvalho Simas, "Inconstitucionalidade da Lei e Mandado 
de Segurança", pp. 86 e 87; Lopes da Costa, "Direito Processual Civil 
Brasileiro", 2" ed., v. IV1422; Celso Antônio Bandeira de Mello, "Curso de 
Mandado de Segurança", obra coletiva, p. 17). 
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Ajurisprudência frisando, também, o cabimento da ação mandamental 
contra ato normativo de efeitos concretos e decisórios que exclui os 
servidores inativos filiados à entidade autora da incidência de gratificação 
prevista para aqueles em atividade (REsp 173878/AM, 5" T., j. 9/03/1999, 
DJ 19/04/1999, pág. 158, Rel. Min. Edson Vidigal). 

No caso dos autos, a lei promulgada pelo Governador do Estado de 
São Paulo teve efeito concreto e decisório. Insurgindo-se os autores contra 
omissão imputada ao Chefe do Executivo paulista, por não implantar, 
em favor dos servidores inativos, a Gratificação por Atividade Policial, 
Autoridade legítima, pois, para figurar no pólo passivo do writ (REsp 
173878/AM, idem). Constatado tratar-se de lei, cujo art. 1°, é norma 
jurídica apenas no sentido formal, uma vez que tem como conteúdo, 
atos administrativos concretos, não se aplicando, aqui, o enunciado da 
súmula 266. 

Conclusivamente, admissível o mandado de segurança, em caráter, 
diante da eficácia concreta, direta e imediata da norma. Devendo ser 
excluído da relação processual o Sr. Diretor do Departamento de Despesa 
de Pessoal de Estado da Secretaria dos Negócios da Fazenda. 

Impondo advertir, envolvendo o writ prestação de trato sucessivo, 
renovado vem o prazo decadencial, mês a mês (g.v., STJ, ROMS 13 684/ 
DF, DJ 25.02.2002, pág. 406, Rel. Min. Félix Fischer)."] 

Quanto ao mérito, constou do-parecer: 

" ... A Autoridade impetrada enfatiza não dispor o Poder Judiciário 
de função legislativa, estando impedido, portanto, de conceder a 
servidores preteridos, sob fundamento de isonomia, extensão de vantagens 
pecuniárias que foram exclusivamente outorgadas a outra categoria, por 
lei. Não se qualificando o mandado de segurança ..." como instrumento 
processualmente adequado a arguição da inconstitucionalidade da lei, 
por omissão parcial, quando, resultando esta da exclusão discriminatória 
de benefício de naturezapecuniária, vem o ato normativo estatal a ofender 
o principio da isonomia. A extensão jurisdicional, em favor dos servidores 
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preteridos, do beneficio pecuniário que lhes jòi indevidamente negado 
pelo legislador encontra obstáculo no principio da separação de poderes. 
A disciplina jurídica da remuneração devida aos agentes públicos em 
geral está sujeita ao principio da reserva legal absoluta. Esse postulado 
constitucional submete ao domínio normativo da lei formal, a veiculação 
das regras pertinentes ao instituto do estipêndio funciona/ O principio da 
divisão funcional do poder impede que, estando em plena vigência o ato 
legislativo, venham os Tribunais a ampliar-lhe o conteúdo normativo e a 
estender a sua eficácia jurídica a situações subjetivas nele não previstas, 
ainda que a pretexto de tornar efetiva a cláusula isonômica inscrita na 
Constituição". (RMS- 21662/DF, 1" T., j. 5/04/1994, DJ 20-05-94, pág. 
12248, Rel. Ministro Celso de Mello). 

