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Pública", elas somente podem ser constituídas pelos Municípios para a só 
''proteção de seus bens, se,viços e instalações, conf arme dispuser a lei", o que 
as afasta da competência para atividades próprias da segurança pública, quer 
no exercício do poder de polícia administrativa, quer no de polícia judiciária 
nessa área. 

As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica, 
porém, têm essa competência porque são destinadas não só à defesa da Pá
tria, mas, também, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa 
de qualquer destes, da lei e da ordem, esta no seu sentido mais amplo, inclu
sive, a ordem pública, tudo a teor do artigo 142 da Constituição Federal. 

Quando as Forças Armadas atuam em atividades de segurança pública, 
tenha-se presente, elas estão legitimadas a exercer as atividades próprias do 
Poder de Polícia, inclusive de polícia da ordem pública, na qual se insere a 
de polícia de segurança, com todos os seus atributos da discricionariedade, 
auto-executoriedade e coercibilidade. 

Mas, vem a indagação do que é segurança pública, que só pode ser exercida 
pelos órgãos previstos no citado artigo 144 da Constituição de 1988 e pelas 
Forças Armadas previstas no artigo 142 desta mesma Constituição? 

Tenho entendido que falar sobre segurança pública exige do doutrinador 
cauteloso a atitude de sempre reportar-se à ordem pública, face a inter
relação existente entre esses conceitos. 

Lembro que ordem pública, que é um conceito jurídico indeterminado, é 
a ausência de desordem, ou seja, de atos de violência contra as pessoas, os 
bens ou o próprio Estado. Nela, conforme festejados administrativistas na
cionais e estrangeiros que transcrevo em minha obra, em especial em o "Di
reito Administrativo da Ordem Pública", há três aspectos e só eles, quais 
sejam: a segurança pública, a tranqüilidade pública e a salubridade pública, 
aspectos esses que têm por objeto aquela, a ordem pública. 

Assim, igualmente a festejados administrativistas pátrios e europeus, 
entendo que a segurança pública é um aspecto da ordem pública. Concordo 
até que seja um dos seus elementos, formando a tríade ao lado da tranqüili
dade pública e salubridade pública, como partes essenciais de algo compos
to. Saliento que a segurança pública não é uma ordem pública reduzida. 
como já se interpretou. 

A ordem pública, assim como a segurança pública, são valores etéreos. 
de difícil aferição e não é por acaso que publicistas de renome mundial su 
cessivamente atravessaram séculos a estudá-las, tal a complexidade que ofc 
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Nossa capa 

Soldado 
Manoel Antonio da Silva 

O Soldado PM 6636-21V1ANOELANTONIO DA SILVA era filho de Antonio 

José da Silva e de Dona Joséfa Rodrigues. Nasceu em Livramento, Estado da Bahia, 

em 25 / 12/ 23. Aos 22 anos, já em São Paulo, foi admitido na então Força Pública, em 

12/08/46. 

No curso de sua vida profissional, atuou por longos anos no 13º BPM/I, 

classificado no município de Tabatinga. 

Residindo defronte ao Destacamento, era procurado diuturnamente pela popu

lação, sempre que a ordem pública pudesse vir a ser perturbada. 

Na pequena Tabatinga, onde não havia emissora de rádio, os acontecimentos 

eram anunciados pelo serviço de alto-falante da Igreja Matriz e, quando havia algum 

falecimento, o PM Manoel, sempre fardado, acompanhava a todos os cortejos. 

Seu filho, Francisco Carlos, recorda-se: "-Aprendi com meu pai o senso do dever, 

o amor pela missão, a coragem na defesa dos mais frágeis e o desvelo no atendimen

to aos mais humildes. Recordo-me do orgulho que meu pai tinha pela sua farda. 

Diariamente, dedicava parte do tempo para cuidar de seu uniforme, sempre imaculado. 

Jamais o vi fardado sem que estivesse impecável". 

Equilibrado e corajoso, Manoel enfrentava os perigos com a mesma determina

ção com que atendia pacientemente aos cidadãos. 

Certa feita - é seu amigo Ten Res PM Benedito Laerte de Souza quem registra

ao atender a uma ocorrência na zona rural, Manoel foi agredido por um delinqüente, 

armado com um facão de cortar cana. Ferido profundamente no braço, Manoel usou 

de força física e de sua autoridade moral para imobilizar e prender seu agressor. 

Poderia tê-lo impedido facilmente, pois estava armado de revólver, mas não o fez, 

pois preferiu correr risco e dominar seu agressor a tirar a vida daquele que o feria. 

Por tudo isso, o PM Manoel era um ícone, respeitado e querido sobretudo pelas 

crianças da comunidade tabatinguense. 

Seu Comandante de Batalhão, ao elogiá-lo por ocasião de sua reforma, em 01 / 
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04/74, registrou no Boletim Regimental nº 167, de 19/04/74: "por ter servido à 

Polícia Militar por mais de trinta anos, sem punição, 26 dos quais na cidade de 

Tabatinga, onde goza de estima e carinho não só da população como também de 

seus colegas <le farda, motivos estes que enobrecem a classe policial-militar e elevam 

bem alto o nome da Corporação". 

Em 08 de maio de 1974, dia do aniversário de Tabatinga, a cidade parou para 

homenagear o "l\fanequinho Soldado", 

Reuniram-se para homenageá-lo, no estádio de futebol local, o Prefeito e o Vice

Prefeito Municipal, o Comandante do Batalhão, Oficiais, o Delegado de Polícia e 

demais policiais civis, vereadores, policiais militares da ativa e da reserva, além de seus 

familiares e toda a população da cidade. 

Foi casado por mais de 40 anos com a senhora Alice Malaquias da Silva. Dessa 

união resultaram 4 filhos: Aparecido Antonio, Nancy Izildinha, Francisco Carlos e 

Celso. Seu filho primogênito, A parecido Antonio, seguiu seus passos e ingressou na 

Polícia Militar. 

Diz o 2º Ten Res PM Benedito Laerte de Souza que Manoel tinha "verdadeira 

paixão por seus familiares". Um dia, Manoel procurou seu superior e amigo e comu

nicou-lhe, muito feliz, que seu filho Francisco ingressara no Seminário Diocesano de 

São Carlos, vindo depois a ordenar-se padre. 

O Sd PM Manoel faleceu em 17/06/1988, sendo velado no salão paroquial de 

Tabatinga. Todo o comércio local cerrou as portas, em sinal de luto. À tarde, D. 

Constantino Amstalden, bispo diocesano de São Carlos, deslocou-se a Tabatinga, 

para celebrar a missa de corpo presente, concelebrada por mais de 20 sacerdotes da 

região e assistida por autoridades <los municípios vizinhos, policiais militares da 

ativa e da reserva de toda a região. Ao seu féretro compareceu toda a população local. 

Seu filho, Francisco Carlos da Silva, foi nomeado Bispo pelo Papa Bento XVI em 

19/09/2007. 

Após sua ordenação episcopal em 22/11/2007, tomou posse da Diocese de 

Ituiutaba, MG, em 13/12/2007. 

Agradecimentos ao Comando do 13º BPM/l, na pessoa do Ten Cel PM Lúcio 
José Gonçalves, ao l º Ten PM Luis Roberto Moreira Filho, Oficial de Comu
nicação Social do 13º BPM/1, e ao Sgt PM Valentim (CPI-3). Agradecemos 
particularmente ao 2º Ten Res PM Benedito Laerte de Souza e a Dom Fran
cisco Carlos da Silva, pelos dados pessoais sobre a vida do biografado. Agra
decimentos ao Cap Capei PM Osvaldo Palópito, que solicitou a D. Francisco 
a concessão da entrevista que deu base a esta pesquisa. 
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I. A ORDEM CONSTITUCIONAL E A SEGURANÇA PÚBLICA 

ALVARO LAZZARINI, Desembargador do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
( aposentado no cargo de seu Decano), ex
Corregedor Regional Eleitoral e Presidente do 
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São 
Paulo, Professor de Direito Administrativo da 
Academia de Polícia Militar do Barro Branco 
( aposentado como seu professor decano), 
associado Colaborador do Instituto dos Advo
gados de São Paulo, Conselheiro do CONJUR
Conselho Superior de Assuntos Jurídicos e 
Legislativos da FIESP- Federação das Indús
trias do Estado de São Paulo, Membro do 
Conselho Deliberativo do "Instituto Pimenta 
Bueno" - Associação Brasileira dos Constitucio
nalistas ( criado pelos Especialistas de Direito 
Constitucional da Universidade de São Paulo), 
membro Associado da "IA CP- Internacional 
Association of Chiefs of Police" (USA). 

A temática da segurança pública, mais do que nunca, está na pauta das 
conversas, formais ou informais, no Brasil e no exterior, mesmo porque a 
violência é fenômeno que os especialistas têm como "globalizado". 

E, de fato, interessa a todo cidadão brasileiro, porque, a segurança públi
ca, que pela sua importância tem Capítulo próprio a ela dedicado na Cons
tituição Federal ( Capítulo III do seu Título V), embora dever do Estado, 
por expressa previsão do caput do seu artigo 144, antes de tudo é "direito e 
responsabilidade de todos, sendo exercida para a preservação da ordem 
pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio". 

A ordem constitucional vigente, porém, não se limita ao citado artigo 
144 no que se refere à segurança pública. Outras normas constitucionais 
têm implicações íntimas com a segurança pública, de vez que os órgãos po
liciais dela cuidam e às normas constitucionais devem obediência estrita, 
como, por exemplo, a observância dos direitos e garantias fundamentais, 
enumeradas no artigo Sº da Constituição Federal, que, por força do seu § 
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2º, não excluem outros que sejam decorrentes do regime dos princípios por 

ela adotados, ou de tratados internacionais em que a República Federativa 
do Brasil seja parte, inclusive, nos termos do seu § 3º, quanto aos tratados e 

convenções internacionais sobre direitos humanos aprovados por cada Casa 

do Congresso Nacional. 

São cláusulas pétreas às quais, assim, torna imodificável, por exemplo, a 

norma do artigo 228 da mesma Constituição Federal ao dizer que são penal

mente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da legis

lação especial. 

São imodificáveis porque os direitos e garantias individuais, em razão do 

inciso IV do § 4º do artigo 60 da Constituição Federal, como cláusulas 

pétreas, não podem ser objeto de deliberação e proposta de emenda tenden

te à sua abolição, como, aliás, é o caso de vedação da pena de morte, prevista 

no artigo 5º, inciso XLVII, alínea "a", da mesma Constituição Federal. 

Há, portanto, uma "ordem constitucional" que disciplina a temática em 

exame e que merece ser observada, por quem quer que seja, isto é, pelas 

autoridades públicas ou cidadão comum. 

O mesmo artigo 144 enumera, absoluta e taxativamente, quais os órgãos 

que estão legitimados a exercer atividades de segurança pública, indicando 

em seus parágrafos a competência de cada um deles. 
Órgão não previsto expressamente na Constituição Federal, não pode 

exercer atividade de segurança pública dentro de sua competência constitu

cional, e, se público esse órgão, ao óbvio, haverá improbidade administrati
va, pela hipótese do artigo 11, inciso I, da Lei de Improbidade Administra
tiva, Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que diz constituir ato de 
improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administra

ção pública, qualquer ato ou omissão que viole deveres de honestidade, im

parcialidade, legalidade e lealdade às instituições e, notadamente, praticar 

ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto 

na regra de competência. 

Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, 

Polícias Civis, Polícias Militares, Corpos de Bombeiros Militares são os úni

cos órgãos que, com as suas competências delimitadas na Constituição Fe

deral, artigo 144 e seus parágrafos, estão legitimados a cuidar da segurança 

pública na República Federativa do Brasil. 

Isso exclui as Guardas Municipais, pois, embora previstas no § 8º do 

mesmo artigo 144, que integra o Capítulo Constitucional "Da Segurança 
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Pública", elas somente podem ser constituídas pelos Municípios para a só 
"proteção de seus bens, se,viços e instalações, conforme dispuser a lei", o que 
as afasta da competência para atividades próprias da segurança pública, quer 
no exercício do poder de polícia administrativa, quer no de polícia judiciária 
nessa área. 

As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica, 
porém, têm essa competência porque são destinadas não só à defesa da Pá
tria, mas, também, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa 
de qualquer destes, da lei e da ordem, esta no seu sentido mais amplo, inclu
sive, a ordem pública, tudo a teor do artigo 142 da Constituição Federal. 

Quando as Forças Armadas atuam em atividades de segurança pública, 
tenha-se presente, elas estão legitimadas a exercer as atividades próprias do 
Poder de Polícia, inclusive de polícia da ordem pública, na qual se insere a 
de polícia de segurança, com todos os seus atributos da discricionariedade, 
auto-executoriedade e coercibilidade. 

Mas, vem a indagação do que é segurança pública, que só pode ser exercida 
pelos órgãos previstos no citado artigo 144 da Constituição de 1988 e pelas 
Forças Armadas previstas no artigo 142 desta mesma Constituição? 

Tenho entendido que falar sobre segurança pública exige do doutrinador 
cauteloso a atitude de sempre reportar-se à ordem pública, face a inter
relação existente entre esses conceitos. 

Lembro que ordem pública, que é um conceito jurídico indeterminado, é 
a ausência de desordem, ou seja, de atos de violência contra as pessoas, os 
bens ou o próprio Estado. Nela, conforme festejados administrativistas na
cionais e estrangeiros que transcrevo em minha obra, em especial em o "Di
reito Administrativo da Ordem Pública", há três aspectos e só eles, quais 
sejam: a segurança pública, a tranqüilidade pública e a salubridade pública, 
aspectos esses que têm por objeto aquela, a ordem pública. 

Assim, igualmente a festejados administrativistas pátrios e europeus, 
entendo que a segurança pública é um aspecto da ordem pública. Concordo 
até que seja um dos seus elementos, formando a tríade ao lado da tranqüili
dade pública e salubridade pública, como partes essenciais de algo compos
to. Saliento que a segurança pública não é uma ordem pública reduzida, 
como já se interpretou. 

A ordem pública, assim como a segurança pública, são valores etéreos, 
de difícil aferição e não é por acaso que publicistas de renome mundial su
cessivamente atravessaram séculos a estudá-las, tal a complexidade que ofe-
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recem. Costuma-se dizer que a ordem pública, como ausência de desor
dens, é mais fácil de ser sentida do que definida. 

Pode-se afirmar, com certeza, que a ordem pública é sempre efeito de 
uma realidade nacional que brota da convivência harmônica resultante do 
consenso entre a maioria dos homens comuns, variando no tempo e no es
paço em função da própria história. O arcabouço jurídico que o Estado 
proporciona à sociedade é simples tradutor dessa ordem. Evidentemente, às 
elites intelectuais do país cabe papel importante, pois mercê de sua bagagem 
cultural podem e devem mostrar caminhos para a evolução dos componen
tes, que intelectuais do porte de Paul Bernard, Louis Rolland, Santi Roma
no, Marcel Waline, Blaise Knapp, entre outros, tão bem delinearam ao con
ceituar ordem pública, conforme traduzi na obra "Direito Administrativo 
da Ordem Pública", anteriormente mencionada. 

A minha colocação do que seja segurança pública está restrita àquilo que 
Mário Pessoa diz ser o "estado anti-delitual, que resulta da observância dos 
preceitos tutelados pelos códigos penais comuns e pela lei das contraven
ções", com ações de polícia repressiva ou preventiva típica ("O Direito de 
Segurança Nacional". Biblioteca do Exército e Revista dos Tribunais/Edito
res, 1971, São Paulo, pp. 7 e segtes.). 

Em outras palavras, e no dizer de De Plácido e Silva, "segurança pública 
é o afastamento, por meio de organizações próprias, de todo perigo, ou de 
todo mal que possa afetar a ordem pública em prejuízo da vida, da liberdade 
ou dos direitos da propriedade do cidadão, limitando as liberdades individu
ais, estabelecendo que a liberdade de cada cidadão, mesmo em fazer aquilo 
que a lei não lhe veda, não pode ir além da liberdade assegurada aos demais, 
ofendendo-a" ("Vocabulário Jurídico", v. IV, 1ª ed., 1963, Forense, verbete 
"Segurança Pública", p. 1417). 

O grande gerenciador da segurança pública é o Poder Executivo, de vez 
que o seu Chefe, no âmbito estadual, é o chefe da polícia civil, da polícia 
militar e do corpo de bombeiros militar ( artigo 144, § 6º, da Constituição 
Federal) e, no federal, a chefia das forças armadas é do Presidente da Repú
blica como sua autoridade suprema ( artigo 142, caput, da Constituição Fe
deral. 

Porém, para que possam desincumbir-se do múnus estatal neste setor, 
eles necessitam estar amparados pelo Legislativo, através de uma legislação 
adequada e razoável ("princípio da razoabilidade"), assentada na realidade 
brasileira ("princípio da realidade"), porque só assim se tornará eficiente e 
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eficaz para o Brasil, sem crises de constitucionalidade, de leis ou atos 
normativos infra-legais, como amiúde vem acontecendo, crises essas que 
podem vir a ser gerenciadas pelo Judiciário na sua competência constituci
onal de dizer o Direito no caso concreto litigioso. 

A criação da denominada "Força Nacional de Segurança", por exemplo, 
é de duvidosa constitucionalidade, porque, não prevista na Constituição 
Federal e, ao que consta, contrariamente à mesma Constituição, foi criada 
por simples decreto do Chefe do Executivo Federal. Deu-se uma conotação 
mítica a esse organismo e nem mesmo "a mítica da idéia de que a presença 
dessas tropas no Estado (Rio de Janeiro) pudesse trazer uma sensação de 
segurança obteve o resultado esperado", como é reportagem de capa da 
revista "IstoÉ" ("Violência Rio: Onde está a Força Nacional?", São Paulo, 
edição de 21 de fevereiro de 2007, pp. 44-45). O Estado de São Paulo não 
aceitou a oferta do governo federal de emprego dessas tropas, nos graves 
acontecimentos de maio de 2006, quando instalações policiais e outras fo
ram atacadas, com violência incomum e que resultaram em danos materiais 
e morte de agentes policiais e outras pessoas, havendo, pois, grave perturba
ção da ordem pública pela violência contra pessoas, bens e o próprio Esta
do. O governo do Estado de São Paulo, com a sua polícia estadual, acertada
mente, não mediu esforços e restabeleceu a ordem pública violada, preser
vando-a conforme a ordem constitucional vigente. 

Aliás, questões processuais e de responsabilidade civil e/ou penal dos 
integrantes da "Força Nacional de Segurança", oriundos de polícias estadu
ais e corpos de bombeiros militares de diversos Estados da Federação e do 
Distrito Federal, levarão a inevitáveis crises, por desrespeito a tudo o que 
anteriormente foi examinado em termos dos órgãos de segurança pública e 
a ordem constitucional vigente. Registro que os primeiros confrontos gra
ves com a "Força Nacional de Segurança" estão ocorrendo na cidade do Rio 
de Janeiro. 

Lembro, agora, que o tema da violência e da segurança pública envolve, 
naturalmente, a Polícia, atividade jurídica do Estado, que deve ter seus pro
blemas solucionados à luz das Ciências do Direito e da Administração Pú
blica, certo que o conhecimento científico, abrangente de experiências di
versas e sedimentadas pelo tempo, representa caminho seguro na tomada de 
posições. 

Bem por isso devo apresentar alguma solução sobre a segurança pública 
à vista da ordem constitucional vigente, ou seja, uma tentativa de solução 
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sob o prisma da Polícia e da Justiça, embora certo que tratar de segurança 
pública no Brasil não é tarefa das mais fáceis, como tenho comprovado em 
mais de cinqüenta anos de estudos a ela dedicados, desde meu ingresso como 

cadete da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, em 1953, e, ao 
depois, como seu docente de Direito Administrativo e magistrado paulista, 
desde 1965. 

Embora não faltem ao Brasil mentes brilhantes voltadas para o assunto, 
tenho obseivado que, insistentemente, incorre-se no erro de tratar a segu
rança pública como algo restrito à questão policial e não de uma forma 
sistêmica. 

Estudada a problemática com a amplitude necessária, isto é, desde as 

causas da criminalidade, passando pelo ciclo de polícia e concluindo com o 
ciclo da persecução criminal, com certeza, chega-se à conclusão de que a 
Polícia, apesar das imperfeições, é o segmento que melhor funciona, justa
mente pela estabilidade advinda da organização, em especial das Polícias 
Militares, em verdade o esteio da segurança pública no Brasil. 

Daí que, a exemplo do que fiz na monografia "Segurança Pública e o 
Aperfeiçoamento da Polícia no Brasil", ofereço contribuição para a tentati
va de solução do problema da violência e segurança pública no Brasil, tudo 
dentro da ordem constitucional vigente. 

Minhas propostas são para que, com a máxima urgência, 
a) haja urna razoável Política Nacional de Segurança Pública, que atenda 

a realidade brasileira, constituída de inúmeras realidades regionais; 
b) seja cumprida ç1 norma do artigo 144, § 7º, da Constituição Federal, 

pois, passados anos e anos de sua vigência, o Congresso Nacional ainda não 
cuidou da lei que deve disciplinar a organização e o funcionamento dos ór
gãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência 
de suas atividades; e 

c) numa segunda etapa, devem vir as demais leis necessárias para os fins 
colirnados pela norma constitucional indicada na alínea anterior. 

Para tanto, considero pressupostos básicos na orientação dos trabalhos: 
a) o relacionamento harmônico e integrado entre os órgãos encarrega

dos da segurança pública, inclusive guardas municipais e seguranças priva
das; 

b) a obseivância do princípio da racionalidade, eliminando-se, de vez, a 
superposição de funções, através da diminuição drástica das áreas de inter
seção de competências; 
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c) a melhoria da eficiência e aproximação dos órgãos policiais, mediante 
evolução constante do ensino policial, voltado para atividades específicas de 
cada órgão, além dos necessários; 

d) moralização da Polícia, dando-se ênfase a urna deontologia policial e, 
assim, combatendo-se a violência, a corrupção e o desvio de finalidade na 
atividade policial, que são as próprias questões éticas da polícia; 

e) valorização do policial, inclusive com previsão de pena mais exacerba
da quando a vítima do marginal é policial ou familiar seu, em especial, nos 
casos de vingança; e 

f) que o modelo, em linhas gerais, seja adotado em todo o País. 
Para hannonia e integração entre os órgãos policiais, tenho corno pressu

posto o seguinte: 
a) todo e qualquer órgão federal destinado a administrar, a nível nacio

nal, a segurança pública, deve ter urna participação paritária dos órgãos 
policiais, incluindo representantes dos Ministérios interessados; 

b) a existência de Secretaria de Segurança Pública em todos os Estados e 
Distrito Federal - e Territórios quando houver - destinada a: 

- coordenar as atividades policiais na respectiva entidade federada, ze
lando para que os órgãos policiais voltem-se ao compromisso de suas atri
buições constitucionais; 

- administrar de forma centralizada a identificação civil, as informações 

criminais e sobre veículos, permitindo a utilização de tais dados pelas duas 
Polícias estaduais; 

- regulamentar as situações em que se fizer necessário o apoio de uma 
Polícia à outra. Para tanto, a Secretaria de Segurança Pública deverá ser 
necessariamente composta por integrantes das Polícias Civil e Militar, 
paritariamente; 

- vinculação das guardas municipais às Polícias Militares para efeito de 
adestramento e controle; e 

- regulamento das seguranças privadas, definindo a competência das Po
lícias Militares na fiscalização quanto ao uso de uniforme, que não poderá 
confundir-se com uniforme militar, armamento e equipamento, isso inde
pendentemente da competência de outros órgãos policiais. 

Há, igualmente, a necessidade de medidas para restrição das áreas de 
intersecção de competências entre as Polícias Civil e Militar, em especial no 
tocante à competência constitucional da Polícia Militar na prevenção mais a 
"repressão imediata", pós ilícito penal, restrita às ações de força, coleta 
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2º, não excluem outros que sejam decorrentes do regime dos princípios por 
ela adotados, ou de tratados internacionais em que a República Federativa 

inicial de provas e preservação de locais de crime, não lhe cabendo atuar na 
investigação do crime, ou seja, no que se denomina de "terceira fase do ciclo 
de polícia", cuidando, ainda, da competência da Polícia Civil para a "repres
são mediata", através de investigações, incluída a polícia técnico-científica. 
Não lhe cabe a prevenção criminal, isto é, a denominada "primeira fase do 
ciclo de polícia" e, menos ainda, a denominada "repressão imediata", que é 
o restabelecimento imediato da ordem pública violada. 

A legislação infraconstitucional, também, deverá cuidar de outras situa
ções que a realidade mostra que devem ser objeto de regulamentação e que, 
pelo tempo concedido, não me é possível abordar. 
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II. RECEPÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 51/85 PELA EMEN
DA CONSTITUCIONAL Nº 20/98 - COMPATIBILIDADE DO § 

4º DO ARTIGO 40, NA REDAÇÃO DAQUELA EMENDA E DA 
EMENDA Nº 47/05, COM OS TERMOS DA REFERIDA LEI 
COMPLEMENTAR - PRECEDENTE DA LEI COMPLEMEN
TAR Nº 35/79 RECEPCIONADA PELA EMENDA CONSTITU
CIONAL Nº 45/04 - PARECER. 

CONSULTA 

IVES GANDRA DA SILVA MARTINS, 
Professor Emérito da Universidade 
Mackenzie, em cuja Faculdade de Direito foi 
Titular de Direito Tributário e Constitucional. 

Formula-me, o Diretor de Gestão de Pessoal do Departamento da Polícia 
Federal, Delegado Luiz Pontel de Souza, através do eminente Deputado 
Federal Marcelo ltagiba, a seguinte questão: 

"Conforme conversamos, tomo a liberdade de encaminhar a documenta
ção anexa que me foi remetida pelo Diretor de Gestão de Pessoal do Departa

mento de Polícia Federal, Delegado Luiz Ponte! de Souza, por meio do Oficio 
nº 451, de 09 de novembro do corrente exercício, a respeito da dúvida surgida 
quando da promulgação da EC nº 20/1998 relativamente à recepção ou não 
da Lei Complementar nº 51, de 1985. 

Agradeço, antecipadamente, a sua atenção para este problema que aflige a 

várias categorias profissionais", 

O texto do responsável pela Gestão de Pessoal, está assim versado: 

/!SSUNTO: APOSENTADORIA DO SERVIDOR POLICIAL. 

Em complementação aos termos do Oficio nº 443/2007-DGP/DPE e con

forme entendimento previamente firmado, encaminho argumentos técnicos para 

formulação de consulta a doutrinador acerca da recepção da Lei Comple-

Revista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 57 - jan/fev/mar 2008 19 



mentar nº 51/1985. 

O normativo em comento tem sido alvo de acalorada discussão sobre sua 

vigência no ordenamento jurídico porque a Emenda Constitucional nº 20/ 

1998 modificou o § 40 do art. 40 da Constituição, informando que a aposen

tadoria especial dar-se-ia nos casos de atividades exercidas "exclusivamente" 

sob condições especiais que prejudicassem a saúde ou a integridade física, 

definidos em lei complementar. 

