
 



Teodoro Nicolau Salgado 

Pesquisa e texto: Ten Cel PM Luiz Eduardo Pesce de Arruda. 
Foto: Galeria de Comandantes do 10º BPM/M. 



A FORÇA POLICIAL 
Revista de assuntos técnicos de polícia militar, fundada 

em 10/2/94 pelo Cel PM José Francisco Profício, conforme 
Portaria nº DIP-001J6.1J94, alterada pelas Portarias 

nº 2EMPM-001J4.2/95, 2EMPM-1J43/97, 2EMPM-1J43/99, 
2EMPM-3/81/99, 2EMPM-3/91/02, PM2-1/91/05 e PM2-1/91/07. 
Matriculada no 4° Cartório de Registro de Títulos e Documentos 

de SPsob nº 278.887/94, de 25/3/94. 

Produção 
Conselho Editorial sob a presidência do 

Comandante-Geral da PMESP 

Administração 
{venda, custos de produção e distribuição) 

Associação Beneficente Pró-Saúde Policial-Militar do Estado de 
São Paulo (PRÓ-PM) em parceria com o Conselho Editorial 

Conselho Edltorlal 
Presidente 

Cel PM ROBERTO ANTONIO DINIZ 
Vice-Presidente 

Cel Res PM SÍLVIO CAVAW 
Secretário 

Cap PM IEROS ARADZENKA 
Membros 

Cel PM FERNANDO PEREIRA 
Cel PM LUIZ EDUARDO PESCE DE ARRUDA 

Cel Res PM PAULO MARINO LOPES 
Ten Cel PM MAURO PASSErn 

Ten Cel Res PM JOSÉ VALDIR FULLE 
Cap PM NELSON GUILHARDUCCI 

Professor Desembargador ALVARO LAZZARINI 
Professor Doutor DIÓGENES GASPARINI 

Jornallsta Responsável 
Cel Res PM GERALDO DE MENEZES GOMES (MTb 15.011) 

Revisor 
Professor FRANCISCO POSSEBOM 

Diagramação/Arte 
Mídia Empresarial Comunicações Ltda 

Impressão 
Lene Gráfica Editora Ltda 

Redação 
Praça Cel Fernando Prestes, 115, Luz, São Paulo/SP, CEP 

01124-060 {QCG - 2ª EM/PM - Biblioteca). 

A FORÇA POLICIAL AN015 Nº 58 

SÃO PAULO, Polícia Militar do Estado de São Paulo. 

V. Trimestral nº 58/2008 (ABRIL/MAIO/JUNH0/2008) 

JUNH02008 

1. Polícia Militar - Periódico. 2. Ordem Pública - Periódico. 

3. Direito - Periódico 

I. São Paulo. Polícia Militar. Comando Geral. 

ORIENTAÇÕES AOS COLABORADORES 

A publicação de artigos e trabalhos obedece
rá às exigências que se seguem: 

l. versar sobre assunto pertinente à destina
ção da revisto; 

2. o texto deverá ser assinado, dotado, escri
to em linguagem impessoal e sóbrio, com suges
tão de título e ementa; 

3. o autor deverá observar as normas de me
todologia científica para a sua produção, espe
cialmente quanto às citações bibliográficas e fun
damentação das afirmativas; 

4. ao final do trabalho, a ser remetido em 2 
(duas) vias, o autor deverá informar sua idade, 
endereço, qualidades que deseja ver mencio
nadas junto ao seu nome - até 3 (três) - e, em 
uma das vias, a autorização de próprio punho, 
para publicação independente de qualquer di
reito patrimonial e autoral sobre a obra; 

5. ter no mínimo 3 (três) e no máximo 20 {vinte) 
laudas, digitadas em espaço 2 (dois), em fonte 
Times New Romon, tamanho 12 (doze), com 35 
(trinta e cinco) linhas cada lauda e 70 (setent0:1 
caracteres cada linha; o trabalho apresenta·· 
do em formato eletrônico facilita a edição da 
revista; 

6. não será aceita crítica vulgar ou dirigida 
contra pessoa; 

7. o Conselho Editorial decidirá sobre a con
veniência e oportunidade da publicação dos 
obras recebidos; 

8. os trabalhos, bem como os pedidos de 
assinatura da revisto, deverão ser encaminha
dos para A FORÇA POLICIAL (2º EM/PM - Bi
blioteca) Praça Cel Fernando Prestes, 115, Luz, 
São Paulo, CEP 01124-060 , aos cuidados do 
Presidente do Conselho Editorial. 

.J SOLICITA-SE PERMUTA 

.J PIDESE CANJE 
...J ON DEMANDE L:'ÉCHANGE 
...J SI RICHIERI LO SCAMBIO 
.J WE ASK FOR EXCHANGE 

Prezado Leitor 
Caso queira sugerir um personagem para copa 
ou canção paro contracapa da revista A FOR
ÇA POLICIAL, ou ainda possua material biográ
fico, favor contatar o Ten Cel PM Arruda pelos 
seguintes endereços eletrônicos: 
orrudo@polmil.sp.gov.br ou 
luizeduardoarrudo@yahoo.com.br. 

NÚMEROS ANTERIORES: havendo disponibili
dade em estoque, poderão ser adquiridos me
diante solicitação por carta dirigida ao Conse
lho Editorial, especificando o(s) número(s) do(s) 
exemplar(es) e a respectiva quantidade deseja
da. O preço-base será o da última edição, in
cluídas as despesas de postagem. Maiores in
formações poderão ser obtidas pelo telefone 
(11) 3327-7403. 

Revista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 58 - abr/mai/jun 2008 2 



Nossa capa 

Teodoro Nicolau Salgado 

O Cel PM 8349 Teodoro Nicolau Salgado nasceu em São Paulo em 07/12/1918, 

filho de Joaquim Marcondes Salgado e de D. Adelina Pena Salgado. 

Ingressou como Soldado na Força Pública de São Paulo em 27/04/1934, sendo 

classificado no 1. º BC, atual 1. º BPChq - BT A. Promovido a 2. º Cabo em 02/ 02 / 3 7 e 

a 1.º Cabo em 31/03/37. 

Casou-se em 11/01/41 com a Sra. Joana dos Santos Salgado, resultando da 

união dois filhos: João e Joselir de Lourdes. 

Ingressou por concurso no Centro de Instrução Militar (atual APMBB), sendo 

declarado Aspirante a Oficial em 30/12/ 42. 

Promovido a 2.º Tenente (por estudos) em 25/10/ 43 e a 1.º Tenente em 26/05/ 

48, Salgado começou a publicar intensa produção técnico-profissional, focada no 

policiamento ostensivo. Essa produção evidencia que Salgado, com acurada visão de 

futuro e sem romper com o passado, percebia a necessidade de substituir, posto 

superado, o enfoque profissional bélico, de forte influência francesa, que norteara a 

Força Pública nas últimas quatro décadas, voltando seu interesse prioritariamente 

para as atividades de Polícia Ostensiva e de Preservação da Ordem Pública. 

É pós-guerra e Salgado, em seus estudos de polícia comparada, busca inspirar-se 

fortemente no modelo norte-americano, mas também no canadense e no britânico. 

É de 1948 sua primeira obra: "Locais de crime - sua importância e preservação". 

Já na segunda edição da revista "Militia" (jan/ fev 48), publicou artigo técnico: 

''Alguns centavos de polícia", ao qual se sucedeu, na terceira edição do mesmo peri

ódico (mar/abr 48), o texto: "Dos primórdios da identificação criminal aos nossos 

dias". 

A partir daí, seguidas edições de "Militia" publicam seus apontamentos técnicos: 

"Os locais de crime e a importância de sua preservação pelo policial de rua" (ed. nº 4), 

"Pequena biografia do General Júlio Marcondes Salgado" (ed. nº 5), ''A polícia roma

na na antiguidade" ( ed. nº 5) e o clássico: "Uma organização policial que devemos 

imitar" (ed. nº 8). 

Outro artigo basilar publicado em "Militia" foi: "Porque o Federal Bureau of 
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Investigation tornou-se a mais famosa organização policial do mundo?" (ed. nº 11). 

Depois, publica "Congestionamento e acidentes de trânsito" (ed. nº 14), "Faça

mos do cidadão um eficaz colaborador da polícia" (ed. nº 16), "Origem histórica e 

conceito atual da grafologia" (ed. nº 19), "Polícia ostensiva" (ed. nº 68), "Pena de 

morte dos primórdios da antiguidade aos nossos dias" (ed. nº 90), "À guisa de um 

programa de relações públicas para as organizações policiais brasileiras" (ed. nº 91). 

Promovido a Capitão em 24/05/52, cursou o CAO, em 1960, defendendo e 

publicando, quando da conclusão do Curso, a monografia: "É a responsabilidade do 

agente ou o resultado danoso do crime que deve ensejar a pena?". Nesse mesmo ano, 

a 25 / 08, foi promovido a Major. 

Em 1961 publicou, na Revista Pedagógica, o condensado: "Orientação educacio

nal", extraído da primeira parte da obra: "Pedagogia Geral pelo estudo das doutrinas 

pedagógicas", de J. Leif e G. Rustin. 

Publicou ainda vários artigos técnico-científicos sobre organização racional do 

trabalho, planejamento industrial e administração de empresas em publicações 

especializadas. 

Mas foram seus livros técnicos que ofereceram a plataforma sobre a qual viriam a 

ser construídas as futuras publicações técnico-científicas da Corporação sobre polícia 

ostensiva, com reflexos até os dias presentes: Depois de "Locais de crime", publicou 

o consagrado e muitas vezes reeditado: "Manual prático do policial" (aprovado pelo 

Boletim Geral n.º 187, de 22/08/51), o "Manual prático para uso, emprego e manejo 

do cassetete" (aprovado pelo Boletim Geral n.º 2, de 03/01/57), o "Breviário de 

relações públicas para os policiais" (aprovado pelo Boletim Geral n.º 255, de 13 / 11 / 

57), "Cartazes de relações públicas para os policiais" (aprovado pelo Boletim Geral 

n.º 255, de 13/11/57) e o igualmente clássico: "Manual prático do patrulheiro", de 

janeiro de 1968. 

Entre 1955 e 1959, foi o Comandante do Corpo de Policiamento Florestal (atual 

CPAmb). 

Seu interesse pela educação se manifestou ao longo de toda sua vida. Envolvido, 

a partir de 194 7, nas atividades de policiamento, quando foi designado para organizar 

o 1.º escalão de radiopatrulha da Força Pública, foi adjunto de Instrução Policial da 

então DGI (atual DE), de 1949 a 1954 e assistente do DGI-Setor Policial, de 1959 

a 1960. 

Em 1960, foi Subcomandante e Comandante Interino do 2.º BP (atual 2.º BPM/ 

M, o "Dois de Ouro") e, ainda nesse ano, foi assessor junto à Comissão de Levanta

mento das Atribuições da Força Pública, da parte referente às funções policiais. 

A partir de 14/01/61, foi Subcomandante, Comandante Interino e Comandan

te do 10.º BP, atual 10.º BPM/M, até 1968. 

Em 01/07 /62, foi promovido a Tenente Coronel e em 31/01/67, a Coronel. 

Todas as suas promoções, de 1.º Tenente a Coronel, deram-se pelo critério de mere

cimento. 
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Também representou a Força Pública no GPS da SSP (1965-66). 

Em 1968, coroou sua carreira, essencialmente dedicada ao ensino das ciências 

policiais, ao ser designado Inspetor-Geral de Formação e Diretor-Geral de Ensino da 

Força Pública (atual DE). 

Inspetor disciplinar (1949) e professor (1962 a 1968) da Escola de Polícia de São 

Paulo, professor de patrulheiros da Força, de membros da Guarda Noturna, de 

Guardas Policiais de Volta Redonda, de Delegados de Polícia e de Agentes de Segu

rança de Ferrovias, Salgado sempre emprestou seu entusiasmo e visão avançada ao 

ensino das atividades policiais. 

Compôs várias comissões de estudo, representando a Força Pública, a maioria 

das vezes atinentes ao tema que tão bem conhecia: o policiamento. Assim, colaborou 

na elaboração do plano de policiamento para o Estado de São Paulo (1955), para a 

reforma da Polícia de São Paulo (1956), para a unificação de programas de instrução 

policial e ensino policial para Soldados da Força Pública e Guardas Civis de São Paulo 

(1956), para a padronização dos destacamentos policiais (1957), para a normatização 

de procedimentos de oficiais subalternos designados para responder pelo expedien

te de delegacias de polícia, nos assuntos relacionados com o funcionamento dos 

cartórios (1957), para o levantamento das atribuições policiais do pessoal da Força 

Pública (1960), para estudo do RISG e Estatuto dos Militares (1960), para estudar 

um modelo de distintivo de patrulheiro melhor adaptado ao fardamento em uso na 

Corporação (1961 ), para a reestruturação do sistema policial do Estado (1964) e do 

Grupo de Trabalho designado para estudar a reestruturação da Escola de Polícia, 

visando a modernização do ensino e sua adequação às necessidades do Estado 

(1968). 

"Entusiasta pela carreira que abraçou e estudioso, apaixonado pelos assuntos policiais[. . .] 

compreendendo peifeitamente a alta signijicação e dignijicante missão da Força Pública, estabelecida 

nas Constituições Federal e Estadual', conforme registra elogio do DGI ao então Capi

tão Salgado, este aprimorava seus conhecimentos policiais e os difundia no seio da 

Corporação. Foi instrutor nas Unidades em que serviu e, a partir de 1953, no Centro 

de Formação e Aperfeiçoamento, atual APMBB, onde, forjando Alunos Oficiais e 

aperfeiçoando Oficiais Alunos do CAO (à época o CAES ainda não havia sido 

criado), Salgado enfrentou duras barreiras, que a outros teriam feito desistir. 

Para alguns Oficiais, adeptos da linha dita "militarista", Salgado chegava mesmo 

a desonrar o Oficialato, ao propugnar a necessidade dos Oficiais deixarem os quartéis, 
1 

irem às ruas e comandarem o policiamento . 

Para esses Oficiais, alguns deles forjados sob a égide da Missão Francesa e vetera-

1
Depoimento do Cel Res PM Edilberto de Oliveira Melo ao Cel PM Luiz E. P. Arruda em 

19/09/08. 
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nos de muitas campanhas de guerra, todos marcados por acendrado amor à Força, o 

exercício do policiamento ostensivo, rotineiro e focado nas ocorrências mais 
2 

comezinhas, chegava mesmo a ser motivo de vergonha , pois jamais poderia ombrear-

se em dignidade à grandeza da arte bélica, outrora cominada com destaque à força 

estadual. 

Um exemplo desse conflito de linhas ideológicas, que agitava a Corporação à 

época, pode ser visualizado no incidente que envolveu o Coronel do Exército José 

Veríssimo, à época DGI. Em um almoço que lhe ofereceram no Corpo de Bombei

ros, o Coronel Veríssimo tratou dos exércitos modernos, concluindo por efetuar 

dura crítica à insistência de setores da Força em considerá-la ainda o "braço armado do 

poder político paulista", reduzindo a capacidade militar da Instituição, naquele mo

mento, a dimensões insignificantes. Informado por jovens oficiais adeptos da linha 

'militarista' dos comentários do Cel Veríssimo, o bravo Major Heliodoro Tenório da 

Rocha Marques, herói do movimento constitucionalista e forjado sob a égide da 

Missão Francesa, lavrou um duro documento, que encaminhou pelo canal hierárqui

co, criticando acerbamente a postura do DGI. Sua atitude intemerata resultou em sua 

punição disciplinar, que deveria ser cumprida no quartel de Taubaté. Ao embarcar no 

trem que o levaria ao destino, dezenas de jovens Oficiais compareceram à gare do 

Norte para hipotec~r-lhe admiração e solidariedade. 

Entretanto, como perceberam Salgado e outros Oficiais de sua geração, essa fase 

histórica, embora heróica, estava encerrada. 

O mundo mudava, o Brasil se urbanizava e a dinâmica da São Paulo reservava 

novos desafios à Milícia de Tobias de Aguiar. 

Enfrentando pacientemente as duras críticas e as ironias, Salgado perseverava. 

Seu carisma e sua visão institucional encantaram gerações de Alunos que o admira

vam e acolhiam seus ensinamentos, na certeza de que a própria sobrevivência 

institucional da Milícia dependia de sua competente orientação em direção ao exercí

cio das atividades de Polícia Ostensiva e de preservação da Ordem Pública. 

Finalmente, após quase sete quinquênios de serviço, registrando 49 elogios em 

seus assentamentos individuais, Teodoro Nicolau Salgado transferiu-se a pedido 

para a inatividade, por ato publicado em 26/10/68 no D.O.E. n.º 205. 

Já no ocaso da existência, compareceu Teodoro Nicolau Salgado à APMBB, em 

dezembro de 1992. 

Participaria ali da cerimônia de inauguração, na alameda de ingresso ao Pátio 

"Brigadeiro Tobias", do monumento ao Patrulheiro de Radiopatrulha. A partir de 

2
0 Cel Res PM Theseo Darcy Bueno de Toledo confirmou que alguns Alunos Oficiais 

sentiam-se envergonhados de ser designados para estagiar no policiamento de trânsito, onde 
atuavam no manejo de semáforos, acompanhando o PM em serviço. Entrevista ao Cel PM 
Luiz E. P. Arruda em 19/09/2008. 
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então, todas as futuras gerações de Comandantes, ao ingressar no Curso de Forma

ção de Oficiais e desfilar na cerimônia de recepção aos novos Alunos Oficiais, marcha

riam diante daquele monumento, síntese da missão da Polícia Militar. 

Em clima de forte emoção, homenageado perante toda a tropa formada, Salgado 

pôde, em um instante, reviver todo seu ingente esforço e, recompensado, constatar 

o triunfo de sua incansável pregação em prol da nobreza e dignidade inexcedível da 

missão do patrulheiro. 

Às 00:05 h de 06/02/96, em Santos, faleceu Teodoro Nicolau Salgado, sendo 

sepultado no cemitério da Quarta Parada, na Capital. Edilberto de Oliveira Melo o 

considera o "Paladino do policiamento na Polícia Militar". 

Fonte 
Extrato da Fé de Ofício do Coronel Theodoro Nicolau Salgado 
(26-10-1968), ficha individual, relatório da Caixa Beneficente da 
Polícia Militar e certidão de óbito de Teodoro N. Salgado. 

Agradecimentos 
À Caixa Beneficente da Polícia Militar, na pessoa de seu Superinten
dente Cel Res PM Tomaz Alves Cangerana, e ao Cel Res PM Edil
berto de Oliveira Melo pelos dados fornecidos. 
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I. CIÊNCIAS POLICIAIS DE SEGURANÇA E DA ORDEM 
PÚBLICA: SIGNIFICADO, CONTEÚDO E CONTORNOS1 

SUMÁRIO 

ALVARO LAZZARIN/, Desembargador do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
( aposentado como seu Decano), Professor 
de Direito Administrativo na Academia de 
Polícia Militar do Barro Branco ( aposentado 
como seu Decano), Presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral do Estado de São Paulo 
(biênio 2004/2006), Associado Colaborador 
do Instituto dos Advogados de São Paulo, 
Conselheiro do CONJUR - Conselho Superi
or de Assuntos Jurídicos e Legislativos da 
FIESP - Federação das Indústrias do Estado 
de São Paulo, Membro do Conselho 
Deliberativo do "Instituto Pimenta Bueno" -
Associação Brasileira dos Constitucionalistas 
( Criado pelos Especialistas de Direito Consti-
tucional da Universidade de São Paulo), 
Membro da "/ACP - Intemational 
Association of Chiefs of Police (USA)" 

1. Considerações gerais sobre o tema 2. A elaboração legislativa da Lei 
Complementar n. 1.036, de 11 de janeiro de 2008, do Estado de São Paulo 
3. Por um conceito de Ciências 4. Ciências Policiais de Segurança e da Or
dem Pública 5. Conclusão. 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O TEMA 
Em exposição no Encontro dos Comandantes Gerais das Polícias Milita

res do Brasil, realizado em São Paulo nos dias 26 e 27 de setembro de 1991, 
cuidando da "Segurança Pública e o Aperfeiçoamento da Polícia no Brasil", 

1
Roteiro para palestra sobre o tema no Primeiro Seminário dos Cursos de Mestrado e Doutorado do 

CAES - Centro de Aperfeiçoamento e Estudos Superiores da Policia Militar do Estado de São Paulo. 
São Paulo, 16 de junho de 2008. 
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lembrei, logo de início, que 
''A Polícia, atividade jurídica do Estado, deve ter seus problemas solucio

nados à luz das Ciências do Direito e da Administração Pública. O conheci
mento científico, abragente de experiências diversas e sedimentado pelo tem
po, representa caminho seguro na tomada de posições".

2 

Reafirmo o que transcrevi acima, pois, ainda hoje, passados mais de cin
qüenta e cinco anos do meu alistamento na instituição policial militar paulista, 
da qual sou Oficial PM da Reserva não Remunerada e Professor da Acade
mia de Polícia Militar do Barro Branco (aposentado como seu Decano), 
ainda verifico ocorrer o que afirmou Euro Magalhães, Coronel PM QOR 
da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, na edição comemorativa dos 
vinte anos da revista "O Alferes", da Polícia Militar do Estado de Minas 
Gerais

3
, ou seja, "Oco"e que em organizações militares sempre há uma opo

sição, artificial, mas consistente, entre os 'operacionais' e os 'intelectuais'. 
Aqueles se orgulhando de serem pragmáticos, pés na realidade, de resolverem 
problemas na hora, de não perderem tempo em reflexões abstratas e estes, por 
sua vez, se envaidecendo de 'estarem construindo uma nova realidade', de 
'serem responsáveis por pensar a organização'. Estes últimos, os 'ditos' inte
lectuais, e que superam ba"eiras e se puseram a 'pensar' a organização Polí
cia Militar". 

Em seguida, dizendo da importância da revista "O Alferes" durante os 
seus vinte anos em comemoração, Euro Magalhães, com muita proprieda
de, pediu aos atuais pensadores da Polícia Militar que "não nos critiquem 
por tratarmos de temas tão óbvios .. . da forma como tratamos, talvez até in
gênua. Mas eram temas que estavam sendo discutidos pela primeira vez em 
nosso universo de policiais militares e muita cautela era necessária." 

Exemplo disso, segundo penso, é o que ocorre com o Sistema de Ensino 
da Polícia Militar do Estado de São Paulo, atualmente, sob a regência da Lei 
Complementar nº 1036, de 11 de janeiro de 2008, valendo, aqui, transcre
ver o Coronel PM Jorge Luiz Alves, Comandante do Centro de Aperfeiço
amento e Estudos Superiores da Polícia Militar do Estado de São Paulo, no 

2
LAZZARINI, Alvaro. Estudos de Direito Administrativo, 2ª ed., 1999, Editora Revista dos Tribunais, 

São Paulo, p. 74. 
3
MAGALHÃES, Euro. O Alferes, Vinte Anos Depois, revista O Alferes, v. 18, Edição Especial de 20 

anos, Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, outubro 2003, p. de apresentação. 
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ofício convite para esta palestra, quando enfatizou que "Com a edição da 
Lei n. 1036, lljan08, conhecida como lei de ensino da Corporação, os Cur
sos de Aperfeiçoamento de Oficiais e Superior de Polícia passaram à condi

ção, respectivamente, de Mestrado e Doutorado, e o Centro de Aperfeiçoa
mento e Ensino (sic) Superior da Polícia Militar do Estado de São Paulo em 
escola de pós-graduação". 

Em continuação, o aludido oficio-convite enfatiza que, "Diante deste his
tórico acontecimento, fruto de uma luta árdua, significativa e persistente de 
várias gerações de nobres milicianos, adotou-se a seguinte designação para 
a titulação: Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública." 

2. A ELABORAÇÃO LEGISLATIVA DA LEI COMPLEMENTAR N. 
1.036, DE 11 DE JANEIRO DE 2008, DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Lembro, a propósito, que tal designação foi objeto de estudos pelos ór
gãos competentes da Polícia Militar do Estado de São Paulo, seguindo-se os 
da Secretaria de Estado da Segurança Pública, que produziu fundamentada 
"Exposição de Motivos n. 040/06-ATP, referente ao Prot-ATP-GS n. 17432/ 
05, instituindo a Lei de Ensino da Polícia Militar, exposição de motivos esta 
que foi subscrita pelo eminente Secretário da Segurança Pública Saulo de 
Castro Abreu Filho, que, como todos sabem, é membro do Ministério Pú
blico do Estado de São Paulo e, assim, afeito ao controle de 
constitucionalidade e legalidade. 

Essa exposição de motivos, finalmente, após seguir a tramitação 
procedimentar adequada, no Gabinete do Governador do Estado, transfor
mou-se no Projeto de Lei Complementar n. 57 de 2006, que foi encaminha
do à Presidência da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, em 03 
de agosto de 2006, através do ofício A-118/2006 e Mensagem n. 118 do 
Governador do Estado. 

O Governador do Estado, que subscreveu o encaminhamento, foi Cláu
dio Lembo, nome respeitado não só na política como também na área aca
dêmica por sua docência em Direito Público, em especial, como Professor 
de Direito Constitucional com vasta obra publicada. Professor Cláudio 
Lembo, ainda, foi Magnífico Reitor da Universidade Presbiteriana Macken
zie, em São Paulo, com excelente gestão, como é notório. 

Faço estes registros para afirmar que a atual Lei de Ensino da Polícia 
Militar do Estado de São Paulo não foi fruto de inexperientes autoridades 
públicas, sendo, isto sim, objeto de exaustivos estudos que culminaram no 
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encaminhamento do projeto de lei complementar em comento à Assembléia 
Legislativa, com formal pedido do Governador Cláudio Lembo de que a sua 
tramitação fosse em caráter de urgência nos termos do artigo 26 da Consti
tuição do Estado. 

A tudo isso foram acrescidos, durante o devido processo legislativo, os 
estudos referentes a nove emendas que objetivavam aperfeiçoar o Projeto 
de Lei Complementar n. 57 de 2006. Em nenhum momento do processo 
legislativo, que se alongou por mais tempo do que o solicitado pelo Chefe do 
Executivo, foi posta qualquer dúvida sobre a designação para a titulação: 
"Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública". 

Daí o objetivo deste Primeiro Seminário de buscar uma definição sólida 
e perene dos termos desta nova titulação, bem como estabelecer seu real 
conceito e importância junto aos meios acadêmicos e sociedade civil. 

3. POR UM CONCEITO DE CIÊNCIAS 
No site http://www.ipv.pt/millenium/fonseca_ectl.htm. em 08 de junho 

de 2008, na internet (Google), foi encontrado trabalho de M.J.M. Fonseca 
sobre o tema Em tomo do conceito de ciência, no qual há a seguinte coloca
ção, verbis: "Direi, para começar, que falar do que é ciência, na aparência 
simples e fácil não é de facto nada simples nem fácil e, glosando Santo Agos
tinho, pode-se afirmar que se não me perguntam o que é a ciência eu sei o que 
ela é, mas se mo perguntam já não sei o que é. De facto, todos julgamos saber 
o que é a ciência mas, quando se trata de o explicitar é que damos conta 
como é difícil e complexo defini-la. Esta dificuldade surge bem visível ou não 
tivessem os tido a necessidade de criar uma epistemologi,a, cuja tarefa funda
mental é pensar a ciência, o que ela é e como se faz, valor do seu conhecimen
to, quais os seus fundamentos ... " 

Após dar a origem grega do vocábulo ciência (scientia), no seu significa
do de saber, o referido doutrinador do tema pondera que: 

"Mas se a ciência é uma das formas de conhecimento, entre outras, ela é 
indubitavelmente, entre todas, a forma mais valorizada e por isso privilegiada 
de conhecimento; esta hegemonia do conhecimento científico sobre os outros 
modos de conhecimento deve-se sobretudo ao retumbante desenvolvimento 

tecnológi,co, cheio de êxitos, que a ciência tomou possível e fez real. Por isso, 

socialmente a ciência impõe-se não tanto pelo que ela é mas sobretudo pelo 
que faz e permite fazer, isto é, ela é socialmente reconhecida pelas suas conse
qüências, bem visíveis no quotidiano do homem, permitindo-lhe agir eficaz-
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mente sobre as coisas, controlá-las e dominá-la!l~ e assim tomando o homem 
não apenas o rei das criaturas - que o era por criação divina - mas dono e 
senhor do universo, pelo poder que põe ao alcance da suas mãos. " 

Paulo Rosenbaum, igualmente na internet (Google), em rosenbaum@ho
meopatia.med.br, reconhece que ensinar sobre ciência, e como ensinar, é 
assunto importante e complexo, acrescentando, em seguida, que "A defini
ção que conhecemos, e estamos habituados a reconhecê-la como única, é que 
a ciência é um conhecimento cuja finalidade consiste em descobrir as leis dos 
fenômenos ." 