Há que objetar, na esteira do Pretório Excelso, com a regra do art. 40, 
5 4", da Carta Federal, que auto-aplicável, "... serve de base para fazer-se 
a extensão por ele determinada, sem qualquer choque com a súmula 339 
que diz respeito à isonomia em que essa circunstância não ocorre. E, pela 
mesma razão, não ocorre ofensa aos princípios da separação dos Poderes 
e da estrita legalidade, porquanto, ao aplicar a norma constitucional auto- 
aplicável, não está o Judiciário exercitando função legislativa nem está 
deixando de dar observância à lei que, no caso, é a própria Constituição" 
(AGRAG- 185106/RJ, 1" S., j. 8/04/1997, DJ 15/08/97, pág. 37040, Rel. 
Min. Moreira Alves; no mesmo sentido, AGRAG 205181/RJ, 1" T., DJ 
9/04/99, pág 10; AGRAG 220506, RJ, 1" T., DJ 7/05/99, pág. 7; RE 234 
800/RJ, 1" T., DJ 2 1/05/99, pág. 26; AGRAG 235500/RJ, 1" T., DJ 5-1 1-99, 
pág. 7; AGRAG 241.8 10/RJ, 1" T., DJ 511 1/99, pág 14; AGRAG 244265/ 
RJ, 1" T., DJ 19/11/99, pág. 59; AGRAG 199109/RJ, 1" T., DJ, 5-05-00, 
pág. 22). 

Não obstante, inadmissível o pleito de genérica declaração de 
ilegalidade "... do pagamento de quaisquer gratificações, benefícios ou 
vantagens que sejam exclusivas para os Delegados de Polícia da ativa" 
(fls. 6). Induvidosamente, projetar-se no futuro para o questionamento de 
eventuais e indeterminados pagamentos aqueles servidores em atividade, 
importaria em conferir inadmitido caráter normativo a segurança. O writ 
pressupondo fatos concretos, reais, objetivos, determinados - já ocorridos 
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ou na iminência de ocorrer. Descabendo segurança que sem nenhum 
limite temporal, envolve número indeterminado de situações, omitindo 
todo e qualquer referencial probatório dos autos. Manifesta, ainda, a 
impossibilidade da detectada defesa de direitos alheios, proscrito do campo 
mandamental." 

Impossível, também, o pedido de pagamento imediato da Gratificação 
por Atividade Policial. 

Os servidores inativos têm una situação jurídica constituída 
definitivamente, corporificada anteriormente, a época da aposentadoria. 

Assim, é necessário observar a sistemática introduzida pela 
Constituição de 88, em relação à revisão dos proventos da aposentadoria. 

Durante a vigência da Constituição de 1969, manteve-se firme, não 
admitindo a equiparação de proventos a remuneração de servidores em 
atividade com base em legislação que genericamente o permitisse, salvo 
se o aumento fixado, não decorrente de desvalorização da moeda, fossc 
expressamente estendido aos inativos pela lei que o concedeu ou por outra 
que a ele especificamente dissesse respeito (RT, vols. 5551253, 5601234 e 
5711225; RTJ, vols. 1011868 e 9519141916). 

Essa situação deixou de prevalecer com a promulgação da 
Constituição da República de 1988, que previa a extensão aos inativos 
de "quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos 
servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação 
ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na 
forma da lei" (art. 40, par. 4", "in fine"). 

Comentando o dispositivo, Hely Lopes Meirelles, em sua obra 
"Direito Administrativo Brasileiro", 1" ed., Malheiros Edit., 1992, página 
388), em trecho trazido no parecer, advertia que "A intenção do texto legal 
é evitar que o aposentado sofra as conseqüências da desvalorização da 
moeda. Ora, essa desvalorização é um fato que atinge a ambos, ativo e 
inativo, na mesma proporção, de modo que não se atenderia ao mandamento 
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constitucional através de una revisão em bases inferiores às adotadas para 
o reajustamento da remuneração do pessoal da ativa ..." 

José Afonso da Silva, em seu Curso de Direito Constitucional 
Positivo, RT, 7" ed. 1991, pág. 581 diz que o dispositivo " ... cortando o vezo 
meio maroto de rever vencimentos de servidores na atividade por meio de 
alteração (transformação ou reclassificação) de sua escala de referências 
numéricas, elevando-as, de tal sorte que a melhoria não era extensiva aos 
inativos. Essas alterações agora 'beneficiam igualmente os aposentados". 