Na vigência da Constituição Federal anterior, foi editada a legislação que 

regulamenta a aposentadoria do servidor policial. Quando da promulgação 

da Constituição Federal de 1988 não houve quaisquer dúvidas acerca da 

recepção da Lei Complementar nº 51/1985. 

Posteriormente, foram introduzidas no ordenamento jurídico modificações 

constitucionais que acabaram por alterar o contexto da previdência pública. 

Dentre elas, cabe destacar a Emenda Constitucional nº 20/ 1998, que deu 

nova redação ao artigo 40, § 4º, da Constituição Federal, passando a guar

dar os seguintes termos: 

"§ 4º - É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a 

concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este arti

go, ressalvados os casos de atividades exercidas exclusivamente sob condi

ções especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidos em 
lei complementar. " 

Dessa forma, sugiro seja formulada a seguinte pergunta: 

- A modificação da redação do § 4º do artigo 40 da Constituição Federal 

pela Emenda Constitucional nº 20 de 1998 teve o condão de afastar a aplicação 

da Lei Complementar nº 51 de 1985, que dispõe sobre a aposentadoria especial 

para o servidor policial?" 

A consulta vem acompanhada de algumas decisões judiciais, não hospe
dando a tese da recepção. 

RESPOSTA 

Analisarei as decisões mencionadas apenas após ofertar meu entendi
mento, não só sobre o § 4º do artigo 40 da Constituição Federal, na redação 
ofertada pela E.C. n. 20/98, "verbis": 

"§ 4º - É vedada a adoção de requisitos e cri-
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térios diferenciados para a concessão de apo

sentadoria aos abrangidos pelo regime de que 

trata este artigo, ressalvados os casos de ativi

dades exercidas exclusivamente sob condições 
especiais que prejudiquem a saúde ou a inte
gridade física, definidos em lei complementar. 

(Redação dada pela Emenda Constitucional 

nº 20, de 15/12/98) "
1

, 

assim como sobre o§ 4º do art. 40 da C.E, na redação da E.C. n. 47/05, 
desta forma redigido: 

"§ 4º É vedada a adoção de requisitos e crité

rios diferenciados para a concessão de apo

sentadoria aos abrangidos pelo regime de que 

trata este artigo, ressalvados, nos termos defi

nidos em leis complementares, os casos de ser

vidores: ( Redação dada pela Emenda Consti

tucional nº 47, de 2005) 

I- portadores de deficiência; ( Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 47, de 2005) 

II- que exerçam atividades de risco; ( Incluído 

pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005) 
III- cujas atividades sejam exercidas sob con
dições especiais que prejudiquem a saúde ou a 
integridade física. (Incluído pela Emenda Cons
titucional nº 47, de 2005) ", 

que veio, a meu ver, explicitar o texto da E.C. n. 20/98. 

1
A redação original, quando da promulgação da Constituição Federal de 1988, em 05 de outubro, era: 
"§ 4º - Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que 
se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos 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". 
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mentar nº 51/1985. 

Começo pelo texto pretérito", em que o dispositivo está assim dividido, 
nas diversas proposições: 

1) é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para conces
são de aposentadoria; 

2) tal vedação abrange o regime jurídico a que se refere o artigo; 
3) todos os servidores referidos no dispositivo devem seguir a disciplina 

constitucional imposta; 
4) não estão sujeitos ao regime geral específico (refiro-me a regime geral 

específico, para que não se confunda com o regime geral dos arts. 194 e 195 
da C.F.) duas classe de servidores, a saber: 

a) aqueles cujas atividades são exercidas sob condições que prejudiquem 
a sua saúde 

e 
b) aqueles cujas atividades são exercidas sob condições que ponham em 

risco sua integridade física
3

• 

5) definidos em lei complementar. 
A primeira parte da dicção objetiva um regime jurídico uniforme pa

ra concessão de aposentadorias dos servidores públicos, com relação à maio-

2
Keith E. Whittington, em seu livro "CONSTITUTIONAL INTERPRETATION Textual Meaning, 

Original Intent, & Judicial Review" (University Press of Kansas, 1999) lembra sobre o papel do Poder 
Judiciário na interpretação da Constituição da necessidade de um método integrativo para que o sen
tido contextual da lei maior ganhe sua real aplicação à realidade social, inclusive permitindo uma per
manente revisão de conceitos. Escreve: "Given a legitimate method of constitutional interpretation, the 
Court has a role to play in elaborating constitutional meaning. Without such a method, however, its 
responsibilities collapse into those of other political institutions. On such a levei' playing field, the 
Court is at a distinct disadvantage, with little to claim for itself except its lack of accountability and its 
distance from the citizenry upon whom it acts. ln order to justify its unique status as a final authority on 
constitutional meaning, the judiciary needs a theory of interpretation that suits its talents and indicates 
the importance of the institution of judicial review within a system of separated powers. 
There are, in fact, severa] possible methods of interpretation that could potentially serve such a purpose. 
The guiding aim of constitutional theory, at Jeast for the past thirty years, has been to provide such an 
interpretive method that could direct the courts in their work and justify the continuing practice of 
Judicial review" (p. 213). 
As Leis Complementares 51/85 e 58/88 cuidam de atividades em que as pessoas, diariamente, correm 

risco de vida, seja pela manipulação de explosivos, seja pela utilização de armas de fogo como instrumento 
de trabalho, sendo, os policiais, mortos com muito mais freqüência que as pessoas que trabalham apenas 
com explosivos. Estão assim redigidas: 
LEI COMPLEMENTAR Nº 51, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1985 

Dispõe sobre a aposentadoria do funcionário policial, nos termos do art. 103, da Constituição 
Federal. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei Complementar: 

Art.1 º - O funcionário policial será aposentado: 
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ria esmagadora deles, visto que não exercem funções públicas cujas ativida
des coloquem em risco sua integridade física ou sua saúde 

4
• 

Por esta razão, a segunda parte do artigo esclarece que a vedação a regi
me excepcional está vinculada a todas as carreiras a que se refere o alargado 
artigo 40 - era bem menor, quando da promulgação da Constituição -, com 
o intuito nítido de não permitir a proliferação de regimes especiais. Como 
conseqüência, todos os servidores estão sujeitos ao mesmo regime. 

Duas exceções, todavia, foram admitidas, a saber: a primeira, quando as 
condições de trabalho podem afetar a saúde do servidor; a segunda, quando 

I - voluntariamente, com proveitos integrais, após 30 (trinta) anos de serviço, desde que conte, pelo 
menos 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial; 

II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, aos 65 anos (sessenta e 
cinco) anos de idade, qualquer que seja a natureza dos serviços prestados. 

Art. 2º - Subsiste a eficácia dos atos de aposentadoria expedidos com base nas Leis nºs. 3.313, de 
14 de novembro de 1957, e 4.878, de 3 de dezembro de 1965, após a promulgação da Emenda 
Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969. 

Art. 3º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, em 20 de dezembro de 1985; 164º da Independência e 97º da República. 
LEI COMPLEMENTAR Nº 58. DE 21 DE JANEIRO DE 1988 

Dispõe sobre aposentadoria voluntária, nas condições que especifica, aos servidores civis que 
trabalham em estabelecimentos industriais da União, produtores de munições e explosivos. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei Complementar: 

Art. 1 º O servidores civis de estabelecimentos industriais da União, onde se processe a fabricação 
ou a manipulação de pólvoras e explosivos, terão direito a aposentadoria com proventos integrais, desde 
que contem 25 (vinte e cinco) anos de serviço ininterruptos ou não, em contato efetivo com explosivos 
e gases venenosos ou sob influência desses em ambiente considerado insalubre. 

Art. 2º São válidos os atos de aposentadoria expedidos com base na Lei nº 3.382, de 24 de abril de 
1958, após a promulgação da Emenda Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969. 

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 21 de janeiro de 1988; 167º da Independência e 100º da República. 
4
0rlando Soares escreve: "Em sentido lato, a expressão 'segurança pública' traduz o estado de garantia 

e tranqüilidade, que deve ser assegurado à coletividade em geral e ao indivíduo em particular, quanto à 
sua pessoa, liberdade e ao seu patrimônio, afastados de perigo e danos, pela ação preventiva dos órgãos 
próprios - Polícia Civil e Polícia Militar , a serviço da ordem política e social." 
Como observa J. Cretella Júnior, os conceitos de 'segurança', 'polícia' e 'poder de polícia' estão 
estreitamente vinculados. Assim, a 'segurança das pessoas e das coisas' é elemento básico das condições 
universais, fator absolutamente indispensável para o natural desenvolvimento da personalidade humana. 
De um modo geral, polícia é termo genérico com que se designa a força organizada que protege a 
sociedade, livrando-a de toda vis inquietativa, mas 'a livre atividade dos particulares, na sociedade 
organizada, tem necessariamente limites, cujo traçado cabe à autoridade pública', segundo Rivera 
(Droit Administratif, p. 424)" (Comentários à Constituição da República Federativa do Brasil, Forense 
1990, p 538). 
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põem em risco a sua integridade física 
5 

• 

De início, as duas condições não se confundem. 
Se se pretendesse entender que o risco de lesão à integridade física, a que 

se refere o constituinte, fosse o decorrente da realização da atividade em 
locais insalubres ou de exigências laboriais que pudessem afetá-la, a questão 
se resumiria à proteção da saúde, que sempre, quando atingida, atingida 
resta, também, a integridade física da pessoa que adoece. 

Em outras palavras, sempre que alguém tem sua saúde atingida, atingida 
está, à evidência, sua integridade física, que deixa de ser a de uma pessoa 
saudável°. 

Não fosse esta a intenção do constituinte, ou seja, separar as atividades 
que podem gerar moléstias, daquelas de risco, à nitidez, bastaria ter dito 
"em que condições que prejudiquem a saúde", pois, sempre que se prejudi
ca a saúde, está se, igualmente, atingindo a integridade física do acometido 
de qualquer moléstia

7
• 

5
Régis Fernandes de Oliveira esclarece: "Dentre os valores encampados pela Constituição encontram-se 

a dignidade da pessoa humana e a cidadania. O asseguramento de tais valores completa-se na plenitude 
do exercício da cidadania e na segurança pública, um dos maiores valores de proteção à pessoa humana. 
Nem por outro motivo é que um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil é a 
construção de uma ·sociedade livre, justa e solidária', na forma preceituada no n. 1 do art. 3.º da CR. Ao 
falar-se em segurança pública como garantia plena dos direitos dos cidadãos, não se pode deixar de lado 
aqueles que têm a obrigação precípua de sua garantia e que são os agentes policiais" (Polícia civil e 
cidadania, RT, 693:440, jul. 1993). 
6
Manoel Gonçalves Ferreira Filho lembra que: "Proibição de diferenciações: Aqui vem o princípio da 

igualdade, sob a forma de proibição de diferenciações. Estas, porém, excepcionalmente são admitidas 
em favor dos que exercem certas atividades que prejudiquem a saúde ou a integridade física" (p. 273, 
Comentários à Constituição Brasileira de 1988, vol. I, Ed. Saraiva. 2000). 
7
José Cretella Jr. esclarece as hipóteses em que a saúde pode ser atingida: '"Após 5 de outubro de 1988, 
o trabalhador pode desenvolver atividades (a) em indústrias insalubres, desde que o empresário tenha 
eliminado as causas ambientes, geradoras de moléstias, e (b) em indústrias salubres, devendo, porém, ser 
salubre também a atividade. Em ambos os tipos de indústrias, porém. a atividade, em si e por si, 
independentemente da "indústria", pode ser insalubre, pondo em risco a saúde. Atividade insalubre é, 
assim, aquela cujo desempenho, mesmo em local salubre, afeta ou pode afetar qualquer dos sentidos, 
todo o corpo, ou parte do corpo, ou ainda, a mente. a curto ou a longo prazo, independentemente do 
ambiente em que se exerça. Assim, (a) a visão pode ser afetada pela fixação contínua dos olhos sobre 
objetos microscópicos (b) a audição pode ser afetada pelo alto número de decibéis de ferramenta, broca 
ou instrumento que o trabalhador maneja ou pela recepção dos sinais sincopados do telégrafo Morse, 
através de fones (cf. Repertório JOB, fev. de 1989, n.º 3/89), (c) o olfato pode ficar embotado pela 
inalação continuada de odores ou gases variados, ( d) o taeto pode perder-se, ou diminuir, pela formação 
de calosidades, decorrentes de atrito forte dos dedos com ferramentas e instrumental de trabalho e, por 
fim, (e) o paladar pode enfraquecer pelo abuso na provação de bebidas ou produtos. O transporte de 
objetos ou artigos de grande peso, nas mudanças. na estiva, como móveis - pianos, geladeiras, máquinas 
de todo tipo -, ou gêneros alimentícios - arroz, feijão, café -, tudo, enfim, que exija grande esforço 
muscular pode ocasionar hérnias e afetar os músculos. A própria mente pode ser afetada, quando o ser 
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Ora, se o constituinte separou as duas situações, é porque distinguiu en
tre as atividades daquelas pessoas que atuam em áreas ou atividades que 
possam afetar a saúde, daquelas em que a saúde não está em jogo, mas sim a 
própria integridade física. São as atividades em que um servidor pode estar 
bem, fisicamente, num instante e morrer, vítima de um ferimento em virtu
de de sua atuação, no instante seguinte, como ocorre nas atividades policiais 
ou militares ou na fabricação de explosivos. 

O dispositivo constitucional distingue, pois, aquelas situações em que as 
condições especiais podem afetar a saúde do servidor, daquelas outras em 
que sua integridade física e até a vida podem ser comprometidas por força 
da atividade

8
• 

Ora, as atividades em que a integridade física pode ser afetada são aque
las exercidas por militares e policiais, visto que, diariamente, põem em risco 
a sua própria vida, na defesa da ordem pública, jurídica ou institucionai9. 

A meu ver, correm muito mais riscos, diariamente, no combate ao crime 
organizado, ao narcotráfico, do que o servidor que atua na produção de 
explosivos, cujas regras de segurança, se seguidas, eliminam ou diminuem 

humano é submetido a grandes tensões, decorrentes do tipo de trabalho, em grupo, ou isolado, a saber, 
nos casos de enfermeiros e médicos de manicômios, de hospitais psiquiátricos, ou de pessoas que se 
isolam do mundo, em faróis: no meio do oceano, ou em naves espaciais e satélites que se afastam do 
planeta. Em hospitais e em laboratórios, em que são tratadas moléstias altamente contagiosas, a AIDS, 
por exemplo, médicos. enfermeiros e pesquisadores desenvolvem atividades insalubres, expondo-se 
diretamente ao contágio, com graves riscos para a saúde. A fonte da doença não é só a indústria, o local, 
mas a própria atividade: o trabalho, os pacientes" (p. 978/9. Comentários à Constituição 1988, vol. II, 
Forense Universitária. 1989). 
'Escrevi: "A falência do Estado, que a título de garantir liberdade sem responsabilidade, se auto-tolhe no 
garantir a segurança pública e protege mal a sociedade, acaba por estimular sistemas de auto-proteção, 
que não passam pelos caminhos das forças regulares do Governo. 
A sociedade já não acredita no Estado-guardião, nem em sua idoneidade. 
Uma das características, cada vez mais acentuada das forças regulares destinadas à manutenção da 
ordem interna, é o alto grau de corrupção de suas fileiras. 
Ganham, os policiais, muito mal. Devem arriscar a vida pela sociedade e não têm desta o reconhecimento 
devido. É mais fácil, portanto, sucumbir à corrupção. Ganham mais por fechar os olhos, do que por 
deixá-los abertos, correndo, por outro lado, menos riscos, a não ser que voltem, novamente, a ser 
policiais de fato e de direito. 
O fenômeno é mundial" (Uma visão do mundo contemporâneo, Pioneira, 1996, p. 147). 
0

Diogo de Figueiredo Mor.:ira Neto esclarece: "A competência para atuação policial se reparte, em suma, 
entre a União (art. 34, llI, e art. 144, § 1º e 2.ºJ e os Estados, inclusive o Distrito Federal (art. 144, § 
4º e 5º), dentro dos respectivos territórios, caracterizando-se por estar integralmente fundada e contida 
na ordem jurídica ordinária, ou seja, independentemente do emprego das salvaguardas, que, em 
conseqüência, transformam a atuação policial em atuação política de defesa da ordem pública" (A 
segurança pública na Constituição, Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 28, n. !09, jan/mar. 
1991, p. 145). 
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sensivelmente esses riscos. É que, com relação ao comportamento de fací

noras, não há regra de segurança que garanta o policial de não ser ferido ou 
morto. 

Não sem razão, o tratamento constitucional ofertado às forças armadas 
e àqueles encarregados da segurança pública consta de títulos separados, 
diferentes do Título III (regime de todos os servidores) e do inciso IV dos 
agentes dos três poderes, ou seja, no título V, que o saudoso jurista Aricê 
Amaral dos Santos denominava "O regime constitucional das crises", em 
suas aulas na PUC e na Escola da Magistratura do TRF da 3ª Região. 

Tal argumento não vi examinado, sob este prisma, em nenhuma das di
versas peças que me foram submetidas (peças judiciais, manifestações de 
consultores e advogados) sendo, a meu ver, relevantíssimo, para dar trata
mento adequado a essa categoria de servidores - que, mais do que quais
quer outros, diariamente põem em risco sua integridade física, sendo tantas 
as baixas que, a cada ano, as polícias militares e civis, infelizmente, apresen
tam - justificando-se, portanto, uma aposentadoria em espaço de tempo 
menor, até por força do desgaste e da tensão permanente em que atuam os 
policiais militares e civis, em todos os níveis 

10 
• 

De certa forma, o§ 4º, na nova redação do art. 40, § 4º, veio a fortalecer 
a inteligência, explicitando as atividades que podem atingir a integridade 
física dos servidores (toda e qualquer atividade de risco que possa, por for
ça de uma ação, atingir sua integridade física). 

10
José Alfredo de Oliveira Baracho ensina: "Em certa etapa dessa evolução, a noção de polícia aproxima

se da compreensão de que o poder estatal circunscreve-se à proteção da ordem jurídica e à manutenção 
da ordem. A polícia não reside na vontade do soberano, mas na vontade da lei. Já em 1794, entendia-se 
que a polícia tem por função adotar as medidas necessárias para a manutenção da paz, segurança e ordem 
pública, visando impedir os perigos que ameaçam o público ou qualquer das pessoas. O Code de Delits 
et dez Peines (1975 - França) preceituava que a polícia foi instituída para manter a ordem pública, a 
liberdade, a propriedade e a segurança individual. Salienta Basavilbaso que no Estado de direito, cuja 
atividade está sempre sujeita à ordem jurídica, ocorre sempre a presunção em favor da liberdade de toda 
coerção estatal; desde que o que não está proibido é permitido, a noção de polícia adquire significação 
mais restrita, por imposição do sistema constitucional ao regime de direito. Várias doutrinas são expostas 
por Basavilbaso (Berthélemy, Hauriou, Rolland, Waline, Presutti, D'Alessio, Ranelletti, Romano, 
Manzini, Zanobini, Mayer, Fleiner, Merkl), para a compreensão da natureza da polícia. Alguns a 
consideram como serviço administrativo essencial ao Estado. Trata-se de um conjunto de serviços 
organizados, com o fito de assegurar a manutenção da ordem e a saúde, no interior do Estado. 
Berthélemy já distinguia a polícia administrativa e a polícia judicial. Após suas referências a diversas 
doutrinas, o autor concluiu: ·~ teoria dominante na doutrina continental européia entende por polícia 
uma seção qualificada da administração pública, que tem como objetivo a previsão e o combate às 
perturbações da ordem, mediante o emprego da coação'' (Constituinte e segurança pública, Revista de 
Informação Legislativa, Brasília, ano 24, n. 94, abr./jun. 1987, p. 100). 
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Certas explicitações têm sido comuns, no texto constitucional brasileiro, 
como, por exemplo, o fato de enunciar no "caput" do art. 5º, duas vezes, o 
princípio da igualdade e repeti-lo no inciso I do mesmo artigo; ou referir-se 
ao princípio da legalidade, no inciso II do mesmo artigo, e reproduzi-lo no 
art. 150, inc. I; ou, ainda, assegurar a liberdade de imprensa, no inciso IX 
do art. 5º, e reiterá-la, no "caput" do art. 220

11
• 

A explicitação de que a atividade que pode afetar a integridade física do 
servidor é sempre uma atividade de risco, o primeiro sendo gênero e o se
gundo espécie, não contraria a explicação do texto anterior; antes, fortale
ce-a. O fato é que tais atividades merecem tratamento diferenciado, quanto 
à aposentadoria. 

A Emenda n. 47/05 reitera, pois, o princípio consagrado naquela que a 
antecedeu (E.C. n. 20/98), ou seja, de que as atividades cujas condições 
podem afetar a integridade física do agente devem ter regime de aposenta
doria especial, estando, na mesma linha, de reiteração enfática as normas 
que enunciam os princípios da igualdade e da legalidade. 

Resta a questão definida em lei complementar, último aspecto da consulta. 
Tal lei - até ser produzida uma nova - é a Lei Complementar n. 51/85, 

visto que, por força do § 1 º do art. 5º da Constituição Federal, as normas 
definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. O 
direito à aposentadoria é, a meu ver, direito fundamental, pois encontra-se 
elencado no art. 7º, inciso XXIV , ou seja, no Título II da Constituição, que 
é dedicado "aos direitos e garantias fundamentais". 

11
Estão assim redigidos os dispositivos citados: 

"Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição; 
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; 

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente 
de censura ou licença; 

"· ....... ' 
"Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios: 
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 

"· .... ... ... .. ... ... . ' 
"Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, 
processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição" (grifos 
meus). 
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Tendo o Supremo Tribunal Federal decidido, na ADIN 2010, que a apo
sentadoria do servidor público segue, no que couber, o regime geral dos 
trabalhadores urbanos e rurais, o mesmo disposto na Constituição Federal, 
no capítulo da Administração Pública

12
, há, portanto, lei complementar em 

vigor. 
Esta inteligência que oferto à matéria é também a do Poder Judiciário. 
Declara o art. 93 da C.F. que: 

'.'.4rt. 93. Lei complementar, de iniciativa do 
Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Es
tatuto da Magistratura, observados os seguin
tes princípios: .... ". 

A lei complementar vigente para a Magistratura, quando da promulga
ção da E.C. n. 45/04 (aquela da reforma do judiciário), éden. 35 de 1979, 
que o próprio Poder Judiciário considera vigente até o momento. Vale dizer, 
o Poder Judiciário não se rege por outra lei complementar senão aquela 
veiculada em 1979, sob o nº 35

13
• 

É de se lembrar que o verbo empregado no art. 93 ESTÁ NO FUTURO 
DO INDICATIVO. 

Mais do que isto, naqueles dispositivos em que a emenda alterou subs
tancialmente a estrutura do Poder Judiciário, mesmo sem a promulgação de 
uma nova lei complementar, tais alterações foram aplicadas, como, por exem
plo, a que consta do inc. XI, assim redigido: 

"XI. nos tribunais com número superior a vin
te e cinco julgadores, poderá ser constituído 
órgão especial, com o mínimo de onze e o má-

12
Gilmar Mendes e eu sobre o regime geral escrevemos: "Assim, para que se não atribua à norma de 

remissão (art. 40, parágrafo 12) um sentido aparentemente invertido, que leva a uma "soma de felicidades" 
para os servidores públicos, talvez devesse o Tribunal, no julgamento definitivo, rediscutir a questão com 
o objetivo de assentar, pelo menos, que a imunidade prevista no art. 195,11, beneficia apenas a parcela 
dos proventos até o limite estabelecido para o regime geral de Previdência, ou seja, R$ 1.200" (Folha de 
S.Paulo, 11/11/99, p. 1-3) entendendo que a Constituição iguala apenas até o teto do regime geral dos ci
dadãos não governamentais. Tal interpretação terminou hospedada pelo STF ao analisar a E.C. nº 41/03. 
13

Celso Ribeiro Bastos comenta: "Até a expedição do novo Estatuto da Magistratura, que deverá ser 
editado como lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, vigora, recepcionada que foi 
em grande parte, pela Constituição vigente, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional - LOMAN, 
aprovada pela L.C. n. 35, de 14 de março de 1979. Essa lei, agora denominada Estatuto da Magistratura, 
provém do parágrafo único do art. 112, da Constituição da República de 1967 (E.C. n. 7/77)". (p. 22, 
Comentários à Constituição do Brasil, 4º vol., tomo III, Ed. Saraiva, 2000). 
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ximo de vinte e cinco membros, para o exercí
cio das atribuições administrativas e jurisdi
cionais delegadas da competência do tribunal 
pleno, provendo-se metade das vagas por anti
güidade e a outra metade por eleição pelo tribu
nal pleno; (Redação dada pela Emenda Cons-

. . 14 
tztucwnal nº 45, de 2004)" . 

Mesmo não havendo lei complementar regendo a hipótese, visto que os 
órgãos especiais eram sempre compostos por juízes mais antigos, adotou-se 
o critério do inc. XI. E apesar de o constituinte declarar que os princípios 
do art. 93 devem ser estabelecidos por lei complementar e de esta lei ainda 
não ter sido produzida, a Resolução n. 16/06 do CNJ estabeleceu tais crité
rios, fazendo com que os novos princípios constitucionais fossem inseridos 
na recepção reconhecida da lei complementar n. 35/71. 

Ora, no caso concreto do art. 40 § 4º, nem houve alteração da disposição 
da lei complementar n. 51/85 pelo novo dispositivo, VISTO QUE TANTO 
A LEI COMPLEMENTAR N. 51/85 QUANTO O§ 4º DO ARTIGO 40 
DÃO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS ATIVIDADES CUJAS 
CONDIÇÕES DE TRABALHO PÕEM EM RISCO A INTEGRIDADE 
FÍSICA DO SERVIDOR. O mesmo ocorre com a Lei Complementar nº 
58/88. 