Por sua vez, cuidando do tema para as ciências sociais, William L. Kolb, 
autor norte-americano, no verbete "Ciência (Science) '~ que publicou no 
Dicionário de Ciências Sociais 

4
, por exemplo, salienta que "Em ciência so

cial o termo ciência designa hoje o estudo sistemático e objetivo dos f enôme
nos empíricos e o ace,vo de conhecimentos daí resultante", dizendo, em se
guida, que "Os cientistas sociais consideram que suas disciplinas são, nesse 
sentido, ciências, e que a própria ciência como atividade humana é objeto de 
pesquisa em ciência social." 

No campo da política, é encontrado outro exemplo, ou seja, há o signifi
cado de "ciência política em sentido amplo e sentido estrito", sendo que 
Norberto Bobbio, tratando do tema no verbete: "Ciência Política", publica
do no Dicionário de Político 

5
, ensina que ''A expressão Ciência política pode 

ser usada em sentido amplo e não técnico para indicar qualquer estudo dos 

fenômenos e das estruturas políticas, conduzido sistematicamente e com rigor, 
apoiado num amplo e cuidadoso exame dos fatos expostos com argumentos 
racionais. Nesta acepção, o termo 'ciência' é utilizado dentro do significado 
tradicional como oposto a 'opinião'. ( ... ) Em sentido mais limitado e mais 
técnico - continua o conceituado mestre - especializados e em parte institucio
nalizados, com cultores ligados entre si que se identificam como 'cientistas 
políticos~ a expressão Ciência política indica uma orientação de estudos que 
se propõe aplicar à análise do fenômeno político, nos limites do possível, isto 
é, na medida em que a matéria o permite, mas sempre com maior rigor, a me-

4
KOLB, William L. Obra cit., coordenação geral de Antonio Garcia de Miranda Netto, 1986, Editora 

da Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, verbete "Ciência (Science)", p. 182. 
5
BOBBIO, Norberto et alii. Obra cit., v. l, tradução sob a coordenação de João Ferreira, 5ª ed., 1993, 

Editora Universidade de Brasília, Brasília, verbete: "Ciência Política", p. 164. 
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todologia das ciências empíricas ( sobretudo na elaboração e na codificação 
derivada da filosofia neopositivista). Em resumo, Ciência política, em senti
do estrito e técnico, corresponde à 'ciência empírica da política' ou à 'ciência 
da política', tratada com base na metodologia das ciências empíricas mais 
desenvolvidas, como a física, a biologia, etc. " 

Os posicionamentos transcritos sobre o que é "ciência" são importantes, 
porque, em um primeiro momento, causa espanto o ter a Lei Complemen
tar n. 1.036, de 11 de janeiro de 2008, do Estado de São Paulo, a nível de 
pós-graduação de Oficiais Intermediários e Superiores, respectivamente, 
previsto titulações de mestre e doutor em "Ciências Policiais de Segurança e 
Ordem Pública", surgindo, então, a questão nunca antes desenvolvida de ser 
ou não a atividade policial voltada para a segurança e ordem pública, em 
todos os seus contornos, uma ciência ou, então, ciências policiais de segu
rança e ordem pública, que podem ser classificadas como "ciências 
interdisciplinares, como a biologia, matemática e a cibernética, e até um quinto: 
ciências novas, como a parapsicologia e a semiótica", conforme Armando 
Asti Vera, professor titular de filosofia da ciência na Universidade de Buenos 
Aires, na sua obra "Metodologia da pesquisa científica", tradução de Maria 
Helena Guedes Crespo e Beatriz Marques Magalhães, 7ª edição, 1983, Edi
tora Globo, Rio de Janeiro, p. 12-13. 

Dissertando sobre "Interdisciplinaridade", no que há consenso ou obstá
culos, Nilson José Machado

6 
comenta que "Já há algum tempo, no entanto, 

interdisciplinaridade tem sido uma palavra-chave na discussão da forma de 
organização do trabalho escolar ou acadêmico. Dois fatos parecem estar 
diretamente relacionados com tal emergência. Em primeiro lugar, uma frag
mentação crescente dos objetos do conhecimento nas diversas áreas, sem a 
contra-partida do incremento de uma visão de conjunto do saber instituído 
tem-se revelado crescentemente desorientadora, conduzindo certas especi
alizações a um fechamento no discurso que constitui um óbice na comuni
cação e na ação. Em segundo lugar, parece cada vez mais difícil o 
enquadramento de fenômenos que ocorrem fora da escola no âmbito de 
uma única disciplina. Hoje continua o autor citado - a Física e a Química 

6
MACHAD0, Nilson José. Educação: Projetos e Valores, Coleção Ensaios Transversais, 5ª ed., 2.004, 

Escrituras Editora, São Paulo, p.116-117. 
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esmiúçam a estrutura da matéria; a entropia é um conceito fundamental na 
Termodinâmica, na Biologia e na Matemática da Comunicação; a Língua e a 
Matemática entrelaçam-se nos jornais diários; a propaganda evidencia a fle
xibilidade das fronteiras entre a Psicologia e a Sociologia, para citar apenas 
alguns exemplos. Em, conseqüência, a idéia de interdisciplinaridade tende a 
transformar-se em bandeira aglutinadora na busca de uma visão sintética, 
de uma reconstrução da unidade perdida, da interação e da complemen
tariedade nas ações envolvendo diferentes disciplinas", mesmo com os obs
táculos que possam ocorrer, porque, "O interdisciplinar de que tanto se fala 
não está em confrontar disciplinas já constituídas das quais, na realidade, 
nenhuma consente em abandonar-se. Para se fazer interdisciplinaridade, não 
basta tomar um 'assunto' (um tema) e convocar em tomo de duas ou três 
ciências. A interdisciplinaridade consiste em criar um objeto novo que não 

pertença a ninguém. " 
A interdisciplinaridade, assim, como ciências, à evidência, encontra-se 

presente na atividade policial de segurança e ordem pública, como passare
mos a examinar. 

4. CIÊNCIAS POLICIAIS DE SEGURANÇA E DA ORDEM PÚBLICA 
Para continuar e reconhecer que há, realmente, verdadeiras "ciências 

policiais" voltadas à segurança e ordem pública, devo, assim, lembrar o meu 
estudo sobre "Segurança Pública na Constituição de 1988"

7
, no qual desta

co que "Às Polícias Militares, instituídas para o exercício da polícia ostensi
va e preservação da ordem pública ( art. 144, § 5º), compete todo universo 
policial que não seja atribuição constitucional prevista para os demais seis 
órgãos elencados no art. 144 da Constituição da República de 1988. Em 
outras palavras, ainda destaquei, no tocante à preservação da ordem públi
ca, às Polícias Militares não só cabe o exercício da polícia ostensiva, ... , 
como a competência residual de exercício de toda atividade policial de segu
rança pública não atribuída aos demais órgãos. A competência ampla da 
Polícia Militar na preservação da ordem pública engloba, inclusive, a com
petência específica dos demais órgãos policiais, no caso de falência operacional 
deles, a exemplo de greves ou outras causas, que os tornem inoperantes ou 

7
LAZZARINI, Alvaro. Obra e ed. Cits., p. 70-73. 
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ainda incapazes de dar conta de suas atribuições, ... Bem por isso, as Políci
as Militares constituem os órgãos de preservação da ordem pública para 
todo o universo da atividade policial em tema da 'ordem pública' e, especifi
camente, da 'segurança pública'." 

Daí por que os policiais militares, que integram os órgãos de preservação 
da ordem pública para todo o universo da atividade policial em tema da 
"ordem pública" e, especificamente, da "segurança pública", devem ter uma 
qualificação profissional ideal, "em conformidade com a filosofia de polícia 
comunitária, especialmente as funções voltadas à polícia ostensiva e de pre
servação de ordem pública, às atividades de bombeiro e à execução das ati
vidades de defesa civil", razão de o atual "Sistema de Ensino da Polícia Mi
litar" dever promover '~ transmissão de conhecimentos científicos e tecno
lógicos, humanísticos e gerais, indispensáveis à educação e à capacitação, 
visando à formação, ao aperfeiçoamento, à habilitação, à especialização e 
ao treinamento do policial militar, com o objetivo de tomá-lo apto a atuar 
como operador do sistema de segurança pública", tudo isto conforme o ar
tigo 1 º, caput e parágrafo único, da Lei Complementar n. 1.036, de 11 de 
janeiro de 2008, do Estado de São Paulo. 

Dentre as modalidades de ensino previstas no artigo 5º da agora lei de 
regência, passou-se a prever, no seu inciso IV, os cursos de pós-graduação, 
entre os quais estão, na sua alínea "b", o programa de mestrado profissional 

no sentido estrito, bem como, na sua alínea "c", o programa de doutorado no 

sentido estrito. 

O Oficial Intermediário que concluir o mestrado profissional, estabelece 
o § 5º do mesmo artigo 5º, obterá o título de Mestre em Ciências Policiais de 

Segurança e Ordem Pública, enquanto que o Oficial Superior que concluir o 
curso de doutorado, obterá o de Doutor em Ciências Policiais de Segurança e 

Ordem Pública, a teor do § 6º do artigo 5º em exame. 
O programa de mestrado profissional, registre-se, de acordo com o refe

rido artigo, inciso IV, alínea "b', estará "direcionado para a continuidade da 
formação científica, acadêmica e profissional, 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 os
tensiva e de preservação da ordem pública, de bombeiro e de execução das 
atividades de defesa civil." O Programa de doutorado no sentido estrito, por 
sua vez, por força da alínea "c", inciso IV, do artigo em exame, estará 
"direcionado para a continuidade da formação científica, acadêmica e pro-
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fissional, e destinado a graduar o Oficial Superior para as funções de admi
nistração estratégica, direção 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". 

Observe-se que a implementação de tudo isso é da competência do Co
mando Geral da Polícia Militar, cabendo-lhe, de acordo com o artigo 14, 
caput e incisos, da Lei de Ensino, definir e conduzir a política de ensino, 
elaborando estratégias de ensino e pesquisa e definindo as diretrizes para os 
padrões de qualidade do ensino, executado pelo Órgão de Direção Setorial 
do Sistema de Ensino da Polícia Militar nos expressos termos da lei de re
gência, que, como anteriormente visto, teve o seu projeto analisado à luz da 
Lei de Diretrizes e Bases (federal) e as orientações da Secretaria de Educa
ção Superior (SESU), que é a unidade do Ministério da Educação responsá
vel por planejar, orientar, coordenar e supervisionar o processo de formula
ção e implementação da política nacional de Educação Superior, à qual foi 
adaptado o sistema educacional da Polícia Militar, para considerar os seus 
cursos como cursos superiores, no intuito de melhor qualificar seus profis
sionais, para uma perfeita prestação de serviços à comunidade. 

8 

É justamente aí que entrou e sempre entrará a lição do saudoso Hely 
Lopes Meirelles

9 
no sentido de que "Nesse campo estrutural e funcional do 

Estado atua o moderno Direito Administrativo organizatório, auxiliado pelas 
contemporâneas técnicas de administração, aquele estabelecendo o 
ordenamento jurídico dos órgãos, das funções e dos agentes que irão 
desempenhá-las, e estas informando sobre o modo mais eficiente e econô
mico de realizá-las em benefício da coletividade. O Direito Administrativo 
impõe as regras jurídicas de organização e funcionamento do complexo es
tatal; as técnicas de administração indicam os instrumentos e a conduta mais 
adequada ao pleno desempenho das atribuições da Administração. Assim -
concluiu Hely Lopes Meirelles - , embora sendo disciplinas diferentes, ambas 

8
CASTRO ABREU FILHO, Saulo de. Exposição de Motivos n. 040/06-ATP, de 26 de junho de 2006, 

anexa ao Projeto de Lei Complementar n. 57, de 2006, p.3. 
9
LOPES MEIRELLES, Hely. Direito Administrativo Brasileiro, 32ª ed. atualizada por Eurico de An

drade Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho, 2006, Malheiros Editores, São 
Paulo, p. 63. 
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devem coexistir em toda organização estatal, autárquica, fundacional e 
paraestatal, a fim de bem ordenar os órgãos, distribuir as funções, fixar as 
competências e capacitar os agentes para a satisfatória prestação dos servi
ços públicos ou de interesse coletivo, objetivo final e supremo do Estado em 
todos os setores do Governo e da Administração." 

A nível das Forças Armadas, por exemplo, foi indagado ao Ministério da 
Educação e Cultura sobre a equivalência de títulos de pós-graduação obti

dos no sistema de ensino militar para fins civis, dado que a Diretoria de Ava
liação indagou sobre a validade do título de "mestre em aplicações milita
res" conferido pelo DEP-Departamento de Ensino e Pesquisa do Exército, 
elucidando que o "curso de aperfeiçoamento em artilharia", realizado na 
Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais daque]a Força, "equivale" (grifos 
do parecerista) ao mestrado empreendido pelo sistema civil, face à similitude 
de duração, objetivos e modelo de avaliação, razão pela qual o parecer de 
lavra do Procurador Jurídico José Tavares dos Santos 

1 0
, devidamente ado

tado, ofereceu conclusão no sentido de "Ser indiscutível no sistema civil, a 
validade nacional do nível de mestre granjeado no sistema militar, porque 
esta validade decorre de Lei que confere autonomia ao sistema militar para 
o ensino em todos os níveis. O que não implica seja o objeto dos estudos do 
mestrado equivalente ao objeto de curso civil, reconhecimento que, na for
ma do art. 83, da LDB (Lei de Diretrizes e Base da Educação), seria da 
competência do Ministério da Educação e o do Desporto", sendo, então, 
oferecida a seguinte "EMENTA: Face à independência dos sistemas de ensi
no militar e civil, é inadmissível a negativa de validade a título conferido 
pelo outro sistema. A competência para reconhecer a equiparação ou equi
valência de estudos, entretanto, é detida pelo sistema em que se pretende 
adequar a aplicação dos conhecimentos adquiridos." 

É da fundamentação do aludido parecer a colocação de que "Nada impe
de, por igual, que o órgão competente de qualquer dos Ministérios Militares 
( ao tempo do parecer cada Força tinha o respectivo Ministério) reconheça 
equivalência a cursos civis na sua órbita acadêmica, salvo disposição legal 
em contrário", tudo porque "Os sistemas militares de ensino são autônomos 

10
TAVARES DOS SANTOS, José. Parecer PJR/JT/041, 23/11198, no Processo n. CI CAA 109, de 19/ 

10/98, da CAPES. 
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e submetem-se a legislações diferentes daquelas que regem o sistema civil", 
o que inviabiliza ao Ministério da Educação e Cultura o reconhecimento ou 
equiparação dos cursos militares, embora o Conselho Federal de Educação, 
ao declarar a equivalência de cursos militares, apenas reconhece o valor aca
dêmico que facilita aos seus o acesso e o aproveitamento de estudos nas 
Unidades do sistema civil de ensino. 

Tudo isto, em tese, deve ter aplicação em relação ao Sistema de Ensino 
da Polícia Militar do Estado de São Paulo, implantado por força da Lei 
Complementar n. 1.036, de 11 de janeiro de 2008, do Estado de São Paulo. 

De qualquer modo, contudo, não pode existir dúvida a respeito do acerto 
da titulação que se destinou aos Oficiais Intermediários e aos Oficiais Supe
riores que concluem os programas respectivos já examinados. 

Não há, com efeito, o que discutir o título de "Mestre em Ciências Polici

ais de Segurança e Ordem Pública" ou, se outra a hipótese, o de "Doutor em 

Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública", porque, segurança públi
ca e ordem pública, são temas que integram a atividade-fim da Polícia Mili
tar por expressa previsão na vigente Constituição da República, artigo 144, 
§ 5º. 

Polícia - repito o que sempre sustentei em escritos, palestras e aulas - é 
atividade tipicamente administrativa, mesmo que referente ao auxílio à Jus
tiça Criminal, quando então é conhecida como atividade de polícia judiciá
ria, que é exercida após a prática de infração penal, ou quando exercida por 
autoridades judiciárias ou legislativas. 

São os princípios e normas de Direito Administrativo que regem a ativi
dade de polícia administrativa, enquanto que os do Direito Processual Penal 
Militar a atividade de polícia judiciária militar, própria da Polícia Militar 
como prevista no artigo 144, § 4 º, final da Constituição de 1988. O policial 
militar, aliás, no seu dia a dia, como cediço, no cumprimento de suas mis
sões de polícia ostensiva e preservação da ordem pública, também se vale do 
Direito Processual Penal comum, uma vez que, na área da segurança públi
ca, preso ao princípio da legalidade estrita, além de outros, ele deve proce
der à repressão imediata da infração penal. 

O Oficial Intermediário e o Oficial Superior de Polícia Militar, sejam 
operacionais ou não, para o eficiente cumprimento de suas atribuições cons
titucionais, voltadas à segurança e ordem pública, devem ser capacitados, 
nos respectivos programas, à pesquisa científica, à análise, ao planejamento 
e ao desenvolvimento, em alto nível, da sua atividade profissional constitu-
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cional, inclusive no assessoramento governamental na segurança pública, os 
do programa de doutorado em sentido estrito, dominando, bem por isso, os 
diversos meandros e princípios dos ramos da Ciência do Direito, bem como 
das Ciências afins, notadamente, com a Sociologia, com a Economia Políti
ca, com a Ciência das Finanças, com a Estatística, com a Política etc., enfim, 
com tudo que seja de interesse da eficiência policial militar a critério discri
cionário do Comando Geral da Polícia Militar, a quem compete, por força 
do artigo 14 da Lei Complementar n. 1036, de 11 de janeiro de 2008, como 
acima focalizado, definir e conduzir a política de ensino e elaborar estraté
gias de ensino e pesquisa. 

Registro que este meu entender não é de hoje. Em 17 de dezembro de 
1981 portanto há mais de vinte e cinco anos -, o então Egrégio Primeiro 
Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo prestou significativa "Ho
menagem à Polícia Militar do Estado de São Paulo" por ocasião do seu 
sesquicentenário, cabendo-me, como Juiz daquela Corte de Alçada, hoje 
integrada ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, falar em seu nome, 
na Sessão Plenária convocada para o ato. Na oração que proferi

11
, enfatizei 

o meticuloso ensino profissional ministrado ao policial militar, em especial, 
ao futuro Oficial PM, no seu preparo intelectual, mental e físico, dizendo 
então do respeito reverente à Justiça, à qual cabe servir. Disse, naquela 
oportunidade, que "O Cadete, futuro Oficial, toma conhecimento com o 
universo das ciências jurídicas e afins. Introdução ao Estudo do Direito, 
Direito Constitucional e Teoria Geral do Estado, Direito Penal, Direito Pe
nal Militar, Direito Civil, Direito Administrativo, Direito Processual Penal, 
Direito Processual Penal Militar, Estudo de Problemas Brasileiros, Comu
nicação e Expressão, -Sociologia, Metodologia Científica, Introdução à 
Comunicação, Psicologia, Psicologia-Social, Didática, Economia Política, 
Estatística, Teoria Geral da Administração, Criminologia, Criminalística, 
Medicina Legal, Técnica Policial Militar são algumas das disciplinas com 
que se familiarizam os garbosos alunos-oficiais, como são chamados os ca
detes da Corporação." 

11
LAZZARINI, Alvaro. Discurso na Homenagem ao Sesquicentenário da Polida Militar do Estado de 

São Paulo, Sessão Solene do Plenário do Primeiro Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo, 17 
de dezembro de 1981, in "Julgados dos Tribunais de Alçada Civil de São Paulo", Editora Saraiva, São 
Paulo, v. 72, p. 357. 
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Disse ainda, naquela memorável homenagem, que "O Oficial da Polícia 
Militar do Estado de São Paulo é submetido a outros cursos de especializa
ção, como também de atualização e aprimoramento, culminando com o Curso 
Superior de Polícia (CSP), no qual se insiste na Cultura Jurídica, na Ciência 
Política e no Estudo de Problemas Brasileiros". 

Essa a grade curricular da época, que, na sua essência, não se afasta mui
to da atual

12
, também multi-disciplinar, apoiada em ciências que interessam 

à atividade policial de segurança e ordem pública. 
Na "matéria n. 02 "Gestão Organizacional de Polícia Ostensiva", por 

exemplo, no Curso Superior de Polícia Integrado 
13

, o objetivo é ''Aplicar, no 
exercício do comando dos vários segmentos da Organização Policial, os no
vos preceitos da Ciência da Administração, agregando-lhe elementos de ges
tão da coisa pública, dos princípios da eficiência, economia e eficácia, e, ao 
mesmo tempo, desenvolvendo princípios de liderança e visão estratégica, 
em que o ser humano ocupe posição de destaque diante dos objetivos orga
nizacionais". Para tanto, ao Oficial-Aluno são ministradas as seguintes Uni
dades Didáticas: Direito Administrativo, Administração Estratégica, Gestão 

Contemporânea pela Qualidade, Planejamento e Execução Orçamentária, 
Tecnologia da Informação e Comunicação, e Objetos de Análise e Informa

ções na PM. 
No Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, por sua vez e com o objetivo 

de "Conhecer as etapas interdependentes do empreendimento de uma pes
quisa científica, seus fundamentos temáticos, justificativas e objetivos, na 
forma de um roteiro de trabalho destinado à produção científica e ao aporte 
de conhecimentos inerentes à atividade policial-militar, está prevista a "ma
téria n. 01 - Projeto de Pesquisa." 

12
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, Centro de Aperfeiçoamento e Estudos 

Superiores, Planos Didáticos de Matéria dos Cursos de Aperfeiçoamento de Oficiais e Superior de 
Polícia, 1995. 
13

0 "Curso Superior de Polícia Integrado" tem a duração de 1.400 (mil e quatrocentas) horas-aula, 
equivalente a 35 ( trinta e cinco) semanas, sendo Objetivo Geral do Curso o ''Aprimorar e ampliar 
competências estratégicas para o exercício do múnus constitucional de polícia judiciária e ostensiva e de 
preservação da ordem pública, desenvolvendo em nível de doutorado, estudos doutrinários, pesquisas, 
visitas e experiências que habilitem, nos termos da lei, o Oficial Superior à promoção ao posto de 
Coronel de Polícia Militar do Estado de São Paulo e o Delegado de Polícia de 1 ª Classe à promoção a 
Delegado de Classe Especial, preparando-os ao exercício dos cargos, encargos e funções de comando, 
chefia e assessoramento a eles inerentes", tudo conforme consta do respectivo Currículo, com validade 
para 2006/2007. 
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Outro exemplo, ainda referente ao Curso de Aperfeiçoamento de Ofici
ais, é o da matéria n. 05 - Direito Público, cujo objetivo é "Operar, com 
proficiência, mediante o domínio dos conhecimentos legais, doutrinários e 
jurisprudenciais necessários, os diversos ramos do Direito Público, baliza
dores da prestação institucional da Corporação". Para tanto, o Oficial-Alu
no tramita pelos domínios do Direito Constitucional, Direito Administrativo, 

Legislação Especial Aplicada, Justiça Militar e Processo Penal-Militar e Polí
cia Judiciária Militar. 

Ciência Política, Deontologia e Direitos Humanos, Organização e 
Interação Social, Administração e Gestão Organizacional, Políticas e Estra
tégias de Defesa Social são outras matérias ministradas ao Oficial Interme
diário no programa respectivo desenvolvido no Curso de Aperfeiçoamento 
de Oficiais e que o titula como Mestre em Ciências Policiais de Segurança e 
Ordem Pública. 

A Lei Complementar n. 1.036, de 11 de janeiro de 2008, do Estado de 
São Paulo, assim, ao instituir o Sistema de Ensino da Polícia Militar do Esta
do de São Paulo, e dar outras providências, em verdade, normatizou, em lei 
complementar, de alta hierarquia jurídica, o que já existia em termos de 
ensino na Polícia Militar, mas que era disciplinado por normas infra-legais, 
como regulamentos e regimentos internos, além de outros atos administra
tivos de menor hierarquia jurídica. O Sistema ora implantado, inovando, 
adaptou o ensino da Polícia Militar do Estado de São Paulo, dotado de ca
racterísticas próprias, aos termos do artigo 83 da Lei federal n. 9 .394, de 20 
de dezembro de 1996 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional -
LDB, tudo para atender à finalidade que indica no seu primeiro artigo. 

Daí voltar, neste passo, ao início da palestra, quando afirmei que a Polí
cia que é uma atividade jurídica do Estado, deve ter seus problemas solucio
nados à luz da Ciência do Direito e da Ciência da Administração Pública, 
sendo que o conhecimento científico, abrangente de experiências diversas e 
sedimentadas pelo tempo, deve balizar a tomada de posições. 

Este é, na realidade da instituição policial militar paulista, o trabalho 

científico que é desenvolvido pelo Oficial-Aluno no Centro de Aperfeiçoa
mento e Estudos Superiores da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O 
Oficial-Aluno dos cursos de pós-graduação, com efeito, é experiente nas 
diversas atividades de polícia de segurança e ordem pública, sendo que suas 
experiências estão sedimentadas e aptas a serem debatidas no desenrolar 
dos respectivos programas de pós-graduação, tudo dentro da metodologia 
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científica, na qual se adota um método que leva a uma fundamentação teóri
ca, mas objetiva, voltada ao encontro de técnicas que possam dar eficiência, 
em especial, à atividade-fim da instituição policial militar, que é a polícia de 
segurança e da ordem pública. 

Lembro, a propósito do trabalho científico, a lição de Eduardo de Olivei
ra Leite 

14 
no sentido de que "O trabalho científico pressupõe um processo de 

auto desenvolvimento que se vai transf armando pela superposição de fases 
ascendentes: devo ser antes estudioso para, posteriormente, tomar-me traba
lhador intelectual, pesquisador e, finalmente, autor. ( ... ) Para atingirmos nos
so objetivo, procuramos adotar um método que, sem se descuidar da funda
mentação teórica, seja objetivo tanto na apresentação dos conteúdos quanto 
na formulação das técnicas. " 

É isto, justamente, que se exige do Oficial-Aluno da pós-graduação do 
Centro de Aperfeiçoamento e Estudos Superiores da Polícia Militar do Es
tado de São Paulo, valendo-se da metodologia científica nas suas pesquisas e 
elaboração de seus trabalhos monográficos voltados para a eficiente e eficaz 
atividade de polícia de segurança e da ordem pública. 

5. CONCLUSÃO 
Aceita-se, por tudo isto, a existência de uma ciência policial ou o que a 

lei, no plural, denominou "Ciências Policiais de Segurança e Ordem Públi
ca". 

Aceita-se, porque a atividade policial da competência da Polícia Militar é 
uma atividade multi-disciplinar, informada por mais de um dos ramos da 
Ciência do Direito e, ao certo, pelas técnicas da moderna Ciência da Admi
nistração Pública, como também de outras Ciências afins, como, por exem
plo, a Sociologia e a Política. 

O universo da atividade policial militar é amplo e propicia conhecimen
tos cuja finalidade busca a segurança e a ordem pública, segundo a meto
dologia científica, tudo voltado para a comunidade administrada. 