Continua o parecer transcrevendo comentários de outros autores e 
jurisprudência para, em seguida ressaltar que "A Emenda Constitucional 
n. 20, de 15 de dezembro de 1998, acrescentando o 5 8", ao art. 40, da 
CF, reproduz a regra, introduzindo referência expressa aos pensionistas e 
fixando observância ao disposto no art. 37, XI. 

A Constituição/88, ao fixar os princípios básicos do relacionamento 
estatutário, evidenciou que o princípio da isonomia corresponderia 
a igualdade de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou 
assemelhados. Excepcionadas restaram, contudo, "as vantagens de caráter 
individual e as relativas a natureza ou ao local de trabalho" (art. 39, par. 
1 O). Conseqüentemente, a previsão constitucional de estender-se "aos 
inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos 
servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação 
ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, 
na forma da lei" (par. 4", art. 40) referia-se aos beneficios e vantagens 
inerentes aos cargos e funções, excetuadas aquelas de caráter pessoal e 
relativas a natureza ou ao local de trabalho. A norma constitucional não 
adquiria, pois, caráter absoluto, condicionada sua incidência à amplitude da 
norma infraconstitucional na definição das vantagens de natureza pessoal 
e daquelas relativas à natureza e local de trabalho. Ora, as gratificações, 
vantagens pecuniárias de caráter precário e transitório, são concedidas em 
virtude das condições excepcionais do serviço ou situações individuais 
do servidor, não se incorporando aos vencimentos ou proventos, salvo 
expressa disposição legal. 
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Essa regra especial de isonomia de vencimentos foi eliminada na 
Emenda Constitucional n. 19198. Advertindo, todavia, José Afonso da S i l~a ,  
que isso não significa o fim da isonomia no âmbito das relações funcionais: 
"Não, porque o princípio geral continua intocável no caput do artigo 5" ,  
na tradicional forma da igualdade perante a lei. Se ocorrer nas relações 
funcionais, inclusive de vencimentos, remuneração ou mesmo subsídios, 
um tratamento desigual para situações iguais, aí se terá a aplicação do 
princípio da isonomia" (o cit., 16a ed. 1999, pág. 666). 

A Lei Complementar n. 87312000 patenteia ser a GAP privativa 
daqueles servidores que se encontram em atividade; de natureza e caráter 
eminentemente transitório e, assim, não incorporável "aos salários parlr 
nenhum efeito, bem como não será considerada para cálculo de quaisquer 
vantagens pecuniárias, exceto no cômputo do décimo terceiro salário, nos 
termos do $ l odo  artigo Iodu Lei Complementar n. 644, de 26 de dezembro 
de 1989 e do acréscimo de 1/3 (um terço) das férias " (art. 2'). Palpável, 
portanto, a injustiça em que importaria o acolhimento da tese exposta na 
inicial: aos servidores em passagem para a inatividade não sendo permitido 
incorporar a gratificação que já recebem desde o mês de julho de 2000 
aos aposentados que nunca a perceberam em atividade sendo possível 
incorporar a vantagem aos seus proventos. 

Em síntese, supérflua - porque óbvia - a constatação de refugir status 
de inativo e de pensionistas a possibilidade de recebimento da gratificação 
postulada (GAP), atribuída aos servidores em atividade. Sobre idêntico 
pleito formulado pelo Sindicato dos Delegados de Polícia de São Paulo no 
Mandado de Segurança no 76 267-019-00, relatado pelo Desembargador 
Elias Tâmbara, tendo esse Colendo Órgão Especial ementado tratar-se de 
gratificação concedida apenas para os policiais em atividade, não devendo 
ser computada para nenhum efeito. Vantagem que, por sua natureza, não 
se estende aos inativos (j. em 10 de outubro de 2001). 

Ante o exposto, rejeito a matéria preliminar e denego a ordem. 