14
Alexandre de Moraes ensina: "Portanto, instituído o Órgão Especial. suas competências serão exatamente 

as competências constitucionais e legais do Pleno do respectivo tribunal, por delegação expressa do 
texto constitucional, com as únicas duas exceções constitucionais (eleição dos órgãos diretivos e de 
metade do próprio Órgão Especial). 
Note-se, que a própria Constituição da República demonstra, em seu art. 97, para fins de definição de 
competência, que, ou o Tribunal julgará pelo seu Plenário, ou por seus Órgãos Especiais, sem possibilidade 
de superposição, ao determinar que: "somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos 
membros do respectivo Órgão Especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou 
ato normativo do Poder Público" ( cláusula de reserva de plenário). 
O Órgão Especial, portanto, não é órgão fracionário do Tribunal Pleno, mas sim consubstancia-se -
pela vontade do Tribunal Pleno e somente por essa vontade - na própria integridade dos membros do 
Tribunal, desde que seja instituído. 
Dessa forma, e recordando que a EC n. 45/04 reforçou a própria existência do Órgão Especial, como 
órgão delegado da composição plenária do Tribunal, pois decidiu democratizá-lo com eleições para 
metade de seus componentes, onde for constituído pelo Tribunal, o Órgão Especial. este exercerá, por 
delegação constitucional, todas as atribuições administrativas, disciplinares e jurisdicionais da competência 
do 1ribunal Pleno, inclusive as disciplinares, que serão tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus 
membros, salvo as atribuições reservadas a todos os membros do Tribunal, de eleger seus órgãos diretivos 
e metade das vagas do próprio Órgão Especial" (p. 1351, Constituição do Brasil interpretada e legislação 
constitucional, 7". ed, Atlas Jurídico Ed., 2002). 
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Parece-me, pois, equivocado o entendimento dos que defendem que nova 
lei complementar deverá ser produzida para dizer, rigorosamente, o mesmo 
que dizia a lei complementar que tratava de categoria ou servidor diferenci
ado, como o fez também a E. C. nº 20/98, quanto a L.C. nº 47/05

15
• 

Em outras palavras, a L. C. 51/85 foi recepcionada pela C.F. de 88, por 
duas emendas posteriores (nºs 20 e 47), até por quê, cuidando de um direito 
fundamental (a aposentadoria), as duas emendas teriam aplicação imediata, 

16 
na forma do § 1 º do art. 5º . 

Ora, tais aspectos não foram abordados nas decisões que me foram apre
sentadas do TCU e do STJ, sempre tratando não da própria natureza do 
direito fundamental diferenciado na E.C. n. 20/98, mas apenas de aspectos 
formais. 

Por coerência, se, apesar de o § 4º do art. 40, na redação da E.C. n. 20/ 
98 reiterada pela E.C. n. 47/05, ter permitido regime especial de aposenta
doria já excepcionado pela L.C. 51/85, entender-se que nova lei comple
mentar teria que ser produzida levaria à mesma interpretação quanto ao 
Poder Judiciário e a Lei Complementar n. 35/79, que não poderia continuar 
vigendo, nos seus princípios fundamentais. Nem poderiam os órgãos especi
ais dos Tribunais de Justiça ter composição distinta daquela que foi imposta 
pela E.C. 45/04, visto que isso dependeria de lei complementar não produ
zida até hoje. Resolução do CNJ NÃO É LEI COMPLEMENTAR. 

Nada obstante o "caput" do art. 93 impor lei complementar para a com
posição do órgão especial, foi a Resolução que a regulou. 

Não poderia, pois, o CNJ suprir o legislador complementar, a não ser 

'
5
Carlos Maximiliano esclarece como deve ser interpretada a norma constitucional: "O grau menos 

adiantado de elaboração científica do Direito Público, a amplitude do seu conteúdo, que menos se pres
ta a ser enfeixado num texto, a grande instabilidade dos elementos de que se cerca, determinam uma téc
nica especial na feitura das leis que compreende. Por isso, necessita o hermeneuta de maior habilidade, 
competência e cuidado do que no Direito Privado, de mais antiga gênese, uso mais freqüente, modificações 
e retoques mais fáceis, aplicabilidade menos variável de país a país, do que resulta evolução mais com
pleta, opulência maior de materiais científicos, de elemento de certeza, caracteres fundamentais melhor 
definidos, relativamente precisos. Basta lembrar como variam no Direito Público até mesmo as concepções 
básicas relativas à idéia de Estado, Soberania, Divisão de Poderes etc. 
A técnica da interpreta'"ão muda, desde que se passa das djsoosj'"ões ordinárias para as constitu
cionais, de alcance mais amplo, por sua própria natureza e em virtude do objeto colimado redigidas 
de modo sintético, em termos gerais" (Hermenêutica e aplicação do Direito, Ed. Forense, 9". ed., 
1979, p. 304) (grifos meus). 
'"o § 1 º do art. 5º está assim redigido: "§ l º - As normas definidoras dos direitos e garantias 
fundamentais têm aplicação imediata" (grifos meus). 
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que se entendesse, como o fez o CNJ, que a Resolução está lastreada na lei 
complementar n. 35/79, implantando a nova forma de composição dos ór
gãos especiais dos Tribunais, com mais de 25 magistrados. 

Realço que o art. 93 da C.F. declara que lei complementar disporá sobre 
o Estatuto da Magistratura, observados os princípios, entre os quais, o do 
inciso XI. 

Repito: não teria o CNJ competência de suprir o legislador complementar, 
se a parte alterada não haurisse tais forças de princípios implícitos na lei com
plementar 35/79, em face, inclusive, do § 4º do art. 103-b, assim redigido: 

"§ 4P Compete ao Conselho o controle da atu

ação administrativa e financeira do Poder Ju
diciário e do cumprimento dos deveres funcio
nais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras 

atribuições que lhe forem conferidas pelo Es-

d )I • ,, (. ;f'. )]7 tatutoa m.agistratura: ....... gn1os meus . 
Ora, o Estatuto da Magistratura é a Lei Complementar n. 35/79, que dá 

forma aos princípios estatuídos pela E.C. n. 45/04, visto que aquela a que se 
refere o art. 93 não foi ainda elaborada. 

Se, não obstante as profundas modificações, reconhece-se, na Lei com
plementar n. 35/79 recepcionada, os princípios que regem o Poder Judiciá
rio, com muito mais razão há de se reconhecer a recepção da Lei comple
mentar nº 51/85, visto que as Emendas nºs 20 e 45 não alteraram o regime 
especial possível para aquelas atividades que possam afetar: 

17
Alexandre de Moraes transcreve voto do Min. Carlos Brito na ADC 12 em que se refere à recepção da 

Lei Complementar n. 35: "Finalizou concluindo crer que: "o § 4º, em si mesmo considerado. deixa 
muito claro a extrema relevância do papel do CNJ como órgão central ue controle da atuação administrativa 
e financeira do Poder Judiciário. Daí por que a esse Conselho cabe aferir o cumprimento dos deveres dos 
juízes e ainda exercer de parelha com os poderes que lhe forem conferidos pelo Estatuto da Magjstratura, 
aqueles de pronto arrolados pelos incisos de I a VII desse mesmo § 4º. No âmbito dessas competências 
de logo avançadas pela Constituição é que se inscrevem, conforme visto, os poderes do inciso II, acima 
transcrito. Dispositivo que se compõe de mais de um núcleo normativo, quatro deles expressos e um 
inexpresso ( ... ) o núcleo inexpresso é a outorga de competência para o Conselho dispor, primariamente, 
sobre cada qual dos quatro núcleos expressos, na lógica pressuposição de que a competência para zelar 
pela observância do art. 37 da Constituição e ainda baixar os atos de sanação de condutas eventualmente 
contrárias à legalidade é poder que traz consigo a dimensão da normatividade em abstrato, que já é uma 
forma de prevenir a irrupção de conflitos. O poder de precaver-se ou acautelar-se para minimizar a 
possibilidaue uas transgressões cm concreto" (STF - Pleno - ADC 12- medida cautelar - Rei. Min. 
Carlos Britto, decisão: 16-2-2006)" (p. 1534, Constituição do Brasil interpretada e legislação 
constitucional, ob. cit.). 
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1) a saúde, 
2) a integridade física dos servidores. 
E nenhuma atividade pode atingir mais a integridade física de qualquer 

servidor do que aquela que, na proteção da ordem e dos cidadãos, é exercida 
pelas polícias militares e civis, pois, todos os dias, e até quando em descan
so, estão os policiais sujeitos a perder a vida, por motivo de vingança dos 
criminosos que combatem, o que as estatísticas demonstram não constituí
rem, infelizmente, fatos esporádicos 

18
• 

Por esse motivo, à luz do qual a matéria ainda não fora analisada, enten
do que os servidores policiais têm direito a regime especial, nos termos da 
Lei Complementar n. 51/85, a qual, a meu ver, foi recepcionada e encontra
se vigente no ordenamento jurídico nacional, conforme os fundamentos ju-
'dº d 19 n 1cos retro-apresenta os 

... (19). 
S.M.J. 

São Paulo, 4 de dezembro de 2007. 

IGSM/mos 
P2007-019PF 

"Ney Prado ensina: "Foi acrescentado, também, todo um Capítulo sobre a Segurança Pública (art. 144) 
que, dessa forma, ganhou importância no texto constitucional. Nesse particular, os nossos constituintes 
foram sensíveis ao apelo da sociedade em geral, vítima preocupada da onda crescente de criminalidade 
urbana e até mesmo rural. Adernais. o fortalecimento e multiplicação de órgãos excedentes do Poder de 
Polícia demonstram a intenção dos constituintes de reduzir, ao mínimo, a possibilidade de intervenção 
das Forças Armadas na segurança interna. Mas é bom que se enfatize que a Segurança Interna não é um 
desdobramento da Segurança Pública, mas um aspecto da Segurança Nacional" (A Constituição brasileira 
1988 - Interpretações, 2a. ed., co-edição AIDE/Forense Universitária, 1990, p. 297). 
19

Escrevi: "O artigo 144 é dedicado inteiramente à segurança pública. O próprio constituinte cuidou de 
delinear o que seja, no Brasil, segurança pública. De início, esclarece que é um dever do Estado prestá
la, sem definir, nesta vinculação a um "poder-dever", os contornos desse conceito indeterminado. Na 
seqüência, esclarece que o mesmo "poder-dever" deve ser estendido a todos, que têm "direito" e 
"responsabilidade" em mantê-la. O inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal é bom exemplo desta 
responsabilidade de todos, estando redigido que: "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela 
podendo penetrar sem consentimento do morador. salvo em casos de flagrante delito ou desastre, ou 
para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial'". Em casos de flagrante delito, de 
desastre ou para prestar socorro, qualquer pessoa pode invadir uma casa, sem consentimento do morador. 
A segurança pública hospeda, no país. a preservação da ordem pública e da incolumidade das 
pessoas e do patrimônio. Cabe, pois, ao Estado e aos cidadãos. tal tarefa, embora a responsabilidade 
principal seja do Estado. A ordem pública é o primeiro objeto dos mecanismos de segurança pública. 
Não se admitem perturbações à ordem, à paz, ensejando, se grave comoção colocar em risco a estabilidade 
das instituições - com comícios, grupos de facínoras ou terroristas formados para desestabilizar a ordem 
- a adoção, inclusive, dos estados de defesa e de sítio" ( os grifos, não os coloquei no original) (Comentários 
à Cons-tituição do Brasil, 5º volume, 2ª ed., Ed. Saraiva, 2000, p. 221 ). 
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III. PASSAGEM DO BASTÃO DO PROFESSOR DECANO DA 
ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR DO BARRO BRANCO -
DISCURSOS DIRIGIDOS AOS PROFESSORES, OFICIAIS E 
ALUNOS OFICIAIS 

Professor Seizen Yamashiro, Decano da 
Academia de Polícia Militar do Barro Branco. 

Excelentíssimo Senhor Coronel PM Eliseu Leite de Moraes 
Digníssimo Comandante da Academia de Polícia Militar do Barro Branco 

Excelentíssimo Senhor Tenente-Coronel Eduardo Pereira da Silva 
Digníssimo Subcomandante da Academia de Polícia Militar do Barro Branco 

Professor Doutor José Damião Cogan 
Digníssimo Professor Decano 

Meus Caros Alunos Oficiais 
Senhoras e Senhores 

Com muita honra, hoje, solenemente passo o Bastão de Decanato ao Pro
fessor Desembargador José Damião Cogan, desejando-lhe profícua gestão. 

Agradecemos ao Senhor Comandante Coronel Eliseu Leite de Moraes 
por este honroso e solene momento de perpetuar a tradição de Passagem do 
Bastão do Professor Decano, homenageando direta e indiretamente todos 
os professores desta Academia. 

No dia 11 deste mês, completei 70 anos e por força de Lei estou-me 
aposentando compulsoriamente do magistério, porém com a consciência 
tranqüila do dever cumprido. 

Lecionei Matemática no Curso Preparatório de Formação de Oficiais 
(CPFO) até 1993, quando o Curso, infelizmente, foi extinto, e continuei 
lecionando Estatística até o ano retrasado. 

Nasci em Presidente Prudente, porém cursei o Curso primário na cidade 
de Pirapozinho, cidade próxima a Presidente Prudente. 
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Já no Curso Primário, circunstancialmente, descobri em mim a vocação 
de professor. 

Como tinha relativa facilidade em aritmética, era escalado pelas profes
soras para auxiliar os colegas, utilizando a metade do tempo do meu recreio 
nessa tarefa. Daí talvez tenha surgido o gosto pelo ensino. 

Terminei o Curso Ginasial e o Curso Científico no Instituto de Educa
ção Fernando Costa, em Presidente Prudente, viajando à noite de 
Pirapozinho, com o incentivo e a ajuda de meus irmãos mais velhos, pois 
meu pai havia falecido quando eu tinha treze anos. 

Em 1961, mudei-me para S.Paulo e trabalhando em Banco por meio pe
ríodo consegui pagar o pensionato e o cursinho intensivo. 

Consegui ingressar na Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da Uni
versidade Mackenzie. Concluí o Curso de Licenciatura em 1964, quando 
iniciei a minha profissão de professor de Matemática. 

Em 1970, comecei a lecionar Matemática nesta Academia. Em 1991, 
tornei-me Mestre em Matemática pela Pontifícia Universidade Católica. 

Nesta Academia de Polícia Militar lecionei Matemática no saudoso Curso 
Preparatório de Formação de Oficiais (CPFO) no período de 1970 a 1993, 
quando o Curso lamentavelmente foi extinto. A partir de então passei a 
lecionar Estatística no Curso de Formação de Oficiais (CFO). 

Aqui na Academia encontrei um ambiente de ensino que veio ao encon
tro do que sempre idealizei: uma Escola de Comandantes organizada, auste
ra, com o objetivo bem definido de formar o melhor Oficial para servir 
plenamente a nossa sociedade. 

Assim como os filhos se espelham em seus pais, os comandados se 
espelham em seus comandantes. Por isso, nesta casa de ensino a orientação 
educacional que é dada aos alunos é solicitada e cobrada de maneira intran
sigente do corpo docente para a formação do Oficial por excelência, com 
preparo integral para que não haja nenhum deslize de ordem moral, em que 
toda a corporação possa se espelhar. É o nosso desejo. É o que a sociedade 

espera. 
Muito obrigado. 

20 de fevereiro de 2008 

Colegas Professores e Colegas Professores Oficiais 
No dia 21 de junho de 2001, recebemos do Professor Desembargador 

Alvaro Lazzarini a honrosa incumbência de substituí-lo como Professor De-
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cano da Academia de Polícia Militar do Barro Branco e hoje também tive
mos a honrosa missão de passar o Bastão de Professor Decano ao Professor 
Desembargador José Damião Cogan. Desejamos ao Professor Doutor José 
Damião muitas realizações educacionais felizes corno Professor Decano desta 
Academia. Agradecemos a todos os colegas professores que compareceram 
para prestigiar esta solenidade. Também quero desejar boas vindas aos 

Professores que hoje se integram ao Corpo Docente desta Academia. 
Como já pronunciei aos Alunos Oficiais, tive a felicidade de pertencer 

ao Corpo Docente desta Academia durante 38 anos e tive a oportunidade 
de oferecer a esta Instituição de Ensino a minha contribuição, lecionando, 
com a devida dedicação e responsabilidade, Matemática no Curso Prepara
tório de Formação de Oficiais (CPFO) desde 1970 até 1993, quando o 
mesmo foi extinto. A partir de então, passei a lecionar Estatística no Curso 
de Formação de Oficiais (CFO) até o ano de 2006. No ano passado, fiquei 
em disponibilidade por causa da exclusão da Disciplina de Estatística em 

conseqüência da reestruturação do Curso para o próximo quadriênio. 
Considerando que o Curso de Formação de Oficiais é um Curso de nível 

Superior e que, dada a importância da disciplina de Estatística, muitos cur

sos superiores, nas reestruturações curriculares, têm ampliado a sua carga 
horária, julgamos que Estatística deveria fazer parte do rol das disciplinas 
do currículo da Academia, pois além de ter fundamentação em ciências exa
tas daria melhor preparo aos nossos Alunos Oficiais para atender à socieda
de cada vez mais exigente. Eu fico feliz em observar que a Academia de 
Polícia Militar do Barro Branco está contando com a docência de novos 
professores civis que certamente, contribuirão para enriquecer ainda mais o 
corpo docente conjuntamente com os professores militares. 

Aproveito esta oportunidade para fazer um pedido ao Senhor Coman
dante, Coronel Eliseu para que haja uma participação mais intensa por par
te do Corpo Docente, principalmente nas decisões pedagógico-administra
tivas, para termos a nossa Escola de Comandantes cada vez melhor. 

Finalizando, agradeço profundamente a todos, do Comandante a todos 
os funcionários civis e militares e também aos colegas Professores e Profes
sores Oficiais pela convivência familiar que tive aqui na Academia de Poli

cia Militar do Barro Branco. 

Muito obrigado 
20 de fevereiro de 2008. 
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Iv. BREVE COMENTÁRIO SOBRE A NOVA LEI DE ENSINO DA 
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO 

1. ASPECTOS GERAIS 

ROBERTODEJESUSMORETTJ, Major 
PM, Chefe Interino da 1ª Seção do 
Estado-Maior da Polícia Militar do Estado 
de São Paulo. 

A nova Lei de Ensino da Polícia Militar do Estado de São Paulo, institu
ída pela Lei Complementar nº 1.036, de 11 de janeiro de 2008, e que esta
belece o Sistema de Ensino da Polícia Militar do Estado de São Paulo, trata
se de texto doutrinário voltado aos conceitos de educação estabelecidos pela 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN (Lei federal nº 
9.394, de 20-12-1996). 

Tratando exclusivamente do Sistema de Ensino da Polícia Militar, seus 
fundamentos, estrutura e competências, sem, contudo, discorrer sobre par
ticularidades desse sistema, vez que tais particularidades devem ser tratadas 
junto ao Regulamento Geral de Ensino, o qual, regulando a aplicação da 
novel lei, também poderá regular, de modo novo, matérias previstas em ou
tras leis e que também dizem respeito ao Ensino na PMESP, como é o caso 
da Lei Complementar nº 697, de 24 de novembro de 1992, que dividiu a 
graduação de Sd PM em duas classes. 

O artigo 1 º da novel lei abre-a definindo que o Ensino Policial-Militar 
tem características próprias, em face da estética militar da Instituição, além 
de definir que sua finalidade é formar profissionais para o desempenho das 
missões constitucionais incumbidas às polícias militares e corpos de bom
beiros militares pelo § 5º do artigo 144 da Constituição Federal. Já, seu 
parágrafo único sintetiza todas as atividades de ensino desenvolvidas pela 
Polícia Militar (formar, habilitar, aperfeiçoar, especializar, treinar e adap
tar), englobando as variáveis possíveis em matéria de desenvolvimento de 
cursos ou estágios existentes ou a serem criados. 

Objetiva, portanto, destacar a busca constante do conhecimento com o 
fim de desenvolver novas técnicas de ação para atender ao fim maior do 
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Ensino Policial-Militar, que é direcionar os esforços da Instituição na reali
zação do bem comum

1
, ou seja, garantir que o cidadão (individualmente 

considerado) inserido dentro de uma coletividade tenha a segurança neces
sária para desenvolver suas potencialidades numa maior amplitude. 

O artigo 2º, ao destacar a palavra educação, começa a inserir a presente 
lei nos conceitos da LDBEN. Treinamento e pesquisa, segundo os conceitos 
da LDBEN, querem traduzir a educação profissional e a educação superior; 
e, para tanto, determina também que a Instituição terá estabelecimentos de 
ensino próprios, onde serão desenvolvidas estas atividades mas, não descar
ta a possibilidade de que essas atividades possam ser desenvolvidas em ou
tras organizações militares ( estaduais ou federais), sempre visando a busca 
constante de novos conhecimentos, no intuito de aperfeiçoar os profissio
nais da Polícia Militar. 

A novel lei também, mais adiante, não se descura da possibilidade dos 
cursos e das atividades de educação previstos na lei complementar serem 
freqüentados por policiais militares nacionais e estrangeiros, militares das 
Forças Armadas, brasileiras ou de outras nações, além de civis, desde que 
atendidos os objetivos institucionais da Polícia Militar, segundo parecer do 
Órgão de Direção Setorial de Ensino. Desse modo destaca-se a universali
dade que se pretende atribuir ao Ensino Policial-Militar. 

Buscando na LDBEN os fundamentos para a formulação da nova lei de 
Ensino da PMESP, nada mais correto que o Sistema de Ensino Policial-Mi
litar estabeleça alguns princípios, os quais nortearão sua evolução no con
texto da Segurança Pública. Assim, a integração à educação nacional identi
fica o lugar onde o Ensino PM terá sua base e fundamentos para o reconhe
cimento de educação superior aos seus principais cursos. Já a seleção por 

mérito permitirá o acesso aos cursos da Instituição somente daqueles polici
ais militares que realmente demonstrem pendor e capacitação no desempe
nho das funções que, após a conclusão do curso, lhes serão atribuídas. Nes
se passo, a profissionalização continuada e progressiva pretende que o Ensi
no PM seja contínuo sem perder de vista a evolução social, capacitando o 
militar do Estado para o exercício das mais diversas missões que lhe forem 

1
Sobre bem comum e Polícia Militar sugere-se a leitura do texto do mesmo autor: "Atividades policiais 

militares e o Bem Comum" - Publicado na Revista A Força Policial nº 32 - 2001. 
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conferidas pela Sociedade. A progressividade reside na busca constante do 
melhor em doutrina e tecnologia. Por sua vez, a avaliação integral, contínua 

e cumulativa objetiva que, com o Ensino PM, o policial militar não seja ava
liado somente em determinados momentos durante seu curso ou estágio. 
Esta avaliação deve se constituir numa constante, desde seu ingresso até a 
conclusão do curso. Aferindo-se em cada momento o pendor do PM para o 
desenvolvimento do que lhe está sendo transmitido. O pluralismo pedagógi

co tornará os cursos ou estágios da Polícia Militar abertos às infinitas possi
bilidades pedagógicas que possam surgir com a natural evolução da Socie
dade ou da Instituição, permitindo que os profissionais de Polícia Militar 
tenham a oportunidade de acessarem o que for de melhor em matéria de 
formação e aprimoramento. Por fim, a edificação constante dos padrões mo

rais, deontológicos, culturais e de eficiência 
2 

completa o rol dos princípios 
que norteiam o Ensino PM, destacando que os elementos integrantes dos 
valores indicados encontram-se previstos nos artigos 7º e 8º da Lei Comple
mentar nº 893, de 9 de março de 2001, que instituiu o Regulamento Disci
plinar da Polícia Militar, assim, este princípio de Ensino PM determina que 
será o Sistema de Ensino da Polícia Militar que perpetuará a difusão dos 
padrões morais, deontológicos, culturais e de eficiência da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo, bem como os avaliará e aprimorará ao longo do 
tempo. 

Seguindo os princípios enumerados no artigo 3º, vem o artigo 4º da novel 
lei estabelecer os valores desse mesmo ensino. E, nesse aspecto, o primeiro 
valor do Sistema de Ensino da Polícia Militar não poderia ser outro senão o 
de formar seus profissionais voltados à proteção da vida, da integridade fisi

ca, da liberdade e da dignidade humana. Bens que se constituem na razão de 
ser de uma organização policial em qualquer lugar em que o Humano se 
faça presente. 

O outro valor indicado, a integração permanente com a comunidade, se 
insere no contexto de que a Sociedade é algo de grande amplitude e, na 
verdade, a Polícia, genericamente considerada, atua diretamente com as 
comunidades que lhes são imediatas buscando sempre conhecê-las profun-

2
Para enriquecer o assunto sugere-se, do mesmo autor, o texto: "Legalidade e Legitimidade nas decisões 

de comandos policiais militares" - Revista A Força Policial n2 37 - 2003; 
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damente e, assim, inteirar-se de seus anseios e preocupações para melhor 
servi-la. 

Nesse contexto, o valor relativo às estruturas e convicções democráticas, 

especialmente a crença na justiça, na ordem e no cumprimento da lei, pretende 
lembrar que é por meio do ensino que se perpetuam os valores de uma 
sociedade ou de uma nação. Assim, este valor não poderia deixar de ser 
integrante nesta lei já que por meio do ensino é que se perpetuarão os valo
res institucionais da Polícia Militar, os quais não se descuidam dos valores 
da Nação Brasileira. 

Também será por intermédio do Ensino PM que serão transmitidos e 
revisados os princípios constitucionais da Hierarquia e da Disciplina, garan
tindo a coesão e união necessárias da Instituição ao longo do tempo e a 
certeza do bom desempenho de suas missões. Bem como, a assimilação e 

prática dos direitos, dos valores morais e deveres éticos; busca o aprimoramen
to dos valores éticos e deontológicos, definidos como princípios nesta lei, 
garantindo, por meio de técnicas pedagógicas, que o profissional de Polícia 
Militar não só se aprimore, bem como, assimile e pratique os deveres e 
valores éticos e deontológicos que lhes foram transmitidos. 

Por sua vez, quanto à democratização do ensino; e à estimulação do pensa

mento reflexivo, articulado e crítico; importantes valores do Sistema de Ensi
no PM, que objetivam incentivar e incrementar a pesquisa científica e 
tecnológica no sentido de cada vez mais aprimorar os serviços prestados 
pelos profissionais de Polícia Militar; significa dizer que o Ensino PM não 
quer que seu profissional seja um autômato, mas sim, um profissional capaz 
de entender a razão de ser de sua missão e do seu agir em determinadas 
circunstâncias, corrigindo seus erros e acentuando seus acertos. Nesse pas
so, o fomento à pesquisa científica, tecnológica e humanística se apresenta 
para que, sendo a "Polícia" o organismo mais próximo da sociedade, é ela, 
por meio de seus integrantes, que constantemente recebe informações dos 
anseios sociais e é ela que no dia-a-dia mais representa o Estado perante o 
cidadão. Assim sendo, constitui-se num importante formador de opinião, 
podendo com seus atos e posicionamentos conduzir pessoas segundo o cor
reto e o justo. Desse modo, o presente objetivo quer demonstrar a sincera 
vontade da Instituição em fazer perpetuar, por meio de seus diversos cursos 
e estágios, as convicções democráticas e a crença na lei, na justiça e na 
ordem. 
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2. DAS MODALIDES DE ENSINO 
Com respeito às modalidades de Ensino PM, indica-se que o ensino 

seqüencial é uma modalidade da educação superior que se destina a atuar 
em determinado campo do saber, segundo o respectivo nível de abrangência. 
Nesse sentido, a proposta do curso seqüencial de formação específica é 
tomar o Curso de Formação de Soldados (cargo inicial das Praças) um cur
so superior, valorizando a formação da base profissional da Instituição. Não 
se confunde, portanto, com o Curso de Formação de Oficiais (CFO), que 
será curso de graduação e dará àquele que concluí-lo com aproveitamento o 
respectivo título superior. Destaca-se também que se optou por não definir 
qual o cargo inicial das Praças em face de que essa definição se insere no 
âmbito de outra legislação. 