Cuida-se, pois, de uma opção política tal denominação, opção esta que 
passou imune por toda a tramitação legislativa, desde os primórdios dos 

14
0LIVEIRA LEITE, Eduardo de. A Monografia Jurídica, 1985, Sérgio Antonio Fabris Editor, Porto 

Alegre, p. 2. 
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seus estudos iniciais a nível administrativo, e que merece ser mantida. 
A titulação poderia ter outras denominações, mas escolhida a enfocada 

pelas autoridades competentes não há como rejeitá-la, devendo, bem por 
isso, ser respeitada pela comunidade científica e pela sociedade brasileira, 
porque a atividade policial ao certo é exercida, como focalizado, conforme 
ciências diversas, com predominância na Ciência do Direito e na Ciência da 
Administração Pública. Na Ciência do Direito, interessam mais de perto os 
ramos do Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direitos Huma
nos, Direito Penal e Direito Processual Penal. 

Por tudo isto, como conceito que ofereço, "por ciências policiais de segu
rança e da ordem pública entende-se o conjunto sistemático e objetivo dos 
fenômenos que interessam à atividade policial para o regular exercício do 
poder de polícia, balizado pelos princípios jurídicos das Ciências do Direito 
e afins, como também pelas modernas técnicas da Ciência da Administra
ção Pública, com a finalidade de realizar o bem comum". 

Neste sentido, entendo o significado, conteúdo e contornos do que se 
denominou de "ciências policiais de segurança e da ordem pública". 
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II. COMPETÊNCIA DO JUIZ MILITAR EM 2ª INSTÂNCIA PARA 
O JULGAMENTO DAS AÇÕES JUDICIAIS CONTRA ATOS 
DISCIPLINARES 

1. INTRODUÇÃO 

PAULO TADEU RODRIGUES ROSA é 
Juiz de Direito Titular da 2ª AJME do Estado 
de Minas Gerais, Professor de IED e Direito 
Penal Militar na Academia de Polícia Militar 
de Minas Gerais, Mestre em Direito pela 
UNESP, Membro Titular da Academia Mi
neira de Direito Militar, Membro Efetivo da 
Academia Virtual de Letras, Patrono Hely 
Lopes Meirelles, e Parceiro Assessor da Aca
demia de Letras "João Guimarães Rosa" da 
Polícia Militar de Minas Gerais. 

O Poder Judiciário, segundo ensina a doutrina, é o guardião dos direitos 
e garantias fundamentais do cidadão e também o responsável por assegurar 
a todas as pessoas, brasileiros e estrangeiros residentes no país, o direito a 
uma efetiva prestação jurisdicional. A lei não permite qualquer espécie de 
discriminação que possa impedir o acesso à Justiça, que é essencial no Esta
do Democrático de Direito para a pacificação das lides, afastando desta 
forma os conflitos sociais que possam levar em casos extremos à violência 
ou à quebra das regras sociais. 

A lei, no decorrer dos anos, continua sendo uma das mais importantes 
criações do Homem. O Estado, para permitir a convivência harmônica en
tre os diversos grupos sociais, necessita da existência de um arcabouço de 
leis, com um Poder Judiciário devidamente organizado e estruturado. Além 
disso, é preciso também a presença efetiva das forças de segurança, estadu
ais e federais, que auxiliam as autoridades administrativas e judiciais no exer
cício de suas funções institucionais. 

A preservação da ordem pública por força do art. 144, caput, da Consti
tuição Federal, é uma atribuição privativa dos órgãos de segurança pública, 
Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar, nos Estados
membros da Federação, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia 
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Ferroviária Federal, no âmbito da União. A Guarda Civil não integra os 
órgãos de segurança e os seus integrantes não podem exercer funções de 
polícia ostensiva e preventiva, ou mesmo atribuições de investigação.

1 

A organização de uma Justiça em todos os países que abandonaram a 
solução de seus litígios por meio do uso da força teve por objetivo permitir 
a preservação dos direitos e garantias fundamentais do Homem, contribuin
do para a convivência harmônica entre os diversos grupos sociais, que mui
tas vezes possuem interesses diversos, que devem ser disciplinados por meio 
da lei, na busca de se atender tanto as maiorias como as minorias que f ar
mam a sociedade. 

2. ORGANIZAÇÃO DA JUSTIÇA MILITAR 
No sistema jurídico brasileiro, a Justiça Militar divide-se em: Justiça Mi

litar da União e Justiça Militar dos Estados, sendo que a primeira julga em 
regra os militares integrantes das Forças Armadas (Exército, Marinha e 
Aeronáutica), quando estes violarem os dispositivos previstos no Código 
Penal Militar, enquanto que a segunda julga os integrantes das Forças Auxi
liares (Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares). 

A 1 ª instância da Justiça Militar da União é constituída pelos Conselhos 
de Justiça, formados por um juiz civil provido ao cargo por meio de um 
concurso público de provas e títulos, e mais 4 (quatro) oficiais, cujos postos 
e patentes dependerão do posto ou graduação do acusado. Os Conselhos de 
Justiça por sua vez dividem-se em: Conselhos Especiais, que são destinados 
ao julgamento dos oficiais, menos os oficiais generais 2, os quais são proces
sados e julgados originariamente no Superior Tribunal Militar, e os Conse
lhos Permanentes, que são destinados ao julgamento das praças ( soldado, 
cabo, sargento, subtenente, ou suboficial, cadetes ou alunos oficiais e os 
aspirante-a-oficial ou guarda-marinha). 

Devido à formação mista existente nos Conselhos de Justiça, ou seja, 

1 
As forças policiais no sistema constitucional brasileiro foram tratadas de forma mais aprofundada, 

inclusive no tocante à responsabilidade do Estado, na obra "Responsabilidade do Estado por Atos das 
Forças Nacionais de Segurança", de autoria de Paulo Tadeu Rodrigues Rosa, que no ano de 2007 está 
sendo editada pela Editora e Distribuidora Suprema Cultura. 
2
0s oficiais generais por força do Estatuto dos Militares são: Marinha de Guerra, Contra-Almirante, 

Vice-Almirante, Almirante de Esquadra; Exército Brasileiro, General de Brigada, General de Divisão e 
General de Exercito; Força Aérea, Brigadeiro, Major-Brigadeiro, Tenente-Brigadeiro, sendo que os 
cargos de Almirante, Marechal de Campo e Marechal do Ar somente existem em tempo de Guerra. 
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formados por um juiz civil mais os juízes militares, este órgão é chamado de 
escabinado ou escabinato. Os militares que integram os Conselhos atuam 
na Justiça Militar por um período de três meses, ao término do qual novos 
oficiais serão chamados para comporem a Corte Castrense. 

É importante se observar que esses Conselhos são presididos por um 
oficial que tenha o maior posto ou patente em relação aos demais integran
tes do escabinato, e que a sede da Justiça Especializada em 1 º grau possui a 
denominação de Auditoria Judiciária Militar. Nos Estados da Federação, 
por força da Emenda Constitucional nº 45/2004, os Conselhos de Justiça 
passaram a ser presididos pelo Juiz de Direito da Justiça Militar. 

A organização da Justiça Militar Estadual em 1 ª instância é semelhante a 
da Justiça Militar Federal, guardadas algumas particularidades no tocante 
aos postos e graduações das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Mili
tares. Nas Corporações Estaduais, o posto mais elevado da hierarquia mili
tar é o Posto de Coronel PM ou BM. 

No Estado de Minas Gerais, a Justiça Militar Estadual possui três Audi
torias Judiciárias Militares, enquanto que no Estado de São Paulo, a Justiça 
Castrense possui quatro Auditorias Militares de Conhecimento e uma Au
ditoria Militar de Execução, todas com sede na Capital, não existindo ne
nhuma Auditoria no interior. No Rio Grande do Sul, existem duas Audito
rias na Capital e duas Auditorias no interior, sendo que nos demais Estados 
da Federação existe apenas uma Auditoria Judiciária Militar com sede na 
Capital, o mesmo ocorrendo com o Distrito Federal, onde os militares da 
PM e do BM não são mais julgados na Auditoria Militar da União, o que 
contrariava o princípio do federalismo consagrado na Constituição Federal 
de 1967, e também Emenda Constitucional nº 01 de 1969, e na Constitui
ção Federal de 1988. 

No âmbito da Justiça Militar da União, a 2ª instância é constituída pelo 
Superior Tribunal Militar (STM), que julga os recursos provenientes das 
Auditorias Militares Federais, e também a matéria originária prevista na Lei 
de Organização Judiciária Militar e no Regimento Interno da Corte, que 
existe desde 1808, quando a família Real chegou no Brasil. 

No caso da Justiça Militar Estadual, a 2ª instância é constituída em al
guns Estados, Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul

3
, pelos Tribu-

Lei Orgânica da Magistratura Nacional, LOMAN, fez a previsão do Tribunal de Justiça Militar do 
Estado do Paraná, o qual não chegou a ser instalado. 
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nais de Justiça Militar (TJM). Nos Estados-membros onde não existe o 
TJM, essa competência é exercida pelo Tribunal de Justiça, TJ, ou por uma 
Câmara Especializada integrada por cinco Desembargadores. 

O Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais é composto de 
sete Juízes 

4
, sendo três Juízes civis, três Juízes militares na patente de Co

ronel PM e um Juiz militar pertencente ao Corpo de Bombeiros Militar na 
mesma patente, todos pertencentes à ativa da Corporação. No Estado de 
São Paulo e do Rio Grande do Sul, o Tribunal Militar é constituído de sete 
Juízes, sendo quatro Juízes militares e três Juízes civis, sendo um proveni
ente da classe dos advogados, outro da classe do Ministério Público, e um 
outro proveniente por promoção da classe dos Juízes de Direito da Justiça 
Militar. Os Tribunais Militares, além de julgar os recursos provenientes das 
Auditorias Militares, ainda decidem, em atendimento à Constituição Fede
ral e às Constituições Estaduais, a perda do posto e da patente e da gradua
ção das praças e também a declaração de indignidade para o oficialato dos 
integrantes das Corporações Militares. 

3. COMPETÊNCIA DOS JUÍZES MILITARES EM SEGUNDO GRAU 
O legislador ordinário, com base na Emenda Constitucional nº 45/2004, 

buscou realizar a Reforma do Poder Judiciário, e no âmbito da Justiça Mi
litar Estadual acabou criando duas espécies de procedimentos para os cri
mes de competência desta Justiça Especializada, surgindo desta forma dois 
órgãos jurisdicionais, o Juiz de Direito e os Conselhos de Justiça. O primeiro 
com competência para processar e julgar os militares nos crimes militares 

4
Em razão do advento da Emenda Constitucional nº 45/2004, a Lei de Organização Judiciária do 

Estado de Minas Gerais, Lei Complementar nº 59/2001, passou por modificações por meio da Lei Com
plementar nº 85/2005. Neste sentido, buscando reestruturar o Poder Judiciário Mineiro, e também o 
Poder Judiciário Militar do Estado, que passou a ter competência para analisar matéria cível, o Tribunal 
de Justiça Militar do Estado passou a ter sete integrantes, sendo quatro militares, três Coronéis provenientes 
da PM e um Coronel proveniente do BM, e três Juízes civis, sendo um proveniente da classe dos advo
gados, outro da classe do Ministério Público, e um outro proveniente por promoção da classe dos Juízes 
de Direito da Justiça Militar. É importante se observar que o Estado de Minas Gerais foi o primeiro Es
tado da Federação a regulamentar a estrutura do Poder Judiciário em razão do advento da Emenda 
Constitucional 45/2004, onde os Juízes-Auditores que já eram Juízes integrantes do Poder Judiciário 
passaram a ter a denominação de Juízes de Direito. 
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praticados contra civis5
, e o segundo com competência para processar e 

julgar os militares nos demais casos estabelecidos no Código Penal Militar. 
Além disso, a Emenda Constitucional nº 45/2004 criou uma nova com

petência para a Justiça Militar Estadual. Após vários anos julgando a maté
ria criminal, a Justiça Castrense Estadual teve a sua competência jurisdicional 
alterada para processar e julgar as matérias de natureza civil e administrati
va referente aos atos disciplinares. 

Quanto à definição de ato disciplinar, esta ensejará várias discussões dou
trinárias e também jurisprudencial, mas a princípio o termo empregado pela 
Constituição Federal pode ser entendido como sendo o ato administrativo 
por meio do qual a Administração Pública Militar impõe uma sanção ao 
militar infrator, que foi acusado da prática de uma transgressão disciplinar, 
contravenção disciplinar, de natureza leve, média, ou grave, prevista no 
Regulamento Disciplinar, ou no Código de Ética e Disciplina 6 , ou ainda 
como sendo o exercício dos Poderes que são assegurados à Administração 
Pública, poder disciplinar e hierárquico, para regulamentar as suas relações 
com os administrados e também como os servidores militares. 

O militar que se sentir lesado em razão de uma sanção imposta pela Ad
ministração Pública Militar não mais poderá recorrer à Justiça Comum, 
Vara da Fazenda Públic/. A ação deverá ser proposta perante a Justiça 
Militar do Estado, em regra com sede na Capital, que é o Juízo competente 
para processar e julgar a matéria questionada pelo administrado integrante 
das Forças Auxiliares, ou na melhor doutrina, Forças Militares de Seguran-

5Nos Estados-membros da Federação, onde os Coronéis, PM ou BM, eram processados e julgados 
originariamente no Tribunal de Justiça Militar nos crimes militares praticados contra civis, estes, por 
for-ça da Emenda Constitucional nº 45/2004, nesta categoria de crimes deverão ser processados e 
julgados perante o Juiz de Direito da Justiça Militar. No Estado de São Paulo, onde o Comandante 
Geral e o Chefe da Casa Militar são processados e julgados originariamente no Tribunal de Justiça Mili
tar, esta disposição em razão do advento da Emenda Constitucional 45/2004, tornou-se inconstitucional. 
6A Polícia Militar do Estado de Minas Gerais substituiu o antigo Regulamento Disciplinar Policial 
Militar, Decreto Estadual nº 23.085, de 10 de outubro de 1983, por um Código de Ética e Disciplina dos 
Militares do Estado, Lei Estadual nº 14.310, de 19 de junho de 2002, aprovado pela Assembléia Le
gislativa do Estado, que em atendimento ao texto constitucional define expressamente as transgressões 
disciplinares às quais ficam sujeitos os militares estaduais. 
7Apesar do advento da Emenda Constitucional 45/2004, alguns advogados ainda estão ingressando com 
as ações judiciais referentes a atos disciplinares perante a Vara da Fazenda Pública, que passou a ser in
competente para processar e julgar as ações judiciais envolvendo os militares estaduais. 
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8 
ça . 

O diploma a ser observado no julgamento desta espécie de ações é o 
Código de Processo Civil, e o autor deverá preencher os requisitos da ação 
judicial conforme ensina Moacyr Amaral dos Santo/, interesse de agir, le
gitimidade e possibilidade jurídica do pedido, sem os quais o Juiz deverá 
considerar a inicial inepta, com a extinção do processo sem o julgamento do 
mérito. 

Além disso, o ônus da prova pertence ao autor, que deverá provar os 
fatos alegados na inicial, sob pena de improcedência da ação, com a conse
qüente condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A 
jurisdição civil não é regida pelo princípio da gratuidade, a não ser que o 
autor comprove a necessidade de concessão da justiça gratuita, que poderá, 
caso fique comprovada a capacidade do litigante, ser revogada a qualquer 
tempo. 

A matéria deve ser regulamentada por meio de uma Lei de Organização 
Judiciária Estadual, em atendimento ao princípio federativo previsto na Cons
tituição Federal de 1988, que assegura aos Estados-membros da Federação 
autonomia política e administrativa, e que alcança, além do Poder Executi
vo, os Poderes Legislativo e Judiciário. 

Por força destas modificações, parte da doutrina entende que os Juízes 
militares em segundo grau de jurisdição não teriam competência para anali
sar os recursos decorrentes das decisões proferidas pelos Juízes de Direito 
da Justiça Militar em 1 º grau, tendo em vista que o legislador afastou a 
competência do escabínato para a análise das ações cíveis decorrentes de 
atos disciplinares. 

A norma estabelecida pelo legislador constituinte derivado em nenhum 
momento extinguiu os Tribunais Militares existentes nos Estados de Minas 
Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, o que afasta o entendimento segun
do o qual os Juízes militares em instância recursal não poderiam analisar as 

8Na obra Direito Administrativo Militar - Teoria e Prática, Editora Lumen Juris, Paulo Tadeu Rodrigues 
Rosa tem procurado evitar o uso da expressão Forças Auxiliares por entender que a Polícia Militar no 
exercício de suas funçôes constitucionais de ordem pública não é uma força auxiliar, mas uma força mi
litar de segurança juntamente com os Corpos de Bombeiros Militares, sendo estes responsáveis pela 
preservação dos direitos e garantias fundamentais assegurados aos brasileiros e estrangeiros que vivem 
nos Estados-membros da Federação. 
9SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 
1991. 
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matérias de natureza cível. A competência em primeiro grau não se confun
de com a competência em segundo grau. Em razão desta diferença existem ma
térias que são de competência originária dos Tribunais, sem que isso signifi
que supressão de instância ou mesmo violação ao princípio do juiz natural e 
do devido processo legal, que integram o princípio do devido processo legal. 

Deve-se observar ainda, que os Juízes militares em segundo grau são 
Magistrados com todos os direitos e prerrogativas decorrentes do cargo, 
passando a adquirir todas as garantias constitucionais, vitaliciedade, inamo
vibilidade, irredutibilidade de vencimentos, a partir do momento em que to
mam posse no Tribunal de Justiça Militar, após o ato de nomeação do Go
vernador do Estado, cuja escolha foi procedida com base na listra tríplice 
enviada pelo Tribunal de Justiça do Estado em atendimento aos preceitos 
estabelecidos na Constituição Federal e na Constituição do Estado. 

Assim, por força de disposição constitucional, não existe nenhuma limi
tação para que os Juízes militares possam analisar as matérias que são de 
competência do Tribunal de Justiça Militar. O recurso possui efetivo 
suspensivo e devolutivo e a partir de sua interposição o Tribunal passa a ter 
competência para analisar a matéria que foi discutida em primeira instância. 

O legislador constituinte derivado estabeleceu uma nova competência 
para a Justiça Militar Estadual de 1 ª instância, mas não alterou a competên
cia da segunda instância. A partir do momento em que os Juízes de Direito 
passaram a ter competência para analisar as ações cíveis nos Estados onde 
existem os Tribunais Militares, a matéria recursai passou a pertencer a estes 
Tribunais que integram a estrutura do Poder Judiciário. Nos demais Estados, 
a competência continua pertencendo aos Tribunais de Justiça em atendimen
to às disposições constitucionais que cuidam da matéria desde a Constitui
ção Federal de 1946. 

Portanto, os Tribunais Militares, se entenderem que não devem organi
zar uma Câmara Especializada em matéria cível para julgarem os recursos 
decorrentes das decisões proferidas pelos Juízes de Direito da Justiça Mili
tar em matéria cível, não estarão praticando nenhuma violação ao princípio 
constitucional estabelecido com a Reforma do Poder Judiciário por meio da 
EC nº 45/2004. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A competência estabelecida pela EC nº 45/2004 em nenhum momento 

afastou dos Tribunais Militares existentes nos Estados de Minas Gerais, São 
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Paulo e Rio Grande do Sul a possibilidade de analisarem em sede de recurso 
as decisões proferidas pelos Juízes de Direito que atuam junto às Justiças 
Militares, tanto em matéria criminal como em matéria cível. 

Os Juízes Militares que atuam em sede de segunda instância, quando são 
investidos no cargo público, adquirem imediatamente todas as garantias que 
são asseguradas aos Magistrados, irredutibilidade de vencimentos, inamovi
bilidade e vitaliciedade. 

Por força das garantias constitucionais e por serem os Tribunais Milita
res órgãos jurisdicionais com previsão constitucional, não existem elemen
tos que possam impedir que esses Magistrados possam analisar os recursos 
que são de sua competência. 

O fato de a Constituição ter estabelecido a competência dos Juízes de 
Direito em primeira instância para analisarem determinadas matérias não 
significa que os Juízes do Tribunal que são oriundos da carreira militar não 
tenham competência para analisarem a mesma matéria em sede de recurso. 

Os Tribunais Militares, se assim o entenderem e tiverem interesse, pode
rão criar uma Câmara Cível para analisarem os recursos oriundos da Pri
meira Instância, a qual inclusive poderá ser constituída pelos Juízes Milita
res. Mas, se os Tribunais entenderem que a atual estrutura deva ser mantida, 
não existirá nenhuma nulidade a ser sanada pelo Superior Tribunal de Justi
ça ou pelo Supremo Tribunal Federal. 

A competência da Justiça Militar de primeira instância não se confunde 
com as atribuições do Tribunal de Justiça Militar em segunda instância, pois 
caso contrário não poderia existir matéria originária sem que ocorresse uma 
supressão de instância. 

A Emenda Constitucional nº 45/2004 buscou aperfeiçoar a Justiça Mili
tar Estadual e neste sentido deve a emenda ser interpretada com base nas 
demais disposições legais, na busca de uma efetiva prestação jurisdicional 
que possa permitir a manutenção da hierarquia e da disciplina nas 
Corporações Militares Estaduais, que são e continuam sendo Instituições 
Militares, para que estas continuem prestando cada vez mais um serviço de 
qualidade à população, como vem ocorrendo na maioria dos Estados desde 
o século XIX. 
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III. REFLEXÕES DE LEGALIDADE E CONVENIÊNCIA DA 
ATUAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR NO REGISTRO DE 
INFRAÇÕES PENAIS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO: 
ESTUDO DE CASO SOBRE A EXPERIÊNCIA PROPICIADA 
PELA RESOLUÇÃO SSP-403/01 
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1. Introdução. 1.1 Brevíssimo apanhado normativo. 1.2 Brevíssimo históri
co da atuação da Polícia Militar no registro de infrações penais de menor 
potencial ofensivo. 1.3 Os embates no Supremo Tribunal Federal. 2. Identi
ficação do problema. 3. Objetivos. 4. Metodologia e Resultados Obtidos. 5. 
Hipóteses. 5.1 No campo estatístico. 5.1.1. Os casos subnotificados ou 
dissimuladamente registrados. 5.1.2 O desvio estatístico na classificação da 
ocorrência como "Desinteligência". 5.2 Hipóteses no campo da formação 
doutrinária. 5.3 A concepção de que a condução coercitiva representaria 
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uma pronta resposta legal ao delinqüente. 5.4 A absoluta aversão ao modelo 
jurisdicional dos Juizados Especiais. 5 .5 A crença de que tal tema não tem 
natureza "operacional", mas burocrática. 5.6 O hipotético despreparo da 
força de trabalho na lida de questões de ordem jurídica. 6. Conclusões. 

RESUMO 
O problema objeto da pesquisa foi analisar a eventual oportunidade e con
veniência de se atribuir à Polícia Militar do Estado de São Paulo o registro 
de infrações penais de menor potencial ofensivo e o subseqüente encami
nhamento ao Poder Judiciário, sem a intermediação da Polícia Civil. Por 
uma exigência científica, diante da complexidade do tema, de forma sintéti
ca e pontual foram encaradas questões de ordem jurídica e política, porém, 
como o escopo principal foi de uma análise de viabilidade gerencial, o gran
de campo pesquisado foi a partir da coleta e análise de dados estatísticos. 
Foram delimitados como universo espacial a circunscrição policial do muni
cípio de São José do Rio Preto (SP) e, no tempo, o período de 2006 a 2007. 

PALAVRAS-CHAVE 
infrações penais de menor potencial ofensivo, polícia militar, polícia civil, 
subnotificação criminal, juizados especiais criminais. 

ABSTRACT 
The problem object of the research was to analyze the eventual opportunity 
and convenience of attributing to the Military Police of the State of São Pau
lo the registration of offensive potential minar penal infractions and the sub
sequent direction to the Judiciary Power, without the intermediation of the Ci
vil Police. For a scientific demand, dueto the complexity of the theme, in a syn
thetic and punctual way subjects of juridical and political arder were faced, 
however, as main mark it was of an analysis of managerial viability, the great 
researched field was starting from the collection and analysis of statistical 
data. It was delimited as space universe the district policeman of the muni
cipal district of São José do Rio Preto (SP) and, in the time, the period from 
2006 to 2007. 

KEY-WORDS 
offensive potential minar penal infractions, Military Police, Civil Police, cri
minal underestimate, court of minar penal infractions. 
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1.INTRODUÇÃO 
1.1 Brevíssimo apanhado normativo 

Promulgada a Constituição da República Federativa do Brasil em 1988, 
trouxe em seu artigo 98, I, a novidade de determinar aos Estados e à União, 
relativamente ao Distrito Federal, que criassem Juizados Especiais Crimi
nais, com competência para julgamento das infrações penais de menor po
tencial ofensivo. 

Narra JESUS
1 

que, no Congresso Nacional, em 1989, o Deputado Fede
ral Michel Temer apresentava o Projeto de Lei nº 1.480-A, composto de 36 
artigos cuidando de tornar efetiva a norma constitucional com a criação dos 
Juizados Especiais Criminais; o então Deputado Federal Nelson Jobim, ex
Ministro da Justiça, que viria a ser mais tarde, Presidente do Supremo Tri
bunal Federal, de sua parte apresentou o Projeto de Lei nº 3698, agregando 
na proposta a estrutura tanto dos juizados criminais quanto dos juizados 
cíveis; outros tantos projetos apresentados foram descartados pela Comis
são de Constituição e Justiça e Redação, mas dos dois citados adveio um 
Projeto de Lei Substitutivo que foi promulgado na forma da Lei nº 9099, em 
26 de setembro de 1995. 

Inicialmente previstos, tanto na Lei Maior quanto na Lei dos Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais, para existirem tão somente nos Estados e Dis
trito Federal, em 18 de março de 1999, surge a Emenda Constitucional nº 
22, que, alargando os juizados especiais à estrutura da justiça federal, deu 
origem à publicação da Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001. Foi o primei
ro choque. Ocorre que calorosas vozes se levantaram contra a nova defini
ção dada às infrações penais de menor potencial ofensivo, agora entendidas 
como contravenções e crimes cuja pena máxima não superasse 2 anos, alar
gando o conceito até então posto pela Lei nº 9099/95 ( ela falava em contra
venções e crimes cuja pena máxima não superasse 1 ano, excetuando, ainda, 
aqueles em que fosse previsto procedimento processual penal especial). 

Acirraram-se discussões e posições contrapostas na doutrina e jurispru
dência por 5 anos, até que, quando já se pacificavam as opiniões, a Lei nº 
11.313, de 28 de junho de 2006, pôs uma "pá de cal" na discussão, consa-

1
JESUS, Damásio Evangelhista. Lei dos Juizados Especiais Criminais Anotada. São Paulo: Saraiva, 

1996, p. 25. 
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grando o limite de 2 anos para definição daquelas infrações menores 
2

• 

1.2 Brevíssimo histórico da atuação da Polícia Militar no registro de infra
ções penais de menor potencial ofensivo 

Desde a vigência da Lei nº 9099, de 26 de setembro de 1995, as comuni
dades jurídica e policial vêm discutindo a participação de Policiais Militares 
no ciclo de persecução penal das infrações penais de menor potencial ofen
sivo. Sob argumentos que vão desde questões acadêmicas até aquelas de 
natureza político-institucional, iniciou-se um debate ideológico que até hoje 
se arrasta. Todavia, em 27 de novembro de 1995, com a edição da Resolu
ção SSP-353, pelo então Secretário de Estado dos Negócios da Segurança 
Pública, interpretou-se a lei e definiu-se, administrativamente, que a atri
buição seria exclusivamente da Polícia Civil do Estado de São Paulo. 

Em 24 de julho de 1999, no 17º Batalhão de Polícia Militar do Interior 
(17º BPM/I), sediado no município de São José do Rio Preto, por conta da 
NOTA DE INSTRUÇÃO Nº 17BPMI-004/30/99, instalou-se uma siste
mática, jurídico-operacional, de comunicação de ocorrências que constitu
íssem infrações penais à polícia judiciária através da remessa de cópias dos 
Boletins de Ocorrência Policial Militar (BOPM-TC); era, talvez, mais um 
grande passo para a legitimação dos registros pela Polícia Militar. 