BARBOSA PEREIRA 

Relator 
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c. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

APELAÇÃO CIVEL No 152.475.510-00 - SÃO PAULO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL 
no 152.475-510-00, da Coinarca de SÃO PAULO, em que são apelantes 
ANTONIO DE MORAES e OUTROS, sendo apelada FAZENDA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO: 

ACORDAM, em Quarta Câmara de Direito Publico do Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram 
provimento parcial ao recurso, v.u.", de conformidade com o relatório de 
voto do Relator, que integram este acórdão. 

O julgamento teve a participação dos desembargadores JO TATSUMI 
e FERREIRA RODRIGUES. 

São Paulo, 6 de maio de 2004. 

SOARES LIMA 
Presidente e Relator 
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VOTO 17.442 

Apelação Cível n O 152.475.510 
Comarca de São Paulo 
Apelantes: Antonio de Moraes e Outros 
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo 

POLÍCIA MILITAR - Reajuste de vencimentos -Artigo 2", 8 2", da 
Lei Complementar no 73 1193 - Não cabimento - Regra específica 
para os Oficiais e Delegados de Polícia. 
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - Redução - Admissibilidade 
- Principio da moderação - Recurso parcialmente provido, para tal 
fim. 

Vistos: 

Demanda com pedido condenatório, versando sobre reajuste bimestral 
a integrantes das Polícias Militar e Civil, desacolhida pela sentença de fls. 
1141118, impondo aos autores o pagamento dos honorários advocatícios 
de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais - artigo 20, 8 4" do Código de 
Processo Civil). 

Apelaram os vencidos. Insistem no direito a revisão dos vencimentos 
em conformidade com o disposto no artigo 2", 5 2", da Lei Complementar 
no 73 1/93, regra aplicável a todos os integrantes da Polícia Civil e da Polícia 
Militar, mesmo porque se refere expressamente a carreiras congêneres. 
Invocam ainda os artigos 5", caput e inciso XXXVI, 37, incisos X e XV, 
ambos da Constituição Federal; 2", § 2" e 6", da Lei de Introdução ao 
Código Civil. Discordam, por fim, do valor fixado a titulo de honorários. 

Recurso tempestivo, preparado e respondido, subindo os autos. 

É o relatório. 
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1. O reclamo se afigura sem consistência jurídica. 

2. A lei complementar no 73 1, de 26.10.93 regula os vencimentos em 
vantagens pecuniárias dos integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar 
em geral (artigo 1"). 

No artigo 2", tj 2", o legislador estabeleceu regra específica para os 
oficiais e delegados de polícia, visando a manter a equação salarial em 
relação a essas carreiras, consideradas congêneres. Nada dispôs, nessa regra, 
a respeito de reajuste dos demais integrantes das instituições policiais. 

Os recorrentes não foram alcançados, portanto, pelo reajuste 
bimestral. 

Se a regra é inconstitucional, cabe a algum dos legitimados a 
proposihira da respectiva ação direta. De qualquer modo, se a norma 
invocada não regulamenta a situação jurídico-material dos apelantes, 
nenhum direito a eles inerente foi violado. Inaplicáveis, pois, os dispositivos 
constitucioiiais e legais invocados. Logo, não se lhes recusou vigência. 

3. Entretanto, os honorários advocatícios comportam pequeno reparo. 
Atendendo ao princípio da moderação, ficam reduzidos ao valor de R$ 
50,OO (cinquenta reais) para cada litisconsorte. 

4. Para tanto, dou provimento parcial ao recurso. 

SOARES LIMA 
Relator 
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d. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

8" VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL 

Processo no 1691/053.04.028900-4 

Visto. 

OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR impetrou mandado de segurança 
contra ato praticado pelo SUBCOMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR 
DO ESTADO DE SÃO PAULO objetivando a concessão de liminar 
para suspender o trâmite processual, com a conseqüente determinação 
de suspensão do cumprinlento do corretivo aplicado, no Procedimento 
Disciplinar no 5BPMI-10/11/04 e, ao final, a concessão da segurança 
para determinar a anulação de todo o procedimento, com observância das 
formalidades legais. Alega o impetrante que é Oficial da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo, no posto de 1" Tenente PM, e sofreu a aplicação 
de sanção de um dia, posteriormente agravada para 3 dias de permanência 
disciplinar. O impetrante foi acusado de conduta atentatória as instituições 
ou ao Estado, bem como violação aos valores e deveres policiais militares 
e, ainda, por ofender a moral e os bons costumes por atos, palavras e gestos 
em razão da apresentação de uma peça teatral que causou constrangimeilto 
aos expectadores e por não corresponder a realidade do dia a dia policial 
militar. Sustenta que o procedimento disciplinar em questão não atendeu 
aos requisitos essenciais, violando o principio do devido processo legal; 
não foi observada a dosimetria da aplicação da punição disciplinar; houve 
cerceamento de defesa; e impossibilidade do exercício do contraditório e 
da ampla defesa. 

A liminar foi indeferida. O impetrante requereu a reconsideração 
dessa decisão, mas a mesma foi mantida. 

A autoridade coatora prestou informações alegando, em preliminar, 
falta de interesse de agir. No mérito, sustentou a legalidade do ato. Requereu 
a denegação da segurança. 
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O Nobre Representante do Ministério Público opinou pela denegação 
da ordem. 

É o relatório. 

DECIDO. 

A preliminar de falta de interesse de agir suscitada pela autoridade 
coatora não prospera, uma vez que a Constituição Federal garante o acesso 
ao Judiciário. 

E a alegação de ausência de direito líquido e certo se confunde com 
o mérito, e com ele será analisada. 

Pretende o impetrante a anulação do procedimento administrativo 
que culminou com a aplicação de pena de permanência disciplinar. 
Sustenta, para tanto, que não foi observado o devido processo legal, tendo 
em vista não constar do termo acusatório a combinação do artigo 7" ou 8" 
do RDPM; a Administração não observou as circunstâncias atenuantes na 
dosimetria da pena; praticou conduta subsidiária, mas sofreu pena mais 
severa que seu Comandante imediato; ocorreu cerceamento de defesa 
uma vez o Comandante do Policiamento Interior 1 inovou a tipificaçào 
inicialmente dada ao fato; e não se aplicam ao caso as normas do Código 
de Processo Penal Militar subsidiariamente. 

A ação não procede. 

Não se verifica qualquer irregularidade formal no processo 
administrativo em questão. 

Irrelevante o fato de não constar expressamente da peça inaugural 
os artigos 7" e 8" da Lei Complementar 893101. Isso porque o acusado 
se defende dos fatos e não da capitulação dada a eles. E se os fatos e 
condutas foram bem descritos na portaria acusatória, não há que se falar em 
cerceamento de defesa ou afronta ao princípio do devido processo legal. 
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Trata-se de mera irregularidade formal, que não causou qualquer 
prejuízo ao impetrante, tanto que nada a respeito foi descrito na petição 
inicial. 

Ademais, como bem anotado pela autoridade coatora, "Não 
carece, portanto, a necessidade de consignar a tipificação dos artigos 
7" e 8" do Estatuto Disciplina< uma vez que, conforme narrado, tvatam- 
se de princlpios norteadores da conduta disciplinar do policial milita< 
não estando condicionado a combinações quando da tipificação da 
transgressão disciplina< razão pela qual estes dispositivos legais estão 
inseridos no Capítulo II de nosso Regulamento Disciplinav, o qual de$ne 
a Deontologia Policial-Militar e não transgressões disciplinares". 

E na mesma linha de raciocínio, nada de irregular na tipificação 
dada ao caso, tendo em vista que a peça acusatória descreveu os fatos que 
culminaram com a aplicação da pena. 

Também não prospera o argumento de que não foi considerada na 
dosimetria da pena circunstância atenuante. 