Da mesma maneira que o curso seqüencial de formação específica, o 
curso seqüencial de complementação de estudos pretende alcançar um de
terminado campo de saber, complementando os estudos dos policiais mili
tares. Observe-se que aqui não se constou a Praça como alvo principal de 
tais cursos, mas sim os policiais militares, pois estes cursos destinar-se-ão 
não só a cursos específicos para Praças, mas também para civis, nos casos 
dos integrantes dos Quadros de Saúde. Desse modo, estes cursos seqüenciais 
de complementação de estudos alcançarão os Cursos de Formação e Aper
feiçoamento de Sargentos, os Cursos de Adaptação de Oficiais de Saúde, 
Músicos e Capelães; e o Curso de Habilitação ao Quadro Auxiliar de Ofi
ciais. 

O curso de graduação da Polícia Militar destina-se àqueles que possuem 
o ensino médio, e procurará desenvolver toda a potencialidade do estudante 
na respectiva área de conhecimento. Deve possibilitar ao aluno o conheci
mento universal e estimulá-lo ao trabalho e pesquisa científicos, suscitando 
o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional. Sendo o 
principal curso da Polícia Militar, constitui-se no Curso de Formação de 
Oficiais (CFO), o qual estabelecerá àquele que o concluir, o respectivo títu
lo superior, motivo pelo qual, em sua primeira parte, o dispositivo estabele
ce que ele se destina a qualificar o ocupante do cargo inicial de Oficiais. 

Os cursos de pós-graduação contemplados pelo Sistema de Ensino da 
Polícia Militar são os de mestrado, doutorado, de especialização e de aper
feiçoamento, entre outros. Sendo eles abertos aos possuidores de cur
sos de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino que 
os administrem. 
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Os cursos de especialização, dentro da filosofia do Comando de buscar 
evitar que o policial militar fique muito tempo longe dos bancos escolares, 
pretenderão proporcionar o contínuo aprimoramento do profissional de 
Polícia Militar, destinando-se sempre a qualificar indivíduos ao desempe
nho das mais diversas funções no âmbito da Instituição. 

Nesse passo, o programa de mestrado profissional trata-se do atual Curso 
de Aperfeiçoamento de Oficiais, destinado aos ocupantes do posto de Capi
tão, habilitando-os ao exercício das funções de Major PM e de Tenente-Co
ronel PM. E, do mesmo modo, o programa de doutorado no sentido estrito, 
trata-se do atual Curso Superior de Polícia, destinado aos ocupantes dos 
postos de Tenente-Coronel PM e de Major PM, habilitando-os ao exercício 
das funções de Coronel PM. 

Observe-se que tanto ao mestrado quanto ao doutorado, não foram atri
buídos nomes aos cursos, facilitando o acompanhamento da evolução soci
al, para fins de equivalência, caso seja necessário. 

A educação profissional pretende alcançar todos os demais cursos não 
previstos nos incisos anteriores, bem como, os estágios. Não se trata de 
educação superior, sendo a educação profissional destinada aos possuido
res de curso médio, superior ou a qualquer outro. 

De acordo com a nova sistemática de cursos definida pela Lei de Ensino 
da Polícia Militar, também se estabelecem novos títulos universitários mais 
compatíveis com a LDBEN e com a própria destinação da Polícia Militar. 
Desse modo, àquele que concluir com aproveitamento o Curso de Forma
ção de Soldados, sagrando-se Soldado PM, graduação inicial das Praças, 
obterá o título superior de Técnico de Polícia Ostensiva e Preservação da 
Ordem Pública. Do mesmo modo, a conclusão, com aproveitamento, do 
curso seqüencial de complementação de estudos, que alcança o Curso de 
Formação de Sargentos, o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos, o Cur
so de Adaptação de Oficiais de Saúde, Músicos e Capelães; bem corno, o 
Curso de Habilitação ao Quadro Auxiliar de Oficiais atribuirá ao policial 
militar a especialidade superior de Tecnólogo de Polícia Ostensiva e de Pre
servação da Ordem Pública. 

A conclusão com aproveitamento no curso de graduação, que é o Curso 
de Formação de Oficiais, conferirá ao ocupante do posto inicial de Oficial 
(2º Tenente) o grau universitário de Bacharel em Ciências Policiais de Segu
rança e Ordem Pública, e, corno determina a lei, será atribuído pela Acade
mia de Polícia Militar do Barro Branco. E, com respeito aos cursos de pós-
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graduação, o Oficial Intermediário (Capitão) que concluir o mestrado pro
fissional, que é o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, obterá o título 
de Mestre em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública. Bem como, 
o Oficial Superior que concluir o curso de doutorado (Curso Superior de 
Polícia), obterá o título de Doutor em Ciências Policiais de Segurança e 
Ordem Pública. 

Uma novidade na lei está no fato dela possibilitar, por intermédio de seu 
regulamento, que aos policiais militares que concluírem os cursos de especi
alização da Polícia Militar, suas designações sejam estabelecidas em regula
mento; uma vez que sendo a atividade policial dinâmica em face da própria 
dinâmica social, naturalmente cursos de especialização surgirão conforme 
surgirem as demandas sociais por segurança; então, a previsão dessas novas 
designações em regulamento se faz coerente com a dinâmica indicada. 

Outro avanço que trouxe a novel lei reside na possibilidade de os inte
grantes do Quadro de Oficiais de Saúde (QOS) terem reconhecidos os res
pectivos graus e títulos acadêmicos, em pós-graduação, obtidos em estabe
lecimentos de ensino estranhos à estrutura da Polícia Militar, conforme o 
que for previsto em regulamento, sendo estes títulos adaptados, segundo às 
áreas de atuação desse policial militar, para efeito de equivalência, visando à 

sua promoção na Polícia Militar. 

3. DOS CURSOS E ESTÁGIOS 
Com respeito aos cursos e estágios que a Instituição deve manter para o 

perfeito desenvolvimento de suas atividades, a lei nova, no artigo 9º, garante 
que no ensino da Polícia Militar serão atendidos os anseios da sociedade, de 
modo a estreitar as relações entre a Instituição e a Sociedade, dentro da 
filosofia de polícia comunitária hoje reinante e dos princípios estabelecidos 
no próprio texto da lei, no entanto, o faz garantindo independência à Polícia 
Militar na criação, manutenção ou extinção de cursos ou estágios, evitando
se, dessa maneira, ingerências externas. 

Outro ponto de importância reside na possibilidade atribuída aos estabe
lecimentos de ensino da Polícia Militar em expedir os diplomas e os certifi
cados dos cursos e dos estágios que administrarem (artigo 10). Com isso 
pretende-se descentralizar a competência para expedição de diplomas e de 
certificados, nos moldes que é hoje. No entanto, para melhor fiscalização e 
controle, o registro dos diplomas e dos certificados de conclusão dos cursos 
e dos estágios será feito pelo Órgão de Direção Setorial do Sistema de Ensi-
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no da Polícia Militar, qual seja a atual Diretoria de Ensino (artigo 11). 
O dispositivo objetiva centralizar o registro de diplomas e de certifica

dos, sem no entanto, impedir a atuação do órgão formador, por meio da 
delegação. Com isso desoneram-se, desse controle, os Órgãos de Apoio ao 
Ensino PM que realizarem cursos ou estágios. 

Em suma, a nova Lei de Ensino da Polícia Militar é a oportunidade da 
Polícia Militar do Estado de São Paulo ter sua identidade técnico-científica 
definida, em face das especificidades de suas atribuições decorrentes da 
amplitude que suas missões constitucionais de polícia ostensiva e de preser
vação da ordem pública lhe conferem. 

Isto se confirma pelo fato de se estar criando novos títulos universitários 
voltados única e exclusivamente à graduação ou pós-graduação dos milita
res do Estado que atuam em atividades de polícia. A equivalência que mui
tos integrantes da Instituição se preocupam em ter com o ensino superior 
civil deve ser buscada, somente, na forma de se acessar aos nossos cursos, 
no entanto, ao se focar os cursos policiais-militares em sua essência, é o meio 
acadêmico que deverá buscar essa equivalência conosco; pois a formação de 
policiais ( civis ou militares) cabe ao Estado, mas somente o Estado forma 
policiais que também são militares e somente a Polícia Militar do Estado de 
São Paulo formará acadêmicos titulares em Ciências Policiais de Seguran
ça e Ordem Pública. Portanto, os policiais militares de São Paulo têm a 
oportunidade e o momento de se firmarem como difusores do conhecimen
to numa área tão sensível para a Sociedade como é a Segurança Pública. 
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V. COMENTÁRIOS À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 417, de 2008 

RENATO LOPES GOMES DA SILVA, lº 
Ten da Polícia Militar do Estado de São Pau
lo, Bacharel em Direito pela Universidade 
Paulista. Pós-graduando "Lato Sensu" em 
Direito Penal pela Escola Superior do Minis
tério Público. 

É notório, por força do artigo 62 da Constituição Federal que "Em caso 
de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas 
provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congres
so Nacional". 

Ingressa ao ordenamento jurídico brasileiro, a medida provisória perma
necerá em vigor pelo prazo de 60 (sessenta) dias e será submetida, imedia
tamente, ao Poder Legislativo, para apreciação, consoante os incisos do alu
dido artigo 62, da CF/88. 

Lembramos que caso a MP não seja apreciada em até 45 ( quarenta e 
cinco) dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, nos 
termos do artigo 62, § 6º, CF/88. 

Algumas matérias, entretanto, tratadas por MP causam importantes de
bates na doutrina e na comunidade jurídica. 

Ao discutir sobre a Medida Provisória nº 174, de 2004, a qual "ampliou 
temporalmente a validade legal dos portes já concedidos e os prazos para o 
registro inicial e entrega das armas de fogo irregularmente possuídas", o 
Ilustre Professor Damásio E. de Jesus

1 
assenta que Medida Provisória não 

pode tratar de matéria penal, ainda que beneficie o acusado. 
Discussão à parte, a Medida Provisória nº 417, publicada no Diário Ofi

cial da União nº 23, de 1 de fevereiro de 2008, alterou e acresceu dispositi
vos à Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre registro, 

1
JESUS, Damásio E. de. Estatuto do desarmamento: medida provisória pode adiar o início de vigência 

de norma penal incriminadora?. Jus Navigandi, Teresina, ano 8, n. 349, 21 jun. 2004. Disponível em: 
<http://jus2.uo1.eom.br/doutrina/texto.asp?id=5357>. Acesso em: 11 fev. 2008. 
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posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Naci
onal de Armas - Sinarm e define crimes. 

Realizadas tais considerações iniciais, passaremos a alinhavar em breves 
considerações as mudanças promovidas pela referida MP à Lei nº 10.826/ 
03: 

'.54rt. 5 º ( ... ) 
§ 3º Os registros de propriedade expedidos pelos 

órgãos estaduais, realizados até a data da pu
blicação desta Lei, deverão ser renovados me

diante o pertinente registro federal até 31 de 

dezembro de 2008. " 

Cumpre-nos apontar inicialmente que a renovação periódica imposta pela 
Lei, no artigo 5º, § 2º, pelo período intercalado de (três) anos foi, e ainda é, 
objeto de calorosos debates promovidos por juristas e operadores do direi
to, os quais apontam a aparente inconstitucionalidade. 

Nessa linha menciona o Professor Adilson Abreu Dallar/ ao declarar 
que: 

Com efeito, a obtenção do registro já é onero

sa, mas a exigência de renovação periódica 
desse mesmo registro multiplica os custos des
sa licença, criando uma inaceitável (e 
inconstitucional) diferença entre pobres e ricos. 
Convém esclarecer que para a renovação do 
registro o interessado deve pagar as taxas cor
respondentes, obter um sem número de certi
dões, apresentar um laudo profissional ates

tando sua aptidão psicológica para ter uma 

arma e, ainda, um documento oficial 
comprobatório de sua aptidão para o uso de 

arma de fogo. Tudo isso custa muito caro. 

2
DALLARI, Adilson Abreu. Renovação do registro de armas de fogo . Jus Navigandi, Teresina, ano 11, 

n. 1449, 20 jun. 2007. Disponível em: <http://jus2.uol.eom.br/doutrina/texto.asp?id=l0037>. Acesso 
em: 11 fev. 2008. 
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Convém mencionar que, afora tais debates, a conseqüência pela 
inobservância de tal dispositivo acarreta ao proprietário da arma de fogo, o 
qual não promove a renovação, à infração ao artigo 12, da Lei nº 10.826/03, 
senão vejamos: 

Arl. 12. Possuir ou manter sob sua guarda anna 
de fogo, acessório ou munição, de uso penniti

do, em desacordo com detenninação legal ou 
regulamentar. no interior de sua residência ou 
dependência desta, ou, ainda no seu local de 

trabalho, desde que seja o titular ou o m,pon
sável legal do estabelecimento ou empresa: 

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e 

multa. (grifo nosso). 

Não obstante a renovação periódica, dispunha a redação anterior do ar
tigo 5º, § 3º, da Lei nº 10.826/03 que "Os registros de propriedade, expedi
dos pelos órgãos estaduais, realizados até a data da publicação desta Lei, 
deverão ser renovados mediante o pertinente registro federal no prazo má
ximo de 3 (três) anos". Vê-se, pois, que desde o nascedouro do referido 
Estatuto, trata-se de uma atualização cadastral, diga-se de passagem, obri
gatória. 

A última alteração, promovida pela MP nº 394, de 2007, estabelecia a 
obrigatoriedade da renovação dos registros de propriedade estaduais peran
te o federal até 2 de julho de 2008. 

Vê-se, pois, que, não obstante constituir prorrogação de prazo, a atual 
MP visa manter consubstanciadas as informações estaduais relativas aos re
gistros de propriedade perante o respectivo órgão federal, uma vez que cen
traliza tais dados. 

Lembramos que a Lei nº 10.826/03 criou o Sistema ( conjunto de regras 
e princípios sobre uma matéria, tendo relações entre si, formando um corpo 
de doutrinas e contribuindo para a realização de um fim

3
) Nacional de Ar

mas. Trata-se, pois, de medida cogente e que visa concretizar o princípio 
constitucional da eficiência, na medida que possibilita a concentração das 

3
SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 15ª Ed. 
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informações relativas às armas de fogo, bem como de seus proprietários. 
Tais informações, centralizadas e de fácil acesso, auxiliarão o Poder Pú

blico ( em especial aos órgãos policiais) no controle atinente às armas de 
fogo e munições. 

'jLlrt. 6º ( ... ) 

§ 2º A autorização para o porte de arma de 

fogo dos integrantes das instituições descritas 

nos incisos V, VI, VII e X está condicionada à 

comprovação do requisito a que se refere o 

inciso III do art. 4º, nas condições estabelecidas 
no regulamento desta Lei. 

O artigo 6º da Lei nº 10.826/03 traz como regra que o porte de arma de 
fogo é defeso em todo o território nacional. As exceções são previstas para 
os casos previstos em legislação própria e para os órgãos (rol taxativo) pre
vistos em seus incisos. 

Um desses órgãos previstos no artigo 6º são os integrantes das Carreiras 
de Auditoria da Receita Federal e de Auditoria-Fiscal do Trabalho, cargos 
de Auditor-Fiscal e Analista Tributário, consoante o inciso X. 

A referida MP condiciona a autorização para o porte de arma de fogo a 
tais integrantes, à comprovação da efetiva necessidade e da capacidade téc
nica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo. 

Trata-se, pois, de mais um dispositivo que visa promover o efetivo con
trole e rigidez consubstanciada na Lei nº 10.826/03, ainda que referente às 
exceções. 

'jLlrt. 11. ( ... ) 

§ 2º São isentas do pagamento das taxas pre

vistas neste artigo as pessoas e as instituições a 

que se referem os incisos Ia VII e X e o § 5º do 
art. 6º desta Lei." 

O artigo 11, da Lei 10.826/03, estabeleceu a cobrança de taxas, nos valo
res constantes em seu Anexo, pela prestação de serviços relativos ao regis
tro, renovação e a expedição da segunda via de registro de arma de fogo, 
expedição de porte federal de arma de fogo, dentre outros. 

Com a alteração promovida pela MP nº 417, os integrantes das Carreiras 
de Auditoria da Receita Federal do Brasil e de Auditoria-Fiscal do Traba-
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lho, cargos de Auditor-Fiscal e Analista Tributário ficam isentos da cobran
ça das taxas. 

'54rt. 23 (. .. ) 
§ 4º - As instituições de ensino policial e as 
guardas municipais referidas nos incisos Ili e 

IV do art. 6º e no seu § 6º poderão adquirir 
insumos e máquinas de recarga de munição 
para o fim exclusivo de suprimento de suas ati
vidades, mediante autorização concedida nos 
tennos definidos em regulamento. " 

Acresceu-se ao artigo 23, o qual determina que ''A classificação legal, 
técnica e geral, bem como a definição das armas de fogo e demais produtos 
controlados, de usos proibidos, restritos ou permitidos será disciplinada em 
ato do Chefe do Poder Executivo Federal, mediante proposta do Comando 
do Exército", o § 4º acima mencionado. 

A medida, segundo nosso entendimento, vai ao encontro da moderna 
doutrina constitucional. 

Alexandre de Moraes, ao discorrer sobre o Princípio de Eficiência lecio
na que "O administrador público precisa ser eficiente ( ... )", ou seja, é o 
princípio que"( ... ) impõe à Administração Pública direta e indireta e a seus 
agentes a persecução do bem comum, por meio do exercício de suas compe
tências de forma imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz, sem 
b . ( )4" urocracia ... . 

As instituições policiais, consoante o art. 144 e incisos da CF/88 são as 
responsáveis por promover a segurança pública. Logo, sob o foco sistemáti
co da CF, vê-se que por força de suas atividades, potencializa-se a probabi
lidade de que tais órgãos utilizem mais munições do que qualquer outro 
cidadão. 

Em que pese a rigidez da Lei nº 10.826/03, trata-se de um dispositivo 
necessário e fático. 

Assim, toda medida pública ( que é o caso) que auxilie com eficiência ao 
desiderato pretendido, no exercício das atividades de segurança pública, sem-

4
MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: 2004, Atlas, p. 791. 
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pre é bem-vinda. 
~rt. 28. É vedado ao menor de vinte e cinco 

anos adquirir arma de fogo, ressalvados os in
tegrantes das entidades constantes dos incisos 
I, II, III, V, VI, VII e X do art. 6º desta Lei. " 

Conforme se verifica no "caput" do artigo 28, trata-se de vedação de 
limite de idade ao interessado que pretende adquirir da arma de fogo. En
tendeu o legislador (na versão original do aludido artigo) que 25 (vinte e 
cinco anos) é a idade razoável para que o cidadão adquira uma arma de 
fogo. 

Após pesquisas, não se verificou na doutrina ou na jurisprudência ques
tionamentos quanto ao limite de idade. Aliás, o limite de idade vai ao encon
tro das inflamadas discussões, por exemplo, sobre a redução da maioridade 
penal, em especial com a corrente que defende a redução ( ou controle, que 
é o caso em apreço) da imputabilidade plena penal no País como medida que 
auxiliará a paz social. 

Lembramos que, atualmente, tramitam no Congresso Nacional diversas 
Propostas de Emenda à Constituição, que têm por objetivo reduzir a maio
ridade penal no país (PECs nº 18/99, 20/99, 03/01, 26/02, 90/03 e 09/04/. 

Nessa linha, ainda disciplinando as exceções da Lei nº 10.826/03, a MP 
incluiu os agentes operacionais da Agência Brasileira de Inteligência; os 
agentes do Departamento de Segurança do Gabinete de Segurança 
Institucional da Presidência da República; os integrantes dos órgãos polici
ais referidos no art. 51, IV, e no art. 52, XIII, da Constituição Federal, os 
integrantes do quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais, os integran
tes das escoltas de presos e as guardas portuárias e os integrantes das Car
reiras de Auditoria da Receita Federal do Brasil e de Auditoria-Fiscal do 
Trabalho, cargos de Auditor-Fiscal e Analista Tributário como pessoas legi
timadas pelo ordenamento a adquirem arma de fogo, mesmo que com idade 
inferior a 25 anos. 

Nesse ponto, todavia, entendemos que pecou o legislador ao incluir a 
expressão "operacionais" ao disciplinar os agentes da Abin. Acreditamos 

\ttp://www6.senado.gov .br/pesq uisa 
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que, apesar dos agentes operacionais terem, em função que exercem o con
tato e necessidade premente de adquirirem armas de fogo para as diversas 
finalidades (defesa pessoal, dentre outras), tal fundamento (atuar na Abin) 
deveria ter sido estendido, também, aos agentes administrativos. 

~rt. 30. Os possuidores e proprietários de ar
mas de fogo de fabricação naciona~ de uso per
mitido e não registradas, deverão solicitar o seu 
registro até o dia 31 de dezembro de 2008, apre
sentando nota fiscal de compra ou comprova
ção da origem lícita da posse, pelos meios de pro
va em direito admitidos, ou declaração finnada 
na qual constem as características da anna e a 
sua condição de proprietário. 
Parágrafo único - Os possuidores e proprietários 
de annas de fogo de procedência estrangeira, de 
uso pennitido, fabricadas anterionnente ao ano 
de 1997, poderão solicitar o seu registro no pra
zo e condições estabelecidos no caput. " 

Art. 32. Os possuidores e proprietários de annas 
de fogo poderão entregá-las, espontaneamente, 
mediante recibo e, presumindo-se de boa fé, po
derão ser indenizados. 
Parágrafo único. O procedimento de entrega de 
anna de fogo de que trata o caput será definido 
em regulamento. 

Após a publicação da Lei nº 10.826/03, ingressou ao ordenamento jurí
dico brasileiro a MP nº 174/04, a qual ampliou temporalmente a validade 
legal dos portes já concedidos e os prazos para o registro e entrega das 
armas de fogo irregularmente possuídas. 

Lembramos que a respeito do assunto e conforme mencionado pelo Pro
fessor Damásio de Jesus

6
, que"( ... ) dispositivo que adia o início de vigência 

6
JESUS, Damásio E. de. Estatuto do desarmamento: medida provisória pode adiar o início de vigência 

de norma penal incriminadora?. Jus Navigandi, Teresina, ano 8, n. 349, 21 jun. 2004. Disponível em: 
<http://jus2.uoLcom.br/doutrina/texto.asp?id=5357>. Acesso em: 11 fev. 2008. 
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de lei incriminadora é de natureza penal" tendo, portanto, dois 
posicionamentos vigentes na doutrina: 

1) A medida provisória pode disciplinar matéria de Direito Penal, desde 
que beneficie o réu, pois, o decreto-lei "embora inconstitucional, pode e 
deve ser aplicado em matéria penal" (STJ, RHC nº 3.337 j. em 20/9/1994, 
DIU de 31.10.1994). 

2) Medida provisória não pode tratar de matéria penal, ainda que benefi
cie o acusado (posição adotada pelo Professor). 

Debates à parte, o artigo 30, na redação original, dispunha que os propri
etários de armas de fogo em situação irregular dispunham do prazo de 180 
(cento e oitenta) dias para regularizá-las, sob pena de responsabilização 
penal, nos termos do ilícito previsto no artigo 12, do aludido Estatuto. 

Conforme mencionamos, a redação original do referido artigo já foi alte
rada por três Medidas Provisórias ( convertidas nas Leis nº 10.884, de 2004; 
11.118, de 2005 e 11.191, de 2005). 

O mesmo raciocínio aplica-se às disposições do artigo 32, o qual, mesmo 
na redação original, criou a descriminalização transitória. Alertamos, en
tretanto, que "Na letra da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o 
porte ilegal de arma de fogo é estranho à abolitio criminis temporária de que 
cuidam os artigos 30 e 32 da Lei nº 10.826/2003"

7
• 

Em que pese o procedimento de entrega depender de regulamento, vê-se 
que a nova redação do artigo 32 constitui em nova oportunidade dos possui
dores e proprietários de armas de fogo entregarem armas de fogo ao órgão 
competente (Polícia Federal). 

Na prática, ou o proprietário ou possuidor de arma de fogo ( de uso per
mitido e não registrada) solicita seu registro até 31 de dezembro do presen
te ano ou entrega ( com a possibilidade de ressarcimento, desde que sob o 
manto da boa fé e do bom direito). Aliás, não poderia ser diferente. Não 
pode o ordenamento jurídico abarcar comportamentos transgressionais 
sabidamente dolosos. 

Assim, pergunta-se: como deve pautar o intérprete bem como o aplicador 
ante as novas disposições dos referidos artigos? Entendemos que a resposta 
encontra-se na jurisprudência, em especial a preconizada pelo Superior Tri-

1

STJ, HC nº 53900/GO, Rei. Min. Hamilton Carvalhido. 
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bunal de Justiça, senão vejamos: 
':4 Lei n.º 10.826/03, ao estabelecer o prazo de 
180 dias para que os possuidores e proprietá

rios de armas de fogo sem registro regularizas
sem a situação ou as entregassem à Polícia 

Federal, criou uma situação peculiar, pois, 

durante esse período, a conduta de possuir 
arma de fogo deixou de ser considerada típica. 

É prescindível o fato de se tratar de arma com 

a numeração raspada e, portanto, insuscetível 

de regularização, pois isto não afasta a inci

dência da vacatio legis indireta, se o Estatuto 

do Desarmamento confere ao possuidor da 

arma não só a possibilidade de sua regulariza

ção, mas também, a de simplesmente entregá

la à Polícia Federal. 

Tanto o art. 12, quanto o art. 16, ambos da 

Lei nº 10.826/2003, pela simples posse, ficam 

desprovidos de eficácia durante o período de 

180 dias." (STJ, HC nº 42374/PR, Rel. Min. 

Gilson Dipp ). 

Vê-se, pois, que os prazos estabelecidos nos artigos ora em debate tra
tam de exceção. Não se pode confundir posse irregular de arma de fogo com 
o porte ilegal de arma de fogo. ''A posse consiste em manter no interior de 
residência (ou dependência desta) ou no local de trabalho a arma de fogo. O 
porte, por sua vez, pressupõe que a arma de fogo esteja fora da residência 
ou local de trabalho. Os prazos a que se referem os artigos 30, 31 e 32, da 
Lei nº 10.826/2003, só beneficiam os possuidores de arma de fogo, isto é, 
quem a possui em sua residência ou emprego (v.g., art. 12, da Lei nº 10.826/ 
2003). Dessa maneira, até que finde tal prazo (hoje prorrogado até 23/06/ 
2005 - consoante a Medida Provisória nº 229/2004, de 18/12/2004), nin
guém poderá ser preso ou processado por possuir ( em casa ou no trabalho) 
uma arma de fogo."

8 

8
STJ, HC nº 39787/DF, Rei. Min. Felix Fischer. 
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No caso em apreço, a conduta atribuída ao paciente foi a de portar arma 
de fogo de uso permitido, conforme artigo 14 do Estatuto. Assim, não se 
aplicaram os dispositivos dos artigos 30, 31 e 32 (que se referem aos casos 
de posse de arma de fogo). 