Seguidamente, no ano de 2000, iniciou-se o trâmite do Processo nº CG-
8511, junto à Corregedoria Geral do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo, no qual o então Comandante-Geral da Polícia Militar Paulista, 
Coronel PM RUI CESAR MELO, postulava àquela Corte pela aceitação, 
por parte do Judiciário, de Termos Circunstanciados de Ocorrência lavra
dos pela Polícia Militar. 

Em 23 de agosto de 2001, o Tribunal de Justiça paulista editou o Provi
mento nº 758

3
, autorizando os magistrados a receberem Termos Circuns

tanciados de Ocorrências lavrados pela Polícia Militar, desde que também 
assinados por Oficial da Corporação. Na mesma esteira normativa, a Secre-

SILVA JÚNIOR, Azor Lopes da. Juizados Especiais Criminais Uma retrospectiva analítica dos 
11 anos de vigência da Lei nº 9099/95. São Pau]o: Revista dos Tribunais, A. 96, n. 856, Fev. 2007. 
3
SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Provimento n. 758. Regulamenta a fase preliminar do procedimento 

dos Juizados Especiais Criminais. Presidente do Tribunal: Márcio Martins Bonilha. 23 de agosto de 
2001. Diário Oficial, São Paulo, v. 71, set. 2001. 
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taria de Estado dos Negócios da Segurança Pública lançou a Resolução nº 
403, de 26 de outubro de 20014, definindo como "áreas-piloto" para implan
tação experimental do projeto, pelo período de seis meses a contar de 01 de 
dezembro de 2001, na grande São Paulo, a do CPA/M-4 e dos 31º e 15º 
BPM/M, e, no interior do Estado, a do 17º BPM/1 São José do Rio Preto. 

Como a Resolução SSP 403 previa um prazo para a experiência piloto, 
tão logo vencido foi sendo renovado pela edição de outras resoluções

5
, re

novando-se seu prazo de vigência até que o Conselho Superior da Magistra
tura Paulista publicou, em 04 de agosto de 2003, o Provimento nº 806, con
solidando as normas relativas aos Juizados Informais de Conciliação, 
Juizados Especiais Cíveis e Criminais e Juizados Criminais

6
, no qual 

sedimentou a legitimidade da Polícia Militar para o registro e encaminha
mento de casos de infrações penais de menor potencial ofensivo

7
• 

Surgiu, a partir daí, a Resolução SSP-329, de 26 de setembro de 20038, 
que retirou o caráter experimental da atuação da Polícia Militar no registro 
de Termos Circunstanciados de Ocorrência e ainda incluiu, entre as Unida
des autorizadas, todas as de Policiamento Rodoviário e Ambiental. 

No âmbito interno da Polícia Militar do Estado de São Paulo, as rotinas 
de registro das contravenções penais e os crimes a que a lei cominasse pena 
máxima não superior a 01 (um) ano, excetuados os casos em que a lei pre
visse procedimento especial, foram inicialmente sistematizadas por Nota de 
Instrução

9
, porém, com o surgimento da Lei n. 10.259, de 12 de julho de 

4
SÃO PAULO (Estado). Resolução n. 403, de 26 de outubro de 2001. Estabelece as áreas piloto de 

atuação da Polícia Militar para elaboração de Boletim de Ocorrência Policial Militar - Termo 
Circunstanciado (BO/PM-TC), no âmbito do Estado de São Paulo. Diário Oficial do Estado, Poder 
Executivo, São Paulo, Seção I, v. 111, n. 204, 27 nov. 2001. 
5
Resoluções SSP nº 229, de 29 maio 2002, nº 517, de 22 nov 2002, nº 177, de 23 maio 2003, nº 196, 

nº 264, de 25 jul 2003 e nº 293, de 22 ago 2003. 
6
SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Consolida as normas relativas aos juizados informais de conciliação, 

juizados especiais cíveis e criminais e juizados criminais com ofício específico no Estado de São Paulo. 
Provimento n. 806. Presidente do Tribunal: Sérgio Augusto Nigro Conceição. 04 de agosto de 2003. 
Diário Oficial, São Paulo, 24 set. 2003. 
7 
41.2. O Juiz de Direito, responsável pelas atividades do Juizado, é autorizado a tomar conhecimento 

dos termos circunstanciados elaborados por policiais militares, desde que também assinados por Oficial 
da Polícia Militar. 
8
SÃO PAULO (Estado). Resolução n. 329, de 25 de setembro de 2003. Estabelece as áreas de atuação 

da Polícia Militar para elaboração de Boletim de Ocorrência Policial Militar - Termo Circunstanciado 
(BO/PM-TC), no âmbito do Estado de São Paulo. Diário Oficial do Estado, Poder Executivo, São 
Paulo, Seção I. 
9
SÃO PAULO (Estado). Nota de Instrução nº PM3-003/03/01, de 29 de outubro de 2001. Atuação da 

Polícia Militar do Estado de São Paulo no atendimento de ocorrências policiais classificadas como de 
menor potencial ofensivo nos termos da lei 9.099/95. Comandante Geral: Coronel PM Rui Cesar Melo. 
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2001, que passou a considerar infrações penais de menor potencial ofensivo 
as contravenções penais e os crimes a que a Lei comine pena máxima não 
superior a 02 (dois) anos ou multa, o Comando-Geral editou uma Ordem 
Complementar

10 
regulamentando a lavratura de Termos Circunstanciados 

pela Polícia Militar dentro deste novo limite. Considerando, porém, que o 
tema era controverso na doutrina e jurisprudência, essa norma logo em se-

.d .t:' • d l1 gm a 101 revoga a por outra . 
O assunto somente se pacificou por completo quando, publicada a Lei n. 

11.313, de 28 de junho de 2006, e assim se definindo que são infrações 
penais de menor potencial ofensivo, passíveis de registro por Termo Cir
cunstanciado, as contravenções penais e os crimes a que a Lei comine pena 
máxima não superior a 02 (dois) anos ou multa, o Comando-Geral da Polí
cia Militar editou nova ordem 

12
• 

1.3 Os embates no Supremo Tribunal Federal 
Contra o Provimento n. 758 do Tribunal de Justiça paulista e a Resolu

ção 403, em 26 de dezembro de 2001 era proposta, no Supremo Tribunal 
Federal, a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2590, extinta sem julga
mento de mérito em 27 de fevereiro de 2002, por haver o autor - PSL -
perdido sua representatividade no Congresso e, por arrastamento, sua legi
timidade processual; todavia, em 26 de março de 2003, outro partido políti
co, o Partido Liberal (PL ), cujo nome mais tarde foi alterado para Partido 
da República (PR), ingressou com nova Ação Direta de Incons
titucionalidade, registrada sob o número 2862-SP, sob a relataria da Minis
tra Ellen Grade, que, tendo assumido a Presidência da Corte, redistribuiu o 
caso à então recém empossada Ministra Cármen Lúcia. 

10
SÃO PAULO (Estado). Ordem Complementar nº PM3-001/03/02, de 29 de janeiro de 2002. Atuação 

da Polícia Militar do Estado de São Paulo no atendimento de ocorrências policiais classificadas como de 
menor potencial ofensivo nos termos da lei 9.099/95, combinada com a Lei Federal nº 10.259/01. 
Comandante Geral: Coronel PM Rui Cesar Melo. 
11

SÃO PAULO (Estado). Ordem Complementar nº PM3-003/03/02, de 29 de maio de 2002. Atuação 
da Polícia Militar do Estado de São Paulo no atendimento de ocorrências policiais classificadas como de 
menor potencial ofensivo nos termos da lei 9.099/95. Comandante Geral: Coronel PM Alberto Silveira 
Rodrigues. 
12

SÃO PAULO (Estado). Ordem Complementar nº PM3-001/03/06, de 20 de julho de 2006. Atuação 
da Polícia Militar do Estado de São Paulo no atendimento de ocorrências policiais classificadas como de 
menor potencial ofensivo nos termos da lei 9.099/95. Comandante Geral Interino: Coronel PM Paulo 
Marino Lopes. 
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Em novembro de 2007, a Federação Nacional das Entidades de Oficiais 
Militares Estaduais (FENEME), presidida pelo Coronel da Polícia Militar 
de Santa Catarina Marlon Jorge Tezza, ingressou na batalha judicial perante 
o STF, em defesa da legitimação das polícias militares na qualidade de ter
ceiro interessado na causa ("amicus curiae"), com fundamento na Lei nº 
9.868/99, art. 7º, § 2º. 

Finalmente, no dia 26 de março de 2008, o Pleno da Suprema Corte 
julgou a ADIN 2862-SP improcedente, sob um fundamento de ordem téc
nica ( o Provimento 758 e a Resolução 403 não são atos normativos primá
rios lei - , mas secundários que não podem sofrer o controle concentrado 
de constitucionalidade), não poupando, todavia, exame de mérito da maté
ria. Em voto, o Eminente Ministro Cezar Pelluzo acentuou "não vejo incons

titucionalidade alguma" [. .. J "não se trata de ato de polícia judiciária, mas 
de ato típico da polícia ostensiva de preservação da ordem pública, de que 
trata o parágrafo 5~ do artigo 144, e são atos típicos do exercício da compe

tência própria da Polícia Militar"; o Ministro Carlos Ayres Brito, na seqüên
cia consignou que "essa documentação pura e simples [referindo-se ao Termo 

Circunstanciado J não significa nenhum ato de investigação, porque, na inves
tigação, primeiro se investiga e depois se documenta o que foi investigado, 
aqui não, aqui se documenta para que outrem investigue", sendo seguidos 
pelos demais Ministros à unanimidade, restando assim ementada a decisão: 
"O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto da relatora, não conhe
ceu da ação direta. Votou o Presidente. Ausentes, justificadamente, a Senhora 
Ministra Ellen Gracie (Presidente) e os Senhores Ministros Celso de Mel/o e 
Joaquim Barbosa (licenciado). Falaram, pelo requerente, o Dr. Wladimir Sér
gio Reale, pelo requerido, Secretário de Segurança Pública do Estado de São 
Paulo, o Dr. Marcos Ribeiro de Barros, Procurador do Estado e, pela amicus 
curiae, o Dr. José do Espírito Santo. Presidiu o julgamento o Senhor Ministro 
Gilmar Mendes (Vice-Presidente). Plenário, 26.03.2008". 

2. IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA 
O problema de atuar ou não a Polícia Militar no registro de infrações 

penais de menor potencial ofensivo é extremamente complexo, vez que so
fre influxos de ordem jurídica, política e operacional. Não nos deteremos 
nos dois primeiros universos pelas razões a seguir brevemente expostas, 
para encarar, neste estudo, unicamente o prisma de gestão pública da segu
rança. 
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Sob o enfoque jurídico duas questões se arrastaram no tempo e hoje 
estando definidas não se colocam mais como problema: a amplitude do con
ceito jurídico de infração penal e a hipotética legitimidade exclusiva das 
Polícias Civis e Federal; o primeiro foi definitivamente posto a termo com a 
vigência da Lei n. 11.313 de 28 de junho de 2006, e assim se definindo que 
são infrações penais de menor potencial ofensivo, passíveis de registro por Ter
mo Circunstanciado, as contravenções penais e os crimes a que a Lei comine 
pena máxima não superior a 02 (dois) anos ou multa; o segundo foi comple
tamente afastado pela decisão irrecorrível do Supremo Tribunal Federal, 
que assentou ser ato típico da polícia ostensiva de preservação da ordem 
pública, de que trata o parágrafo 5º, do artigo 144, no exercício da compe
tência própria da Polícia Militar, a lavratura de Termos Circunstanciados. 

A "eficiência", vocábulo antes reservado à doutrina do direito adminis
trativo, passou, a partir da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 
1998, a ser princípio escrito na Constituição Federal , que deve ser interpre
tado em sintonia com o dever estatal de segurança, mesmo que relativizado, 
na medida em que sua responsabilidade é pulverizada sobre o povo . Sobre 
a co-responsabilidade individual pela própria segurança, incorretas postu
ras vêm se estabelecendo como paradigmáticas, no sentido de que haveria 
uma co-responsabilidade eqüitativa entre Estado, por seus órgãos de Segu
rança Pública, e o cidadão, sob o argumento de que aquele não teria o poder 
da onipresença. Entretanto, esse tema merece uma abordagem mais aprofun
dada. Assim é que BORGES afirma na apresentação de sua obra: 

A insegurança pública tornou-se, nos últimos tem
pos, tema de debate fora da área acadêmica, para 
ser inserida nos debates políticos, pois a popula
ção espera soluções do Estado, que tem se apre
sentado impotente diante de uma criminalidade 
cada vez mais audaciosa, que não se restringe ape
nas aos centros urbanos. O direito à segurança 
faz parte da essência do Estado Democrático de 
Direito e sua não implementação no âmbito da 
segurança da ordem pública acarreta a obriga
ção de reparação pelo Estado dos danos causa
dos pelo crime à vítima e seus familiares. 
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No campo político, é de se registrar que essa análise de oportunidade e 
conveniência da atuação da Polícia Militar já foi, durante seus prazos expe
rimentais (2001 a 2003), aferida e ao final considerada pelas Resoluções da 
Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública, valendo aqui sua 
transcrição: 

SÃO PAULO (Estado). Resolução n. 403, de 

26 de outubro de 2001. Estabelece as áreas 

piloto de atuação da Polícia Militar para ela

boração de Boletim de Oco"ência Policial Mi
litar - Termo Circunstanciado (BO!PM-TC), 

no âmbito do Estado de São Paulo. Diário 
Oficial do Estado, Poder Executivo, São Pau

lo, Seção/, v. 111, n. 204, 27 nov. 2001: "Con
siderando que a finalidade maior da distribui
ção de tarefas entre os órgãos e agentes polici

ais é a otimização do serviço prestado à popu

lação nos tennos do Programa de Integra-ção 

das Polícias"; 

SÃO PAULO (Estado). Resolução n. 229, de 
29 de maio de 2002. Pro"oga o prazo de vi
gência da Resolução SSP-403, de 26 de outu
bro de 2001. Diário Oficial do Estado, Poder 
Executivo, São Paulo, Seção /, v. 112, n. 1 O 1, 
30 maio 2002: ''Considerando que a experiên
cia piloto estabelecida pela Res. SSP 403, de 
26-10-2001, deverá ser avaliada sob os pris
mas jurídico, social e estatístico, verificando
se o atendimento oferecido à população, bem 
como a atuação junto aos órgaõs públicos en
volvidos"; 

SÃO PAULO (Estado). Resolução n. 517, de 

25 de novembro de 2002. Pro"oga o prazo de 
vigência da Resolução SSP-229, de 29 de maio 
de 2002. Diário Oficial do Estado, Poder Exe-
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cutivo, São Paulo, Seção I, v. 112, n. 226, 27 
nov. 2002: "Considerando que a experiência 
piloto estabelecida pela Res. SSP-403, de 26/ 
10/2001, cujo prazo de vigência foi pro"oga
do pela Res. SSP-229, de 29/05/2002, tem aten
dido o interesse público, oferecendo ao cida
dão pronto atendimento quando da oco"ên
cia de infrações de menor potencial ofensivo"; 

SÃO PAULO (Estado). Resolução n. 329, de 
25 de setembro de 2003. Estabelece as áreas 
de atuação da Polícia Militar para elaboração 
de Boletim de Oco"ência Policial Militar - Ter
mo Circunstanciado (BOIPM-TC), no âmbi
to do Estado de São Paulo. Diário Oficial do 
Estado, Poder Executivo, São Paulo: "Consi
derando que a sistemática de atuação da Polí
cia Militar na elaboração de Termos Circuns
tanciados atende o interesse público das co
munidades onde foi implantado ao oferecer 
pronto atendimento para o cidadão, quando 
da ocorrência de infrações penais de menor 
potencial ofensivo". 

Resta investigar, sob o olhar estratégico de gestão de segurança pública, 
a conveniência de manutenção e de expansão da sistemática para outras 
circunscrições policiais, mesmo por uma questão de lógica, uma vez que o 
método experimental utilizado para responder às demandas de otimização 
dos recursos e serviços públicos com a máxima eficiência, eficácia e efeti
vidade foi vivenciado por Unidades Policiais Militares da capital e do interi
or do Estado e perdura até hoje. 

Um problema conexo é a evasão de casos criminais ao crivo do Poder Ju
diciário, apontado pelo Juiz de Direito Emfüo Migliano Neto nos autos do Pro
cesso CG 851/2000, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São 
Paulo, revelando que a partir do momento em que, na comarca de São José 
do Rio Preto, a Polícia Militar passou a encaminhar diretamente aos magis
trados os Termos Circunstanciados que elaborava, houve uma maior de-

Revista A FORÇA POLICIAL São Paulo - nº 58 - abr/mai/jun 2008 48 



manda de feitos a serem apreciados que, até então não lhe chegava às mãos: 

Este juiz tem observado que a prestação 
jurisdicional, envolvendo casos do Juizado 
Especial Criminal (JECrim), ora iniciados por 
Termos Circunstanciados elaborados pela Po
lícia Militar, tem-se revelado meio eficaz da pre
sença do Estado-Juiz na solução de conflitos 
entre os jurisdicionados, que até então, por fa
tores diversos, não chegavam ao conhecimen

to das autoridades constituídas, o que se pode 
constatar na análise dos dados estatísticos em 
item próprio a seguir apontados. 

Um outro ponto que merece ser encarado é o do comprometimento da 
força de trabalho com esse novo padrão de trabalho. Essa observação foi 
documentada em janeiro de 2002, pelo então Chefe Interino da 1 ª Seção do 
Estado-Maior da Polícia Militar, após percorrer em visita técnica as Unida
des da capital envolvidas na experiência piloto propiciada pela Resolução 
SSP-403/2001 e, no interior do Estado, o 17º Batalhão de Polícia Militar, 
sediado em São José do Rio Preto, merecendo destaque alguns pontos de 
suas considerações: 

[ ... J no 2º e 29º BPMIM a insuficiência de 
material não é fator de desestímulo, mas afeta 
o melhor desempenho das OPM na elaboração 
de TC. Observa-se, também, que não são pou
cos os PM que não têm consciência do alcan
ce e da importância dessa nova sistemática, 
não conseguindo enxergar o interesse estratégi

co dessa experiência para eles próprios, {. .. J no 

15º e 31º BPM/M, [. .. ] oco"e o mesmo proble
ma de falta de consciência. [. .. ] no 17º BPM/I: 
{. .. ] Desde o Cmt Pol Int-5 aos Sd PM mais 
modernos do 17º BPM/I, observa-se pleno co
nhecimento e importância do Projeto. [ ... ] to
dos estão engajados e desejosos que a nova sis-
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3. OBJETIVOS 

temática se perpetue. (OFÍCIO Nº PMJ-08/02/ 
02, de 28 de janeiro de 2002, dirigido ao Sr. 
Subchefe do Estado-Maior da PMESP). 

O objetivo desta pesquisa foi demonstrar que, no universo de atendimen
tos prestados pela Polícia Militar ao cidadão, é considerável o número de ocor
rências policiais geradas por infrações penais, dentre as quais se verifica ex
pressiva a proporção daquelas de menor potencial ofensivo comparativamente 
com aquelas de competência do juízo comum ou da infância e juventude. 

Desta observação, busca-se avaliar se seria conveniente priorizar a ado
ção de políticas dirigidas à expansão do experimento vivido pelas Unidades
Piloto para outras circunscrições policiais. 

4. METODOLOGIA E RESULTADOS OBTIDOS 
4.1. O Porquê da Delimitação da Pesquisa no Universo do 17º Batalhão de 
Polícia Militar do Interior 

Foi tomado como universo sob pesquisa o município de São José do Rio 
Preto, atendido pelas circunscrições policiais das 1 ª, 3ª e 4ª Companhias de 
Polícia Militar e Companhia de Força Tática do 17º Batalhão de Polícia Militar 
do Interior (17º BPM/I) e 1 ª Companhia de Polícia Militar e Companhia de 
Força Tática do 52º Batalhão de Polícia Militar do Interior (52º BPM/I). 

Desconsideramos o universo de atuação das demais Unidades Policiais Mili
tares atingidas pela Resolução SSP 329, posto que os resultados não lhes 
conferem exemplaridade 

13 
para uma abordagem científica, conforme demons

tra, na página seguinte, o Gráfico 1. 
Reforçando a justificativa da opção metodológica da pesquisa, os mesmos 

dados são agora apresentados no Gráfico 2 com valores percentuais compara-

13
"Referenciais comparativos adequados - indicadores, práticas ou resultados desenvolvidos ou alcançados 

por organização pública ou privada, que possam ser usados para fins de comparação ou "benchmarking". 
Esses referenciais pertinentes podem ser obtidos junto a organizações congêneres, que exercem funções 
correlatas em outras do país ou em outros países ou ainda, junto a organizações que atuam em 
setores diferentes mas que mantém processos com características convergentes". (Brasil. Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Gestão. Avaliação Continuada da Gestão Pública: 
Repertório I Secretaria de Gestão. Brasília: MP, SEGES, 2004. 112 p ). 
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tivas entre aqueles uni
versos. 

O Gráfico 3 demons
tra essa evolução sob a óti
ca temporal, gerando um 
total de 72.061registros 
no período de 1 de dezem
bro de 2001 a 30 de abril 
de 2007. 

Deve-se destacar, pa
ra uma análise qualitativa 
dos dados apresentados 
no Gráfico 3, que, en
quanto o Comando de Po
liciamento do Interior 5 
contou exclusivamente 
com o 17º Batalhão de Po
lícia Militar do Interior 
para produção de regis
tros de Termos Circuns
tanciados, no Comando 
de Polícia Ambiental eles 

resultaram do trabalho de 
seus 4 Batalhões de Polí
cia Ambiental distribuí

GRÁFICO 1 
Compatwt!Yo .,1trw III Lfnid:inlH MrtotiadH aorqiRro d• TH111011Cire1m1tanci11do. 111• Ocorriffcl& 

.,._1., Roso!uç.i,,;, 5SP-l:tl, "'Q p111íc,d11 4• ffl-tw-u d" 2001 • 11b,il 6oo 2QOli 

DmbiçíDpmril.mlcb~dlTsnmGcuwtambdiCbmntiasáe•Unli:a~ 
uaizw:lal:pilafmcl.çií,SEP321D,l'l)p!licd:,,dtcimrin,dtmiamri ctt:ms. 

Y/1 ...... 

"" 

dos no Estado; de igual forma, o Comando de Policiamento Rodoviário 
totaliza a produção de seus 4 Batalhões; o Comando de Policiamento Me
tropolitano contou com o trabalho de 7 de suas Unidades (2º, 15º, 28º, 29º, 
31º, 35º e 39º BPM/M). 

4.2 Análise Atual dos Registros Criminais Comparativos. 
Buscando demonstrar que é expressiva a proporção de ocorrência de 

infrações penais de menor potencial ofensivo em face de outras, foi tomado 
como base temporal de pesquisa o período de 1 de janeiro de 2006 a 31 de 
dezembro de 2007. 

A base de dados pesquisada foi o Quadro Mensal de Ocorrências (QMO), 
ferramenta de controle estatístico estabelecida em 1994 na Polícia Militar 
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GRÁFIC03 
EVOLUÇÃO DOS REGISTROS REALIZADOS PELAS UNIOAOES ABRANGIDAS 

PELA RESOLUÇÃO SSP 32~. NO PERIOOO OE llt OE DEZEMBRO OE 1001A JO 
OE ABRIL DE 2D07 

do Estado de São Paulo por força 
da Diretriz nº DIPLAN-012/02/94, 
sobre o qual se consolidam diaria
mente não só os atendimentos poli
ciais, sejam eles de natureza crimi
nal, de polícia de preservação da or
dem pública, como também os re
sultados das ações de polícia, locais 
e horários de freqüência, pessoas 
envolvidas como vítimas ou autores 

de delitos distribuídas por faixa etária, quantidades de armas e drogas apre
endidas, ocorrências em estabelecimentos prisionais, distritos policiais e 
cadeias públicas e ocorrências de aUXI1io ao público. 

O Gráfico 4 apresenta a distribuição de um total de 40.987 ocorrências 
criminais registradas no município de São José do Rio Preto nos anos de 
2006 e 2007, um subtotal 
de 5.563 destas não eram pas
síveis de registro por Termo 
Circunstanciado de Ocor
rência ao lado de 25.424 in
frações penais de menor po
tencial ofensivo. 

A legenda mostra na ca
tegoria denominada "INF. 
PENAIS OUTRAS", as in

GRAFIC0-4 
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frações penais de maior potencial ofensivo de competência do juízo comum 
ou atos infracionais de competência do Juízo da Infância e da Juventude. 

Na subcategoria "Pessoa" foram tabulados os crimes de aborto (Artigos 
124 a 127 do Código Penal), Abandono de Incapaz (Artigos 133 e 134 do 
Código Penal), Seqüestro ou Cárcere Privado (Artigo 148 do Código Pe
nal), "Racismo" (Injúria Racial: Artigo 140, § 3º do Código Penal) e outros 
( outros crimes contra a pessoa, excluídas as formas de homicídio, culposo 
ou doloso, tentado ou consumado, inclusive o disposto no artigo 302 do 
Código de Trânsito Brasileiro). 

Na subcategoria "Patrimônio" se acham os crimes de Extorsão (Artigo 
158 do Código Penal), Apropriação Indébita (Artigo 168 do Código Penal), 
Estelionato (Artigo 171 do Código Penal), Receptação (Artigo 180 do Có-
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digo Penal), Latrocínio (Artigo 157, § 3º, parte final, do Código Penal), 
Extorsão mediante Seqüestro (Artigo 159 do Código Penal) e outros crimes 
patrimoniais. 

Na subcategoria "Costumes" vêem-se o Estupro tentado (Artigo 213, 
e.e. Artigo 14, II, do Código Penal) e consumado (Artigo 213 do Código 
Penal), Atentado Violento ao Pudor (Artigo 214 do Código Penal), 
Corrupção de Menores (Artigo 218 do Código Penal) e outros crimes con
tra os costumes (Título VI, Parte Especial, Código Penal). 

Na subcategoria "Administração Pública" são tabulados os crimes de 
Concussão (Artigo 316 do Código Penal), Corrupção Ativa (Artigo 333 do 
Código Penal), Corrupção Passiva (Artigo 317 do Código Penal), Resistên
cia (Artigo 329 do Código Penal), Contrabando ou Descaminho (Artigo 
334 do Código Penal) e outras. 

Foram agregados em tabulação própria, dando-se tratamento diferencia
do às formas variadas de "Homicídio" (Homicídio Simples, artigo 121, 
"caput", do Código Penal; Homicídio Qualificado, artigo 121, § 2º, do Có
digo Penal; e Homicídio Culposo, artigo 121, §§ 3º e 4º, do Código Penal, 
inclusive o Homicídio Praticado na Direção de Veículo Automotor, artigo 
302 do Código de Trânsito Brasileiro). 

Semelhantemente, o "Furto" e o "Roubo" mereceram tabulação em des
taque, distinta daqueles delitos tabulados na subcategoria dos crimes contra 
o patrimônio, em razão da expressividade do número de ocorrências. Nos 
valores foram consideradas todas as modalidades de furto, privilegiado, sim
ples e qualificado; os registros de roubo representam todas as suas espécies, 
simples, qualificado, próprio e impróprio. 

Na subcategoria "Estatuto do Desarmamento", estão consolidadas as ocor
rências de Porte Ilegal de Armas e Disparo de Arma, tipificadas respectiva
mente nos artigos 14 ou 16 e 15 da Lei n. 10.826, de 22 de dezembro de 2003 
(Estatuto do Desarmamento); não estão aqui considerados os casos de Por
te Ilegal de Arma Branca (Artigo 19 da Lei das Contravenções Penais). 