A medida adotada não se mostra injusta ou arbitrária, tampouco 
desarrazoada, pois em consonância com a prova produzida nos autos e 
legislação em vigor. A autoridade coatora justificou a pena imposta de 
acordo com seu poder discricioilário, de forma clara e objetiva, não se 
verificando qualquer abuso de direito. 

Sem fundamento o argumento de que os dois policiais militares 
envolvidos no evento deveriam ser apenas com reprimenda de igual 
natureza e na mesma proporção (sic). 

Antes de qualquer coisa, cumpre observar que a Constituição Federal 
prevê o princípio da individualização da pena. Por outro lado, o simples 
fato dos dois envolvidos não ocuparem o mesmo cargo já demonstra que 
as condutas são diversas. Por fim, a solidariedade alegada não está prevista 
em lei. 
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A aplicação de normas processuais por analogia é perfeitamente 
possível, ainda mais considerando que o processo administrativo não 
guarda a formalidade verificada no processo criminal. 

Como se vê, o ato administrativo em questão, sob o aspecto da 
legalidade extrínseca não padece de qualquer vício de legalidade, e 
obedeceu aos princípios do contraditório e ampla defesa, além de atender 
a todos os requisitos legais. 

A solução adotada administrativamente está em consonância coni 
a prova colhida, e a medida adotada foi proporcional ao apurado, não 
havendo o que ser reparado. 

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, 
DENEGO A SEGURANÇA impetrada por OFICIAL DA POLÍCIA 
MILITAR contra ato praticado pelo SUBCOMANDANTE DA P(:)L~CIA 
MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

Custas na forma da lei. 

P.R.I. 

São Paulo, 18 de janeiro de 2005. 

CYNTHIA THOMÉ 
Juíza de Direito 

.- 
Revista A FORÇA POLICIAL São Paulo no 45 janlfevtmar 2005 136 



e. PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

VARA DISTRITAL DE ITIRAPINA 

Processo no 1.904104 

Vistos. 

ADEMAR GREGOLIM JÚNIOR impetrou Ação de "Habeas 
Corpus" Preventivo em seu favor, indicando, como autoridade coatora, o 
DELEGADO DE POLÍCIA DE ITIRAPINA e requereu o arquivamento 
do boletim de ocorrência no 1.29412004, ante a inexistência de justa causa 
para a lavratura deste. 

Justificou seu pedido com a alegação de que, em 12 de outubro de 
2004, o policial militar Alex Sandro Araújo da Silva, durante atendimento 
de ocorrência de furto tentado de caminhão e carga, efetuou disparo com 
a espingarda da corporação de marca CBC, no A 146105, modelo 586-2, 
da qual era detentor, vindo a causar lesão corporal no civil Cássio Carlos 
Flávio que, na ocasião, conduzia um caminhão subtraído no Auto Posto 
Caçador e o arremessou contra aquele. Encerrado o atendimento imediato 
da ocorrência, o civil Carlos, ferido na perna, foi socorrido e conduzido 
preso até a delegacia de polícia de Itirapina, para as providências que se 
faziam necessárias no âmbito da polícia judiciária comum, sendo autuado 
em flagrante delito pelo Delegado José Fernando Garcia. Paralelamente, 
rnstaurou-se inquérito policial militar em face do Soldado Araújo, sendo 
leterminada a apreensão da arma de fogo ante seu interesse para a apuração 
10 crime militar em tese ocorrido. Escalado como o oficial responsável 
lelos trabalhos de polícia judiciária militar, o impetrante lavrou a portaria 
\e IPM no 2211 1/04, apreendeu a espingarda e deu ciência a autoridade 
ipontada como coatora, por ofício, das medidas tomadas no âmbito da 
,sl~lícia judiciária militar. Estranhamente, a autoridade policial civil, 
( i:sconhecendo as normas que disciplinam a apuração do crime militar, 
1 LSSOU a exigir, indevidamente, que o impetrante não apreendesse a 
c -:pingarda, mas a apresentasse a ela, sob pena de ser registrado boletim 
d , ocorrência por crime de desobediência. Tal boletim acabou sendo 
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elaborado porque o impetrante não poderia deixar de cumprir o disposto na 
lei processual militar sob pena de ser responsabilizado. Assim, ao apreender 
a espingarda e deixar de apresentá-la a autoridade apontada como coatora, 
o impetrante somente cumpriu seu dever de ofício, razão pela qual não 
ocorreu nenhum crime de desobediência, sobretudo porque a autoridade 
judiciária militar não deve obediência a autoridade de polícia judiciária 
comum. Juntou documentos. 