Nessa linha, entendemos que se prorrogou a espécie de "anistia tempo
rária"9 já introduzida ao ordenamento quando do advento do próprio Esta
tuto, perdurando-se os casos específicos preconizados pelos artigos 30 e 32 
até que advenha regulamento (artigo 32) ou a data final (31 de dezembro 
de 2008 - artigo 30). 

9
BASTOS, Marcelo Lessa. Estatuto do Desarmamento - não incidência, por ora, de seu art. 12 (posse 
irregular de arma de fogo de uso permitido). São Paulo: IBCCrim, Boletim n.º 137, abril de 2004, p. 
12). 
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VI. LEGISLAÇÃO 

1. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 417, DE 31 DE JANEIRO DE 2008. 

Altera e acresce dispositivos à Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que 
dispõe sobre registro, posse e comercialização de annas de fogo e munição, 
sobre o Sistema Nacional de Annas - Sinann e define crimes. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confe
re o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força 
de lei: 

Art. 1 º Os arts. 5°, 6°, 11, 23, 28, 30 e 32 da Lei nº 10.826, de 22 de 
dezembro de 2003, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 5° ....................................................................... . 

§ 3º Os registros de propriedade expedidos pelos órgãos estaduais, rea
lizados até a data da publicação desta Lei, deverão ser renovados mediante 
o pertinente registro federal até 31 de dezembro de 2008." (NR) 

''.Art. 6° ......................................................................... . 

§ 2º A autorização para o porte de arma de fogo dos integrantes das 
instituições descritas nos incisos V, VI, VII e X está condicionada à com
provação do requisito a que se refere o inciso III do art. 4°, nas condições 
estabelecidas no regulamento desta Lei . 

..................................................................................... " (NR) 
''.Art. 11 ........................................................................ .. 

§ 2º São isentas do pagamento das taxas previstas neste artigo as pesso
as e as instituições a que se referem os incisos I a VII e X e o § 5° do art. 6° 
desta Lei." (NR) 

''.Art. 23 ......................................................................... . 

§ 4° As instituições de ensino policial e as guardas municipais referidas 
nos incisos III e IV do art. 6° e no seu § 6° poderão adquirir insumos e 
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máquinas de recarga de munição para o fim exclusivo de suprimento de suas 
atividades, mediante autorização concedida nos termos definidos em regu
lamento." (NR) 

''Art. 28. É vedado ao menor de vinte e cinco anos adquirir arma de 
fogo, ressalvados os integrantes das entidades constantes dos incisos I, II, 
III, V, VI, VII e X do art. 6° desta Lei." (NR) 

''Art. 30. Os possuidores e proprietários de armas de fogo de fabricação 
nacional, de uso permitido e não registradas, deverão solicitar o seu registro 
até o dia 31 de dezembro de 2008, apresentando nota fiscal de compra ou 
comprovação da origem lícita da posse, pelos meios de prova em direito 
admitidos, ou declaração firmada na qual constem as características da arma 
e a sua condição de proprietário. 

Parágrafo único. Os possuidores e proprietários de armas de fogo de 
procedência estrangeira, de uso permitido, fabricadas anteriormente ao ano 
de 1997, poderão solicitar o seu registro no prazo e condições estabelecidos 
no caput." (NR) 

''Art. 32. Os possuidores e proprietários de armas de fogo poderão 
entregá-las, espontaneamente, mediante recibo e, presumindo-se de boa fé, 
poderão ser indenizados. 

Parágrafo único. O procedimento de entrega de arma de fogo de que 
trata o caput será definido em regulamento." (NR) 

Art. 2° O Capítulo III da Lei nº 10.826, de 2003, passa a vigorar acres
cido do seguinte artigo: 

''Art. 11-A. O Ministério da Justiça disciplinará a forma e condições do 
credenciamento de profissionais, pela Polícia Federal, para comprovação da 
aptidão psicológica e da capacidade técnica para o manuseio de arma de 

fogo. 
§ 1 º Na comprovação da aptidão psicológica, o valor cobrado pelo psi

cólogo não poderá exceder ao valor médio dos honorários profissionais para 

avaliação psicológica estabelecido na tabela do Conselho Federal de Psico

logia. 
§ 2° Na comprovação da capacidade técnica, o valor cobrado pelo ins

trutor de armamento e tiro não poderá exceder R$ 80,00 (oitenta reais), 
acrescido do custo da munição. 

§ 3° A cobrança de valores superiores aos previstos nos §§ 1 º e 2° impli
cará o descredenciamento do profissional pela Polícia Federal." (NR) 
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Art. 3° O Anexo à Lei n º 10.826, de 2003, passa a vigorar na forma do 
Anexo a esta Medida Provisória. 

Art. 4° Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publica
ção. 

Brasília, 31 de janeiro 2008; 187° da Independência e 120° da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Tarso Genro 

1 - Registro de arma de fogo 

ANEXO 
TABELA DE TAXAS 

SITUAÇÃO 

li - Renovação do certificado de registro de arma de fogo: 

até 30 de junho de 2008 

de 1 º de julho de 2008 a 31 de outubro de 2008 

a partir de 1° de novembro de 2008 

Ili - Registro de arma de fogo para empresa de segurança privada e de 
transporte de valores 

IV - Renovação do certificado de registro de arma de fogo para empresa de 
segurança privada e de transporte de valores: 

até 30 de junho de 2008 

de 1 º de julho de 2008 a 31 de outubro de 2008 

a partir de 1° de novembro de 2008 

V - Expedição de porte de arma de fogo 

VI - Renovação de porte de arma de fogo 

VII - Expedição de segunda via de certificado de registro de arma de fogo 

VIII - Expedição de segunda via de porte de arma de fogo 
-------------
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R$ 

60,00 

30,00 

45,00 

60,00 

60,00 

30,00 

45,00 

60,00 

1.000,00 

1.000,00 

60,00 

1.000,~ 
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2. RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 267, DE 15 DE FEVEREIRO DE 
2008. 

Dispõe sobre o exame de aptidão física e mental, a avaliação psicológica e o 
credenciamento das entidades públicas e privadas de que tratam o art. 147, I 

e §§ 1º a 4º e o art. 148 do Código de Trânsito Brasileiro. 

O CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN, no uso 
das atribuições legais que lhe confere o art. 12, inciso I, da Lei nº 9.503, de 
23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, e 
conforme o Decreto nº 4.711, de 29 de maio de 2003, que dispõe sobre a 
coordenação do Sistema Nacional de Trânsito - SNT e tendo em vista a 
Deliberação nº 61, de 14 de dezembro de 2007, resolve: 

Art. 1 º O exame de aptidão física e mental, a avaliação psicológica e o 
credenciamento das entidades públicas e privadas para realização destes, de 
que tratam o art. 147, I e §§ 1º a 4º e o art. 148 do Código de Trânsito 
Brasileiro, bem como os respectivos procedimentos, obedecerão ao dispos
to nesta Resolução. 

Art. 2º Caberá ao Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, 
criar e disciplinar o uso do formulário Registro Nacional de Condutores 
Habilitados - RENACH, destinado à coleta de dados dos candidatos à ob
tenção da Autorização para Conduzir Ciclomotor - ACC, da Carteira Nacio
nal de Habilitação - CNH, renovação, adição e mudança de categoria, bem 
como determinar aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Esta
dos e do Distrito Federal, no âmbito de suas circunscrições, a sua utilização. 

§ 1 º O preenchimento dos formulários com o resultado do exame de 
aptidão física e mental e da avaliação psicológica é de responsabilidade das 
entidades credenciadas pelos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos 
Estados e do Distrito Federal. 

§ 2º As informações prestadas pelo candidato são de sua responsabilida
de. 

Art. 3º Para fins desta Resolução, considera-se candidato a pessoa que 
se submete ao exame de aptidão física e mental e/ou à avaliação psicológica 
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para a obtenção da ACC, da CNH, renovação, adição ou mudança de cate

gona. 
Parágrafo Único. Ficam dispensados da realização dos exames previstos 

no caput deste artigo, os candidatos que se enquadrem no § 5º do Artigo 
148 do CTB. 

CAPÍTULO I 
DO EXAME DE APTIDÃO FÍSICA 

E MENTAL E DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 

Art. 4º No exame de aptidão física e mental são exigidos os seguintes 
procedimentos médicos: 

I - anamnese: 
a) questionário (Anexo I); 
b) interrogatório complementar; 
II - exame físico geral, no qual o médico perito examinador deverá obser

var: 
a) tipo morfológico; 
b) comportamento e atitude frente ao examinador, humor, aparência, 

fala, contactuação e compreensão, perturbações da percepção e atenção, 
orientação, memória e concentração, controle de impulsos e indícios do uso 
de substâncias psicoativas; 

c) estado geral, fácies, trofismo, nutrição, hidratação, coloração da pele 
e mucosas, deformidades e cicatrizes, visando à detecção de enfermidades 
que possam constituir risco para a direção veicular; 

III - exames específicos: 
a) avaliação oftalmológica (Anexo II); 
b) avaliação otorrinolaringológica (Anexos III e IV); 
c) avaliação cardiorrespiratória (Anexos V, VI e VII); 
d) avaliação neurológica (Anexos VIII e IX); 
e) avaliação do aparelho locomotor, onde serão exploradas a integridade 

e funcionalidade de cada membro e coluna vertebral, buscando-se constatar 
a existência de malformações, agenesias ou amputações, assim como o grau 
de amplitude articular dos movimentos; 

f) avaliação dos distúrbios do sono, exigida quando da renovação, adição 
e mudança para as categorias C, D e E (Anexos X, XI e XII); 

IV - exames complementares ou especializados, solicitados a critério mé-
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dica. 
§1º O exame de aptidão física e mental do candidato portador de defici

ência física será realizado por Junta Médica Especial designada pelo Dire
tor do órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito 
Federal. 

§ 2º As Juntas Médicas Especiais ao examinarem os candidatos portado
res de deficiência física seguirão o determinado na NBR 14970 da ABNT. 

Art. 5º Na avaliação psicológica deverão ser aferidos, por métodos e 
técnicas psicológicas, os seguintes processos psíquicos (Anexo XIII): 

I - tomada de informação; 
II - processamento de informação; 
III - tomada de decisão; 
IV - comportamento; 
V - auto-avaliação do comportamento; 
VI - traços de personalidade. 

Art. 6º Na avaliação psicológica serão utilizados as seguintes técnicas e 
instrumentos: 

I - entrevistas diretas e individuais (Anexo XIV); 
II - testes psicológicos, que deverão estar de acordo com resoluções vi

gentes do Conselho Federal de Psicologia - CFP, que definam e regulamen
tem o uso de testes psicológicos; 

III - dinâmicas de grupo; 
IV - escuta e intervenções verbais. 
Parágrafo único. A avaliação psicológica deverá atender as diretrizes do 

Manual de Elaboração de Documentos Escritos instituído pelo CFP. 

Art. 7º A avaliação psicológica do candidato portador de deficiência físi
ca deverá considerar suas condições físicas. 

CAPÍTULO II 
DO RESULTADO DOS EXAMES 

Art. 8º No exame de aptidão física e mental o candidato será considera
do pelo médico perito examinador de trânsito como: 

I - apto - quando não houver contra-indicação para a condução de veícu-
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lo automotor na categoria pretendida; 
II - apto com restrições - quando houver necessidade de registro na CNH 

de qualquer restrição referente ao condutor ou adaptação veicular; 
III - inapto temporário - quando o motivo da reprovação para a condu

ção de veículo automotor na categoria pretendida for passível de tratamen
to ou correção; 

IV - inapto - quando o motivo da reprovação para a condução de veículo 
automotor na categoria pretendida for irreversível, não havendo possibili
dade de tratamento ou correção. 

§ 1 º No resultado apto com restrições constarão da CNH as observações 
codificadas no Anexo XV. 

Art. 9º Na avaliação psicológica o candidato será considerado pelo psi
cólogo perito examinador de trânsito como: 

I - apto - quando apresentar desempenho condizente para a condução de 
veículo automotor; 

II - inapto temporário - quando não apresentar desempenho condizente 
para a condução de veículo automotor, porém passível de adequação; 

III - inapto - quando não apresentar desempenho condizente para a con
dução de veículo automotor. 

§ 1 º O resultado inapto temporário constará na planilha RENACH e 
consignará prazo de inaptidão, findo o qual, deverá o candidato ser subme
tido a uma nova avaliação psicológica. 

§ 2º Quando apresentar distúrbios ou comprometimentos psicológicos 
que estejam temporariamente sob controle, o candidato será considerado 
apto, com diminuição do prazo de validade da avaliação, que constará na 
planilha RENACH. 

§ 3º O resultado da avaliação psicológica deverá ser disponibilizado pelo 
psicólogo no prazo de dois dias úteis. 

Art. 10. A realização e o resultado do exame de aptidão física e mental e 
da avaliação psicológica são, respectivamente, de exclusiva responsabilida
de do médico perito examinador de trânsito e do psicólogo perito examina
dor de trânsito. 

§ 1 º Todos os documentos utilizados no exame de aptidão física e mental 
e na avaliação psicológica deverão ser arquivados conforme determinação 
dos Conselhos Federais de Medicina e Psicologia. 
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§ 2º Na hipótese de inaptidão temporária ou inaptidão, o perito examina
dor de trânsito deverá comunicar este resultado aos Setores Médicos e Psi
cológicos dos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do 
Distrito Federal, ou às circunscrições de trânsito dos locais de 
credenciamento, para imediato bloqueio do cadastro nacional, competindo 
a esses órgãos o devido desbloqueio no vencimento do prazo. 

CAPITULO III 

DA INSTAURAÇÃO DE JUNTA MÉDICA E PSICÓLOGICA 

E DO RECURSO DIRIGIDO AO CETRAN/CONTRANDIFE 

Art. 11. O candidato considerado inapto, inapto temporário ou apto com 
restrições no exame de aptidão física e mental e/ou considerado inapto ou 
inapto temporário na avaliação psicológica, poderá requerer, no prazo de 
trinta dias, contados a partir do conhecimento do resultado destes, a instau
ração de Junta Médica e/ou Psicológica aos órgãos ou entidades executivos 
de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, para reavaliação do resultado. 

§ 1 º A Junta Médica deverá ser constituída por, no mínimo, três médicos 
peritos examinadores de trânsito nomeados pelo órgão ou entidade executi
vo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. 

§ 2º A Junta Psicológica deverá ser constituída por, no mínimo, três 
psicólogos peritos examinadores de trânsito nomeados pelo órgão ou enti
dade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. 

Art. 12. Mantido o laudo de inaptidão, inaptidão temporária ou apto 
com restrições pela Junta Médica ou Psicológica caberá, no prazo de trinta 
dias, contados a partir do conhecimento do resultado da reavaliação, recur
so ao Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN ou ao Conselho de Trânsi
to do Distrito Federal - CONTRANDIFE. 

Art. 13. O requerimento de instauração de Junta Médica ou Psicológica 
e o recurso dirigido ao CETRAN ou CONTRANDIFE deverão ser apre
sentados no órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado onde reside 
ou está domiciliado o interessado. 

§ 1 º O órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito 
Federal deverá, no prazo de quinze dias úteis, contados do recebimento do 
requerimento, designar Junta Médica ou Psicológica. 
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§ 2º Em se tratando de recurso, o prazo para remessa dos documentos 
ao CETRAN ou CONTRANDIFE é de vinte dias úteis, contados da data 
do seu recebimento. 

§ 3º As Juntas Médicas ou Psicológicas deverão proferir o resultado no 
prazo de trinta dias, contados da data de sua designação. 

Art. 14. Para o julgamento do recurso, os Conselhos de Trânsito dos 
Estados e do Distrito Federal deverão designar Junta Especial de Saúde. 

Parágrafo único. A Junta Especial de Saúde deverá ser constituída por, 
no mínimo, três médicos, sendo um com conhecimentos específicos vincu
lados à causa determinante do resultado de inaptidão ou, no mínimo, três 
psicólogos, sendo um com conhecimentos específicos vinculados à causa 
determinante do resultado de inaptidão. 

CAPÍTULO IV 
DO CREDENCIAMENTO E DAS INSTALAÇÕES 

Art. 15. As entidades públicas e privadas serão credenciadas pelos ór
gãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, 
de acordo com a sua localização e em conformidade com os critérios aqui 
estabelecidos. 

§ 1º As entidades deverão manter o seu quadro de peritos atualizado. 
§ 2º O prazo de vigência do credenciamento será de um ano, podendo 

ser renovado sucessivamente desde que observadas as exigências desta Re
solução. 

Art. 16. Para a obtenção do credenciamento as entidades deverão dispor 
de instalações que atendam às seguintes exigências: 

I - exigências comuns às entidades médicas e psicológicas: 
a) cumprir o Código de Postura Municipal; 
b) atender a regulamentação estabelecida pela Agência Nacional de Vigi-

lância Sanitária; 
c) cumprir a NBR 9050 da ABNT; 
d) ter recursos de informática com acesso à Internet. 
II - exigências relativas às entidades médicas: 
a) sala de exames do médico deverá ter dimensão longitudinal mínima de 

6,0m x 3,0m (seis metros por três metros) ou 4,5m x 3,0m ( quatro metros e 
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cinqüenta centímetros por três metros) com auxilio de espelhos, obedecen
do aos critérios de acessibilidade; 

b) tabela de Snellen ou projetor de optotipos; 
c) equipamento refrativo de mesa (facultativo); 
d) divã para exame clínico; 
e) cadeira e mesa para o médico; 
f) cadeira para o candidato; 
g) estetoscópio; 
h) esfigmomanômetro; 
i) martelo de Babinsk:y; 
j) dinamômetro para força manual; 
k) equipamento para avaliação do campo visual, da estereopsia, do 

ofuscamento e da visão noturna; 
l) foco luminoso; 
m) lanterna; 
n) fita métrica; 
o) balança antropométrica; 
p) material para identificação das cores verde, vermelha e amarela. 
III - exigências relativas às entidades psicológicas: 
a) sala de atendimento individual com dimensões mínimas de 2,0m x 2,0m 

( dois metros por dois metros); 
b) sala de atendimento coletivo com dimensões mínimas de 1,20m x l,OOm 

(um metro e vinte centímetros por um metro) por candidato; 
c) ambiente bem iluminado por luz natural ou artificial fria, evitando-se 

sombras ou ofuscamentos; 
d) condições de ventilação adequadas à situação de teste; 
e) salas de teste indevassáveis, de forma a evitar interferência ou inter

rupção na execução das tarefas dos candidatos. 
§ 1 º As entidades deverão realizar o exame e a avaliação em local fixo. 
§ 2º As instalações físicas e os equipamentos técnicos das entidades mé

dicas e psicológicas deverão ser previamente vistoriados pela autoridade de 
trânsito competente e por ela considerados em conformidade com os itens I 
e II ou I e III, respectivamente. 

§ 3º As salas e o espaço físico de atendimento das entidades credenciadas 
para a realização da avaliação psicológica deverão obedecer às normas 
estabelecidas nos manuais dos testes psicológicos, inclusive no tocante à 
aplicação individual dos testes. 
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Art. 17. Nos municípios em que não houver entidade credenciada, será 
permitida a realização do exame de aptidão física e mental e/ou da avaliação 
psicológica por entidades credenciadas em outras localidades, autorizadas 
pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado. 

Art. 18. O credenciamento de médicos e psicólogos peritos examinado
res será realizado pelos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Esta
dos e do Distrito Federal, observando-se os seguintes critérios: 

I - médicos e psicólogos deverão ter, no mínimo, dois anos de formados 
e estar regularmente inscritos nos respectivos Conselhos Regionais; 

II - o médico deve ter Título de Especialista em Medicina de Tráfego, 
expedido de acordo com as normas da Associação Médica Brasileira - AMB 
e do Conselho Federal de Medicina - CFM ou Capacitação de acordo com o 
programa aprovado pela Comissão Nacional de Residência Médica - CNRM 
(Anexo XVI); 

III - o psicólogo deve ter Título de Especialista em Psicologia do Trânsi
to reconhecido pelo CFP ou ter concluído com aproveitamento o curso 
'Capacitação Para Psicólogo Perito Examinador de Trânsito' (Anexo XVII). 

§ 1 º Será assegurado ao médico credenciado que até a data da publicação 
desta Resolução tenha concluído e sido aprovado no 'Curso de Capacitação 
para Médico Perito Examinador Responsável pelo Exame de Aptidão Física 
e Mental para Condutores de Veículos Automotores' o direito de continuar 
a exercer a função de perito examinador. 

§ 2º Após cinco anos, contados a partir da data da publicação desta Re
solução, só serão credenciados os psicólogos portadores de Título de Espe
cialista em Psicologia do Trânsito reconhecido pelo CFP. 

§ 3º Os Cursos de Capacitação para Psicólogo Perito Examinador serão 
ministrados por Instituições de Ensino Superior de Psicologia, reconheci
das pelo Ministério da Educação. 

§ 4º Os órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do 
Distrito Federal deverão remeter ao DENATRAN, anualmente, a relação 
dos profissionais médicos e psicólogos credenciados com seus respectivos 
certificados de conclusão dos Cursos de Capacitação. 

Art. 19. Os psicólogos credenciados deverão atender, no máximo, ao 
número de perícias/dia por profissional em conformidade com as determi
nações vigentes do CFP. 
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Art. 20. O perito examinador de trânsito manterá registro de exames 
oficial, numerado, onde anotará os exames realizados, contendo data, nú
mero de documento oficial de identificação, nome e assinatura do periciando, 
categoria pretendida, resultado do exame, tempo de validade do exame, res
trições (se houver) e observação (quando se fizer necessária). 

Art. 21. Os honorários decorrentes da realização do exame de aptidão 
física e mental terão como referência, respectivamente, a Classificação Bra
sileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos e o referencial estabeleci
do pelo Conselho Federal de Psicologia- CFP, sendo seus valores fixados 
pelos órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal. 

Art. 22. As entidades credenciadas remeterão aos órgãos ou entidades 
executivos de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal, até o vigésimo dia 
do mês subseqüente, a estatística relativa ao mês anterior, conforme mode
lo nos Anexos XVIII, XIX, XX e XXI. 

Art. 23. Os órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do 
Distrito Federal remeterão ao DENATRAN, até o último dia do mês de 
fevereiro, a estatística anual dos exames de aptidão física e mental e da ava
liação psicológica. 

CAPÍTULO V 
DA FISCALIZAÇÃO E DO CONTROLE 

Art. 24. A fiscalização das entidades e profissionais credenciados será 
realizada pelos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do 
Distrito Federal com a colaboração dos Conselhos Regionais de Medicina e 
de Psicologia, no mínimo uma vez por ano ou quando for necessário. 

Art. 25. O descumprimento das regras previstas nesta Resolução sujeita
rá o infrator às penalidades abaixo descritas, a serem apuradas em processo 
administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, formalizado 
pelos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito 
Federal: 

I - advertência; 
II - suspensão das atividades até trinta dias; 
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III - cassação do credenciamento. 
Parágrafo único. Os relatórios conclusivos de sindicância administrativa 

serão encaminhados aos respectivos Conselhos Regionais de Psicologia e de 
Medicina e ao DENATRAN. 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 

Art. 26. Eventual necessidade de paralisação das atividades das entida
des credenciadas, por comprovada motivação, julgada a critério do órgão 
ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, poderá 
não acarretar perda do credenciamento. 

Art. 27. Caberá ao DENATRAN criar e disciplinar o registro das enti
dades credenciadas objetivando o aperfeiçoamento e qualificação do pro
cesso de formação dos condutores, bem como a verificação da qualidade 
dos serviços prestados, que conterá anotações das ocorrências de conduto
res envolvidos em acidentes de trânsito, infratores contumazes e os que 
tiverem sua CNH cassada. 

Art. 28. Os órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do 
Distrito Federal deverão ter disponível em seu sítio a relação das entidades 
credenciadas para a realização do exame e da avaliação de que trata esta 
Resolução. 

Art. 29. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário e as Resoluções nº 51/98 e nº 80/98 

do CONTRAN. 

ALFREDO PERES DA SILVA 
Presidente do Conselho 
ELCIONE DINIZ MACEDO 
Ministério das Cidades 
JOSE ANTONIO SILVÉRIO 
Ministério da Ciência e Tecnologia 
SALOMÃO JOSÉ DE SANTANA 
Ministério da Defesa 
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RODRIGO LAMEGO DE TEIXEIRA SOARES 
Ministério da Educação 
CARLOS ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS 
Ministério do Meio Ambiente 
VALTER CHAVES COSTA 
Ministério da Saúde 
EDSON DIAS GONÇALVES 
Ministério dos Transportes 
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3. RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 268, DE 15 DE FEVEREIRO DE 
2008. 

Dispõe sobre o uso de luzes intermitentes ou rotativas em veículos, e dá 
outras providências. 

O CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN, no uso 
da atribuição que lhe confere o art. 12, inciso 1, da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, e tendo em 
vista o disposto no Decreto nº 4.711, de 29 de maio de 2003, que dispõe 
sobre a coordenação do Sistema Nacional de Trânsito - SNT; 

Considerando o disposto nos incisos VII e VIII do art. 29 do Código de 
Trânsito Brasileiro e no Decreto nº 5.098, de 03 de junho de 2004, quanto a 
resposta rápida a acidentes ambientais com produtos químicos perigosos; 

Considerando o constante nos Processos nº 80001.013383/2007-90, nº 
80001. 001437/2005-11 e nº 80001.011749/2004-43; resolve: 

Art. 1 º Somente os veículos mencionados no inciso VII do art. 29 do 
Código de Trânsito Brasileiro poderão utilizar luz vermelha intermitente e 
dispositivo de alarme sonoro. 

§ 1 º - A condução dos veículos referidos no caput, somente se dará sob 
circunstâncias que permitam o uso das prerrogativas de prioridade de trân
sito e de livre circulação, estacionamento e parada, quando em efetiva pres
tação de serviço de urgência que os caracterizem como veículos de emer
gência, estando neles acionados o sistema de iluminação vermelha intermi
tente e alarme sonoro. 

§ 2º - Entende-se por prestação de serviço de urgência os deslocamentos 
realizados pelos veículos de emergência, em circunstâncias que necessitem 
de brevidade para o atendimento, sem a qual haverá grande prejuízo à 
incolumidade pública. 

§ 3º - Entende-se por veículos de emergência aqueles já tipificados no 
inciso VII do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro, inclusive os de salva
mento difuso "destinados a serviços de emergência decorrentes de aciden
tes ambientais". 
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Art. 2º Considera-se veículo destinado a socorro de salvamento difuso 
aquele empregado em serviço de urgência relativo a acidentes ambientais. 

Art. 3º Os veículos prestadores de serviços de utilidade pública, referi
dos no inciso VIII do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro, identificam
se pela instalação de dispositivo, não removível, de iluminação intermitente 
ou rotativa, e somente com luz amarelo-âmbar. 