Foram consolidados na subcategoria "Atos Infracionais", nos termos do 
disposto no artigo 103 do Estatuto da Criança e do Adolescente, as condu
tas previstas na legislação penal comum como crimes ou contravenções, 
quando o autor ou partícipe foi adolescente ou criança; destacam-se os ca
sos de homicídio tentado, consumado, simples, qualificado, doloso ou culposo, 
lesões corporais dolosas ou culposas, inclusive na direção de veículo 
automotor, latrocínio, estupro, extorsão mediante seqüestro, tráfico e porte 
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de entorpecentes, porte ilegal de arma, roubo e furto em todas as suas mo
dalidades. 

Vencida a categoria "INF. PENAIS OUTRAS", a pesquisa partiu para a 
segunda categoria alvo: "INF. PENAIS DE MENOR POTENCIAL OFEN
SIVO", assim consideradas aquelas nos termos da Lei n. 9.099/95, com as 
alterações da Lei n. 11.313/06, de competência do Juizado Especial Crimi
nal, passíveis de registro por Termo Circunstanciado de Ocorrência, inde
pendentemente de ter havido ou não o registro dessa forma, e qual autorida
de o tenha lavrado (Autoridade Policial Civil ou Autoridade Policial Mili
tar). 

Partiu-se dessa metodologia, sem atenção ao efetivo registro tampouco, 
quando formalizado por Termo Circunstanciado, a quem o tenha feito, pois 
o escopo não foi de auditar o trabalho deste ou daquele profissional de po
lícia, no que toca à obrigatoriedade ditada pelo artigo 69 da Lei n. 9099/95 
e, no caso de Autoridade Policial Militar, às normas internas da Corporação. 
Em sentido diverso, a pesquisa procura demonstrar a expressividade da in
cidência de infrações penais passíveis de registro por Termo Circunstancia
do, especialmente para comprovar que se trata de uma considerável gama 
de casos em que a simplicidade do registro feito no local dos fatos, por 
guarnição de policiais militares, evita a multiplicidade desnecessária de re
gistros (BOPM-TC e, simultaneamente, BO-PC e o TCO), em detrimento 
do atendimento ágil e com qualidade ao cidadão a ser jurisdicionado. 

Assim, foram catalogados na subcategoria "Pessoa" os delitos de Lesões 
Corporais (Artigo 129 do Código Penal), a Periclitação da Vida ou da Saúde 
(Artigo 132 do Código Penal), a Ameaça (Artigo 147 do Código Penal), a 
Violação de Domicílio (Artigo 151 do Código Penal) e os Maus-Tratos (Ar
tigo 136 do Código Penal). 

Na subcategoria "Patrimônio" foram contabilizados os casos de Invasão 
de Propriedade (tipificados nos artigos 161 e 162 do Código Pena) e o Dano 
Simples (Artigo 163 do Código Penal). 

Como subcategoria "Costumes" tabularam-se os casos de Ato Obsceno 
e Escrito ou Objeto Obscenos (Artigos 233 e 234 do Código Penal), a Ex
ploração de Jogo de Azar (Artigo 50 da Lei das Contravenções Penais), a 
Vadiagem (Artigo 59 da Lei das Contravenções Penais), a Mendicância (Ar
tigo 60 da Lei das Contravenções Penais), Servir Bebida a Menor ou Pessoa 
Embriagada, Alienada ou Débil Mental (Artigo 63 da Lei das Contraven
ções Penais), a Importunação Ofensiva ao Pudor (Artigo 61 da Lei das Con-
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travenções Penais) e Provocação de Tumulto (Artigo 40 da Lei das Contra
venções Penais). 

Na subcategoria "Administração Pública" estão consolidados os casos de 
Desobediência (Artigo 330 do Código Penal), o Desacato (Artigo 331 do 
Código Penal) e Abuso de Autoridade (Artigos 3º e 4º da Lei n. 4.898/65). 

Acham-se na subcategoria "Delitos de Trânsito" a Lesão Corporal Culposa 
(Artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro), a Direção não Habilitada de 
Veículo Automotor (Artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro) e a Dire
ção Perigosa (Artigo 34 da Lei das Contravenções Penais). 

Por fim, na subcategoria "Paz Pública" constam registrados os casos de 
Perturbação do Trabalho ou Sossego Alheios (Artigo 42 da Lei das Contra
venções Penais), a Conduta Inconveniente (Artigo 40 da Lei das Contra
venções Penais), a Embriaguez (Artigo 62 da Lei das Contravenções Pe
nais), as Vias de Fato (Artigo 21 da Lei das Contravenções Penais), a Rixa 
(Artigo 137 do Código Penal) e outras não especificadas, mas dessa nature
za. Observe-se que a Polícia Militar define ainda uma espécie de ocorrência 
como "desinteligência", que se verifica quando pessoas se conflitam sem 
que haja repercussão de ordem penal. 

Postos os valores absolutos no Gráfico 4, é oportuno demonstrar em 
destaque, agora não mais com o mesmo nível de detalhamento, mas com um 
enfoque comparativo, as proporções que cada universo de ocorrências ocu
pou no período analisado, recorrendo-se aos valores relativos postos no Grá
fico 5. 

O estudo demonstrou uma considerável proporção de ocorrências não 
criminais atendidas pela Polícia Militar no município de São José do Rio 
Preto nos anos de 2006 e 2007, conforme se vê no Gráfico 6, isto porquanto 
a Corporação opera na preservação da ordem pública e não somente na re
pressão criminal. 

Comparando-se os dados do Gráfico 4 com 
os do Gráfico 6, vê-se que aquele apre
sentou de um total de 40.987 ocorrên-

GR.ÃFlC05 
COIIIPMA.IIW'OPEACENTUIIL 

IIIFUÇODDEKIICJIPQTI;NCIAI.CFEN9VDõlllll'.PE-aJTRM 
"AlllmiDõ01JMffllU1DEUU, 
IIIIICIPtOQEIIOJOIICOOAIOPllliTO 

Revista A FORÇA POLICIAL São Paulo nº 58 - abr/mai/jun 2008 

GRÀFICOS 

55 



cias criminais registradas no município de São José do Rio Preto nos anos 
de 2006 e 2007, enquanto este, no mesmo período deu conta de 42.398, o 
que resulta numa diferença de 1.411 casos. A respeito dessa ínfima margem 
de 3,38% de aparente discrepância, ressalte-se, para que não se conclua 
pela incongruência e conseqüentemente pela inconsistência da base de da
dos pesquisada, que o Gráfico 6 representa ocorrências geradas, mas que, 
não necessariamente, resultaram em Boletins de Ocorrência Policial Militar 
lavrados, enquanto o Gráfico mostra casos formalmente registrados por 
boletins. 

5. HIPÓTESES OU QUESTIONAMENTOS 
5.1. No Campo Estatístico 
5.1.1. Os casos subnotificados ou dissimuladamente registrados 

Uma hipótese de caráter estatístico que deve ser considerada em razão 
da metodologia de registro adotada pela Polícia Militar, consideradas as nor
mas internas e a práxis operacional: as ocorrências registradas na categoria 
"Orientação" ( também conhecida como "Partes Orientadas"). 

Na Polícia Militar do Estado de São Paulo, as "NORMAS PARA O SIS
TEMA OPERACIONAL DE POLICIAMENTO PM" (NORSOP)

14 

regram as competências dos profissionais no exercício das funções de poli
ciamento de preservação da ordem pública. Essas normas estabelecem a 
excepcionalidade 

15 
do não despacho de patrulhas quando das solicitações 

de presença policial feitas pelos usuários, situação em que o próprio atendente 
do Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) ou do Centro de 

14
SÃO PAULO (Estado). DIRETRIZ Nº PM3-008/02/06, de 01 de agosto de 2006. Definir e normalizar 

as atividades dos Órgãos de Execução (territoriais) e, supletivamente, dos Especiais de Execução da 
Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), estabelecendo os conceitos básicos para disciplinar o 
funcionamento e operação das Unidades territoriais e das especializadas, inserindo-as num Sistema 
Operacional Único. Comandante Geral: Coronel PM Elizeu Eclair Teixeira Borges. 
15

NORSOP: 6.7.6. para prestar orientações ao solicitante, principalmente nos casos de absoluta 
impossibilidade de comparecimento imediato da guarnição ao local, os atendentes 190, com apoio do 
Supervisor, devem encaminhar a solução de ocorrências por telefone, quando isso for possível, orientando 
sobre os procedimentos a serem adotados pelos usuários, observando-se o seguinte: 6.7.6.1. as ocorrências 
passíveis de serem resolvidas pelo telefone devem constar de um rol para orientação às equipes do CAD/ 
COPOM; 6.7.6.2. se o cidadão insistir, a ligação telefônica deve ser encaminhada à Chefia do CAD/ 
COPOM, que deliberará a respeito; 6.7.6.3. nos casos de solicitação, porém, em que a Polícia Militar, pe
las circunstâncias do fato, não tenha competência para atuar ou não seja razoável o pedido, o atendimento 
da ocorrência só se dará após ciência do escalão de comando envolvido e com competência para decidir; 
6.7.6.4. nos casos resolvidos pelos próprios atendentes e/ou Supervisores, devem ser registradas todas as 
informações julgadas necessárias para o controle, planejamento e estatística da Polícia Militar. 
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Atendimento e Despacho (CAD) dá o atendimento remoto ao cidadão, 
porém não se exime de registrá-lo e lançá-lo no banco de dados. 

Uma vez designada uma patrulha para o atendimento no local do chama
do, o padrão de trabalho 

16 
estabelecido é o de registro em Boletim de Ocor

rência Policial Milita/
7

, sendo dispensável unicamente nas hipóteses de não 
ter sido constatada qualquer perturbação da ordem pública ou se ela não 
mais ocorria quando da chegada da patrulha no local

18
, duplicidade de cha-

19 20 • 
mado ou trote com despacho de patrulha , quando o endereço mformado 
.e • • 

21 d íl" "bl" 22 1 1or mextstente , nos casos e mero aUXI 10 ao pu 1co , gera mente em ca-
ráter assistencial, e outros 

23
, quando o registro será feito no chamado Rela-

16
NORSOP: 6.8.4.·deve ser alvo de registro em BO/PM-TC todo e qualquer atendimento de ocorrência 

envolvendo infração penal ou dano patrimonial, ou, ainda, aquelas que envolvam constatação para 
p,reservação de direitos; 
7
0 BO/PM-TC é o formulário destinado ao registro de dados acerca de ocorrência, qualquer que seja a 

natureza do atendimento de ocorrência, atendida pela Polícia Militar ( envolvendo infração penal ou 
dano patrimonial, ou, ainda, aquelas que envolvam constatação para preservação de direitos) que serve 
de fonte para estudos técnicos e estatísticos, controle, planejamento operacional e registro público 
imediato das circunstâncias, causas e conseqüências das ocorrências. 
18

NORSOP: 6.8.5. dispensável a elaboração do BO/PM-TC ( exceto nas ocorrências de trânsito e de 
preservação de direitos}, quando a ocorrência tiver os seguintes resultados: [ ... ] 6.8.5.2. Sem intervenção: 
a guarnição, após chegar ao local, não atua por ser desnecessária sua intervenção. Neste caso incluem-se 
os resultados "NADA MAIS HAVIA'' e "NADA CONSTATADO"; 
19

NORS0P: 6.8.5. é dispensável a elaboração do BO/PM-TC (exceto nas ocorrências de trânsito e de 
preservação de direitos), quando a ocorrência tiver os seguintes resultados: [ ... ] 6.8.5.3. Duplicidade de 
Chamada: quando constatado o duplo despacho de viatura para uma mesma ocorrência e é cancelado 
um deles. 
20

NORSOP: 6.8.5. é dispensável a elaboração do BO/PM-TC (exceto nas ocorrências de trânsito e de 
preservação de direitos), quando a ocorrência tiver os seguintes resultados: [ ... ] 6.8.5.5. Trote com 
Despacho: chegando ao local dos fatos, a guarnição verifica que ninguém solicitou a Polícia Militar e o 
fato noticiado não existe. Nestes casos o CAD/COPOM deve empenhar-se em tentar localizar o solicitante, 
confirmando-se o trote ou não. 
21

NORSOP: 6.8.5. é dispensável a elaboração do BO/PM-TC (exceto nas ocorrências de trânsito e de 
preservação de direitos}, quando a ocorrência tiver os seguintes resultados: [ ... ] 6.8.5.4. Endereço 
Inexistente: quando a guarnição não localiza o endereço fornecido pelo solicitante, nem a este; 
22

NORSOP: 6.8.5. é dispensável a elaboração do BO/PM-TC (exceto nas ocorrências de trânsito e de 
preservação de direitos), quando a ocorrência tiver os seguintes resultados: 6.8.5.7. Condução a PS ou 
Hospital: quando, não havendo indício de infração penal, a guarnição somente efetuou auxílio ao 

g~~~~OP: 6.8.5. é dispensável a elaboração do BO/PM-TC (exceto nas ocorrências de trânsito e de 
preservação de direitos}, quando a ocorrência tiver os seguintes resultados: 6.8.5.1. Ocorrência sem in
fração penal: é a ocorrência em que não há indícios de infração penal e os patrulheiros, com sua atuação, 
foram capazes de solucionar satisfatoriamente o caso;[ ... ] 6.8.5.6. Encaminhamento de Pessoas ou Da
dos: quando a guarnição apenas encaminhou dados ao DP, em não havendo infração penal;[ ... ] 6.8.5.8. 
Condução a outros órgãos públicos: quando, não havendo indício de infração penal, a guarnição apenas 
encaminha pessoas a outros órgãos públicos (Polícia Federal, Juizados, Órgãos Assistenciais etc.). 
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tório de Serviço Operacionai24. 
Todavia, em pesquisa realizada no município de São José do Rio Preto, no 

período de 01 de janeiro a 30 de novembro de 1999, pôde-se demonstrar pela 
evolução de registros de "Orientação" o descompasso entre as normas e a práxis. 

O Gráfico 7 mostra a vertiginosa queda de registros finalizados no extin
to "Relatório de Serviço Motorizado" - RSM (hoje Relatório de Serviço 
Operacional - RSO), sob a forma de "Orientação", sem lavratura de Bole

1: 
m 
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tins de Ocorrência, a partir do mês de abril. 
De uma média de 452 registros no período de 
janeiro a maio inclusive, no período seguinte 
de junho a novembro registrou-se uma queda 
para o patamar médio de 44,66 ao mês, re
presentando 87,34% de redução ou, se anali
sado do ângulo oposto, de registros no perío
do anterior não feitos. 

ll:8fl 

A causa dessa mudança comportamental 
se deve ao fato de que a partir do mês de junho daquele ano, um projeto 
experimental inaugurado no 17º Batalhão de Polícia Militar do Interior 

25
, 

posto em execução entre os meses de junho a novembro, exclusivamente no 
município de São José do Rio Preto, estabelecia que as patrulhas, após o 
atendimento dos casos criminais, não mais deveriam conduzir os dados das 
ocorrências às respectivas Delegacias de Polícia ou ao Plantão Policial, sal
vo nas hipóteses de condução de pessoas presas em flagrante delito ou por 
força de mandados judiciais, e adolescentes apreendidos em flagrante ato 
infracional. Estabelecia-se que os patrulheiros registrariam as ocorrências 
nos Boletins de Ocorrência e destes, pelas vias administrativas, seriam ex
traídas cópias reprográficas que eram enviadas à Polícia Civil. 

24
NORS0P: 6.8.6. em todos os casos relacionados no subitem "6.8.5." acima e em suas divisões, o 

devido registro deve ser feito no Relatório de Serviço Operacional (RSO); 6.9.1. o RSO é destinado ao 
registro dos dados que não constarem dos demais documentos oficiais ou forem coletados eletronicamente; 
6.9.2. é aplicável a todos os tipos de policiamento, seja motorizado ou a pé; 6.9.3. deve ser preenchido 
por turno de serviço, pelo encarregado ou superior, quando em ação policial em grupo, ou pelo policial 
militar que tenha atuado isoladamente. 
25

SÃO PAULO (Estado). Polícia Militar do Estado de São Paulo. 17º Batalhão de Polícia Militar do In
terior. NOTA DE INSTRUÇÃO Nº 17BPMI-004/30/99, de 24 de junho de 1999. Estabelece pro
cedimentos a serem adotados no atendimento de ocorrências policiais e deliberação quanto à forma de 
comunicação de ilícitos penais comuns à Polícia Judiciária. Comandante: Tenente-coronel PM Maurí
cio Henrique Canova Cardoso. 
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Desonerados os patrulheiros das idas, vindas e pem1anência nas Unida
des da Polícia Civil em busca de registro do Boletim de Ocorrência Policial 
Civil, e conscientizados de que seus registros policiais militares seriam a única 
materialização da "notitia criminis", reduziram-se as taxas de subnoti-ficação 
dissimulada na forma de "Orientação", maximizou-se a permanência das 
patrulhas nas ruas e aprimorou-se o nível de qualificação da força de trabalho. 

5.1.2. O desvio estatístico na classificação da ocorrência como "Desinte
ligência" 

Os casos tabulados como "Desinteligência" ( código C-04) são um tor
mento para uma análise estatística quantitativa e qualitativa; neles podem 
estar ocultas toda sorte de crimes, contravenções penais, ilícitos civis e até 
administrativos ligados à intolerância. Não é difícil então percerber que ca
sos de lesões corporais leves, vias de fato, rixa, injúria, injúria qualificada, 
calúnia, difamação etc., podem se perder em meio à outras formas de into
lerância atendidas e pacificadas pela Polícia Militar sem a condução às De
legacias de Polícia ou o registro por BO-PM ou Termo Circunstanciado. 

Nesses casos, a opção pelo registro em BO-PM, na práxis policial, fica 
totalmente dependente, num primeiro plano, da exigência das partes envol
vidas e, por derradeiro, da decisão do encarregado da patrulha. 

No período de 01 de janeiro de 2006 a 31 de dezembro de 2007, no 
município de São José do Rio Preto, 513 casos registrados dessa forma. 

5.2. Hipóteses no Campo da Formação Doutrinária 
Do ponto de vista de unidade de doutrina também se levantam alguns 

questionamentos que põem em dúvida a conveniência da atuação da Polícia 
Militar na lavratura, e encaminhamento ao Poder Judiciário, sem a inter
mediação da Polícia Civil, de Termos Circunstanciados a partir do atendi
mento e registro de infrações penais de menor potencial ofensivo. 

São a seguir elencados os mais incidentes, a vista das experiências vividas 
por este pesquisador em aproximados 7 anos de estudos e palestras proferi
das no Estado de São Paulo e outros da federação

26
: 1. a agregação de atri-

26
"Violência Urbana" (Palestrante), UNESP - Campus de S.J.Rio Preto, 25.08.99; '~ limitação dopo

der do estado diante dos princípios de direitos humanos" (Organizador e Palestrante), Centro Uni
versitário de Rio Preto, São José do Rio Preto - S.P., 14, 15 e 16.09.99; "Os Conselhos Comunitários 
como propulsores de reformas legais e sociais" (Palestrante), Secretaria de Estado dos Negócios da 
Segurança Pública, Sta. Fé do Sul - S.P., 24.09.99; "Simpósio de Pesquisa UNIRP", "Direito Processual 
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buições sem a contrapartida remuneratória; 2. o desvio da finalidade pre
ventiva para uma atividade "cartorial"; 3. a concepção de que a condução 
coercitiva representaria uma pronta resposta legal ao delinqüente; 4. a ab
soluta aversão ao modelo dos Juizados Especiais; 5. a crença de que tal 
tema não tem natureza "operacional", mas burocrática; e, até mesmo, pas-

Penal e Administrativo" (Expositor), Centro Universitário de Rio Preto, São José do Rio Preto - S.P., 
05, 06 e 07.10.99; "Direito Processual Penal aplicado à maximização das atividades policiais" (Palestrante), 
Estado Maior da Polícia Militar, São Paulo - S.P., 17.09.1999; "3ª Jornada Criminal" (Debatedor), Di
retório Acadêmico 1 º de Outubro, São José do Rio Preto S.P., 01 e 02.06.2000; "Integração das 
medidas de polícia administrativa às de polícia judiciária" (Palestrante), Faculdade de Tecnologia de São 
Paulo, São Paulo - S.P., 13.06.2000; "Aspectos relevantes do abuso de autoridade no estado democrático 
de direito" (Palestrante), Comando de Policiamento do Interior e Centro Universitário de Rio Preto 
(UNIRP), São José do Rio Preto - S.P., 15.08.2000; "Semana de incentivo científico e cultural", 
''Abuso de Autoridade" (Palestrante), Centro Universitário de Rio Preto, São José do Rio Preto - S.P., 
02 a 06.11.2000; "Juizados Especiais Criminais e Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública" 
(Palestrante), Comando do 25º Batalhão de Polícia Militar do Interior, Dracena - S.P., 26.11.2001; 
"Direito pré-processual penal aplicado aos JECRIMs" (Palestrante), Academia de Polícia Militar do 
Barro Branco, São Paulo - S.P., 04.12.2001; "Teoria e prática pré-processual dos JECRIMs" (Palestrante), 
Seminário Regional de Atualização Técnica - Termo Circunstanciado", Comando de Policiamento da 
Região de Campinas, Centro de Convenções do Grande Hotel São Pedro, Águas de São Pedro - S.P., 
03.05.2002; "Mini-curso: teoria e prática pré-processual dos Juizados Especiais Criminais" (Palestrante 
e Coordenador), Comando de Policiamento da Região de Bauru, Bauru - S.P., 26.08.2002; "Mini
curso: aspectos teóricos e práticos dos Juizados Especiais Criminais" (Palestrante e Coordenador), 
Comando de Policiamento Rodoviário do Estado de São Paulo, São Paulo - S.P., 27 e 28.08.2002; 
"Violência Urbana e Justiça Criminal", Palestra: "Juizados Especiais Criminais: da teoria à prática um 
novo modelo de Justiça" (Palestrante e Coordenador), Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP), 
São José do Rio Preto S.P., 19.05.2003; "4º Seminário de Direito Penal", Palestra: "O Juizado 
Especial Criminal e a fase pré-processual" (Palestrante), Faculdades Integradas Claretianas e Instituto 
Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM), Rio Claro - S.P., 29.04.2003; "Termo Circunstanciado -
A visão do Judiciário" (Palestrante), Academia de Polícia Militar do Barro Branco, São Paulo S.P., 
06.08.2003; "1 Congresso de Polícia Preventiva e prevenção criminal". Pales-trante: Teoria e prática 
pré-processual nos JECRIM Universidade Estadual Paulista (UNESP - Botucatu), 24.04.2004; O 
microssistema do Juizado Especial Criminal (Palestrante), Centro Universitário Anhan-guera (UNIFIAN), 
Leme S.P., 09 de agosto de 2004; O microssistema do Juizado Especial Criminal (Palestrante), 
Universidade Paulista (UNIP), Sorocaba S.P., 21 de setembro de 2004; ''A Polícia Mi-litar e os 
Juizados Especiais Criminais", Centro de Aperfeiçoamento e Estudos Superiores, 2005; ''A la-vratura 
de Termos Circunstanciados de Ocorrência pela Polícia Militar". Comando de Policiamento da Região 
de São José dos Campos, novembro de 2005; Programa na Rede Cidade (difusão regional em 2006); ''A 
evolução legislativa no campo de atuação dos Juizados Especiais Criminais Lei Maria da Pe-nha e Lei 
de Drogas", Centro Universitário do Norte Paulista (UNORP), setembro de 2006; "Juizados Especiais 
Criminais", FIESP-SJRio Preto, outubro de 2006; "II Encontro dos Oficiais da Polícia Mili-tar do 
Estado de Santa Catarina", Palestra "Ciclo Completo de Polícia - a lavratura de termos circuns
tanciados pelas Polícias Militares", Congresso Florianópolis - SC maio de 2007; IV Encontro Nacional 
das Entidades de Oficiais Militares Estaduais - Congresso em Aracaju SE, Palestra: ''A atuação das 
Polícias Militares no registro de infrações penais de menor potencial ofensivo", julho de 2007; Instituto 
Americano dos Chefes de Polícia (IACP) Conselho Nacional dos Cómandantes-Gerais (CNCG) -
Palestra: "Uma proposta Estratégica de Ciclo Completo de Polícia A lavratura de Termos Circuns
tanciados pelas Polícias Militares, aspetos políticos, jurídicos e operacionais". Congresso Rio de Janeiro 
- RJ, 11 de setembro de 2007; Palestra ''A evolução legislativa no campo de atuação dos juizados 
especiais criminais", Semana Jurídica do Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP), outubro de 2007. 

Revista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 58 - abr/mai/jun 2008 60 

• 
.. 



I• 

1,. 

,., 

1· 

,, 

I• 

, .• 

mem, 6. o hipotético despreparo da força de trabalho na lida de questões de 
ordem jurídica. 

São hipóteses tímidas, que não suportam qualquer argumento mais forte, 
senão vejamos: 

5.2.1. A agregação de atribuições sem a contrapartida remuneratória 
Em todas as Polícias Militares do país, de uma forma mais ou menos 

elaborada, encerrado um atendimento ele é registrado formalmente; ora, o 
Termo Circunstanciado de Ocorrência é, por excelência e expressa disposi
ção legal (Art. 69, da Lei dos Juizados Especiais), um registro simplificado; 
nem se diga que a tipificação legal inicialmente atribuída pelo policial teria o 
condão de vincular a capitulação mais tarde dada pelo Ministério Público, 
esta que, por sua vez, também não baliza cegamente o "decisum" do Magis
trado. Assim, nas remotas hipóteses de uma equivocada tipificação, o sim
ples fato de todos os registros serem imediatamente encaminhados ao Juizado 
Especial Criminal é o suficiente para eventuais correções, afinal de contas à 
polícia cabe relatar fatos e ao Ministério Público "dominus litis" a tipificação 
legal para formulação da base acusatória. Afastando a remota hipótese de 
indolência do servidor (militar do Estado), sob o prisma jurídico ou admi
nistrativo, outras não merecem acolhida. 

5.2.2. O desvio da finalidade preventiva para uma atividade "cartorial" 
Teorizar que o tempo despendido no registro de uma infração penal de 

menor potencial ofensivo, na forma de Termo Circunstanciado, afasta o po
licial de sua primordial missão preventiva é outra falácia. Tais registros de
vem ser feitos no "locus delicti", no local dos fatos, mantendo-se o direto e 
pronto contato do policial com as partes envolvidas, até mesmo com o esco
po de mediação do conflito e pacificação social. Com efeito, nos parece 
inadequado, afora situações excepcionais, que as partes envolvidas no caso 
sejam cambiadas para registro num aquartelamento; o diferencial qualitati
vo agregado reside exatamente na prestação de serviço público em domicí
lio, facilitando a vida do cidadão e otimizando recursos públicos. Se este 
argumento não bastar, o que dizer do modelo convencional no qual horas 
são "perdidas" na preservação de locais de crime e nas ante-salas de delega
cias na espera de atendimento pela autoridade policial para registro de ocor
rências? 
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5.2.3. A concepção de que a condução coercitiva representaria uma pron
ta resposta legal ao delinqüente 

Na contramão do respeito à dignidade da pessoa humana e dos direitos 
fundamentais do cidadão, surgem posturas reacionárias que atacam por com
pleto a instituição dos Juizados Especiais Criminais, tomando-os por 
debilitadores do ''jus puniendi" estatal. Ora, uma visão um tanto mais prag
mática e holística de nossas normas penais e processuais daria conta de 
amesquinhar tal tese. Não foi a Lei dos Juizados Especiais que criou as 
penas restritivas de direitos em substituição às "severas" penas privativas de 
liberdade, mas sim a reforma penal de 1984, posta pela Lei nº 7.209/84, e 
em 1998 flexibilizada ainda mais pela Lei nº 9.714, que, em apertada síntese 
afastou a pena corporal àquele condenado a até 4 anos de reclusão ou de
tenção e, a qualquer pena, se o crime for culposo ( cf. art. 44, CP), seguindo 
uma tendência mundiai27. Também não foi a Lei nº 9.099/95 que criou a 
figura da liberdade provisória, já prevista no Código de Processo Penal de 
1941 (art. 321 e seguintes) e exaltada à categoria de direito fundamental 
pela Constituição Cidadã (art. 5º, LXVI). 