A autoridade apontada como coatora apresentou suas informações a 
fls. 2012 1. 

A fls. 301105, o impetrante juntou novos documentos, atendendo a 
determinação judicial. 

É o relatório. 

DECIDO. 

Os documentos de fls. 331105 comprovam que foi instaurado o 
inquérito policial militar no 22/11/04, em face do policial militar Alex 
Sandro Araújo da Silva, para apuração dos fatos em que este efetuou disparo 
de espingarda que atingiu Cássio Carlos Flávio. Tal inquérito policial foi 
instaurado pela portaria de fls. 33, de 12 de outubro de 2004, de autoria do 
ora impetrante. 

O docun~ento de fls. 46 comprova que, na mesma data em quc8 
instaurou referido inquérito policial militar, o impetrante encaminho1 
a espingarda utilizada pelo Soldado Araújo para a realização de examr. 
pericial. Assim, o impetrante cumpriu seu dever de oficio ao apreende 
a espingarda e encaminhá-la para perícia, em regular procedimento dl 
inquérito policial militar. 

Nesse contexto, ante a regular apreensão da arma no inqiiérito polici, I 
militar, não havia possibilidade de que o impetrante a encaminhasse ,i 
autoridade apontada como coatora de modo que sua recusa fOi justa e n: I , J  

pode ser tipificada como crime de desobediência. Por conseguinte, cump1.e 
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reconhecer que não houve justa causa para a lavratura do boletim de 
ocorrência no 1.294104 nem para a instauração do termo circunstanciado 
policial no 409104, dele decorrente. 

Pelo exposto, com fulcro no artigo 648, inciso I, do Código de 
Processo Penal, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO para determinar o 
trancamento do termo circunstanciado no 409104, ante a ausência de justa 
causa para sua instauração. Oficie-se a autoridade apontada como coatora, 
comunicando-a desta decisão. 

P.R.I.C. 

Itirapina, 04 de fevereiro de 2005. 

Eliete de Fátima Guarnieri 
Juíza de Direito 
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Associe-se: 
e-mail: propmeig.com.br 

1.: (11) 6971-1409-6971-1461-6977-0771 - Telefax:(11) 6959-9906 



Participe da 

Se você ajudar, o campo é imenso. 
Cada um participa com aquilo que pode dar. 
Se você é alegre, dê sua alegria; 
Se você é paciente, dê sua paciência; 
Se você é habilidoso, dê sua habilidade; 
Se você tem tempo, ajude com o seu tempo. 
Se você é instruído, transmita os seus conhecimentos. 

Na nossa Associação algumas pessoas participam dando o seu tempo 
assistindo e dando apoio aos pacientes do H.P.M; 
Outras tem dado o seu conhecimento profissional e técnico para fazer funcionar 
o sistema. 
Outras, ainda, tem contribuído com dinheiro, materiais ou serviços para 
melhorar a qualidade d itar no nosso sisteme 
de saúde. 
Você Policial Militar p PRÓ-PM. 
Com uma pequena co do a todos e a voc 
mesmo. 
Venha juntar-se a nós e o que também que 
participar. 
O Voluntário é aquele scer um ser humal 

Rua Alfredo Pujol, 285 - Conjunto 53 - Santana - CEP: 0201 7-01 0 - i"ão Paul 

Fones: 6959.9906 e 6977.0771 - Fax: 6959.9906 
Email: propmadm@ig.com,br 6 
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