§ 1 º Para os efeitos deste artigo, são considerados veículos prestadores 
de serviço de utilidade pública: 

I - os destinados à manutenção e reparo de redes de energia elétrica, de 
água e esgotos, de gás combustível canalizado e de comunicações; 

II - os que se destinam à conservação, manutenção e sinalização viária, 
quando a serviço de órgão executivo de trânsito ou executivo rodoviário; 

III - os destinados ao socorro mecânico de emergência nas vias abertas à 
circulação pública; 

IV - os veículos especiais destinados ao transporte de valores; 

V - os veículos destinados ao serviço de escolta, quando registrados em 
órgão rodoviário para tal finalidade; 

VI - os veículos especiais destinados ao recolhimento de lixo a serviço da 
Administração Pública. 

§ 2º - A instalação do dispositivo referido no "caput" deste artigo, de
penderá de prévia autorização do órgão executivo de trânsito do Estado ou 
do Distrito Federal onde o veículo estiver registrado, que fará constar no 
Certificado de Licenciamento Anual, no campo 'observações', código abre
viado na forma estabelecida pelo órgão máximo executivo de trânsito da 
União. 

Art. 4º Os veículos de que trata o artigo anterior gozarão de livre parada 
e estacionamento, independentemente de proibições ou restrições 
estabelecidas na legislação de trânsito ou através de sinalização regulamen-
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tar, quando se encontrarem: 

I - em efetiva operação no local de prestação dos serviços a que se desti
narem; 

II - devidamente identificados pela energização ou acionamento do dis
positivo luminoso e utilizando dispositivo de sinalização auxiliar que permi
ta aos outros usuários da via enxergarem em tempo hábil o veículo prestador 
de serviço de utilidade pública. 

Parágrafo único. Fica proibido o acionamento ou energização do disposi
tivo luminoso durante o deslocamento do veículo, exceto nos casos previs
tos nos incisos III, V e VI do § 1 º do artigo anterior. 

Art. 5º Pela inobservância dos dispositivos desta Resolução será aplica
da a multa prevista nos incisos XII ou XIII do art. 230 do Código de Trân
sito Brasileiro. 

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produ
zindo seus efeitos em cento e oitenta (180) dias, quando ficarão revogadas a 
Resolução nº 679/87 do CONTRAN e a Decisão nº 08/1993 do Presidente 
do CONTRAN, e demais disposições em contrário. 

ALFREDO PERES DA SILVA - Presidente do Conselho 
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4. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.036, DE 11 DE 
JANEIRO DE 2008. 

Institui o Sistema de Ensino da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e dá 
providências correlatas. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguin

te lei complementar: 

Artigo 1 º - Fica instituído o Sistema de Ensino da Polícia Militar do Es
tado de São Paulo, dotado de características próprias, nos termos do artigo 
83 da Lei Federal 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional - LDB, para o fim de qualificar recursos hu
manos para o exercício das funções atribuídas aos integrantes dos Quadros 
da Polícia Militar, em conformidade com a filosofia de polícia comunitária, 
especialmente as funções voltadas à polícia ostensiva e de preservação da 
ordem pública, às atividades de bombeiro e à execução das atividades de 
defesa civil. 

Parágrafo único - O Sistema de Ensino da Polícia Militar promoverá a 
transmissão de conhecimentos científicos e tecnológicos, humanísticos e 
gerais, indispensáveis à educação e à capacitação, visando à formação, ao 
aperfeiçoamento, à habilitação, à especialização e ao treinamento do poli
cial militar, com o objetivo de torná-lo apto a atuar como operador do siste
ma de segurança pública. 

Artigo 2º - O Sistema de Ensino da Polícia Militar compreende: 
I - a educação superior, nas suas diversas modalidades; 
II - a educação profissional, de acordo com as áreas de concentração dos 

estudos e das funções atribuídas aos policiais militares, inclusive as de bom
beiro, observada a legislação aplicável a cada Quadro. 

Capítulo II 
Dos Princípios e Objetivos 

Artigo 3º - O Sistema de Ensino da Polícia Militar fundamenta-se nos 
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seguintes princípios: 
I - integração à educação nacional; 
II - seleção por mérito; 
III - profissionalização continuada e progressiva; 
IV - avaliação integral, contínua e cumulativa; 
V - pluralismo pedagógico; 
VI - edificação constante dos padrões morais, deontológicos, culturais e 

de eficiência. 

Artigo 4º - O Sistema de Ensino da Polícia Militar valorizará: 
I - a proteção da vida, da integridade física, da liberdade e da dignidade 

humana; 
II - a integração permanente com a comunidade; 
III - as estruturas e convicções democráticas, especialmente a crença na 

justiça, na ordem e no cumprimento da lei; 
IV - os princípios fundamentais da Instituição Policial Militar; 
V - a assimilação e prática dos direitos, dos valores morais e deveres 

éticos; 
VI - a democratização do ensino; 
VII - a estimulação do pensamento reflexivo, articulado e crítico; 
VIII - o fomento à pesquisa científica, tecnológica e humanística. 

Capítulo III 
Das Modalidades de Ensino 

Artigo 5º - Para atender à sua finalidade, o Sistema de Ensino da Polícia 
Militar manterá as seguintes modalidades de cursos e programas de educa
ção superior com equivalência àqueles definidos no artigo 44 da Lei federal 
9.394, de 20 de dezembro de 1996 - LDB: 

I - curso seqüencial de formação específica, destinado a qualificar tecni
camente a Praça da Polícia Militar de graduação inicial, para análise e exe
cução, de forma produtiva, das funções próprias de polícia ostensiva e de 
preservação da ordem pública, em conformidade com a filosofia que norteia 
a polícia comunitária, além de outras atribuições definidas em lei, bem como 
as funções de bombeiro e a execução das atividades de defesa civil; 

II - curso seqüencial de complementação de estudos, destinado a qualifi
car profissionalmente o policial militar, promovendo a sua habilitação téc-
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nica, humana e conceituai para o exercício consciente, responsável e criati
vo das funções de liderança, gestão e assessoramento, nos limites de suas 
atribuições hierárquicas, dotando-o de capacidade de análise de questões 
atuais que envolvam o comando na execução das atividades de polícia osten
siva, de preservação da ordem pública, em conformidade com a filosofia de 
polícia comunitária, além de outras definidas em lei, bem como a execução 
das atividades de bombeiro e de defesa civil; 

III - curso de graduação, destinado a formar, com solidez teórica e prá
tica, o profissional ocupante do Posto Inicial de Oficial tornando-o apto ao 
comando de pessoas, e à análise e administração de processos, por intermé
dio da utilização ampla de conhecimentos na busca de soluções para os va
riados problemas pertinentes às atividades jurídicas de preservação da or
dem pública e de polícia ostensiva, em conformidade com a filosofia de po
lícia comunitária, além de outras definidas em lei; 

IV - cursos de pós-graduação, compreendendo: 
a) curso de especialização no sentido lato, destinado a ampliar os conhe

cimentos técnico-profissionais que exijam práticas específicas, habilitando 
ou aperfeiçoando a formação do policial militar para o exercício de suas 
funções nas respectivas áreas de atuação; 

b) programa de mestrado profissional no sentido estrito, direcionado para 
a continuidade da formação científica, acadêmica e profissional, e destinado 
a graduar o Oficial Intermediário, capacitando-o à pesquisa científica, à 
análise, ao planejamento e ao desenvolvimento, em alto nível, da atividade 
profissional de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública, de bom
beiro e de execução das atividades de defesa civil; 

c) programa de doutorado no sentido estrito, direcionado para a conti
nuidade da formação científica, acadêmica e profissional, e destinado a gra
duar o Oficial Superior para as funções de administração estratégica, dire
ção e comando nas áreas específicas de polícia ostensiva, preservação da 
ordem pública, de bombeiro e de execução das atividades de defesa civil, 
bem como o assessoramento governamental em segurança pública. 

§ 1 º -As modalidades de ensino previstas nos incisos I e III deste artigo 
serão ministradas por meio de cursos específicos desenvolvidos em estabe
lecimentos de ensino da Polícia Militar. 

§ 2º - A conclusão, com aproveitamento, de curso seqüencial de forma
ção específica, previsto no inciso I deste artigo, atribuirá às Praças de gra
duação inicial a especialidade superior de Técnico de Polícia Ostensiva e 
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Preservação da Ordem Pública. 
§ 3º - A conclusão, com aproveitamento, de curso seqüencial de 

complementação de estudos, previsto no inciso II deste artigo, atribuirá ao 
Policial Militar a especialidade superior de Tecnólogo de Polícia Ostensiva e 
de Preservação da Ordem Pública. 

§ 4º - A aprovação em curso de graduação previsto no inciso III deste 
artigo conferirá ao ocupante do Posto Inicial de Oficial o grau universitário 
de Bacharel em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, e será 
atribuído pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco. 

§ 5º - O Oficial Intermediário que concluir o mestrado profissional pre
visto no inciso IV, "b", deste artigo, obterá o título de Mestre em Ciências 
Policiais de Segurança e Ordem Pública. 

§ 6º - O Oficial Superior que concluir o curso de doutorado, previsto no 
inciso IV, "c", deste artigo, obterá o título de Doutor em Ciências Policiais 
de Segurança e Ordem Pública. 

Artigo 6º - Os policiais militares que concluírem os cursos de especiali
zação da Polícia Militar terão suas designações estabelecidas em regulamen
to. 

Artigo 7º - A Polícia Militar promoverá seminários, cursos, estágios, 
encontros técnicos e científicos, objetivando o aperfeiçoamento profissio
nal, o intercâmbio cultural e a integração social e comunitária de seus pro
fissionais. 

Artigo 8º - Os integrantes do Quadro de Oficiais de Saúde (QOS) serão 
adaptados às áreas de atuação do policial militar e poderão, para efeito de 
equivalência, visando à sua promoção na Polícia Militar, ter reconhecidos 
os respectivos graus e títulos acadêmicos obtidos em estabelecimentos de 
ensino estranhos à estrutura da Polícia Militar, conforme previsto em regu
lamento. 

Capítulo IV 
Dos Cursos, Estágios e Matrículas 

Artigo 9º - Atendida a estrutura estabelecida nesta lei complementar, os 
cursos e os estágios serão instituídos e mantidos segundo os interesses e as 
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necessidades da Polícia Militar. 

Artigo 10 - Os diplomas e os certificados dos cursos e dos estágios serão 
expedidos pelo próprio estabelecimento de ensino que os ministrar. 

Artigo 11 - O registro dos diplomas e dos certificados de conclusão dos 
cursos e dos estágios será feito pelo Órgão de Direção Setorial do Sistema 
de Ensino da Polícia Militar. 

Artigo 12 - O ingresso no ensino seqüencial de formação específica para 
as Praças de graduação inicial e para o primeiro Posto da carreira de Oficial 
dar-se-á por concurso público, conforme edital próprio e de acordo com a 
disponibilidade de vagas, observados os demais requisitos previstos na legis
lação pertinente. 

Parágrafo único - O ingresso no ensino seqüencial de complementação 
de estudos e nos cursos de pós-graduação ocorrerá mediante aprovação em 
processo seletivo interno ou convocação, de acordo com a legislação especí
fica, e atenderá às necessidades de renovação, ampliação ou aperfeiçoamen
to dos Quadros ou qualificações. 

Artigo 13 - Os cursos e as atividades de educação previstos no artigo 7º 
desta lei complementar, desenvolvidos pelo Sistema de Ensino da Polícia 
Militar, dependendo de sua natureza e da conveniência da Instituição, po
derão ser freqüentados por policiais militares nacionais e estrangeiros, por 
militares das Forças Armadas, brasileiras ou de outras nações, desde que 
atendidos os requisitos desta lei complementar e seu regulamento e, para os 
estrangeiros, a legislação pertinente. 

Parágrafo único - Os cursos de que trata o "caput" deste artigo poderão 
ser freqüentados por civis, desde que atendidos os objetivos institucionais 
da Polícia Militar, segundo parecer do Órgão de Direção Setorial de Ensino. 

Capítulo V 
Das Competências e Atribuições 

Artigo 14 - Ao Comando Geral da Polícia Militar compete: 
I - definir e conduzir a política de ensino; 
II - elaborar estratégias de ensino e pesquisa; 
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III - especificar e implementar a estrutura do Sistema de Ensino da Polí
cia Militar; 

IV - normatizar a educação superior e a profissional; 
V - normatizar a matrícula nos cursos ou estágios dos respectivos estabe

lecimentos de ensino; 
VI - definir as diretrizes para os padrões de qualidade do ensino. 

Artigo 15 - Ao Órgão de Direção Setorial do Sistema de Ensino da Polí
cia Militar compete planejar, organizar, coordenar e controlar as atividades 
de ensino e expedir os atos administrativos. 

Parágrafo único - Ao dirigente do órgão a que se refere o "caput" deste 
artigo cabe, por ato próprio ou delegado, conceder ou suprir titulações e 
graus universitários, observada a legislação pertinente. 

Capítulo VI 
Das Disposições Finais 

Artigo 16 - Os recursos financeiros para as atividades de ensino na Polí
cia Militar são orçamentários e extraorçamentários, sendo estes obtidos 
mediante contribuições, subvenções, doações ou indenizações. 

Artigo 17 - O Poder Executivo regulamentará esta lei complementar no 
prazo de 180 ( cento e oitenta) dias a contar de sua publicação. 

Artigo 18 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publica
ção, ficando revogado o Decreto-lei 160, de 28 de outubro de 1969. 

Palácio dos Bandeirantes, aos 11 de janeiro de 2008. 

José Serra 
Ronaldo Augusto Bretas Marzagão 
Secretário da Segurança Pública 
Aloysio Nunes Ferreira Filho 
Secretário-Chefe da Casa Civil 

Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 11 de janeiro de 2008. 
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5. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1037, 
DE 27 DE FEVEREIRO DE 2008. 

Dispõe sobre a criação e provimento de cargos no Tribunal de Justiça Militar 
do Estado de São Paulo e dá outras providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguin
te lei complementar: 

Artigo 1 º - Ficam criados, com competência e atribuições idênticas às 
dos existentes, 2 (dois) cargos de Juiz do Tribunal de Justiça Militar, sendo 
um nomeado dentre Coronéis da ativa da Polícia Militar do Estado e o outro 
destinado ao quinto constitucional da classe dos advogados. 

Artigo 2º - Os Juízes militares do Tribunal de Justiça Militar são nomea
dos dentre os Coronéis da ativa da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 

§1º - No prazo de 5 (cinco) dias após o surgimento de vaga de Juiz Mili
tar, o Presidente do Tribunal de Justiça Militar publicará edital divulgando 
o período e as condições estabelecidas para inscrição dos Coronéis que te
nham interesse em concorrer ao provimento do cargo. 

§2º - Recebidas as inscrições, o pleno do Tribunal de Justiça Militar ela
borará lista sêxtupla, enviando-a ao Tribunal de Justiça, o qual, por meio do 
seu Órgão Especial, formará lista tríplice, encaminhando-a ao Governador 
do Estado, que, nos 20 (vinte) dias subseqüentes, nomeará um de seus inte
grantes para o cargo. 

Artigo 3º - Os juízes civis serão nomeados: 
I - 1 (um), pelo Tribunal de Justiça, após indicação do Tribunal de Justi

ça Militar, dentre juízes auditores promovidos pelo critério de antigüidade e 
merecimento, alternadamente; 

II - 2 (dois), pelo Governador do Estado, escolhidos dentre membros do 
Ministério Público e advogados, de notório saber jurídico e reputação ilibada, 
com mais de 10 (dez) anos de efetiva atividade profissional ou na carreira, 
obedecendo ao disposto nos artigos 94 da Constituição Federal e 63 da 
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Constituição Estadual. 
Artigo 4º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei complementar 

correrão à conta de dotações próprias, consignadas no orçamento vigente, 
suplementadas, se necessário. 

Artigo 5º - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publica
ção. 

Palácio dos Bandeirantes, aos 27 de fevereiro de 2008. 

José Serra 
Aloysio Nunes Ferreira Filho 
Secretário-Chefe da Casa Civil 
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 27 de fevereiro de 2008. 
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6. DECRETO ESTADUAL Nº 52.628, DE 15 DE JANEIRO DE 2008. 

Dispõe sobre a composição do Conselho Estadual de Trânsito do Estado de 
São Paulo - CETRAN e dá providências correlatas. 

JOSÉ SERRA, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no 
uso de suas atribuições legais, 

Considerando as competências do Conselho Nacional de Trânsito -
CONTRAN, nos termos do artigo 12, da Lei 9.503, de 23 de setembro de 
1997 ( Código de 'Trânsito Brasileiro); 

Considerando a necessidade de adequação da composição do Conselho 
Estadual de Trânsito - CETRAN à Resolução nº 244, de 22 de junho de 
2007; 

Considerando a necessidade de adequação da proporcionalidade da com
posição do CETRAN exigida pela legislação federal, de maneira a refletir a 
contemplada no CONTRAN, especialmente no tocante ao meio ambiente e 
à saúde; e 

Considerando o previsto no item 4.1.c. da citada Resolução nº 244, de 
22 de junho de 2007; 

Decreta: 

Artigo 1 º - Os dispositivos adiante indicados do Decreto nº 48.035, de 
19 de agosto de 2003, com as alterações introduzidas pelo Decreto 49.929, 
de 26 de agosto de 2005, passam a vigorar com a seguinte redação: 

I - O artigo 3º: 
"Artigo 3º - O CETRAN, órgão colegiado, integrado por 14 (catorze) 

membros, sendo um Presidente e 13 (treze) Conselheiros, com reconhecida 
experiência em matéria de trânsito e residência permanente no Estado, terá 
a seguinte composição: 

I - 3 (três) Conselheiros representando a esfera do poder executivo esta-
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dual, sendo: 
a) 1 (um) representante da Secretaria Estadual de Transportes; 
b) 2 (dois) representantes da Secretaria Estadual dos Negócios da Segu

rança Pública, sendo um representante da Polícia Militar e um representan
te da Polícia Civil; 

II - 3 (três) Conselheiros representando os órgãos ou entidades executi
vos e rodoviários municipais integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, 
sendo: 

a) 1 (um) representante de órgão ou entidade executiva e rodoviária da 
Capital; 

b) 1 (um) representante de órgão ou entidade executiva e rodoviária de 
município com população entre 100 mil e 500 mil habitantes; 

c) 1 (um) representante de órgão ou entidade executiva e rodoviária de 
município com população entre 30 mil e 100 mil habitantes; 

III - 3 (três) Conselheiros representantes das entidades representativas 
da sociedade ligadas à área de trânsito, sendo: 

a) 1 (um) representante indicado pelo sindicato patronal; 
b) 1 (um) representante indicado pelo sindicato dos trabalhadores; 
c) 1 (um) representante indicado pelas entidades não governamentais 

ligadas à área de trânsito; 
IV - 1 (um) Conselheiro com notório saber na área de trânsito, com nível 

superior; 
V - 3 (três) Conselheiros, um de cada área específica, medicina, psicolo

gia e meio ambiente, com conhecimento na área de trânsito.". (NR) 

II - O artigo 4º: 
"Artigo 4º - O Presidente e os 14 (catorze) Conselheiros serão escolhi

dos e nomeados pelo Governador do Estado, com mandato de 2 (dois) anos, 
admitida a recondução. 

§ 1º O Presidente do Conselho e os Conselheiros relacionados nos incisos 
IV e V do artigo 3º serão de livre escolha do Governador do Estado. 

§ 2º Os representantes dos órgãos ou entidades relacionados no inciso II 
do artigo 3º serão indicados pelos respectivos órgãos ou entidades a que 
pertençam. 

§ 3º O representante do órgão ou entidade executiva e rodoviária da 
Capital será indicado pelo Prefeito Municipal. 

§ 4º Os representantes dos órgãos ou entidades executivas e rodoviárias 
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de municípios com população entre 100 mil e 500 mil habitantes e entre 30 
mil e 100 mil habitantes serão indicados ao CETRAN, que encaminhará a 
lista ao Governador do Estado. 

§ 5º Os representantes das entidades relacionadas no inciso III do artigo 
3º serão indicados ao CETRAN, pelos respectivos órgãos ou entidades a 
que pertençam, que encaminhará a lista ao Governador do Estado.".(NR) 

Artigo 2º - Em face da exigência da legislação federal de adequação 
paritária e de representação das áreas específicas da medicina, psicologia e 
meio ambiente, com conhecimento na área de trânsito, os mandatos dos 
atuais membros do CETRAN ficam extintos, devendo observar-se o prazo 
de 10 dias para as novas nomeações. 

Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, fican
do revogadas as disposições em contrário. 

Palácio dos Bandeirantes, 15 de janeiro de 2008. 

José Serra 
Mauro Guilherme Jardim Arce 
Secretário dos Transportes 
Ronaldo Augusto Eretas Marzagão 
Secretário da Segurança Pública 
Aloysio Nunes Ferreira Filho 
Secretário-Chefe da Casa Civil 
Publicado na Casa Civil, aos 15 de janeiro de 2008. 
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7. DECRETO ESTADUAL Nº 52.658, DE 23 DE JANEIRO DE 2008. 

Introduz medidas desburocratizantes na recepção de documentos no âmbito 
da Administração Pública do Estado de São Paulo. 

JOSÉ SERRA, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no 
uso de suas atribuições legais, 

DECRETA: 

Artigo 1 º -Fica vedada, na recepção de documentos por órgãos e entida
des da Administração direta, autárquica e fundacional, a exigência de reco
nhecimento de firmas ou de autenticação de cópias. 

Artigo 2º - O disposto no artigo 1º deste decreto não se aplica quando 
haja determinação legal expressa em sentido contrário. 

§ 1º - Na hipótese de que trata o "caput" deste artigo, o servidor deverá 
proceder ao cotejo, respectivamente, com a cédula de identidade do interes
sado ou com o respectivo documento original e, somente se houver dúvida 
fundada, exigirá o reconhecimento da firma ou a autenticação da cópia. 

§ 2º - Eventual exigência do servidor será feita por escrito, motivadamente, 
com a indicação do dispositivo legal em que ela está prevista e da razão 
específica da dúvida, presumindo-se, caso não o faça, que não considerou 
necessário o atendimento da formalidade. 

§ 3º - Verificada a qualquer tempo a ocorrência de fraude ou falsidade 
em prova documental, reputar-se-ão inexistentes os atos administrativos dela 
resultantes, cumprindo ao órgão ou entidade a que o documento tenha sido 
apresentado expedir a comunicação cabível ao órgão local do Ministério 
Público. 

Artigo 3º - As Secretarias de Estado, as autarquias e as fundações insti
tuídas ou mantidas pelo Estado: 

I - manterão em local visível e acessível ao público relação atualizada das 
hipóteses, pertinentes aos respectivos âmbitos de atuação, em que há deter
minação legal expressa de reconhecimento de firmas ou de autenticação de 
cópias; 
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II - divulgarão o conteúdo deste decreto em seus sítios eletrônicos, na 
Rede Mundial de Computadores - Internet. 

Artigo 4º - O disposto neste decreto aplica-se, no que couber, às empre
sas em cujo capital o Estado tenha participação majoritária e às demais en
tidades direta ou indiretamente controladas pelo Estado. 

Parágrafo único - Os representantes da Fazenda do Estado nas entidades 
mencionadas no "caput" deste artigo e o Conselho de Defesa dos Capitais 
do Estado - CODEC, da Secretaria da Fazenda, adotarão, em seus respecti
vos âmbito de atuação, as medidas que se fizerem necessárias ao cumpri
mento das normas ora editadas. 

Artigo 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Palácio dos Bandeirantes, 23 de janeiro de 2008. 

JOSÉ SERRA e seu secretariado 
Publicado na Casa Civil, aos 23 de janeiro de 2008. 
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8. DECRETO ESTADUAL Nº 52.691, DE 1º DE FEVEREIRO DE 
2008. 

Institui o Recadastramento Anual de se,vidores, empregados públicos e mili
tares em atividade, no âmbito da Administração Direta, Autarquias e Funda
ções e dá providências correlatas. 

JOSÉ SERRA, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no 
uso de suas atribuições legais e considerando a necessidade de atualização 
periódica dos dados cadastrais de servidores e empregados públicos e mili
tares, 

Decreta: 

Artigo 1º - Fica instituído o Recadastramento Anual de servidores, em
pregados públicos e militares em atividade, no âmbito da Administração 
Direta, das Autarquias, inclusive as de Regime Especial, e das Fundações 
instituídas ou mantidas pelo Estado. 

Artigo 2º - Os servidores e empregados públicos e militares em atividade 
deverão se recadastrar anualmente, a partir do exercício de 2008, no mês do 
respectivo aniversário, com a finalidade de promover a atualização de seus 
dados cadastrais. 

§ 1 º - O disposto no "caput" deste artigo aplica-se também aos servido
res, empregados públicos e militares afastados e licenciados. 

§ 2º - No caso de servidores, empregados públicos e militares que cumulem 
cargo, emprego ou função públicos, o recadastramento deverá ser procedi
do em cada um dos vínculos. 

Artigo 3º - O recadastramento anual de que trata este decreto deverá ser 
feito, preferencialmente, pela Internet, através do sítio eletrônico da Secre
taria de Gestão Pública ou por formulário próprio disponível nos respecti
vos órgãos de recursos humanos. 

Parágrafo único - O recadastramento de que trata o "caput" deste artigo 
deverá ser validado pelas unidades de recursos humanos em cada órgão da 
Administração Direta, das Autarquias, inclusive as de Regime Especial, e 
das Fundações instituídas ou mantidas pelo Estado. 
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Artigo 4º - A Secretaria de Gestão Pública, por sua Unidade Central de 
Recursos Humanos, fica incumbida de coordenar, controlar e acompanhar 
mensalmente o recadastramento de que trata este decreto. 

Artigo 5º - O Secretário de Gestão Pública expedirá normas comple
mentares para execução deste decreto, no prazo de 30 (trinta) dias conta
dos de sua publicação. 

Artigo 6º - Os servidores e empregados públicos e militares que não se 
recadastrarem no mês do respectivo aniversário terão suspensos seus venci
mentos ou salários. 

Parágrafo único - O pagamento de vencimentos ou salários suspensos 
será restabelecido quando da regularização do recadastramento de que tra
ta este decreto. 

Artigo 7º - Responderá penal e administrativamente os servidores, em
pregados públicos e militares que, no recadastramento, deliberadamente 
prestarem informações incorretas ou incompletas. 

Artigo 8º - Os representantes da Fazenda do Estado nas fundações de 
que trata este decreto e o Conselho de Defesa dos Capitais do Estado -
CODEC adotarão, em seus respectivos âmbitos de atuação, as providências 
necessárias à plena execução deste decreto. 

Artigo 9º - Este decreto e sua disposição transitória entram em vigor na 
data de sua publicação. 

Disposição Transitória 

Artigo único - No exercício de 2008, os servidores e empregados públi
cos da Administração Direta, Autarquias, inclusive as de Regime Especial e 
Fundações, instituídas ou mantidas pelo Estado, e os militares em atividade 
que aniversariam nos meses anteriores à data de início do recadastramento, 
a ser fixada pela resolução de que trata o artigo 5º deste decreto, deverão se 
recadastrar nos meses definidos naquele ato. 