5.2.4. A absoluta aversão ao modelo jurisdicional dos Juizados Especiais 
Pensam alguns, e até mesmo notáveis da comunidade jurídica28 e políti

ca29, que os Juizados banalizam o crime com transações penais consistentes 
em "cestas-básicas". Data maxima venia, respeitado o livre convencimento 

27Em 14 de dezembro de 1990, reunida em Assembléia Geral, a Organização das Nações Unidas aprovou 
a Resolução nº 45/110, que estabeleceu as Regras Mínimas das Nações Unidas para Elaboração de 
Medidas Não Privativas de Liberdade, "Regras de Tóquio". 
28"0 grau de ineficácia da referida lei revela o paradoxo do Estado romper com a clássica dicotomia 
público/privado, de forma a dar visibilidade a violações que ocorrem no domínio privado, para, então, 
devolvê-las a este mesmo domínio, sob o manto da banalização, em que o agressor é condenado a pagar 
à vítima uma cesta básica ou meio fogão ou meia geladeira. [ ... ] Os casos de violência contra a mulher são 
vistos como meras querelas domésticas, ora como reflexo do ato de vingança ou implicância da vítima, 
ora decorrentes da culpabilidade da própria vítima, no perverso jogo de que a mulher teria merecido, por 
seu comportamento, a resposta violenta." (Parecer de Flávia Piovesan, incorporado ao Relatório da 
Deputada Jandira Feghali sobre o Projeto de Lei nº Projeto de Lei nº 4.559 de 2004 que deu origem à 
Lei nº 11.340/06 - "Lei Maria da Penha - "). 
29.'Ao analisarmos dez anos de atuação dos Juizados Especiais vemos que os resultados reforçam a 
impunidade, permitindo a reincidência e agravamento do ato violento - 90% dos casos são arquivados 
ou levados a transação penal. [ ... ] Por estas razões apresentamos um substitutivo ao PL nº 4.559/04, 
com as seguintes alternativas: - Retirada dos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher da 
abrangência da Lei nº 9.099/95 (arts. 48 e 49)" (Relatório da Deputada Jandira Feghali sobre o Projeto 
de Lei nº Projeto de Lei nº 4.559 de 2004 que deu origem à Lei nº 11.340/06 - "Lei Maria da Penha"). 
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dos Magistrados e a carga de trabalho que lhes é imposta, tal qual ao Parquet, 
a distribuição de justiça "a granel", as Atas de Audiência já formatadas, a 
ausência do representante do Ministério Público nas Audiências Prelimina
res é que levam à "indústria das cestas básicas"

30 
que tanto depõe contra a 

forma de justiça terapêutica dos Juizados Especiais. No meio policial-mili
tar não faltam aqueles que rejeitam a idéia de se encerrar uma ocorrência 
policial no local dos fatos, através de um Termo Circunstanciado de Ocor
rência, crendo que a condução coercitiva de pessoas já corresponda a uma 
pronta resposta à sociedade que, por via oblíqua, prestigia a autoridade da 
polícia; ora, se em casos de crimes apenados com detenção 

31
, nas raras situ

ações em que a autoridade policial ratifica a prisão feita por guarnições 
policiais-militares e, além do Boletim de Ocorrência, decide autuar em fla
grante delito o infrator, este é posto em liberdade mediante pagamento de 
fiança, deixando a Unidade Policial antes mesmo dos policiais condutores, 
quanto mais nos casos de infrações de menor potencial ofensivo em que a lei 
proíbe o arbitramento e cobrança de fiança. 

5.2.5. A crença de que tal tema não tem natureza "operacional", mas bu
rocrática 

Têm alguns ainda por verdade que a atividade policial deva ser eminente
mente "operacional" e, a partir já dessa premissa falsa, o sofisma resultante 
é que a lavratura de Termos Circunstanciados se aparente à produção buro
crática. Ledo engano; esquecem que não é nada incomum, para não dizer 
extremamente freqüente, que o fator mais incidente em prejuízo à atividade 
operacional, mormente a de caráter preventivo, reside em que, pelo país 
todo, faltam Delegacias de Polícia que funcionem em regime de plantão 
diuturno e, assim, nos escassos plantões existentes se enfileiram viaturas e 
policiais militares que deixam sua função operacional para conduzir casos 
ao conhecimento e registro nas unidades das Polícias Civis, deixando a soci
edade à própria mercê. 

Estudos feitos pela Polícia Militar, no ano de 2005, demonstraram que, 

30
Deputado Estadual Romeu Tuma - PPS, 08 de outubro de 2003, 117ª Sessão Ordinária da Assembléia 

Legislativa do Estado de São Paulo. 
31 

CPP Art. 322 - A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração punida 
com detenção ou prisão simples. 
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de todas as Delegacias de Polícia do Estado de São Paulo ( eram 1.507), 
74.98% delas não atendiam em regime de plantão diuturno; no interior do 
Estado, esse percentual se elevava ao patamar de 79.71 %. Uma análise ob
jetiva leva à conclusão de que as ocorrências atendidas, se obrigatória a 
condução das pessoas envolvidas à delegacia de plantão, vem implicando 
deslocamentos muitas vezes até para outros municípios, em detrimento do 
cidadão, dos recursos públicos, enfim, da razoabilidade; podemos inferir 
que essa seja, senão a causa primária, ao menos uma das maiores, das eleva
das taxas de subnotificação criminal. Pesquisa realizada pelo IBOPE, 
publicada pelo "O ESTADO DE S. PAULO", na terça-feira, 29 de agosto 
de 2006, onde se vê que, aqui, o índice dos que preferem não procurar a 
ajuda da polícia chega a 31 %, contra 62% dos que registraram a ocorrência. 

O próprio estudioso do assunto, Túlio Khan, atual Coordenador de Aná
lise e Planejamento de nossa Secretaria de Segurança Pública, ex-diretor do 
Departamento Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça no 
governo Fernando Henrique Cardoso e Coordenador de pesquisa do Insti
tuto Latino-Americano das Nações Unidas para Prevenção do Delito e Tra
tamento dos Delinqüentes, no FÓRUM DE DEBATES - Criminalidade, 
Violência e Segurança Pública no Brasil: Uma Discussão sobre as Bases de 
Dados e Questões Metodológicas, realizado em 2000 no Rio de Janeiro, 
afirmou que "os dados oficiais baseados nos boletins de ocorrência apresen
tam uma subnotificação da ordem de 2/3, maior ou menor segundo o tipo de 
crime, e que isto ocorre porque muitas vítimas não se dão ao trabalho de ir 
à delegacia relatar o crime". 

Afora os casos de prisão em flagrante delito e cumprimento de manda
dos de prisão, a prática das Polícias Militares de conduzir casos atendidos 
("notitia criminis") às delegacias de polícia foge ao que dita o Código de 
Processo Penal, quando determina que a autoridade policial compareça ao 
local do crime 

32
; não há qualquer norma legal que obrigue guarnições poli

ciais-militares a essa rotina já arraigada, à exceção do que se depreende da 

32 
Art. 6º - Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá: I 

dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas, até a 
chegada dos peritos criminais. 
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Lei das Contravenções Penais
33

, mas, ainda assim, não se impõe uma comu
nicação imediata e pessoal, como leciona JESUS

34
; nem podia ser diferente, 

diante do avanço tecnológico que hoje possibilita algumas Unidades da Fe
deração criarem "Delegacias Eletrônicas" e "Boletins de Ocorrência Ele
trônicos"35, qual seria a razão jurídica ou prática de se obrigar o encaminha
mento pessoal de ocorrências às delegacias de polícia? Qual seria a ilegali
dade em se estabelecer a rotina de as próprias polícias militares registrarem 
casos atendidos através das "Delegacias Eletrônicas"? 

Essa medida extremamente simples desoneraria guarnições policiais-mi
litares de se deslocarem por longas distâncias às Unidades das Polícias Civis 
e lá permanecerem para um mero registro, maximizando-se o trabalho pre
ventivo e repressivo imediato e, ainda, otimizando-se recursos públicos. 

5.2.6. O hipotético despreparo da força de trabalho na lida de questões de 
ordem jurídica 

Relativamente ao argumento de que faltaria capacitação técnico-jurídica 
aos profissionais de polícia militar para tal tarefa, recomendamos ao leitor 
uma leitura mais profunda

36
. Talvez não haja carreira pública em que se 

invista tanto na formação da força de trabalho quanto à despendida na for
mação de policiais militares. SANTOS (2000) chega a comentar: 

Em uma de suas reuniões semestrais, em 1997, 

33 
Art. 66 - Deixar de comunicar à autoridade competente: I crime de ação pública, de que teve 

conhecimento no exercício de função pública, desde que a ação penal não dependa de representação; 
34

JESUS, D.E. Lei das Contravenções Penais Anotada. Saraiva, São Paulo: 1997, p.236-7. 
35

Ceará (http://www.delegaciaeletronica.ce.gov.br/beo/); São Paulo (http://www.ssp.sp.gov.br/bo/); Distrito 
Federal (http://www.pcdf.df.gov.br/sistemas/dp_ virtual/default.asp ); Santa Catarina (http:// 
www.policiacivil.sc.gov.br/beta/Default.asp?ver=delegaciaeletronica); Rio Grande do Sul (http:// 
www .pc.rs.gov. br/); Pernambuco (http://ww8.sds.pe.gov.br/delegaciainterativa/carregarCadastroinicial.do ); 
Amazonas (http://www.delegaciainterativa.am.gov.br/delegaciainterativa/carregarCadastro.do ); Bahia 
(http://www.ba.gov.br/ssp/DenunciaFurtoDoc.asp ); Espírito Santo (http://delegaciaonline.sesp.es.gov.br/ 
BE0201.aspx); Rio de Janeiro (http://www.delegaciavirtual.rj.gov.br/); Sergipe (http:// 
www .delegaciavirtual.se.gov. br/). 
36

Sobre o tema, vejam-se: A face oculta da Segurança Pública. Brasília: Revista Jurídica Consulex, A. 
XI, n. 259, 30 out. 2007; MUSUMECI, Leonarda ( coord. ). Segurança Pública no Rio de Janeiro: 
Relatório final do projeto Reforma do Estado e proteção social: os setores de saúde e segurança no Rio 
de Janeiro Subprojeto Segurança Pública. Rio de Janeiro, IE/UFRJ-MARECAPES-FINEP-CNPq, 
janeiro de 2000; SANTOS, Marco Antônio. A formação básica do policial-militar de Minas Gerais: as 
especificidades do ensino militar em relação à educação profissional de nível técnico. Belo Horizonte: 
Fundação João Pinheiro, 2000. Dissertação (Mestrado Stricto Sensu - área de concentração: 
Administração Pública). Orientador: Profª. Dra. Berenice Martins Guimarães 
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o CNCG
37 

aprovou o currículo de f armação 
básica para o soldado de polícia militar, após 
analisar as grades curriculares de todos os es
tados da Federação. Nessa ocasião, foi perce
bido que as PMs mais bem estruturadas, den
tre elas a de Minas Gerais, São Paulo, Rio 
Grande do Sul e Paraná, tinham os currículos 
mais ricos em conteúdo e disciplinas. Em 
contrapartida, algumas polícias militares de 
estados do Norte e Nordeste do País dispunham 
de currículos pobres, que comprometiam a boa 
formação PM. 

A grade curricular para a formação de um soldado da Polícia Militar, 
apresentada pelo Conselho Nacional dos Comandantes Gerais (CNCGt, 
conta com um total de 1.425 horas-aula, dentre elas 200 reservadas ao ensi
no do Direito. A título de exemplo, o Estado de Minas Gerais reserva ao 
ensino do Direito 305 horas-aula de um total de 2.195 despendida na for
mação de um soldado 

39
; no Estado da Paraíba, são i4º horas-aula atribuídas 

ao ensino do Direito, de um total de 93041; no Estado de São Paulo, a Lei 
Complementar n. 1.036, de 11 de janeiro de 2008, com fundamento no que 
dispõe o artigo 83 da Lei Federal n. 9.394, de 20 de dezembro de 1.996 (Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB), regulamentou o ensi
no na Polícia Militar, estabelecendo que o Curso de Formação de Soldados 
é em nível de Curso Seqüencial de Formação Específica 

41
• 

37 
Conselho Nacional dos Comandantes-Gerais das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares 

{fNCG). 
Visite o site: http://www.cncgpmbm.org.br/. 

39
MINAS GERAIS. Polícia Militar. Resolução n. 3.510 de 10 nov. 1999. Aprova as diretrizes para a 

educação profissional de segurança pública. Boletim Geral da Polícia Militar. Belo Horizonte, 11 nov. 
1999, p.182-235. 
40

PARAÍBA. Polícia Militar. Diretoria de Ensino, 2002. 
41

Segundo o MEC (cf. CNE. Resolução CES 1/99. Diário Oficial da União, Brasília, 3 de fevereiro de 
1999. Seção 1, p. 13.) e a Secretaria de Educação Superior: "Os cursos seqüenciais são cursos de nível 
superior mas não têm o caráter de graduação. O que se busca ao definir-se um curso seqüencial é uma 
formação específica em um dado "campo do saber" e não em uma área de conhecimento e suas habili
tações. [ ... ] Os cursos seqüenciais são considerados, assim, uma modalidade de curso superior onde os 
alunos podem, após concluírem o ensino médio, obter uma qualificação superior, ampliando seus 
conhecimentos em um dado campo do saber, sem a necessidade de ingressar em um curso de graduação". 
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De outro lado, a formação dos Oficiais 
42

, em curso de nível superior, tem 
carga horária e conteúdo ainda mais robustecido. No Estado de São Paulo, 
o Oficial recebe formação pela Academia de Polícia Militar do Barro Bran
co, onde "6.243 horas-aula que garantem a orientação jurídica, administra
tiva e social indispensável ao perfil do homem e do policial comunitário, 
responsável direto por institutos prescritos na Carta Magna (preservação 
da ordem pública e polícia ostensiva) e conseqüentes garantias dos direitos 
do cidadão"

43
• Na Polícia Militar do Distrito Federal, o Curso de Formação 

de Oficiais tem duração de 3 anos, com carga de 4.548 horas-aula. 
MUSUMECI (2000), tratando da formação dos policiais cariocas, sali

enta a ênfase dada à formação jurídica do Oficial da Polícia Militar e dos 
Delegados de Polícia e, ao mesmo tempo, a critica como sendo uma forma 
de elitização das cúpulas policiais: 

6. CONCLUSÕES 

Tão forte é o peso da formação jurídica que 

o( a) policial que conclua o CF0
44 

está habili

tado (a) a obter o bacharelado em Direito fre

qüentando apenas mais dois anos do curso uni

versitário ( cuja duração total é de 5 anos). Es

sa ênfase curricular foi reforçada em 1996, por 

decisão da Secretaria de Segurança Pública 
45 

(Veiga et ai., 1997). 

O tema "Segurança Pública" é pauta constante da mídia; corroborando 
cientificamente esse dado, pesquisa coordenada por Silvia Ramos e Anabela 
Paiva, do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, publicada em maio 
de 2005, constatou que nos jornais cariocas (Jornal do Brasil, O Globo e O 

42
0ficiais são os que ostentam patentes de 2º Tenente, 1 º Tenente, Capitão, Major, Tenente-coronel e 

Coronel e que compõem o oficialato. Ingressando por concurso de provas e títulos no Curso de 
Formação de Oficiais, o aluno é designado Aluno-Oficial ou Cadete e, ao final do curso, é declarado 
Aspirante a Oficial, uma espécie de "estágio probatório" para ingresso no oficialato. 
43

Disponível em: http://www.polmil.sp.gov.br/unidades/apmbb/. Acesso em: 23 jul. 2007. 
44 

Curso de Formação de Oficiais ( CFO ). 
45 

As disciplinas desse curso perfazem uma carga horária total de 4.894 horas. 
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Dia), paulistas (Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo e Agora São Paulo) e 
mineiros (O Estado de Minas, Hoje em Dia e Diário da Tarde), responsá
veis por algo em torno de 1,2 milhões de exemplares vendidos diariamente, 
temas intimamente ligados à segurança ocuparam espaço de destaque. "O 
Dia", por exemplo, dedicou 94,5% dos textos da amostra à criminalidade e 
à segurança no Estado do Rio de Janeiro, seguido pelo "JB" (82,2%) e "O 
Globo" (78% ). O jornal paulista ')\gora" destinou 74,7% de seu espaço à 
violência no Estado de São Paulo, acompanhado pela "Folha" ( 46,8%) e 
pelo "Estado de S. Paulo" ( 44, 7% ). Em Minas, a exceção ficou por conta do 
"Hoje em Dia", que com 79,1 % praticamente empata com "O Globo" em 
percentual de cobertura local, seguido pelo "Diário da Tarde" (67,7%) e 
pelo "Estado de Minas" ( 67,2% ). 

A cultura jurídica brasileira faz de nosso sistema de persecução penal 
um dos mais ineficientes, não pelo rigor ou leniência das penas, mas dos 
desvios de esforços para um formalismo do procedimento penal, em detri
mento de ações de inteligência policial. Em entrevista para a Revista Época, 
publicada na edição n. 479, em 29 de junho de 2007, José Alexandre 
Scheinkman, economista de Princeton, disse que "No caso brasileiro, uma 
constatação óbvia é que o crime não é punido. No Rio, a taxa de elucidação 
de homicídios é baixíssima: menos de 3%. Praticamente ninguém é conde
nado se não for pego em flagrante. Nos EUA, em 65% dos homicídios pelo 
menos um dos acusados é levado a julgamento". 

Na mesma matéria, Guaracy Mingardi, sociólogo Diretor Científico do 
Instituto Latino Americano das Nações Unidas (ILANUD) e coordenador 
do Setor de Análise de Informações Criminais do Ministério Público de São 
Paulo, confirma as conclusões que a Túlio Khan chegara e ainda afirma que 
''A Polícia Civil é uma fábrica de papéis, e não de solução de crimes" [. .. ], 
somente 5% dos crimes contra o patrimônio são investigados. São os casos 
mais graves, como latrocínio, seqüestro e roubo a banco. [ ... ] O policial 
poderia fazer apenas um relatório mencionando as informações mais impor
tantes sobre as diligências. Isso é uma questão de costume, não de lei". 

As pesquisas demonstram que de todas as Delegacias de Polícia de nosso 
Estado, 74.98% delas não atendiam em regime de plantão diuturno, fato 
agravado nos municípios do interior do Estado, onde esse percentual se ele
vava ao patamar de 79.71 %. 

Foram 42.398 casos de natureza criminal e 37.860 não criminais, do to
tal de 81.365 ocorrências atendidas pelas Unidades da Polícia Militar no 
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município de São José do Rio Preto no período de 01 de janeiro de 2006 a 
31 de dezembro de 2007; a margem diferencial entre essas naturezas varia 
de 52% (criminais) para 47% (não criminais) e 1 % de atos infracionais 
praticados por crianças ou adolescentes. 

Considerado repressão criminal imediata o atendimento de 53% dos ca
sos ( atos infracionais, crimes e contravenções penais), demonstrou-se ainda 
que dos atendimentos de ocorrências criminais e contravencionais 60,02% 
são infrações penais de menor potencial ofensivo, passíveis de registro por 
Termo Circunstanciado, contra 39,98% de atos infracionais e crimes que 
devem ser registrados por Auto de Prisão em Flagrante Delito ou Inquérito 
Policial pela Polícia Judiciária. 

Preponderam, assim, nas ações da Polícia Militar, dentro do universo e 
período analisados, as ocorrências criminais e delas aquelas cujo registro 
deve ser feito por Termo Circunstanciado, revelando que um investimento 
na capacitação ou aprimoramento da força de trabalho pode levar à 
otimização das rotinas policiais e à maximização do policiamento ostensivo, 
pela presença mais constante dos patrulheiros nas ruas, ainda que durante o 
tempo em que estejam empenhados no registro de tais infrações. 

A pendenga judicial que gravitava sobre a competência da Polícia Militar 
registrar as infrações de menor potencial ofensivo na forma de Termos Cir
cunstanciados, encaminhando-os diretamente ao Poder Judiciário, desde o 
dia 26 de março de 2008 não mais existe, pois o Pleno da Suprema Corte 
julgou a AD IN 2862-SP improcedente e assentou: [. .. J "não se trata de ato 
de polícia judiciária, mas de ato típico da polícia ostensiva de preservação 
da ordem pública, de que trata o parágrafo 5º, do artigo 144, e são atos 
típicos do exercício da competência própria da Polícia Militar" [ ... ] "essa 
documentação pura e simples [referindo-se ao Termo Circunstanciado] não 
significa nenhum ato de investigação, porque, na investigação, primeiro se 
investiga e depois se documenta o que foi investigado, aqui não, aqui se 
documenta para que outrem investigue". 

Sob o aspecto político, além das apontadas considerações positivas feitas 
pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo contextualizadas 
em suas Resoluções, observe-se que, fossem negativos os resultados do pro
jeto, que vige desde 01 de dezembro de 2001, certamente se teria abortado 
a experiência e não defendido pela veemente sustentação oral do Dr. Mar
cos Ribeiro de Barros, Procurador do Estado de São Paulo, da tribuna do 
Plenário do Supremo Tribunal Federal. 
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Já o afirmamos antes 
46 

e insista-se agora, "os resultados de um efetivo 
investimento, de início meramente político nesse sentido, aliado a um efici
ente planejamento estratégico com ênfase na capacitação das polícias - uma 
bem treinada e dirigida à investigação da criminalidade violenta e organiza
da e a outra à prevenção criminal, à repressão imediata dos delitos e ao 
registro simplificado de infrações de menor potencial ofensivo certamente 
revolucionaria a segurança pública, aumentando para próximo da realidade 
o registro dos casos hoje subnotificados e o índice de elucidação dos crimes 
mais graves". 
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Iv. NOSSA HISTÓRIA NOS OBJETOS 

GALDINO VIEIRA DA SILVA NETO, 
Capitão da Polícia Militar do Estado de São 
Paulo e estudioso de assuntos históricos da 
Instituição. 

1. O TRAJETO DA MEDALHA "PELA LEGALIDADE" 
É sabido que a compreensão do passado nos dá um melhor entendimento 

dos fatos que se passam hoje. 
Diversos objetos antigos, sobre os quais não se dá muita importância, 

podem contar histórias muito esclarecedoras e interessantes a respeito de 
sua época, nos ajudando a entender os caminhos que acabaram por desem
bocar no que somos hoje. 

Cabe a quem os estuda verificar, não somente a história de um objeto, 
mas, a história no objeto, a história contida nele. 

Este artigo aborda um material que denota bem a temperatura política 
dos anos 1920/30. 

A história envolvendo a "medalha da legalidade" , como foi batizada, é 
uma mostra de como um objeto, com o tempo, mostra mais do que se pre
tendia na época em que foi feito. 

Através do estudo daquela medalha podemos assistir ao que foi uma ba
talha interna pelo poder na Força Pública de São Paulo, no governo do Esta
do e no próprio país daquela época. 

O que conhecemos hoje como o episódio dos "Dezoito do Forte em 1922", 
as revoluções de 1924, 30 e 32, foram alguns dos atos de um mesmo drama 
protagonizado pelos militares das Forças Armadas e Polícias Militares bra
sileiras no sentido de se estabelecer a justiça social ampla em nosso país. 

2. O EVENTO 
Na manhã de cinco de julho de 1924 tem início a revolta conhecida como 

a revolução de 1924. Esse episódio hoje é consagrado em umas das estrelas 
do escudo do nosso brasão de armas. 

Na época, a cidade de São Paulo foi bombardeada por revoltosos e 
legalistas, matando e ferindo a população da região central da cidade, pro-
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vocando pânico na população, e o êxodo de pessoas. A cidade foi abandona
da, consumando a tragédia. 

Para tornar as coisas ainda mais difíceis, no caminho da fuga, muitas 
pessoas saquearam lojas e mercados a fim de garantir sua alimentação, sem 
contar aqueles que se aproveitaram da ocasião para, pura e simplesmente, 
furtar e roubar. 

Parte da Força Pública e do Exército se rebelaram, mas, ninguém sabia 
ao certo de que lado essa ou aquela Unidade estava, amplificando ainda 
mais a confusão. 

Ainda temos uma lembrança física desse episódio que resiste ao tempo 
quase despercebida. 

Próximo ao quartel do 1 º Batalhão de Polícia de Choque, a ROTA, há 
uma chaminé que, na época, era parte de uma usina de energia termoelétrica. 

Os buracos da balas de canhão na chaminé da Luz, feitos 
em 1924, ainda são visíveis hoje. 

Quase no topo dela, ve
mos alguns buracos. Aqui
lo não é falta de manuten
ção. Aquelas são marcas 
dos fragmentos e estilha
ços dos tiros dos canhões 
disparados da região do 
bairro do Glicério. Eles 
tentavam atingir os quar
téis que estavam subleva
dos, como o Quarto Bata
lhão de Infantaria da For
ça Pública (hoje o quar
tel cedeu lugar à Faculda
de de Tecnologia de São 
Paulo, FATEC). O Quar
to Batalhão representava 
o ponto solitário da resis
tência legalista na área da 
Luz, daí haver sido cha
mado, na obra clássica de 
Benito Serpa, de ''A Ver
dum Paulista". 

Como os mapas da ci-
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dade e a regulagem dos canhões eram bem deficientes, as balas caíam em 
cheio nas casas da região do Bom Retiro. Observando-se a chaminé, se pode 
perceber a altura dos tiros e podemos ter uma idéia do desespero provocado 
pelas balas, que os civis não sabiam de onde vinham. 

Dois anos depois da "Revolta dos 18 do Forte de Copacabana", conside
rada a primeira revolta tenentista, o movimento ocupou a cidade de São 
Paulo por vinte e três dias, forçando o presidente do estado, Carlos de Cam
pos, a se retirar para Guaiauna, região da Penha, depois que o Palácio dos 
Campos Elíseos, sede do governo paulista na época, foi bombardeado. 

A Revolta Paulista deu origem a motins também em outros estados, como 
o Rio Grande do Sul e o Amazonas, todos exigindo a renúncia do presiden
te Artur Bernardes. 

Na tentativa de se evitar mais mortes, o General Isidoro Dias Lopes 
determinou que os revoltosos saíssem da cidade, movimento que, mais tar
de, se transformaria na famosa Divisão Revolucionária, comandada por 
Miguel Costa e que teve por chefe do Estado Maior o Capitão do Exército 
Luiz Carlos Prestes. 

Passada toda a confusão, a ordem foi, aos poucos, se restabelecendo na 
cidade enquanto os revoltosos partiam para o interior do Estado. 

O prefeito Firmino Pinto calculou em 500 o saldo de vítimas fatais, o que 
evidencia a violência empregada, e ainda tratou de indicar as regiões mais 
afetadas pelos saques, roubos, incêndios, bombardeios: as áreas do Brás, 
Belenzinho, Mooca, Ipiranga, Cambuci. 

Em seu relatório, o prefeito referiu-se a 103 estabelecimentos comerciais e 
industriais diretamente alvejados por saques, fogo, roubo, bombardeio e re
queridos pelos sediciosos. 

3. OBJETO 
Naquele mesmo ano de 1924, em 

sete de setembro, era criada a MEDA
LHA DA LEGALIDADE. 

Essa medalha era destinada aos com
ponentes da Força Pública de São Pau
lo que participaram do lado legalista 
do confronto de cinco de julho daque
le ano. 

Era concedida em três graus: 

DECRETO N. 8'12fl.A- Oll '1 i>• 811H11DO 1>11 1924 

Cria G ~ Õs lfgal'1oâ 

O PNtfdente do .lttado, vado em Yâta patentear o 

;~ f!:' h&if:: r:c::r.~.!~!;: /=º! 
:r.!~~ -.~;,: .. .::i:.-::e-~= 
meaie eonoedld• aGa o6dus e prqlJ qae. por • ••ma, 
ufor90 e lealdade, H dlstloplr1111 •aci116 ooetlllo; re
g11laiulo-te a 1u ooua,lo .pel11 lmtn~ 111• a ett, 
acompanham. 

Sei,.;.,~~ 1; 2,.GoYemo tio Jllstato •• Slo Paulo, 'f de· 
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Oficiais - Ouro 
Graduados - Prata 
Demais Praças - Bronze 
Tinha forma circular e, no anverso, havia a efígie do Regente Diogo An

tonio Feijó e, acima, em semicírculo, os dizeres: "ESTADOS UNIDOS DO 
BRAZie. No reverso, escrito acima em semicírculo, os dizeres: "ESTA
DO DE SÃO PAULO". Na parte inferior dois ramos de louro e, no centro, 
os dizeres: "PELA LEI. DECRETO 3726-~' 

A medalha pendia de uma fita de listras em verde e amarelo com um 
passador no mesmo metal da medalha. Ela tinha o seguinte aspecto: 

Pouquíssimos exemplares ainda restam hoje, mas, não é por acaso nem 
descuido de seus antigos donos, como veremos a seguir. 

4. OS EVENTOS SE DESENROLAM 
Como vimos, a revolução de 24 desembocou na coluna revolucionária, 

cujo comandante foi ninguém menos que o então Major de cavalaria Miguel 
Costa. 

O tempo foi passando, e os mesmos atores dos eventos anteriores estari
am presentes em um novo episódio: a revolução de 1930. Naquele ano, 
Getúlio Vargas assumiu o poder no Rio de Janeiro. Miguel Costa, já promo-
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BOLETIM N. 251. DE 4--11-1930 

«Medalha da Legalidade· 
Considerando que a medalha d.a Victoria que rece• 

beram os officiae, e praças revolucionarios não é sinlo 
o npplauso da quasi total idade do~ 40 milhões de bra
sileiros. e m1o convindo a existencia dt> outras c.Je 
caracter antagonico. fica abolida a « Mec.Jnlha da Le• 
galidaáe• O seu uso passa a ser prohibido devendo 
os officiaes e praças que a receberam c.Jevolvel•a ao 
Thesoureiro do Commando Geral. Todas ellas st-rlo 
fundidas. vendidas, e o JJroducto entreairue a Commis• 
são encarregada da subscripção ,,opular pan, o Pétga
mento da divida externa do Brasil. 

(a) 01.:nernl Miguel Cc,~ta,. 

vido a General, assumiu o Comando Geral da Força Pública e, em novem
bro de 1930, determinou em boletim geral: 

5. A VOLTA DA MEDALHA 
A Constituição do Estado de São Paulo (a de 1947) restituiu aos conde

corados as medalhas que haviam sido recolhidas. Isso faz supor que as me
dalhas foram recolhidas, mas, não chegaram a ser destruídas. Em 1948, 
passadas as revoluções de 24, 30, 32 e a segunda guerra mundial, o Coman
do Geral da Força Pública autorizou novamente o uso da condecoração e 
respectivas passadeiras para uso nos uniformes. 

Atualmente, a "Medalha da Legalidade" é uma condecoração bastante 
valorizada e procurada entre os colecionadores brasileiros e, quando en
contrada à venda, é adquirida imediatamente. 
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V. LEGISLAÇÃO 

1. LEI FEDERAL Nº 11.689, DE 9 DE JUNHO DE 2008. 

Altera dispositivos do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Códi
go de Processo Penai relativos ao Tribunal do Júri, e dá outras providências. 

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

Art. 1º O Capítulo II do Título I do Livro II do Decreto-Lei nº 3.689, 
de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"CAPÍTULO II 
DO PROCEDIMENTO RELATIVO AOS PROCESSOS DA 

COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI 
Seção I 

Da Acusação e da Instrução Preliminar 
:Art. 406. O juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, ordenará a citação 

do acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 
dias. 

§ 1 º O prazo previsto no caput deste artigo será contado a partir do 
efetivo cumprimento do mandado ou do comparecimento, em juízo, do acu
sado ou de defensor constituído, no caso de citação inválida ou por edital. 

§ 2º A acusação deverá arrolar testemunhas, até o máximo de 8 (oito), 
na denúncia ou na queixa. 

§ 3º Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo 
que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 
as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8 (oito), qua
lificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.' (NR) 

'Art. 407. As exceções serão processadas em apartado, nos termos dos 
arts. 95 a 112 deste Código.' (NR) 

'Art. 408. Não apresentada a resposta no prazo legal, o juiz nomeará 
defensor para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 
autos.' (NR) 

'Art. 409. Apresentada a defesa, o juiz ouvirá o Ministério Público ou o 
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querelante sobre preliminares e documentos, em 5 (cinco) dias.' (NR) 
'Art. 410. O juiz determinará a inquirição das testemunhas e a realiza

ção das diligências requeridas pelas partes, no prazo máximo de 1 O (dez) 
dias.' (NR) 

'Art. 411. Na audiência de instrução, proceder-se-á à tomada de decla
rações do ofendido, se possível, à inquirição das testemunhas arroladas pela 
acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos dos 
peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogan
do-se, em seguida, o acusado e procedendo-se o debate. 

§ 1 º Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento 
e de deferimento pelo juiz. 

§ 2º As provas serão produzidas em uma só audiência, podendo o juiz 
indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. 

§ 3º Encerrada a instrução probatória, observar-se-á, se for o caso, o 
disposto no art. 384 deste Código. 

§ 4º As alegações serão orais, concedendo-se a palavra, respectivamen
te, à acusação e à defesa, pelo prazo de 20 (vinte) minutos, prorrogáveis por 
mais 10 (dez). 

§ 5º Havendo mais de 1 (um) acusado, o tempo previsto para a acusação 
e a defesa de cada um deles será individual. 

§ 6º Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação deste, 
serão concedidos 10 (dez) minutos, prorrogando-se por igual período o tempo 
de manifestação da defesa. 

§ 7º Nenhum ato será adiado, salvo quando imprescindível à prova 
faltante, determinando o juiz a condução coercitiva de quem deva compare
cer. 

§ 8º A testemunha que comparecer será inquirida, independentemente 
da suspensão da audiência, observada em qualquer caso a ordem estabelecida 
no caput deste artigo. 

§ 9º Encerrados os debates, o juiz proferirá a sua decisão, ou o fará em 
10 (dez) dias, ordenando que os autos para isso lhe sejam conclusos.' (NR) 

'Art. 412. O procedimento será concluído no prazo máximo de 90 (no
venta) dias.' (NR) 

Seção II 
Da Pronúncia, da Impronúncia e da Absolvição Sumária 

'Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se con-
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vencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de 
autoria ou de participação. 

§ 1 º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da 
materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de 
participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso 
o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de au
mento de pena. 

§ 2º Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a 
concessão ou manutenção da liberdade provisória. 

§ 3º O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação 
ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente 
decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decreta
ção da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no. Título IX 
do Livro I deste Código.' (NR) 

'Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência 
de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentada
mente, impronunciará o acusado. 

Parágrafo único. Enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, pode
rá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova.' (NR) 

'Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, 
quando: 

I - provada a inexistência do fato; 
II - provado não ser ele autor ou partícipe do fato; 
III - o fato não constituir infração penal; 
IV - demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. 
Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso IV do caput deste 

artigo ao caso de inimputabilidade prevista no caput do art. 26 do Decreto
Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, salvo quando esta 
for a única tese defensiva.' (NR) 

'Art. 416. Contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária 
caberá apelação.' (NR) 

'Art. 417. Se houver indícios de autoria ou de participação de outras 
pessoas não incluídas na acusação, o juiz, ao pronunciar ou impronunciar o 
acusado, determinará o retorno dos autos ao Ministério Público, por 15 
(quinze) dias, aplicável, no que couber, o art. 80 deste Código.' (NR) 

'Art. 418. O juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da cons
tante da acusação, embora o acusado fique sujeito a pena mais grave.' (NR) 
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'Art. 419. Quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, 
da existência de crime diverso dos referidos no § 1 º do art. 7 4 deste Código 
e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o 
seja. 

Parágrafo único. Remetidos os autos do processo a outro juiz, à disposi
ção deste ficará o acusado preso.' (NR) 

'Art. 420. A intimação da decisão de pronúncia será feita: 
I - pessoalmente ao acusado, ao defensor nomeado e ao Ministério Pú

blico; 
II - ao defensor constituído, ao querelante e ao assistente do Ministério 

Público, na forma do disposto no § 1º do art. 370 deste Código. 
Parágrafo único. Será intimado por edital o acusado solto que não for 

encontrado.' (NR) 
'Art. 421. Preclusa a decisão de pronúncia, os autos serão encaminhados 

ao juiz presidente do Tribunal do Júri. 
§ 1 º Ainda que preclusa a decisão de pronúncia, havendo circunstância 

superveniente que altere a classificação do crime, o juiz ordenará a remessa 
dos autos ao Ministério Público. 

§ 2º Em seguida, os autos serão conclusos ao juiz para decisão.' (NR) 

Seção III 
Da Preparação do Processo para Julgamento em Plenário 

'Art. 422. Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri deter
minará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no 
caso de queixa, e do defensor, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresenta
rem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 
(cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer dili
gência.' (NR) 

'Art. 423. Deliberando sobre os requerimentos de provas a serem pro
duzidas ou exibidas no plenário do júri, e adotadas as providências devidas, 
o juiz presidente: 

I - ordenará as diligências necessárias para sanar qualquer nulidade ou 
esclarecer fato que interesse ao julgamento da causa; 

II - fará relatório sucinto do processo, determinando sua inclusão em 
pauta da reunião do Tribunal do Júri.' (NR) 

'Art. 424. Quando a lei local de organização judiciária não atribuir ao 
presidente do Tribunal do Júri o preparo para julgamento, o juiz competen-
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te remeter-lhe-á os autos do processo preparado até 5 (cinco) dias antes do 
sorteio a que se refere o art. 433 deste Código. 

Parágrafo único. Deverão ser remetidos, também, os processos prepara
dos até o encerramento da reunião, para a realização de julgamento.' (NR) 

Seção IV 
Do Alistamento dos Jurados 

fut. 425. Anualmente, serão alistados pelo presidente do Tribunal do 
Júri de 800 (oitocentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) jurados nas comarcas 
de mais de 1.000.000 (um milhão) de habitantes, de 300 (trezentos) a 700 
(setecentos) nas comarcas de mais de 100.000 (cem mil) habitantes e de 80 
(oitenta) a 400 (quatrocentos) nas comarcas de menor população. 

§ 1 º Nas comarcas onde for necessário, poderá ser aumentado o núme
ro de jurados e, ainda, organizada lista de suplentes, depositadas as cédulas 
em uma especial, com as cautelas mencionadas na parte final do § 3º do art. 
426 deste Código. 

§ 2º O juiz presidente requisitará às autoridades locais, associações de 
classe e de bairro, entidades associativas e culturais, instituições de ensino 
em geral, universidades, sindicatos, repartições públicas e outros núcleos 
comunitários a indicação de pessoas que reúnam as condições para exercer 
a função de jurado.' (NR) 

fut. 426. A lista geral dos jurados, com indicação das respectivas pro
fissões, será publicada pela imprensa até o dia 10 de outubro de cada ano e 
divulgada em editais afixados à porta do Tribunal do Júri. 

§ 1 º A lista poderá ser alterada, de ofício ou mediante reclamação de 
qualquer do povo ao juiz presidente até o dia 10 de novembro, data de sua 
publicação definitiva. 

§ 2º Juntamente com a lista, serão transcritos os arts. 436 a 446 deste 
Código. 

§ 3º Os nomes e endereços dos alistados, em cartões iguais, após serem 
verificados na presença do Ministério Público, de advogado indicado pela 
Seção local da Ordem dos Advogados do Brasil e de defensor indicado pelas 
Defensorias Públicas competentes, permanecerão guardados em uma fe
chada a chave, sob a responsabilidade do juiz presidente. 

§ 4º O jurado que tiver integrado o Conselho de Sentença nos 12 (doze) 
meses que antecederem à publicação da lista geral fica dela excluído. 

§ 5º Anualmente, a lista geral de jurados será, obrigatoriamente, com-
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pletada.' (NR) 

Seção V 
Do Desaforamento 

'Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida 
sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribu
nal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou 
do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determi
nar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, 
onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas. 

§ 1 º O pedido de desaforamento será distribuído imediatamente e terá 
preferência de julgamento na Câmara ou Turma competente. 

§ 2º Sendo relevantes os motivos alegados, o relator poderá determinar, 
fundamentadamente, a suspensão do julgamento pelo júri. 

§ 3º Será ouvido o juiz presidente, quando a medida não tiver sido por 
ele solicitada. 

§ 4º Na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia ou quando 
efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo, 
nesta última hipótese, quanto a fato ocorrido durante ou após a realização 
de julgamento anulado.' (NR) 

'Art. 428. O desaforamento também poderá ser determinado, em razão 
do comprovado excesso de serviço, ouvidos o juiz presidente e a parte con
trária, se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 (seis) meses, 
contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia. 

§ 1º Para a contagem do prazo referido neste artigo, não se computará o 
tempo de adiamentos, diligências ou incidentes de interesse da defesa. 

§ 2º Não havendo excesso de serviço ou existência de processos aguar
dando julgamento em quantidade que ultrapasse a possibilidade de aprecia
ção pelo Tribunal do Júri, nas reuniões periódicas previstas para o exercí
cio, o acusado poderá requerer ao Tribunal que determine a imediata reali
zação do julgamento.' (NR) 

Seção VI 
Da Organização da Pauta 

'Art. 429. Salvo motivo relevante que autorize alteração na ordem dos 
julgamentos, terão preferência: 

I - os acusados presos; 
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II - dentre os acusados presos, aqueles que estiverem há mais tempo na 
prisão; 

III - em igualdade de condições, os precedentemente pronunciados. 
§ 1 º Antes do dia designado para o primeiro julgamento da reunião pe

riódica, será afixada na porta do edifício do Tribunal do Júri a lista dos pro
cessos a serem julgados, obedecida a ordem prevista no caput deste artigo. 

§ 2º O juiz presidente reservará datas na mesma reunião periódica para 
a inclusão de processo que tiver o julgamento adiado.' (NR) 

:Art. 430. O assistente somente será admitido se tiver requerido sua ha
bilitação até 5 (cinco) dias antes da data da sessão na qual pretenda atuar.' 
(NR) 

:Art. 431. Estando o processo em ordem, o juiz presidente mandará inti
mar as partes, o ofendido, se for possível, as testemunhas e os peritos, quan
do houver requerimento, para a sessão de instrução e julgamento, observan
do, no que couber, o disposto no art. 420 deste Código.' (NR) 

Seção VII 
Do Sorteio e da Convocação dos Jurados 

:Art. 432. Em seguida à organização da pauta, o juiz presidente determi
nará a intimação do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil 
e da Defensoria Pública para acompanharem, em dia e hora designados, o 
sorteio dos jurados que atuarão na reunião periódica.' (NR) 

:Art. 433. O sorteio, presidido pelo juiz, far-se-á a portas abertas, caben
do-lhe retirar as cédulas até completar o número de 25 (vinte e cinco) jura
dos, para a reunião periódica ou extraordinária. 

§ 1 º O sorteio será realizado entre o 15º ( décimo quinto) e o 10º ( déci
mo) dia útil antecedente à instalação da reunião. 

§ 2º A audiência de sorteio não será adiada pelo não comparecimento 
das partes. 

§ 3º O jurado não sorteado poderá ter o seu nome novamente incluído 
para as reuniões futuras.' (NR) 

:Art. 434. Os jurados sorteados serão convocados pelo correio ou por 
qualquer outro meio hábil para comparecer no dia e hora designados para a 
reunião, sob as penas da lei. 

Parágrafo único. No mesmo expediente de convocação serão transcritos 
os arts. 436 a 446 deste Código.' (NR) 

:Art. 435. Serão afixados na porta do edifício do Tribunal do Júri a rela-
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ção dos jurados convocados, os nomes do acusado e dos procuradores das 
partes, além do dia, hora e local das sessões de instrução e julgamento.' 
(NR) 

Seção VIII 
Da Função do Jurado 

'Art. 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá 
os cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória idoneidade. 

§ 1º Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou dei
xar de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, 
classe social ou econômica, origem ou grau de instrução. 

§ 2º A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor 
de 1 (um) a 1 O (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a 
condição econômica do jurado.' (NR) 

'Art. 437. Estão isentos do serviço do júri: 
I o Presidente da República e os Ministros de Estado; 
II - os Governadores e seus respectivos Secretários; 
III - os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas 

e das Câmaras Distrital e Municipais; 
IV os Prefeitos Municipais; 
V - os Magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria 

Pública; 
VI - os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da 

Defensoria Pública; 

sa; 

VII as autoridades e os servidores da polícia e da segurança pública; 
VIII - os militares em serviço ativo; 
IX- os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que requeiram sua dispen-

X - aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento.' (NR) 
'Art. 438. A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, 

filosófica ou política importará no dever de prestar serviço alternativo, sob 
pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço 
imposto. 

§ 1 º Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de ca
ráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo, no Po
der Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou em entida
de conveniada para esses fins. 
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§ 2º O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da 
proporcionalidade e da razoabilidade.' (NR) 

~t. 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço 
público relevante, estabelecerá presunção de idoneidade moral e assegurará 
prisão especial, em caso de crime comum, até o julgamento definitivo.' (NR) 

~t. 440. Constitui também direito do jurado, na condição do art. 439 
deste Código, preferência, em igualdade de condições, nas licitações públi
cas e no provimento, mediante concurso, de cargo ou função pública, bem 
como nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária.' (NR) 

~t. 441. Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do 
jurado sorteado que comparecer à sessão do júri.' (NR) 

~t. 442. Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no 
dia marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo presi
dente será aplicada multa de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério 
do juiz, de acordo com a sua condição econômica.' (NR) 

~t. 443. Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante devi
damente comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de força mai
or, até o momento da chamada dos jurados.' (NR) 

~t. 444. O jurado somente será dispensado por decisão motivada do 
juiz presidente, consignada na ata dos trabalhos.' (NR) 

~t. 445. O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, 
será responsável criminalmente nos mesmos termos em que o são os juízes 
togados.' (NR) 

fut. 446. Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os dispo
sitivos referentes às dispensas, faltas e escusas e à equiparação de responsa
bilidade penal prevista no art. 445 deste Código.' (NR) 

Seção IX 
Da Composição do Tribunal do Júri e da Formação do 

Conselho de Sentença 
~t. 447. O Tribunal do Júri é composto por 1 (um) juiz togado, seu 

presidente e por 25 (vinte e cinco) jurados que serão sorteados dentre os 
alistados, 7 (sete) dos quais constituirão o Conselho de Sentença em cada 
sessão de julgamento.' (NR) 

~t. 448. São impedidos de servir no mesmo Conselho: 
I - marido e mulher; 
II - ascendente e descendente; 
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III - sogro e genro ou nora; 
IV irmãos e cunhados, durante o cunhadio; 
V - tio e sobrinho; 
VI - padrasto, madrasta ou enteado. 
§ 1 º O mesmo impedimento ocorrerá em relação às pessoas que mante

nham união estável reconhecida como entidade familiar. 
§ 2º Aplicar-se-á aos jurados o disposto sobre os impedimentos, a 

suspeição e as incompatibilidades dos juízes togados.' (NR) 
'Art. 449. Não poderá servir o jurado que: 
I - tiver funcionado em julgamento anterior do mesmo processo, inde

pendentemente da causa determinante do julgamento posterior; 
II - no caso do concurso de pessoas, houver integrado o Conselho de 

Sentença que julgou o outro acusado; 
III - tiver manifestado prévia disposição para condenar ou absolver o 

acusado.' (NR) 
'Art. 450. Dos impedidos entre si por parentesco ou relação de convi

vência, servirá o que houver sido sorteado em primeiro lugar.' (NR) 
'Art. 451. Os jurados excluídos por impedimento, suspeição ou incom

patibilidade serão considerados para a constituição do número legal exigível 
para a realização da sessão.' (NR) 

fut. 452. O mesmo Conselho de Sentença poderá conhecer de mais de 
um processo, no mesmo dia, se as partes o aceitarem, hipótese em que seus 
integrantes deverão prestar novo compromisso.' (NR) 

Seção X 
Da reunião e das sessões do Tribunal do Júri 

'Art. 453. O Tribunal do Júri reunir-se-á para as sessões de instrução e 
julgamento nos períodos e na forma estabelecida pela lei local de organiza
ção judiciária.' (NR) 

'Art. 454. Até o momento de abertura dos trabalhos da sessão, o juiz 
presidente decidirá os casos de isenção e dispensa de jurados e o pedido de 
adiamento de julgamento, mandando consignar em ata as deliberações.' (NR) 

'Art. 455. Se o Ministério Público não comparecer, o juiz presidente 
adiará o julgamento para o primeiro dia desimpedido da mesma reunião, 
cientificadas as partes e as testemunhas. 

Parágrafo único. Se a ausência não for justificada, o fato será imediata
mente comunicado ao Procurador-Geral de Justiça com a data designada 
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.. para a nova sessão.' (NR) 
'Art. 456. Se a falta, sem escusa legítima, for do advogado do acusado, e 

se outro não for por este constituído, o fato será imediatamente comunica
do ao presidente da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, com a 
data designada para a nova sessão. 

§ 12 Não havendo escusa legítima, o julgamento será adiado somente 
uma vez, devendo o acusado ser julgado quando chamado novamente. 

§ 22 Na hipótese do § 12 deste artigo, o juiz intimará a Defensoria Públi
ca para o novo julgamento, que será adiado para o primeiro dia desimpedi
do, observado o prazo mínimo de 10 (dez) dias.' (NR) 

'Art. 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do 
acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido 
regularmente intimado. 

§ 12 Os pedidos de adiamento e as justificações de não comparecimento 
deverão ser, salvo comprovado motivo de força maior, previamente subme
tidos à apreciação do juiz presidente do Tribunal do Júri. 

§ 22 Se o acusado preso não for conduzido, o julgamento será adiado 
para o primeiro dia desimpedido da mesma reunião, salvo se houver pedido 
de dispensa de comparecimento subscrito por ele e seu defensor.' (NR) 

'Art. 458. Se a testemunha, sem justa causa, deixar de comparecer, o juiz 
presidente, sem prejuízo da ação penal pela desobediência, aplicar-lhe-á a 
multa prevista no § 2° do art. 436 deste Código.' (NR) 

'Art. 459. Aplicar-se-á às testemunhas a serviço do Tribunal do Júri o 
disposto no art. 441 deste Código.' (NR) 

'Art. 460. Antes de constituído o Conselho de Sentença, as testemunhas 
serão recolhidas a lugar onde umas não possam ouvir os depoimentos das 
outras.' (NR) 

'Art. 461. O julgamento não será adiado se a testemunha deixar de com
parecer, salvo se uma das partes tiver requerido a sua intimação por manda
do, na oportunidade de que trata o art. 422 deste Código, declarando não 
prescindir do depoimento e indicando a sua localização. 

§ 12 Se, intimada, a testemunha não comparecer, o juiz presidente sus
penderá os trabalhos e mandará conduzi-la ou adiará o julgamento para o 
primeiro dia desimpedido, ordenando a sua condução. 

§ 22 O julgamento será realizado mesmo na hipótese de a testemunha 
não ser encontrada no local indicado, se assim for certificado por oficial de 
justiça.' (NR) 
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~t. 462. Realizadas as diligências referidas nos arts. 454 a 461 deste 
Código, o juiz presidente verificará se a urna contém as cédulas dos 25 
(vinte e cinco) jurados sorteados, mandando que o escrivão proceda à cha
mada deles.' (NR) 

~t. 463. Comparecendo, pelo menos, 15 (quinze) jurados, o juiz presi
dente declarará instalados os trabalhos, anunciando o processo que será 
submetido a julgamento. 

§ 1 º O oficial de justiça fará o pregão, certificando a diligência nos au
tos. 

§ 2º Os jurados excluídos por impedimento ou suspeição serão compu
tados para a constituição do número legal.' (NR) 

~t. 464. Não havendo o número referido no art. 463 deste Código, 
proceder-se-á ao sorteio de tantos suplentes quantos necessários, e desig
nar-se-á nova data para a sessão do júri.' (NR) 

~t. 465. Os nomes dos suplentes serão consignados em ata, remeten
do-se o expediente de convocação, com observância do disposto nos arts. 
434 e 435 deste Código.' (NR) 

~t. 466. Antes do sorteio dos membros do Conselho de Sentença, o 
juiz presidente esclarecerá sobre os impedimentos, a suspeição e as incom
patibilidades constantes dos arts. 448 e 449 deste Código. 

§ 1 º O juiz presidente também advertirá os jurados de que, uma vez 
sorteados, não poderão comunicar-se entre si e com outrem, nem manifes
tar sua opinião sobre o processo, sob pena de exclusão do Conselho e multa, 
na forma do § 2° do art. 436 deste Código. 

§ 2º A incomunicabilidade será certificada nos autos pelo oficial de jus
tiça.' (NR) 

~t. 467. Verificando que se encontram na urna as cédulas relativas aos 
jurados presentes, o juiz presidente sorteará 7 (sete) dentre eles para a for
mação do Conselho de Sentença.' (NR) 

~t. 468. À medida que as cédulas forem sendo retiradas da urna, o juiz 
presidente as lerá, e a defesa e, depois dela, o Ministério Público poderão 
recusar os jurados sorteados, até 3 (três) cada parte, sem motivar a recusa. 

Parágrafo único. O jurado recusado imotivadamente por qualquer das 
partes será excluído daquela sessão de instrução e julgamento, prosseguin
do-se o sorteio para a composição do Conselho de Sentença com os jurados 
remanescentes.' (NR) 

~t. 469. Se forem 2 (dois) ou mais os acusados, as recusas poderão ser 
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feitas por um só defensor. 
§ 1 º A separação dos julgamentos somente ocorrerá se, em razão das 

recusas, não for obtido o número mínimo de 7 (sete) jurados para compor o 
Conselho de Sentença. 

§ 2º Determinada a separação dos julgamentos, será julgado em primei
ro lugar o acusado a quem foi atribuída a autoria do fato ou, em caso de co
autoria, aplicar-se-á o critério de preferência disposto no art. 429 deste 

Código.' (NR) 
'Art. 470. Desacolhida a argüição de impedimento, de suspeição ou de 

incompatibilidade contra o juiz presidente do Tribunal do Júri, órgão do 
Ministério Público, jurado ou qualquer funcionário, o julgamento não será 
suspenso, devendo, entretanto, constar da ata o seu fundamento e a deci
são.' (NR) 

'Art. 471. Se, em conseqüência do impedimento, suspeição, incompati
bilidade, dispensa ou recusa, não houver número para a formação do Con
selho, o julgamento será adiado para o primeiro dia desimpedido, após sor
teados os suplentes, com obsetvância do disposto no art. 464 deste Código.' 

(NR) 
'Art. 472. Formado o Conselho de Sentença, o presidente, levantando

se, e, com ele, todos os presentes, fará aos jurados a seguinte exortação: 
Em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e 

a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da 
justiça. 

Os jurados, nominalmente chamados pelo presidente, responderão: 
Assim o prometo. 
Parágrafo único. O jurado, em seguida, receberá cópias da pronúncia 

ou, se for o caso, das decisões posteriores que julgaram admissível a acusa
ção e do relatório do processo.' (NR) 

Seção XI 
Da Instrução em Plenário 

'Art. 473. Prestado o compromisso pelos jurados, será iniciada a instru
ção plenária quando o juiz presidente, o Ministério Público, o assistente, o 
querelante e o defensor do acusado tomarão, sucessiva e diretamente, as 
declarações do ofendido, se possível, e inquirirão as testemunhas arroladas 

pela acusação. 
§ 1 º Para a inquirição das testemunhas arroladas pela defesa, o defensor 
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do acusado formulará as perguntas antes do Ministério Público e do assis
tente, mantidos no mais a ordem e os critérios estabelecidos neste artigo. 

§ 2º Os jurados poderão formular perguntas ao ofendido e às testemu
nhas, por intermédio do juiz presidente. 