Palácio dos Bandeirantes, 1 º de fevereiro de 2008. 
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JOSÉ SERRA 
Antonio Júlio Junqueira de Queiróz 
Secretário-Adjunto, Respondendo pelo Expediente da Secretaria de Agri
cultura e Abastecimento 
Alberto Goldman 
Secretário de Desenvolvimento 
João Sayad 
Secretário da Cultura 
Maria Helena Guimarães de Castro 
Secretária da Educação 
Dilma Seli Pena 
Secretária de Saneamento e Energia 
Mauro Ricardo Machado Costa 
Secretário da Fazenda 
Lair Alberto Soares Krãhenbühl 
Secretário da Habitação 
Mauro Guilherme Jardim Arce 
Secretário dos Transportes 
Izaias José de Santana 
Secretário-Adjunto, Respondendo pelo Expediente da Secretaria da Justiça 
e da Defesa da Cidadania 
Francisco Graziano Neto 
Secretário do Meio Ambiente 
Rogério Pinto Coelho Amato 
Secretário Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social 
Francisco Vidal Luna 
Secretário de Economia e Planejamento 
Luiz Roberto Barradas Barata 
Secretário da Saúde 
Ronaldo Augusto Bretas Marzagão 
Secretário da Segurança Pública 
Antonio Ferreira Pinto 
Secretário da Administração Penitenciária 
José Luiz Portella Pereira 
Secretário dos Transportes Metropolitanos 
Guilherme Afif Domingos 
Secretário do Emprego e Relações do Trabalho 
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Claury Santos Alves da Silva 
Secretário de Esporte, Lazer e Turismo 
Bruno Caetano Raimundo 
Secretário de Comunicação 
José Henrique Reis Lobo 
Secretário de Relações Institucionais 
Sidney Estanislau Heraldo 
Secretário de Gestão Pública 
Nina Beatriz Stocco Ranieri 
Secretário-Adjunto, Respondendo pelo Expediente da Secretaria de Ensino 
Superior 
Aloysio Nunes Ferreira Filho 
Secretário-Chefe da Casa Civil 

Publicado na Casa Civil, a 1 º de fevereiro de 2008. 
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9. PORTARIA DO CMT G Nº PMl-004/02/08, DE 18-2-2008. 

Designa unidades da Polícia Militar para a realização do policiamento e fis

calização de trânsito no Município de São Paulo 

O Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 

Considerando a necessidade de incremento na fiscalização e no policia
mento de trânsito na Capital do Estado; 

Considerando a vigência de convênio de trânsito com o Município de 
São Paulo (GSSP/ATP-97/06 - Processo GS- 455/2002), que atribui ao 
Comando de Policiamento da Capital (CPC) o desenvolvimento do policia
mento e da fiscalização de trânsito no Município e possibilita a designação 
de outras Organizações Policiais Militares (OPM) sediadas na Capital para 
os mesmos fins, 

Determina: 

Artigo 1 º - Ficam designadas para desenvolverem as atribuições dispos
tas na legislação de trânsito em vigor, em especial a fiscalização e operação 
de trânsito na região do Município de São Paulo, nos termos da alínea "a", 
do inciso I, da Cláusula Quarta, do Convênio de Trânsito celebrado com o 
Município de São Paulo (GSSP/ATP-97/06 - Processo GS-455/2002), além 
do CPC e suas OPM subordinadas, as seguintes OPM sediadas na Capital: 

I - Comando Geral (Cmdo G); 
II - Casa Militar do Gabinete do Governador (CMil); 
III - Comando de Policiamento de Choque (CPChq) e suas OPM subor

dinadas; 
IV - Departamento de Suporte Administrativo do Comando Geral (DSN 

CG); 
III - Assessoria Policial Militar da Secretaria de Segurança Pública 

(APMSSP); 
IV - Assessoria Policial Militar da Prefeitura do Município de São Paulo 

(APMPMSP). 
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Artigo 2º - O fornecimento de talonários, bem como, o controle indivi
dualizado destes ficará a cargo do Comando de Policiamento da Capital 
(CPC), com quem as unidades indicadas no artigo anterior deverão manter 
contato a fim de estabelecer a forma de retirada do material e se orientarem 
acerca das disposições do Convênio de Trânsito vigente. 

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revo
gando-se a Portaria do Cmt G nº PMl- 007/02/06, de 25-8-2006. 
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VII. JURISPRUDÊNCIA 

1. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS Nº 84.268-2 
RIO DE JANEIRO 

RELATOR: MIN. GILMAR MENDES 
RECORRENTE (S): 
ADVOGADO (NS): 

CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA 
EDILSON TEIXEIRA CHAVES 

RECORRIDO (NS): MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR 

EMENTA 
Recurso Ordinário em Habeas Co,pus. 2. Crime militar. 3. Trancamento 

de Instrução Provisória de Deserção. 4. Alegação de falta de justa causa e 
nulidade na lavratura do termo de deserção. 5. A conduta do recorrente 
configura, em tese, crime. 6. O retardo na lavratura do termo de deserção 
configura irregularidade administrativa. Precedente. 8. Recurso improvido. 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Su

premo Tribunal Federal, em Segunda Turma, sob a Presidência do Senhor 
Ministro Celso de Mello, na conformidade da ata de julgamentos e das no
tas taquigráficas, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso 
ordinário, nos termos do voto do Relator. 

Brasília, 19 de outubro de 2004. 

MINISTRO GILMAR MENDES - RELATOR 

RELATÓRIO 

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - (Relator): 
O parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República, Ora. Delza 

Curvello Rocha, assim resume a controvérsia: 
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"Cuidam os autos de recurso ordinário constitucional interposto por 
Carlos Augusto Soares de Oliveira contra acórdãos prolatados pelo Superi
or Tribunal Militar, assim ementados: 

'INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE DESER

ÇÃO. 

Trancamento - Inviabilidade 

I - Como oco"e no inquérito policial militar, 

constitui exceção o trancamento da investiga

ção em Instrução Provisória de Deserção, só 

tendo acolhimento o pedido de Habeas Corpus 

quando inequívoca a ausência de justa causa 

para apuração. Para tanto, indispensável a 

existência de prova pré-constituída, a demons

trar, de plano, a ilegalidade, a desnecessidade 
e a inutilidade do procedimento. 

II - Na espécie, há provas inequívocas da au

sência ilegal e indícios suficientes de autoria, 

viabilizando tanto as providências cautelares 

quanto a propositura da ação penal. 

III - Pedido de ordem denegado à míngua de 
amparo legal, por decisão unânime. ' (fls. 92) 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
I - O Órgão Judicial não está obrigado a tecer 

considerações sobre todos os postos levanta
dos pelas partes. É suficiente que se manifeste 

sobre os elementos em que se baseou para so

lucionar o caso concreto que lhe for submetido. 

II - Embargos rejeitados por unanimidade' (fls. 

113) 

2. Aduz o recorrente que foi indiciado em Instrução Provisória de De
serção, em curso perante a Segunda Auditoria da 1 ª Circunscrição Judiciá
ria Militar/RJ, sem justa causa, entretanto, eis que, no gozo de licença para 
tratar de assunto particular, requereu a prorrogação da mesma licença, sen
do o pedido indeferido e apenas publicado após a consumação do crime de 
deserção. Alega que, em 04 de novembro de 2002, requereu sua exclusão 
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definitiva da Força Aérea Brasileira, tendo sido indeferido o pleito por des
pacho publicado em 12 de março de 2003, verbis: 

"No requerimento em que o ex-2º S BAV Carlos 

Augusto Soares de Oliveira, requer sua exclu

são definitiva do se,viço ativo da Força Aérea 

Brasileira, com base Lei 6. 880, de 09 de de

zembro de 1980, o Exmo. Sr. Diretor de Admi

nistração do Pessoal exarou o seguinte despa

cho: ARQUIVE-SE, haja vista que o reque

rente foi excluído das fileiras da Aeronáutica, 

a contar de 03 de abril de 1994, com fulcro no 

art. 94, inciso IX e ar!. 128 § 1 ~ da Lei n º 

6.880/80, confomze publicado no Boletim In

terno nº 213, de 24 de nov de 1995, da Base 

Aérea dos Afanas' (Proc. nº 14-01-5440/02).' 

(fls. 130) 

3. Enfatizando que o Termo de Deserção lavrado afronta dispositivos da 
Lei Processual Militar, notadamente o artigo 456 § 4º do CPPM que dispõe 
deva ser agregada a praça estável, e não excluído do serviço ativo, se consu
mada a deserção, requer, a final, a reforma dos v. acórdãos recorridos, tran
cando-se a instrução provisória a que está submetido e, conseqüentemente, 
arquivando-se os referidos autos." (fls. 153-155) 

Alega-se, em síntese, falta de justa causa na instauração da Instrução 
Provisória de Deserção e nulidade da lavratura do termo de deserção. 

O parecer do parquet é pelo conhecimento e improvimento do presente 
recurso. 

É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - (Relator): 
O Ministério Público Federal bem elucida a questão, verbis: 

"7. Não merecem reforma os vs. acórdãos guerreados. Sobre a questio juris 

com muita propriedade se manifestou o Parquet, às fls. 140/142, em contra
razões ao recurso, que peço vênia para transcrever parcialmente, verbis: 
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'O ponto nodal da questão cinge-se à legitimi
dade do procedimento de Instrução Provisória 
de deserção, em vista de ter requerido desliga
mento definitivo da Força, em 29 de junho de 
1993 através da Embaixada do Brasil na Ma
lásia. Pedido reiterado em 04 nov 2002. Ocor

re que em todas as oportunidades não logrou 
êxito em sua pretensão de desligar-se da Aero
náutica, mantendo-se, para todos os fins e efei

tos, o vínculo com o serviço e o dever milita
res. 

Vale remarcar, posto que fundamental ao de
sate, que apesar da concessão de licença para 

tratar de assuntos particulares, não rompeu os 
vínculos com a administração militar, estan
do sujeito aos deveres que o estatuto dos Mili
tares impõe aos profissionais das armas. 
Improcedente, portanto, a alegação de ausên
cia de justa causa para a persecução penal, pos

to que livre e conscientemente deixou de apresen
tar-se para o serviço, como lhe impunha a lei. 
A instauração do procedimento de apuração 
preliminar encontra-se formalmente perfeito, a 
autorizar a custódia cautelar do ausente para 
a propositura da competente ação penal. O 
trancamento da Instrução Provisória de deser
ção, IPD, tal como oco"e no Inquérito Polici
al Militar, ou no Inquérito Policial, constitui 
exceção, só se justificando quando inequívoca 

a ausência de justa causa para a apuração. 

Ao revés, há provas inequívocas de crime mili

tar, em tese, e indícios veementes de autoria, 
nenhuma formalidade exigida pela lei para con
figurar a ausência desautorizadora foi omiti
da, tudo a legitimar o prosseguimento do feito, 
até o julgamento final da conduta imputada. 
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1, 

8. Ademais, como bem salientado no despacho de fls. 145/146, o fato de 
ter sido o recorrente licenciado e não agregado constitui mera irregularida
de administrativa, sanável no momento em que se apresentar à Organização 
Militar, o que não afasta, nem exclui a tipicidade do delito." (fls. 155-157) 

Corroborando as razões do parquet, vale destacar o seguinte precedente 
da Corte sobre o atraso na lavratura de Termo de Deserção: 

"EMENTA: PENAL MILITAR. PROCESSUAL PENAL MILITAR. 
HABEAS CORPUS. DESERÇÃO, REEXAME DE PROVA: IMPOSSI
BILIDADE. CPM, ART. 187. 

1. O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que 
não se examina prova em sede de habeas corpus. 

II. O retardo na lavratura de termo de deserção constitui mera irregula
ridade administrativa, que não acarreta a nulidade de processo penal. 

Ili. HC indeferido." 
(HC 80.883, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 21.09.01) 

Ademais, já se firmou como jurisprudência pacífica do Supremo Tribu
nal Federal, a impossibilidade de se trancar o inquérito e a ação penal se a 
conduta configura, em tese, crime. Nesse sentido: HC 71.622, Rel. Min. 
Carlos Velloso, DJ 08.09.95; RHC 81.034, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ 
10.05.02; HC 81.256, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ 14.12.01, e também o 
RHC 82.243, de minha relatoria, DJ 14.11.02. 

Nesses termos, meu voto é pelo improvimento do recurso. 

SEGUNDA TURMA 

EXTRATO DE ATA 
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 84.268-2 
PROCED.: RIO DE JANEIRO 
RELATOR: MIN. GILMAR MENDES 
RECTE. (S): CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEI

RA 
ADV. (NS): 
RECDO. (NS): 

EDILSON TEIXEIRA CHAVES 
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR 
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Decisão: A Turma, por votação unânime, negou provimento ao recurso 
ordinário, nos termos do voto do Relator. 2º Turma, 19.10.2004. 

Presidência do Senhor Ministro Celso de Mello. Presentes à sessão os 
Senhores Ministros Carlos Velloso, Ellen Gracie, Gilmar Mendes e Joa
quim Barbosa. 

Subprocurador-geral da República, Dr. Paulo da Rocha Campos. 

Carlos Alberto Catanhede 
Coordenador 
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2. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
HABEAS CORPUS 84.412-0 - SÃO PAULO 

RELATOR: 
PACIENTE (S): 

IMPETRANTE (S): 
COATOR (AIS) (ES): 

MIN. CELSO DE MELLO 
BILL CLEITON CRISTOVÃO OU 
BIL CLEITON CRISTÓVÃO OU 
BIL CLEITON CHRISTOFF OU 
BIU CLEYTON CRISTOV ÃO OU 
BILL CLEITON CRISTOFF OU 
BIL CLEYTON CRISTOV ÃO 
LUIZ MANOEL GOMES JÚNIOR 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

EMENTA: PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÃNCIA - IDENTIFICAÇÃO 
DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMEN
TO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL - CONSEQÜEN

TE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU AS
PECTO MATERIAL - DELITO DE FURTO - CONDENAÇÃO IM
POSTA A JOVEM DESEMPREGADO, COM APENAS 19 ANOS DE 
IDADE- "RES FURTWA" NO VALOR DER$ 25,00 (EQUIVALENTE 
A 9,61 % DO SALÁRIO MÍNIMO ATUALMENTE EM VIGOR) - DOU
TRINA - CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA JURISPRUDÊNCIA 
DO STF - PEDIDO DEFERIDO. 

O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FA
TOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL. 

- O princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão 
com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado 
em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade 
penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. Doutrina. 

Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material 
da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima 
ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da 
ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) 
a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo 
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de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do 
sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele 
visados, a intervenção mínima do Poder Público. 

O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO DIREITO 
PENAL: "DE MINIMIS, NON CURAT PRAETOR". 

- O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de 
que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se 
justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, 
da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, 
notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se ex
ponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade. 

O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado, 
cujo desvalor - por não importar em lesão significativa a bens jurídicos rele
vantes - não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titu
lar do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Su
premo Tribuna Federal, em Segunda Turma, na conformidade da ata de jul
gamentos e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em deferir o 
pedido de "habeas corpus" e, com fundamento no princípio da insignificân
cia, em invalidar a condenção penal imposta ao ora paciente, determinando, 
em conseqüência, a extinção da definitiva do procedimento penal que con
tra ele foi instaurado (Processo-crime nº 238/2000-1 ª Vara Criminal da 
comarca de Barretos/SP), nos termos e para os fins indicados no voto do 
Relator. 

Brasília, 19 de outubro de 2004 

CELSO DE MELLO 
PRESIDENTE E RELATOR 
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RELATÓRIO 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO - (Relator): Trata-se de 
"habeas c01pus" impetrado contra acórdão emanado do E. Superior Tribu
nal de Justiça, que, em sede de idêntico processo, por votação majoritária, 
denegou o "writ" ao ora paciente, em decisão assim ementada (fls. 37): 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS 

CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNI

FICÂNCIA. 

I - No caso de furto, para efeito de aplicação do 

princípio da insignificância, é imprescindível a 

distinção entre ínfimo (ninharia) e pequeno va

lor. Este, ex vi legis, implica eventualmente em 

furto privilegiado; aquele, na atipia conglobante 

(dada a mínima gravidade). 

II - A interpretação deve considerar o bem jurí

dico tutelado e o tipo de injusto. 

Writ denegado." (grifei) 

Os presentes autos registram que o ora paciente, que tinha 19 (dezenove) 
anos de idade à época do fato, subtraiu, para si, fita de vídeo-game, no valor 
de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), fazendo-o, aparentemente, com a inten
ção de devolvê-la, consoante relato constante de depoimento testemunhal 
(fls. 39). 

Consta, ainda, segundo essa mesma testemunha, que a vítima "quis reti

rar a queixa" (fls. 22), o que lhe teria sido negado em face do caráter indis
ponível da ação penal. 

Sustenta-se, nesta ação de "habeas corpus", que é "(. .. ) desproporcional 

uma pena de 08 meses de reclusão, quando se verifica que o bem objeto de 

subtração possui o valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) e foi recuperado, 

ausente, assim, qualquer prejuízo para a vítima" (fls. 04 - grifei). 

O ora impetrante - após afirmar que "Não se pode ignorar que o Direito 

Penal somente deve incidir naquelas situações em que existir uma real viola

ção ao bem jurídico protegido" (fls. 03) e que, "Em outras palavras, deve 
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haver uma agressão que justifique a incidência da pesada sanção de natureza 
penal" (fls. 03) - postula a concessão de medida liminar, para fazer "cessar 

a coação ilegal, determinando-se a paralisação do feito originário - Processo 

n!! 238/2000, lª vara Criminal de Barretos - (. .. ), até o julgamento do presen

te 'writ"' (fls. 14 - grifei). 

Formulou-se, na presente sede processual, pedido de medida liminar, que 
foi por mim deferido (fls. 55/60), em decisão que está assim ementada (fls. 
55): 

"PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 
IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA 
PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECI
MENTO DESSE POSTULADO DE POLÍ
TICA CRIMINAL. CONSEQÜENTE DES
CARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE 
PENAL, EM SEU ASPECTO MATERIAL. 
DELITO DE FURTO. CONDENAÇÃO 
IMPOSTA A JOVEM DESEMPREGADO, 
COM APENAS 19 ANOS DE IDADE. 'RES 
FURTIVA' NO VALOR DE R$25,00 
(EQUIVALENTE A 9,61 % DO SALÁRIO 
MÍNIMO ATUALMENTE EM VIGOR). 
DOUTRINA. CONSIDERAÇÕES EM 
TORNO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 
CUMULATIVA OCORRÊNCIA, NA ES
PÉCIE, DOS REQUISITOS PERTINEN
TES À PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO 
PEDIDO E AO 'PERICULUM IN MORA'. 
MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA." 

O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustre 
Subprocuradora-Geral da República, Dra. DELZA CURVELLO ROCHA, 
opinou pela denegação da ordem de "habeas corpus", por entender 
inaplicável, à espécie, o princípio da insignificância (fls. 81/89). 

É o relatório. 
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VOTO 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELO - (Relator): O exame da 
presente causa propõe, desde logo, uma indagação: revela-se aplicável, ou 
não, o princípio da insignificância, quando se tratar, como na espécie, de 
delito de furto que teve por objeto bem avaliado em apenas R$ 25,00 (vinte 
e cinco reais)? 

Essa indagação, formulada em função da própria "ratio" subjacente ao 
princípio da insignificância, assume indiscutível relevo de caráter, pelo fato 
de a "res furtiva" equivaler, à época do delito, a 18% do valor do salário 
mínimo então vigente (janeiro/2000), correspondendo, atualmente, a 9,61 % 
do novo salário mínimo em vigor em nosso País. 

Como se sabe, o princípio da insignificância - que deve ser analisado em 
conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima 
do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a pró
pria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material, con
soante assinala expressivo magistério doutrinário expendido na análise do 
tema em referência (FRANCISCO DE ASSIS TOLEDO, "Princípios Bá
sicos de Direito Penal", p. 133/134, item n. 131, 5ª ed., 2002, Saraiva; 
CEZAR ROBERTO BITENCOURT, "Código Penal Comentado", p. 6, 
item n. 9, 2002, Saraiva; DAMÁSIO E. DE JESUS, "Direito Penal - Parte 
Geral", vol. 1/10, item n. 11, "h", 26ª ed., 2003, Saraiva; MAURÍCIO 
ANTONIO RIBEIRO LOPES, "Princípio da Insignificância no Direito 
Penal", p. 113/118, item n. 8.2, 2ª ed., 2000, RT, v. g.). 

O princípio da insignificância - que considera necessária, na aferição do 
relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como 
(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosi
dade social da ação, ( c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do com
portamento e ( d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou
se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o 
caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos pró
prios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público. 

Isso significa, pois, que o sistema jurídico há de considerar a relevantíssima 
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circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do 
indivíduo somente se justificarão quando estritamente necessárias à própria 
proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes se
jam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente 
tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de signifi
cativa lesividade. 

Revela-se expressivo, a propósito do tema, o magistério de EDILSON 
MOUGENOT BONFIM e de FERNANDO CAPEZ ("Direito Penal - Parte 
Geral", p. 121/122, item n. 2. 1., 2004, Saraiva): 

"Na verdade, o princípio da bagatela ou de in

significância ( ... ) não tem previsão legal no di
reito brasileiro (. .. ), sendo considerado, contu
do, princípio auxiliar de determinação da 

tipicidade, sob a ótica da objetividade jurídica. 

Funda-se no brocardo civil minimis non curat 
praetor e na conveniência da política criminal. 

Se a finalidade do tipo penal é tutelar um bem 
jurídico quando a lesão, de tão insignificante, 
toma-se imperceptível, não será possível pro
ceder a seu enquadramento típico, por absolu
ta falta de correspondência entre o fato narra
do na lei e o comportamento iníquo realizado. 
É que, no tipo, somente estão descritos os com
portamentos capazes de ofender o interesse tu
telado pela norma. Por essa razão, os danos 

de nenhuma monta devem ser considerados 
atípicos. A tipicidade penal está a reclamar 

ofensa de certa gravidade exercida sobre os bens 
jurídicos, pois nem sempre ofensa mínima a um 

bem ou interesse juridicamente protegido é ca
paz de se incluir no requerimento reclamado pela 
tipicidade penal, o qual exige ofensa de alguma 

magnitude a esse mesmo bem jurídico. " (gri
fei) 

Na realidade, e considerados, de um lado, o princípio da intervenção 
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penal mínima do Estado - que tem por destinatário o próprio legislador - e, 
de outro, o postulado da insignificância - que se dirige ao magistrado, en
quanto aplicador da lei penal ao caso concreto, na precisa lição do eminente 
Professor RENÉ ARIEL DOTII ("Curso de Direito Penal - Parte Geral", 
p. 68, item n. 51, 2ª ed., 2004, Forense) - cumpre reconhecer, presente esse 
contexto, que o direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam 
resultado, cujo desvalor - por não importar em lesão significativa a bens 
jurídicos relevantes - não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, 
seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem 
social. 

A questão pertinente à aplicabilidade do princípio da insignificância -
quando se evidencia que o bem jurídico tutelado sofreu "ínfima afetação" 
(RENÉ ARIEL DOTII, "Curso de Direito Penal - Parte Geral", p. 68, 
item n. 51, 2ª ed., 2004, Forense) - ainda assim tem sido apreciada pela 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 

'!4.CIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO COR
PORAL. INEXPRESSWIDADE DA LESÃO. 
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME 
NÃO CONFIGURADO. 
Se a lesão corporal (pequena equimose) decor

rente de acidente de trânsito é de absoluta in
significância, como resulta dos elementos dos 
autos - e outra prova não seria possível fazer
se tempos depois -, há de impedir-se que se ins
taure ação penal( .. .)." (RTJ 129/187, Rei. Min. 
ALDIR PASSARINHO - grifei) 
"Uma vez verificada a insignificância jurídica 
do ato apontado como delituoso, impõe-se o 

trancamento da ação penal, por falta de justa 
causa." (RTJ, 178/310, Rei. Min. MARCO 
AURÉLIO - grifei) 
"HABEAS CORPUS. PENAL. MOEDA FAL

SA. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. PRINCÍ
PIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONDUTA 
ATÍPICA. ORDEM CONCEDIDA. 
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3. A apreensão de nota falsa com valor de cin
co reais, em meio a outras notas verdadeiras, 
nas circunstâncias fáticas da presente 

impetração, não cria lesão considerável ao bem 

jurídico tutelado, de maneira que a conduta 

do paciente é atípica. 

4. Habeas corpus deferido, para trancar-se a 

ação penal em que o paciente figura como réu." 

(HC 83.526/CE, Rei. Min. JOAQUIM BAR

BOSA - grifei) 

Cumpre advertir, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal, em tema 
de entorpecentes (notadamente quando se tratar do delito de tráfico de en
torpecentes) ~ por considerar ausentes, quanto a tais infrações delituosas, 
os vetores capazes de descaracterizar, em seu aspecto material, a própria 
tipicidade penal - tem assinalado que a pequena quantidade de substância 
tóxica apreendida em poder do agente não afeta nem exclui o relevo jurídi
co-penal do comportamento transgressor do ordenamento jurídico, por en
tender inaplicável, em tais casos, o princípio da insignificância (RTJ 68/360 
- RTJ 119/453 - RTJ 119/874 - RTJ 139/555 - RTJ 151/155-156 - RTJ 
169/976 - RTJ 170/187-188 - RTJ 183/665 - RTJ 184/220). 

O caso ora em exame, porém, não versa matéria de tráfico de entorpe
centes, referindo-se, apenas, a simples delito de furto de um bem cujo valor 
é inferior a 10% do vigente salário mínimo. 

Extremamente pertinentes e oportunas as observações consignadas em 
recentíssima decisão unânime proferida pelo E. Superior Tribunal de Justi
ça, quando do julgamento do HC 23.904/SP, Rei. Min. PAULO MEDINA, 
ocasião em que essa Alta Corte judiciária, ao deferir o "writ" constitucional, 
assim se pronunciou (fls. 96/98): 

"É notório que o Direito Penal foi concebido 
para a tutela dos valores ou interesses mais 

importantes para o bom convívio e desenvol

vimento sociais que, quando indentificados e 
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estabelecidas legalmente as condutas que os 
lesam ou expõem à perigo concreto de lesão, 
passam a ter status de bem ou obieto iurídico. 
Cabe salientar que o Código Penal, indica, 
através das rubricas que identificam seus Títu
los, Capítulos e Seções, qual ou quais são os 

bens jurídicos penalmente protegidos pela nor
ma que inspirou a constituição das figuras tí

picas neles contidas. 
O art. 155 está inserido no Título II do Código 

Penal, ao qual corresponde a rubrica DOS 
CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. 

Á evidência, o patrimônio é o que se tutela com 

a descrição abstrata da conduta constante do 

art. 155, CP. Nenhum outro bem jurídico é pro

tegido, sequer de fonna secundária, como acon

tece, por exemplo, com o delito de roubo ( art. 
157, CP), com o qual se busca resguardar, ain

da, a integridade física, a liberdade pessoal e a 
vida humana. 

Por outro lado, para que se conclua pela exis
tência do delito, é necessário analisar os três 

elementos que compõem o conceito analítico 
de crime, quais sejam, o fato típico, a 
antijuridicidade e a culpabilidade, necessaria
mente nesta ordem, de f onna que, inexistente o 
fato típico, prescinde-se da investigação da 
ilicitude e assim por diante. 
O fato típico, por sua vez, é fonnado por qua
tro requisitos: conduta, resultado, nexo causal 

e tipicidade. 

O fato sub judice apresente, indubitavelmente, 

os três primeiros requisitos, mas a tipicidade 
merece análise mais acurada. 

A tipicidade, classicamente, é vista apenas sob 

o prisma fonnal ou, em outras palavras, im
porta, tão-só, saber se há pe,feita adequação 
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da conduta do tipo penal, para concluir sua 
existência. 
Contudo, pela junção precípua do Direito Pe
nal em proteger interesses e valores relevantes 
para a sociedade e evitar a sua utilização 

descomedidamente, posicionamentos doutriná

rios surgiram para demonstrar a prescindibili
dade desse ramo jurídico na regência de certos 

casos concretos. 

Para isso, cindiu-se a tipicidade em formal e 
material. Enquanto aquela representa o con

ceito clássico de tipicidade, esta é definida 

como a conduta formalmente típica que causa 
um ataque intolerável ao objeto jurídico penal
mente tutelado. 

Ora, por óbvio, o furto de R$ O, 15 não gera 
considerável ofensa ao bem jurídico patrimô

nio. Conduta sem dúvida reprovável, imoral, 
mas distante da incidência do Direito Penal. 

Não há, por outro lado, se falar em prejuízo 
da vítima para fazer o Direito Penal recair so
bre o indigitado agente, porquanto não se con
sidera outra coisa a não ser o valor do objeto 
subtraí-do. 
Se prejuízo houve, que seja reparado no âmbi
to cível, pois não parece correto utilizar a esfe
ra criminal para reparação de danos, sob pena 
de submeter o locatário do imóvel, v. g., deve

dor e solvente, a processo-crime por estelionato. 

Sim, mesmo porque causa prejuízo bem maior 
ao locador. 

Aliás, esse é o entendimento esposado por esta 
Turma: 

'RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍ
PIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILI
DADE, EM SENDO IRRISÓRIO O VALOR 
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SUBTRAÍDO. RECURSO IMPROVIDO. 
1. O Direito Penal, como na lição de Francis

co de Assis Toledo, '( ... ) por sua natureza frag
mentária, só vai até onde seja necessário para 
a proteção do bem juridico. Não se deve ocu
par de bagatelas.' (in Princípios Básicos de 
Direito Penal, Ed. Saraiva, pág. 133 ). 
2. Cumpre, pois, para que se possa falar em 

fato penalmente típico, perquirir-se, para além 
da tipicidade legal, se da conduta do agente 
resultou dano ou perigo concreto relevante, de 
modo a lesionar ou fazer periclitar o bem na 
intensidade reclamada pelo princípio da 

ofensividade, acolhido na vigente Constituição 

da República ( artigo 98, inciso X). 
3. O correto entendimento a incompossibi

lidade das formas privilegiada e qualificada 

como furto, por óbvio, não inibe a afinnação 
da atipicidade penal da conduta que se ajusta 

ao tipo legal do artigo 155, parágrafo 4º, inciso 
W, por força do princípio da insignificância. 
4. Em sendo ínfimo o valor da res furtiva, com 
irrisória lesão ao bem juridico tutelado, mos
tra-se a conduta do agente, penalmente i"ele
vante, não extrapolando a órbita civil.' (HC 

21. 750/SP, da minha Relataria, in DJ 4/8/ 
2003). 
5. Recurso especial improvido. (RESP 556046/ 
MG; Fonte DJ DATA: 09/02/2004 PG: 00219. 
Relator Min. HAMILTON CARVALHIDO)." 

As considerações ora expostas levam-me a reconhecer, por isso mesmo, 
tal como enfatizei logo no início deste voto, que os fundamentos em que se 
apóia a presente impetração põem em evidência questão impregnada do 
maior relevo jurídico, consistente na descaracterização material da própria 
tipicidade penal, eis que as circunstâncias em torno do evento delituoso -
"res furtiva" no valor de R$ 25,00, equivalente, à época do fato, a 18% do 
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salário mínimo então vigente e correspondente, hoje, a 9,61 % do atual salá
rio mínimo - autorizam a aplicação, ao caso, do princípio da insignificância, 
como corretamente acentuado no douto voto vencido do eminente Ministro 
JOSÉ ARNALDO DA FONSECA (fls. 39/40), não obstante as eruditas 
observações expostas pelo eminente ministro FELIX FISCHER (fls. 42/ 
46). 

Sendo assim, tendo em consideração as razões expostas, e com apoio no 
postulado da insignificância, defiro o pedido de "habeas corpus", para de
terminar a extinção definitiva do procedimento penal instaurado contra Bill 
Cleiton Cristovão ou Bil Cleiton Cristóvão ou Bil Cleiton Christoff ou Biu 
Cleyton Cristovão ou Bill Cleiton Cristoff ou Bil Cleyton Cristovão (Pro
cesso-crime nº 238/2000 - 1 ª Vara Criminal da comarca de Barretos/SP), 
invalidando, em conseqüência, a condenação penal que contra ele foi decre
tada. 

É o meu voto. 

SEGUNDA TURMA 

EXTRATO DE ATA 

HABEAS CORPUS 84.412-0 
PROCED.: SÃO PAULO 

RELATOR: 
PACTE. (S): 

IMPTE. (S): 

MIN. CELSO DE MELLO 
BILL CLEITON CRISTOV ÃO 
OU BIL CLEITON CRISTÓVÃO 
OU BIL CLEITON CHRISTOFF 
OU BIU CLEYTON CRISTOVÃO 
OU BILL CLEITON CRISTOFF 
OU BIL CLEYTON CRISTOVÃO 
LUIZ MANOEL GOMES JÚNIOR 

COATOR (NS) (ES): SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Decisão: A Turma, por votação unânime, deferiu o pedido de habeas 
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corpus e, com fundamento no princípio da insignificância, invalidou a con
denação penal imposta ao ora paciente, determinando, em conseqüência, a 
extinção definitiva do procedimento penal que contra ele foi instaurado 
(Process-crime nº 238/2000-1ª Vara Criminal da comarca de Barretos/SP), 
nos termos e para os fins indicados no voto do Relator. 2ª Turma, 19.10.2004. 

Presidência do Senhor Ministro Celso de Mello. Presentes à sessão os 
Senhores Ministros Carlos Velloso, Ellen Gracie, Gilmar Mendes e Joa
quim Barbosa. 

Subprocurador-Geral da República, Dr. Paulo da Rocha Campos. 

Carlos Alberto Cantanhede 
Coordenador 
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3. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
1ª CÂMARA CRIMINAL EXTRAORDINÁRIA 
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 407.376.3/3-00 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatos e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO 
ESTRITO nº 407.376-3/3-00, da comarca de ITAPECERICA DA SER
RA, em que é recorrenta a JUSTIÇA PÚBLICA, sendo recorrido JOSÉ 
VALTER DOS SANTOS: 

ACORDAM, em Primeira Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo, por votação unânime, NEGAR PROVI
MENTO ao recurso interposto pela JUSTIÇA PÚBLICA, mantendo- se 
integralmente a r. decisão de 1 º grau, que concedeu liberdade provisória ao 
réu JOSÉ V ALTER DOS SANTOS, de conformidade com o relatório de 
voto do Relator, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 

Participaram do julgamento os Desembargadores DAVID HADDAD 
(presidente) e MARCO ANTONIO. 

São Paulo, 26 de maio de 2004 

BORGES PEREIRA 
Relator 

1ª CÂMARA CRIMINAL EXTRAORDINÁRIA. 
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 407.376.3/3-00. 
COMARCA: ITAPECERICA DA SERRA. 
RECORRENTE: JUSTIÇA PÚBLICA. 
RECORRIDO: JOSÉ VALTER DOS SANTOS. 
VOTO Nº: 2135. 

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela JUSTIÇA PÚBLI
CA, nos autos da ação penal que move em face de JOSÉ VALTER DOS 

SANTOS, inconformada com a r. decisão que concedeu liberdade provisó-
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ria ao denunciado José Valter. 
Funda-se a i. JUSTIÇA PÚBLICA, para recorrer, alegando, preliminar

mente, que, nula é a decisão revogada da custódia por ter formulado um 
indevido pré-julgamento da causa, manifestando-se no sentido de que a con
duta pode ensejar mera contravenção penal. Alegou ainda, que o beijo lasci
vo em uma criança de seis anos de idade, alienada mental, de língua, e por 
duas vezes, aliciando, ainda, dizendo que era seu namorado, efetivamente 
constitui atentado violento ao pudor. Culmina por pleitear seja anulada pre
liminarmente a decisão, e, in meritum, seja cassada a liberdade provisória 
concedida. 

Contra-razões às fls. 97/100, oportunidade em que o recorrido se mani
festou de molde a requerer seja negado provimento ao recurso. 

Com os autos encaminhados a esta Instância, opinou a douta Procurado
ria de Justiça pelo provimento do recurso interposto, para que seja restabe
lecida a prisão do recorrido. 

RELATADOS 

Não obstante os judiciosos argumentos expendidos pelo D. Promotor de 
Justiça recorrente, secundado pelo não menos D. representante da Procu
radoria de Justiça, Dr. Mário de Magalhães Papaterra Limongi, a nosso ver 
o recurso em sentido estrito interposto não merece acolhida. 

Embora, a questão ainda não seja pacífica, a jurisprudência deste Tribu
nal e de outros Tribunais Superiores, já admite plenamente a concessão de 
liberdade provisória nos chamados delitos hediondos. 

Senão vejamos: 
Conforme preceituam os artigos 321/350 do Código de Processo Penal, 

a liberdade provisória, com ou sem fiança, será concedida ao réu no caso de 
infração, a que não for, isolada, cumulativa ou alternativamente, cominada 
pena privativa de liberdade, ou quando o máximo da pena privativa de liber
dade isolada, cumulativa ou alternativamente cominada, não exceder a três 
meses. 

Uma rápida leitura nos artigos acima mencionados é suficiente para que, 
a princípio, possamos afirmar que nos graves delitos sexuais não caberia li
berdade provisória com ou sem fiança, desde que a lei reservou o benefício 
às infrações de pequeno potencial lesivo. 

No entanto, com o advento da Lei nº 5.941, de 22 de novembro de 1973, 
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a modificação introduzida no artigo 594 do Código de Processo Penal, per
mitiu ao réu apelasse em liberdade, desde que fosse primário e de bons 
antecedentes, assim reconhecido na sentença condenatória. A presente re
gra, apelidada pelos juristas da época como "Lei Fleury", passou a justificar 
a concessão de liberdade provisória. 

Em virtude da lei acima citada, a liberdade do réu passou a ser regra, fato 
que só foi modificado com o advento da lei dos crimes hediondos, que de
terminou a prisão como regra, nos delitos da espécie, até porque hoje já não 
há mais dúvida a respeito da hediondez dos mencionados delitos sexuais. 

Como tem acontecido com muita freqüência, a chamada "Lei dos Cri
mes Hediondos" é mais um exemplo da total falta da técnica do legislador 
pátrio. 

Impulsionado pelo aumento da criminalidade, principalmente pelo cla
mor da mídia e da população desprotegida, resolveu o legislador escolher 
determinadas condutas delituosas, designando-as como hediondas. 

Muito melhor seria traçar as linhas mestras da conduta considerada he
dionda, isto na parte geral do Código Penal, deixando ao Ministério Público, 
desde que presentes os pressupostos, a opção de rotular a ação do agente 
como crime hediondo. 

Assim, nem sempre um delito constante do rol da mencionada lei, é na
turalmente hediondo, sendo necessário analisar o caso concreto para tal 
constatação. 

Inúmeras são as condutas tipificadas na Lei nº 8.072/90 que, no entanto, 
dependendo do caso concreto, nada têm de hediondas: 

Exemplificando: o pai que mata o estuprador da filha dois meses após o 
estupro, estaria praticando um delito de homicídio qualificado por vingan
ça, e, dependendo do "modus operandi", também poderá ser qualificado 
por recurso que impossibilitou a defesa da vítima. É óbvio que nem toda 
vingança é torpe, bem como a impossibilidade de defesa "in casu", não pode 
ser considerada hedionda. 

Outro exemplo interessante: a mãe que leva cocaína ao filho internado 
em clínica para recuperação de drogados, por desespero em ver o filho em 
crises de abstinência. Pratica tráfico de entorpecentes, porém a conduta 
não pode ser considerada hedionda, mesmo para o mais rigoroso dos Pro
motores de Justiça. 

No entanto, pela lei vigente, não há como não considerar as hipóteses 
acima elencadas, bem como o caso que originou o presente recurso, como 
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hediondo, desde que a lei determina que o seja. 
Consoante preceitua o art. 2º da Lei nº 8072/90, "os crimes hediondos, a 

prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terro
rismo são insusceptíveis de anistia, graça, indulto, fiança e liberdade provi
sória, além do que estabelece que a pena por crime previsto neste artigo 
será cumprida integralmente em regime fechado". 

Se isso não bastasse, as restrições aos condenados pelos referidos delitos 
exigem que, em caso de sentença condenatória, o Juiz decida fundamenta
damente se o réu poderá apelar em liberdade, bem como trata o agente de 
forma mais rigorosa no tocante à prisão temporária, estabelecendo: 

3º - A prisão temporária, sobre a qual dispõe a lei numero 7.960, de 21 de 
dezembro de 1989, nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de 30 (trin
ta) dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada 
necessidade". 

Portanto, a simples leitura da lei nos faz concluir inarredavelmente que a 
prisão tornou-se regra nos crimes hediondos. Assim, a exceção passa a ser a 
liberdade, mesmo porque deve o magistrado fundamentá-la antes da con
cessão do direito de recorrer em liberdade. 

A transformação de alguns delitos em hediondos, traz implicações de 
natureza penal e processual penal que demandam urgente solução, desde 
que a prisão tornada como regra determina comportamento mais rigoroso 
do magistrado ao receber a denúncia e do Promotor ao formulá-la. 

Antes da referida lei, a regra era a liberdade do indivíduo mesmo fosse 
ele denunciado por tais delitos. Aliás, não havia empecilho à concessão de 
liberdade provisória, desde que não estivessem presentes os pressupostos 
da prisão preventiva, e o agente fosse primário, de bons antecedentes e pos
suísse residência fixa e profissão definida. 

A prisão somente seria decretada, caso surgissem nos autos informações 
que modificassem o "status quo ante". 

Com a nova lei, urge comportem-se de forma muito cautelosa Juiz e 
Promotor. 

A denúncia apresentada pelo Ministério Público, onde contenha a impu
tação do crime hediondo, deve ser estudada pelo magistrado com muito 
cuidado, devendo ser rejeitada se não preencher os pressupostos exigidos 
pela lei processual. 

Por outro lado, o Promotor de Justiça assume maior responsabilidade na 
formulação da denúncia,já que esta acabará determinando o encarceramento 

Revista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 57 - jan/fev/mar 2008 118 

• 



I • 

1·· 
I• 

do denunciado. 
Assim, as posturas do Juiz e o Promotor sofreram sensível mutação com 

a edição da lei 8.072/90. 
No entanto, vários anos se passaram desde a edição da Lei 8.072/90, e, 

na prática, o que está ocorrendo é que o espírito da Lei não tem sido bem 
interpretado pelos profissionais mencionados, tanto é verdade que, não raro, 
várias são as hipóteses de desclassificação das condutas reputadas hedion
das na denúncia, para infrações de potencial ofensivo bem menor, fato que 
determina a permanência injusta de inúmeros acusados na prisão. 

No entanto, o estudo cuidadoso da Lei 8.072/90, em confronto com dis
positivos constitucionais pertinentes, obviamente de hierarquia superior, já 
nos permite interpretar a referida lei de modo a adequá-la aos melhores prin
cípios de Justiça 

Em que pese a proibição das concessão de liberdade provisória contida 
no art. 2º, inciso II da questionada lei, o parágrafo segundo do mesmo di
ploma legal, prevê o direito de recorrer em liberdade, em caso de sentença 
condenatória, desde que o Juiz decida fundamentadamente. 

Ora, se o legislador permite a concessão de liberdade provisória ao réu 
condenado, ainda que provisoriamente, porque proibiria o beneficio àquele 
contra o qual pesa apenas uma imputação, mesmo que séria? 

Aplicando-se interpretação sistemática e teleológica do texto legal, há 
que se observar que o dispositivo previsto no § 2º do art.2º da Lei 8.072/90, 
mitiga a aplicação absoluta da determinação prevista no inciso II do referi
do artigo. A prisão cautelar é regra geral, decretada no curso da instrução 
do processo, ou seja, quando presentes apenas indícios de autoria, suficien
tes a ensejar a apresentação da denúncia. Quando da sentença há análise do 
mérito e já exercido juízo profundo sobre a culpa do réu. Neste momento 
processual a lei possibilita o deferimento do recurso em liberdade, desde 
que por decisão fundamentada, com muito mais respaldo, há possibilidade 
de se conceder liberdade provisória ao réu, em fase de pré-sentença. Com o 
advento na nova Constituição de 1988, ante o princípio consignado no art. 
5º, inciso LVII, todas as prisões (processuais e pré-processuais), são funda
das na cautelaridade (art. 311 e seguintes do CPP). 

Fica absolutamente claro, portanto, que a prisão cautelar como regra 
nos delitos hediondos, também está sujeita aos princípios e requisitos gerais 
da prisão preventiva, bem como a possibilidade de concessão de liberdade 
provisória, desde que preenchidos os pressupostos legais. 
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Assím, atendendo à primariedade, os bons antecedentes e ao comporta
mento social do agente, considerando o caso concreto, nenhum óbice ve
mos ao benefício da liberdade provisória, seja rotulado ou não como hedi
ondo o delito praticado. 

LIBERDADE PROVISÓRIA - Crime hediondo - Benefício que deve ser 
concedido quando ausentes as hipóteses elencadas no art. 312 do CPP que 

autoriza a prisão preventiva - Inadmissibilidade da negativa da concessão 
sob o fundamento único de se tratar de crime previsto na Lei 8.072/90 (TJSP) 

RT 771/600. 
LIBERDADE PROVISÓRIA - Crime hediondo - Homicídio qualificado 

- Concessão - Admissibilidade - Réus primários e sem antecedentes - Circuns
tâncias dos fatos que não sugerem a prisão. (Recurso em Sentido Estrito n. 
283.962-3 - Guarulhos - 2ª Câmara Criminal: Relator Canguçu de Almeida 
- 04.0302 - V. U.). 

LIBERDADE PROVISÓRIA - Crime hediondo - Pretendida vedação do 
benefício pela prática de tentativa de homicídio qualificado - Inadmissibilidade 
- Réus primários e de bons antecedentes - Interpretação da Lei 8.072/90 

(TJSP) - RT 800/582. 
No mesmo sentido têm decidido nossos Tribunais Superiores (STJ - RHC 

4.365-2, REL. Ministro Adhemar Maciel; STF - RHC 3.888 - Rel. Minis
tro Adhemar Maciel; STF - HC 70.865 - Rel. Ministro Ilmar Galvão; STF 
- HC 5870, Rel. Ministro Vicente Leal). 

No presente caso concreto, o réu é primário, de bons antecedentes, tem 
mais de 50 anos sem jamais ter se envolvido em ocorrências do gênero, fato 
muito raro em indivíduos com desvio de comportamento sexual. Ademais, 
tem residência fixa e profissão definida, ressaltando-se não ter havido o ale
gado prejulgamento por parte do Magistrado prolator da decisão questiona
da. Sua Excelência, apenas, procurou fundamentar a soltura, no fato de que, 
muitas vezes, o chamado "beijo lascivo", não tem sido considerado como 
atentado violento ao pudor, indicando, inclusive, haver também respeitáveis 
posicionamentos em sentido contrário. 

Portanto, a nosso ver, bem andou o D. Magistrado de 1 ª Instância, ao 
conceder a liberdade provisória ao recorrido. 

Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso interposto pela JUS
TIÇA PÚBLICA, mantendo-se integralmente a r. decisão de 1 º Grau, que 
concedeu liberdade provisória ao réu JOSÉ VALTER DOS SANTOS. 

BORGES PEREIRA - RELATOR 
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4. TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL DO ESTADO DE SÃO 
PAULO 
21ª VARA CRIMINAL DE SÃO PAULO 
APELAÇÃO Nº 1.416.798/1-AÇÃO PENAL Nº 050.03.016198-3 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO Nº 1.416.798/1 
(Ação Penal nº 050.03.016198.3 - Controle nº 321/03), da 21ª Vara Crimi
nal da Comarca de SÃO PAULO, em que são apelantes e apelados o MI
NISTÉRIO PÚBLICO e WILL MAURÍCIO GONÇALVES ou WILL 
MAURÍCIO GONÇALVEZ. 

ACORDAM, em Quarta Câmara do Tribunal de Alçada Criminal, por 
votação unânime, negar provimento a ambos os recursos, mantida integral
mente a respeitável sentença apelada. 

O ora apelante, Will Maurício Gonçalves, também identificado por ou
tro nome, foi denunciado pela tentativa de roubo qualificado (artigo 157, § 

2º, I, e.e. o artigo 14, II, ambos do Código Penal), em razão de fato ocorrido 
no dia 8 de março de 2003, por volta de 15 horas e 30 minutos, quando, 
mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma (fragmento de 
vidro), tentou subtrair bens da vítima José Francisco de Souza, só não se 
consumando o delito porque esta, percebendo que o farol estava favorável, 
empreendeu marcha em seu veículo. Acionada a polícia, dirigiram-se ao 
local, onde a vítima lhes indicou o denunciado e, após inusitada tentativa de 
fuga, conseguiram detê-lo. Viu-se condenado a 1 ano, 9 meses e 10 dias de 
reclusão, além do pagamento de 4 dias-multa, devendo iniciar o cumpri
mento daquele em regime semi-aberto. Apela da sentença buscando a ab
solvição, argumentando com a insuficiência de provas. Apela também o 
Ministério Público, pleiteando a imposição do regime fechado para início de 
cumprimento de pena. 

A douta Procuradoria Geral de Justiça oficia no sentido do improvimento 
do recurso da defesa e pelo provimento do recurso ministerial. 

É o relatório. 
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Silente no auto de prisão em flagrante, em juízo o ora apelante negou a 
prática do delito, sustentando não ter abordado ou ameaçado a vítima, a 
quem não conhecia e afirmando ter fugido do policial, por ser dependente 
químico, usuário de "crack" (fls. 43-45). 

Entretanto, foi desmentido nos depoimentos que vieram na instrução do 
processo. 

O ofendido sustentou que o ora apelante o abordara, portando uma gar
rafa com o fundo quebrado, exigindo-lhe dinheiro, quando parado com o 
veículo e tendo o vidro entreaberto. No instante em que apanhava a cartei
ra, o sinal luminoso do trânsito abriu e, com isso, a vítima arrancou com o 
carro, frustrando a consumação do crime. Acionara a polícia, que compare
ceu ao local e, mediante indicação do agente, perseguira-o na tentativa de 
fuga a pé, alcançando-o próximo dali, sendo preso em flagrante. A vítima 
confirmou, durante a audiência, a recognição do réu, que já havia realizado 
no inquérito (fls. 57-59). 

O policial militar, que atendeu a ocorrência, confirmou que o ofendido 
dissera-se vítima da tentativa de roubo, apontando o acusado como agente. 
Ao percebê-lo, o réu pusera-se em fuga, contudo, foi acompanhado pelo 
policial, até que, nas proximidades da Praça Princesa Isabel, na rua 
Guaianazes, foi preso. No distrito policial, a vítima realizara o reconheci
mento, confirmando ter sido ameaçada no semáforo, com o réu colocando 
uma garrafa quebrada à altura de seu pescoço (fls. 60-62). 

Conforme acentuou a sentença, nenhum desses depoentes, seja a vítima, 
seja o policial militar, conheciam o réu anteriormente. Portanto, não tinham 
motivos para falsamente incriminá-lo e nenhuma vantagem obteriam com 
esse fato. Assim, é de se tomar como verídicas as afirmações que fizeram, 
justificando-se o acolhimento da pretensão punitiva. 

A ameaça, produzida com uma garrafa quebrada, ajusta-se ao tipo penal 
do roubo qualificado. Como tal, o objeto é arma imprópria, pois, embora 
não destinado originalmente a ferir ou matar, pode ser utilizado nessa fina
lidade, em vista do potencial de corte e perfuração do corpo humano, quan
do assim se apresenta. De outro lado, irrelevante que a arma imprópria não 
houvesse sido apreendida. Certa a utilização, porque confirmada no depoi
mento do ofendido, isso é o bastante para que se acolha a qualificadora. 

A pena foi aplicada no mínimo legal para o delito circunstanciado, com o 
redutor máximo pelo conatus, justificando-se corretamente o regime pri
sional. 
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A propósito deste, não se pode, corretamente, sustentar que todo roubo 
exige a aplicação do regime fechado, ao início do cumprimento da pena 
privativa de liberdade. Mesmo na prática desse crime, há condutas que se
rão consideradas de maior ou menor gravidade e, com fundamento no 
desvalor da ação, bem como no desvalor do resultado, é possível utilizar-se 
do regime de execução adequado para a justa retribuição ao crime. Olvidar 
disso, implica em ignorar o princípio da inidividualização da pena, inscrito 
como norma cogente na Carta Política Federativa (artigo 5º, XLVI) e cum
prido no artigo 59 do Código Penal. 

A abordagem do agente à vítima, esta ao volante de um veículo, com 
vidro parcialmente fechado, ameaçando-a com uma garrafa quebrada, per
mitia, com grande possibilidade de sucesso - como aliás ocorreu - a escapa
da do ofendido. A conduta era de menor potencial de periculosidade que a 
ameaça feita com arma de fogo e, portanto, a infração penal não merecia 
censura de rigor igual ao que se aplicaria nessa última situação. Ademais, a 
extensão da pena admitia o regima mais brando e, aplicado o intermediário, 
tomando-se em conta o grau de censurabilidade da conduta, foi adequado 
para a necessária e suficiente resposta penal. 

Portanto, de se desacolher o apelo do combativo Promotor de Justiça e, 
assim, deve o julgado recorrido subsistir pelos próprios e bem lançados fun
damentos. 

Ante tais motivos, negam provimento a ambos os recursos, mantida inte
gralmente a respeitável sentença apelada. 

Participaram do julgamento os Juízes Devienne Ferraz (Presidente) e 
Marco Nahum, com votos vencedores. 

São Paulo, 2 de março de 2004. 

Figueiredo Gonçalves 
Relator 
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