§ 3º As partes e os jurados poderão requerer acareações, reconheci
mento de pessoas e coisas e esclarecimento dos peritos, bem como a leitura 
de peças que se refiram, exclusivamente, às provas colhidas por carta pre
catória e às provas cautelares, antecipadas ou não repetíveis.' (NR) 

'Art. 474. A seguir será o acusado interrogado, se estiver presente, na 
forma estabelecida no Capítulo III do Título VII do Livro I deste Código, 
com as alterações introduzidas nesta Seção. 

§ 1 º O Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor, nessa 
ordem, poderão formular, diretamente, perguntas ao acusado. 

§ 2º Os jurados formularão perguntas por intermédio do juiz presiden
te. 

§ 3º Não se permitirá o uso de algemas no acusado durante o período 
em que permanecer no plenário do júri, salvo se absolutamente necessário à 
ordem dos trabalhos, à segurança das testemunhas ou à garantia da integri
dade física dos presentes.' (NR) 

'Art. 475. O registro dos depoimentos e do interrogatório será feito pe
los meios ou recursos de gravação magnética, eletrônica, estenotipia ou téc
nica similar, destinada a obter maior fidelidade e celeridade na colheita da 
prova. 

Parágrafo único. A transcrição do registro, após feita a degravação, cons
tará dos autos.' (NR) 

Seção XII 
Dos Debates 

'Art. 4 76. Encerrada a instrução, será concedida a palavra ao Ministério 
Público, que fará a acusação, nos limites da pronúncia ou das decisões posteri
ores que julgaram admissível a acusação, sustentando, se for o caso, a exis
tência de circunstância agravante. 

§ 1 º O assistente falará depois do Ministério Público. 
§ 2º Tratando-se de ação penal de iniciativa privada, falará em primeiro 

lugar o querelante e, em seguida, o Ministério Público, salvo se este houver 
retomado a titularidade da ação, na forma do art. 29 deste Código. 

§ 3º Finda a acusação, terá a palavra a defesa. 
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§ 4º A acusação poderá replicar e a defesa treplicar, sendo admitida a 
reinquirição de testemunha já ouvida em plenário.' (NR) 

'Art. 477. O tempo destinado à acusação e à defesa será de uma hora e 
meia para cada, e de uma hora para a réplica e outro tanto para a tréplica. 

§ 1º Havendo mais de um acusador ou mais de um defensor, combina
rão entre si a distribuição do tempo, que, na falta de acordo, será dividido 
pelo juiz presidente, de forma a não exceder o determinado neste artigo. 

§ 2º Havendo mais de 1 (um) acusado, o tempo para a acusação e a 
defesa será acrescido de 1 (uma) hora e elevado ao dobro o da réplica e da 
tréplica, observado o disposto no § 1º deste artigo.' (NR) 

'Art. 478. Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulida
de, fazer referências: 

I - à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível 
a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de auto
ridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado; 

II - ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de 
requerimento, em seu prejuízo.' (NR) 

'Art. 479. Durante o julgamento não será permitida a leitura de docu
mento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a 
antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte. 

Parágrafo único. Compreende-se na proibição deste artigo a leitura de 
jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, grava
ções, fotografias, laudos, quadros, croqui ou qualquer outro meio asseme
lhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação 
e julgamento dos jurados.' (NR) 

'Art. 480. A acusação, a defesa e os jurados poderão, a qualquer mo
mento e por intermédio do juiz presidente, pedir ao orador que indique a 
folha dos autos onde se encontra a peça por ele lida ou citada, facultando
se, ainda, aos jurados solicitar-lhe, pelo mesmo meio, o esclarecimento de 
fato por ele alegado. 

§ 1 º Concluídos os debates, o presidente indagará dos jurados se estão 
habilitados a julgar ou se necessitam de outros esclarecimentos. 

§ 2º Se houver dúvida sobre questão de fato, o presidente prestará escla
recimentos à vista dos autos. 

§ 3º Os jurados, nesta fase do procedimento, terão acesso aos autos e 
aos instrumentos do crime se solicitarem ao juiz presidente.' (NR) 

'Art. 481. Se a verificação de qualquer fato, reconhecida como essencial 
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para o julgamento da causa, não puder ser realizada imediatamente, o juiz 
presidente dissolverá o Conselho, ordenando a realização das diligências 
entendidas necessárias. 

Parágrafo único. Se a diligência consistir na produção de prova pericial, 
o juiz presidente, desde logo, nomeará perito e formulará quesitos, facul
tando às partes também formulá-los e indicar assistentes técnicos, no prazo 
de 5 (cinco) dias.' (NR) 

Seção XIII 
Do Questionário e sua Votação 

'Art. 482. O Conselho de Sentença será questionado sobre matéria de 
fato e se o acusado deve ser absolvido. 

Parágrafo único. Os quesitos serão redigidos em proposições afirmati
vas, simples e distintas, de modo que cada um deles possa ser respondido 
com suficiente clareza e necessária precisão. Na sua elaboração, o presiden
te levará em conta os termos da pronúncia ou das decisões posteriores que 
julgaram admissível a acusação, do interrogatório e das alegações das par

tes.' (NR) 
'Art. 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando 

sobre: 
I - a materialidade do fato; 
II - a autoria ou participação; 
III - se o acusado deve ser absolvido; 
IV - se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa; 
V - se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena 

reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram 
admissível a acusação. 

§ 1 º A resposta negativa, de mais de 3 (três) jurados, a qualquer dos 
quesitos referidos nos incisos I e II do caput deste artigo encerra a votação 
e implica a absolvição do acusado. 

§ 2º Respondidos afirmativamente por mais de 3 (três) jurados os que
sitos relativos aos incisos I e II do caput deste artigo será formulado quesito 
com a seguinte redação: 

O jurado absolve o acusado? 
§ 3º Decidindo os jurados pela condenação, o julgamento prossegue, 

devendo ser formulados quesitos sobre: 
I - causa de diminuição de pena alegada pela defesa; 
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II - circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena, reconhe
cidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a 
acusação. 

§ 4º Sustentada a desclassificação da infração para outra de competên
cia do juiz singular, será formulado quesito a respeito, para ser respondido 
após o 2º (segundo) ou 3º (terceiro) quesito, conforme o caso. 

§ 5º Sustentada a tese de ocorrência do crime na sua forma tentada ou 
havendo divergência sobre a tipificação do delito, sendo este da competên
cia do Tribunal do Júri, o juiz formulará quesito acerca destas questões, 
para ser respondido após o segundo quesito. 

§ 6º Havendo mais de um crime ou mais de um acusado, os quesitos 
serão formulados em séries distintas.' (NR) 

~t. 484. A seguir, o presidente lerá os quesitos e indagará das partes se 
têm requerimento ou reclamação a fazer, devendo qualquer deles, bem como 
a decisão, constar da ata. 

Parágrafo único. Ainda em plenário, o juiz presidente explicará aos jura
dos o significado de cada quesito.' (NR) 

~t. 485. Não havendo dúvida a ser esclarecida, o juiz presidente, os 
jurados, o Ministério Público, o assistente, o querelante, o defensor do acu
sado, o escrivão e o oficial de justiça dirigir-se-ão à sala especial a fim de ser 
procedida a votação. 

§ 1 º Na falta de sala especial, o juiz presidente determinará que o públi
co se retire, permanecendo somente as pessoas mencionadas no caput deste 
artigo. 

§ 2º O juiz presidente advertirá as partes de que não será permitida 
qualquer intervenção que possa perturbar a livre manifestação do Conselho 
e fará retirar da sala quem se portar inconvenientemente.' (NR) 

~t. 486. Antes de proceder-se à votação de cada quesito, o juiz presi
dente mandará distribuir aos jurados pequenas cédulas, feitas de papel opa
co e facilmente dobráveis, contendo 7 (sete) delas a palavra sim, 7 (sete) a 
palavra não.' (NR) 

~t. 487. Para assegurar o sigilo do voto, o oficial de justiça recolherá 
em urnas separadas as cédulas correspondentes aos votos e as não utiliza
das.' (NR) 

~t. 488. Após a resposta, verificados os votos e as cédulas não utiliza
das, o presidente determinará que o escrivão registre no termo a votação de 
cada quesito, bem como o resultado do julgamento. 
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Parágrafo único. Do termo também constará a conferência das cédulas 
não utilizadas.' (NR) 

~t. 489. As decisões do Tribunal do Júri serão tomadas por maioria de 
votos.' (NR) 

~t. 490. Se a resposta a qualquer dos quesitos estiver em contradição 
com outra ou outras já dadas, o presidente, explicando aos jurados em que 
consiste a contradição, submeterá novamente à votação os quesitos a que se 
referirem tais respostas. 

Parágrafo único. Se, pela resposta dada a um dos quesitos, o presidente 
verificar que ficam prejudicados os seguintes, assim o declarará, dando por 
finda a votação.' (NR) 

~- 491. Encerrada a votação, será o termo a que se refere o art. 488 
deste Código assinado pelo presidente, pelos jurados e pelas partes.' (NR) 

Seção XIV 
Da sentença 

~t. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que: 
I - no caso de condenação: 
a) fixará a pena-base; 
b) considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos 

debates; 
c) imporá os aumentos ou diminuições da pena, em atenção às causas 

admitidas pelo júri; 
d) observará as demais disposições do art. 387 deste Código; 
e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se 

encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva; 
t) estabelecerá os efeitos genéricos e específicos da condenação; 
II - no caso de absolvição: 
a) mandará colocar em liberdade o acusado se por outro motivo não 

estiver preso; 
b) revogará as medidas restritivas provisoriamente decretadas; 
c) imporá, se for o caso, a medida de segurança cabível. 
§ 1 º Se houver desclassificação da infração para outra, de competência 

do juiz singular, ao presidente do Tribunal do Júri caberá proferir sentença 
em seguida, aplicando-se, quando o delito resultante da nova tipificação for 
considerado pela lei como infração penal de menor potencial ofensivo, o 
disposto nos arts. 69 e seguintes da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 
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1995. 
§ 2º Em caso de desclassificação, o crime conexo que não seja doloso 

contra a vida será julgado pelo juiz presidente do Tribunal do Júri, aplican
do-se, no que couber, o disposto no § 1º deste artigo.' (NR) 

~rt. 493. A sentença será lida em plenário pelo presidente antes de 
encerrada a sessão de instrução e julgamento.' (NR) 

Seção XV 
Da Ata dos Trabalhos 

fut. 494. De cada sessão de julgamento o escrivão lavrará ata, assinada 
pelo presidente e pelas partes.' (NR) 

fut. 495. A ata descreverá fielmente todas as ocorrências, mencionan-
do obrigatoriamente: 

I - a data e a hora da instalação dos trabalhos; 
II - o magistrado que presidiu a sessão e os jurados presentes; 
III - os jurados que deixaram de comparecer, com escusa ou sem ela, e 

as sanções aplicadas; 
IV - o ofício ou requerimento de isenção ou dispensa; 
V - o sorteio dos jurados suplentes; 
VI - o adiamento da sessão, se houver ocorrido, com a indicação do 

motivo; 
VII - a abertura da sessão e a presença do Ministério Público, do quere-

lante e do assistente, se houver, e a do defensor do acusado; 
VIII - o pregão e a sanção imposta, no caso de não comparecimento; 
IX - as testemunhas dispensadas de depor; 
X o recolhimento das testemunhas a lugar de onde umas não pudessem 

ouvir o depoimento das outras; 
XI - a verificação das cédulas pelo juiz presidente; 
XII - a fom1ação do Conselho de Sentença, com o registro dos nomes 

dos jurados sorteados e recusas; 
XIII - o compromisso e o interrogatório, com simples referência ao ter

mo; 
XIV os debates e as alegações das partes com os respectivos funda-

mentos; 
XV - os incidentes; 
XVI o julgamento da causa; 
XVII - a publicidade dos atos da instrução plenária, das diligências e da 
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sentença.' (NR) 
~t. 496. A falta da ata sujeitará o responsável a sanções administrativa 

e penal.' (NR) 

Seção XVI 
Das Atribuições do Presidente do Tribunal do Júri 

~t. 497. São atribuições do juiz presidente do Tribunal do Júri, além de 
outras expressamente referidas neste Código: 

I - regular a polícia das sessões e prender os desobedientes; 
II - requisitar o auxílio da força pública, que ficará sob sua exclusiva 

autoridade; 
III dirigir os debates, intervindo em caso de abuso, excesso de lingua

gem ou mediante requerimento de uma das partes; 
IV - resolver as questões incidentes que não dependam de pronuncia

mento do júri; 
V - nomear defensor ao acusado, quando considerá-lo indefeso, poden

do, neste caso, dissolver o Conselho e designar novo dia para o julgamento, 
com a nomeação ou a constituição de novo defensor; 

VI - mandar retirar da sala o acusado que dificultar a realização do jul
gamento, o qual prosseguirá sem a sua presença; 

VII - suspender a sessão pelo tempo indispensável à realização das dili
gências requeridas ou entendidas necessárias, mantida a incomunicabilidade 
dos jurados; 

VIII - interromper a sessão por tempo razoável, para proferir sentença e 
para repouso ou refeição dos jurados; 

IX - decidir, de ofício, ouvidos o Ministério Público e a defesa, ou a 
requerimento de qualquer destes, a argüição de extinção de punibilidade; 

X resolver as questões de direito suscitadas no curso do julgamento; 
XI - determinar, de ofício ou a requerimento das partes ou de qualquer 

jurado, as diligências destinadas a sanar nulidade ou a suprir falta que preju
dique o esclarecimento da verdade; 

XII - regulamentar, durante os debates, a intervenção de uma das par
tes, quando a outra estiver com a palavra, podendo conceder até 3 (três) 
minutos para cada aparte requerido, que serão acrescidos ao tempo desta 
última.' (NR)" 

Art. 2º O art. 581 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 -
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Código de Processo Penal, passa a vigorar com a seguinte redação: 
''A.rt. 581 ................................................................... . 

IV - que pronunciar o réu; 

VI - (revogado); 
................................................................................... " (NR) 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a data de sua 
publicação. 

Art. 4º Ficam revogados o inciso VI do caput do art. 581 e o Capítulo 
IV do Título II do Livro 111, ambos do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outu
bro de 1941 - Código de Processo Penal. 

Brasília, 9 de junho de 2008; 187º da Independência e 120º da Repú
blica. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Tarso Genro 

Revista A FORÇA POLICIAL São Paulo - nº 58 - abr/mai/jun 2008 99 



• 

, 

... 

.. 
• .. 



2. LEI FEDERAL Nº 11.690, DE 9 DE JUNHO DE 2008. 

Altera dispositivos do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Códi
go de Processo Penal, relativos à prova, e dá outras providências. 

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

Art. 1 º Os arts. 155, 156, 157, 159, 201, 210, 212, 217 e 386 do Decre
to-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, pas
sam a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova 
produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão 
exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, res
salvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. 

Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observa
das as restrições estabelecidas na lei civil." (NR) 

'fut. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, 
facultado ao juiz de ofício: 

1- ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipa
da de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, 
adequação e proporcionalidade da medida; 

II determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a 
realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante." (NR) 

'fut. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, 
as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas cons
titucionais ou legais. 

§ 1 º São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo 
quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quan
do as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das pri
meiras. 

§ 2º Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os 
trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, 
seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. 

§ 3º Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inad
missível, esta será inutilizada por decisão judicial, facultado às partes acom-
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panhar o incidente. 
§ 4º (VETADO) 
':Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados 

por perito oficial, portador de diploma de curso superior. 
§ 1 º Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pes

soas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente 
na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada 
com a natureza do exame. 

§ 2º Os peritos não oficiais prestarão o compromisso de bem e fielmente 
desempenhar o encargo. 

§ 3º Serão facultadas ao Ministério Público, ao assistente de acusação, 
ao ofendido, ao querelante e ao acusado a formulação de quesitos e indica
ção de assistente técnico. 

§ 4º O assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo juiz e após 
a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais, sendo 
as partes intimadas desta decisão. 

§ 5º Durante o curso do processo judicial, é permitido às partes, quanto 
à perícia: 

I - requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para res
ponderem a quesitos, desde que o mandado de intimação e os quesitos ou 
questões a serem esclarecidas sejam encaminhados com antecedência mí
nima de 1 O (dez) dias, podendo apresentar as respostas em laudo comple
mentar; 

II - indicar assistentes técnicos que poderão apresentar pareceres em 
prazo a ser fixado pelo juiz ou ser inquiridos em audiência. 

§ 6º Havendo requerimento das partes, o material probatório que serviu 
de base à perícia será disponibilizado no ambiente do órgão oficial, que 
manterá sempre sua guarda, e na presença de perito oficial, para exame 
pelos assistentes, salvo se for impossível a sua conservação. 

§ 7º Tratando-se de perícia complexa que abranja mais de uma área de 
conhecimento especializado, poder-se-á designar a atuação de mais de um 
perito oficial, e a parte indicar mais de um assistente técnico." (NR) 

"CAPÍTULO V 
DO OFENDIDO 

Art. 201. Sempre que possível, o ofendido será qualificado e pergunta
do sobre as circunstâncias da infração, quem seja ou presuma ser o seu 
autor, as provas que possa indicar, tomando-se por termo as suas declara-
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ções. 
§ 1 º Se, intimado para _esse fim, deixar de comparecer sem motivo justo, 

o ofendido poderá ser conduzido à presença da autoridade. 

§ 2º O ofendido será comunicado dos atos processuais relativos ao in
gresso e à saída do acusado da prisão, à designação de data para audiência e 
à sentença e respectivos acórdãos que a mantenham ou modifiquem. 

§ 3º As comunicações ao ofendido deverão ser feitas no endereço por 

ele indicado, admitindo-se, por opção do ofendido, o uso de meio eletrôni
co. 

§ 4º Antes do início da audiência e durante a sua realização, será reser

vado espaço separado para o ofendido. 

§ 5º Se o juiz entender necessário, poderá encaminhar o ofendido para 
atendimento multidisciplinar, especialmente nas áreas psicossocial, de as

sistência jurídica e de saúde, a expensas do ofensor ou do Estado. 

§ 6º O juiz tomará as providências necessárias à preservação da intimi

dade, vida privada, honra e imagem do ofendido, podendo, inclusive, deter

minar o segredo de justiça em relação aos dados, depoimentos e outras in

formações constantes dos autos a seu respeito para evitar sua exposição aos 

meios de comunicação." (NR) 

''Art. 210. As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo 
que umas não saibam nem ouçam os depoimentos das outras, devendo o juiz 
adverti-las das penas cominadas ao falso testemunho. 

Parágrafo único. Antes do início da audiência e durante a sua realização, 
serão reservados espaços separados para a garantia da incomunicabilidade 
das testemunhas." (NR) 

''Art. 212. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à 
testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, 
não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já 
respondida. 

Parágrafo único. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá com

plementar a inquirição." (NR) 

''Art. 217. Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humi

lhação, temor, ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de 

modo que prejudique a verdade do depoimento, fará a inquirição por video

conferência e, somente na impossibilidade dessa forma, determinará a reti

rada do réu, prosseguindo na inquirição, com a presença do seu defensor. 

Parágrafo único. A adoção de qualquer das medidas previstas no caput 
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deste artigo deverá constar do termo, assim como os motivos que a determi
naram." (NR) 

"A.rt. 386. . .......................................................................... . 

IV - estar provado que o réu não concorreu para a infração penal; 
V - não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal; 
VI - existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de 

pena ( arts. 20, 21, 22, 23, 26 e § 1 º do art. 28, todos do Código Penal), ou 
mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência; 

VII - não existir prova suficiente para a condenação. 
Parágrafo único ..................................................................... . 

II - ordenará a cessação das medidas cautelares e provisoriamente apli
cadas; 

............................................................................................. " (NR) 

Art. 2º Aqueles peritos que ingressaram sem exigência do diploma de 
curso superior até a data de entrada em vigor desta Lei continuarão a atuar 
exclusivamente nas respectivas áreas para as quais se habilitaram, ressalva
dos os peritos médicos. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a data de sua 
publicação. 

Brasília, 9 de junho de 2008; 187º da Independência e 120º da Repúbli-
ca. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Tarso Genro 

José Antonio Dias Toffoli 
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3. LEI FEDERAL Nº 11.705, DE 19 DE JUNHO DE 2008. 

Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 'institui o Código de 
Trânsito Brasileiro: e a Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996, que dispõe so
bre as restrições ao uso e à propaganda de produtos fumígeros, bebidas alco
ólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos termos do § 4º do 
art. 220 da Constituição Federal, para inibir o consumo de bebida alcoólica 
por condutor de veículo automotor, e dá outras providências. 

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

Art. 1 º Esta Lei altera dispositivos da Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, com a finalidade de 
estabelecer alcoolemia O (zero) e de impor penalidades mais severas para o 

condutor que dirigir sob a influência do álcool, e da Lei nº 9.294, de 15 de 

julho de 1996, que dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de 
produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensi
vos agrícolas, nos termos do § 4º do art. 220 da Constituição Federal, para 
obrigar os estabelecimentos comerciais em que se vendem ou oferecem be
bidas alcoólicas a estampar, no recinto, aviso de que constitui crime dirigir 
sob a influência de álcool. 

Art. 2º São vedados, na faixa de domínio de rodovia federal ou em terre
nos contíguos à faixa de domínio com acesso direto à rodovia, a venda vare
jista ou o oferecimento de bebidas alcoólicas para consumo no local. 

§ 1 º A violação do disposto no caput deste artigo implica multa de R$ 
1.500,00 ( um mil e quinhentos reais). 

§ 2º Em caso de reincidência, dentro do prazo de 12 (doze) meses, a 
multa será aplicada em dobro, e suspensa a autorização de acesso à rodovia, 
pelo prazo de até 1 (um) ano. 

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo em área urbana, de acordo 
com a delimitação dada pela legislação de cada município ou do Distrito 
Federal. 

Art. 3º Ressalvado o disposto no § 3º do art. 2º desta Lei, o estabeleci
mento comercial situado na faixa de domínio de rodovia federal ou em ter-
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rena contíguo à faixa de domínio com acesso direto à rodovia, que inclua 
entre suas atividades a venda varejista ou o fornecimento de bebidas ou 
alimentos, deverá afixar, em local de ampla visibilidade, aviso da vedação de 
que trata o art. 2º desta Lei. 

Parágrafo único. O descumprimento do disposto no caput deste artigo 
implica multa de R$ 300,00 (trezentos reais). 

Art. 4º Competem à Polícia Rodoviária Federal a fiscalização e a aplica
ção das multas previstas nos arts. 2º e 3º desta Lei. 

§ 1 º A União poderá firmar convênios com Estados, Municípios e com 
o Distrito Federal, a fim de que estes também possam exercer a fiscalização 
e aplicar as multas de que tratam os arts. 2º e 3º desta Lei. 

§ 2º Configurada a reincidência, a Polícia Rodoviária Federal ou ente 
conveniado comunicará o fato ao Departamento Nacional de Infra-Estrutu
ra de Transportes - DNIT ou, quando se tratar de rodovia concedida, à 
Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTI, para a aplicação da 
penalidade de suspensão da autorização de acesso à rodovia. 

Art. 5º A Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, passa a vigorar com 
as seguintes modificações: 

I - o art. 10 passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XXIII: 
''Art. 10 ....................................................................... . 

XXIII - 1 (um) representante do Ministério da Justiça . 
................................................................................... " (NR) 
II - o caput do art. 165 passa a vigorar com a seguinte redação: 
''Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra subs

tância psicoativa que determine dependência: 
Infração - gravíssima; 
Penalidade - multa ( cinco vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 

(doze) meses; 
Medida Administrativa - retenção do veículo até a apresentação de con-

dutor habilitado e recolhimento do documento de habilitação . 
................................................................................... " (NR) 
III - o art. 276 passa a vigorar com a seguinte redação: 
''Art. 276. Qualquer concentração de álcool por litro de sangue sujeita o 

condutor às penalidades previstas no art. 165 deste Código. 
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Parágrafo único. Órgão do Poder Executivo federal disciplinará as mar

gens de tolerância para casos específicos." (NR) 

IV - o art. 277 passa a vigorar com as seguintes alterações: 

''A.rt. 277. . ................................................................... . 

§ 2º A infração prevista no art. 165 deste Código poderá ser caracteri

zada pelo agente de trânsito mediante a obtenção de outras provas em direi
to admitidas, acerca dos notórios sinais de embriaguez, excitação ou torpor 

apresentados pelo condutor. 

§ 3º Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas esta

belecidas no art. 165 deste Código ao condutor que se recusar a se subme

ter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo." (NR) 

V - o art. 291 passa a vigorar com as seguintes alterações: 

''A.rt. 291. . ................................................................... . 

§ 1 º Aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o dispos
to nos arts. 74, 76 e 88 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, exceto 

se o agente estiver: 

I - sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que 

determine dependência; 

II - participando, em via pública, de corrida, disputa ou competição au

tomobilística, de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veí

culo automotor, não autorizada pela autoridade competente; 

III - transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via 
em 50 km/h (cinqüenta quilômetros por hora). 

§ 2º Nas hipóteses previstas no § 1º deste artigo, deverá ser instaurado 
inquérito policial para a investigação da infração penal." (NR) 

VI - o art. 296 passa a vigorar com a seguinte redação: 
''Art. 296. Se o réu for reincidente na prática de crime previsto neste 

Código, o juiz aplicará a penalidade de suspensão da permissão ou habilita

ção para dirigir veículo automotor, sem prejuízo das demais sanções penais 

cabíveis." (NR) 

VII - (VETADO) 
VIII - o art. 306 passa a vigorar com a seguinte alteração: 

''Art. 306. Conduzir veículo automotor, na via pública, estando com con

centração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas, 

ou sob a influência de qualquer outra substância psicoativa que determine 

dependência: 
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Parágrafo único. O Poder Executivo federal estipulará a equivalência 
entre distintos testes de alcoolemia, para efeito de caracterização do crime 
tipificado neste artigo." (NR) 

Art. 6º Consideram-se bebidas alcoólicas, para efeitos desta Lei, as be
bidas potáveis que contenham álcool em sua composição, com grau de con
centração igual ou superior a meio grau Gay-Lussac. 

Art. 7º A Lei nº 9 .294, de 15 de julho de 1996, passa a vigorar acrescida 
do seguinte art. 4º-A: 

''Art. 4º-A. Na parte interna dos locais em que se vende bebida alcoóli
ca, deverá ser afixado advertência escrita de forma legível e ostensiva de que 
é crime dirigir sob a influência de álcool, punível com detenção." 

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 9º Fica revogado o inciso V do parágrafo único do art. 302 da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. 

Brasília, 16 de junho de 2008; 187º da Independência e 120º da Repú
blica. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Tarso Genro 
Alfredo Nascimento 
Fernando Haddad 
José Gomes Temporão 

Márcio Fortes de Almeida 
Jorge Armando Felix 
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4. LEI FEDERAL Nº 11.706, DE 19 JUNHO DE 2008. 

Conversão da Medida Provisória nº 417, 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 armas de fogo e munição e 

sobre o Sistema Nacional de Armas - Sinarm e define crimes. 

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

Art. 1º Os arts. 4º, 5º, 6º, 11, 23, 25, 28, 30 e 32 da Lei nº 10.826, de 22 
de dezembro de 2003, passam a vigorar com a seguinte redação: 

'~rt. 4º .................................................................................................... . 
I - comprovação de idoneidade, com a apresentação de certidões negati

vas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, 
Militar e Eleitoral e de não estar respondendo a inquérito policial ou a pro
cesso criminal, que poderão ser fornecidas por meios eletrônicos; 

§ 2º A aquisição de munição somente poderá ser feita no calibre corres
pondente à arma registrada e na quantidade estabelecida no regulamento 
desta Lei. 

§ 8º Estará dispensado das exigências constantes do inciso III do caput 
deste artigo, na forma do regulamento, o interessado em adquirir arma de 
fogo de uso permitido que comprove estar autorizado a portar arma com as 
mesmas características daquela a ser adquirida." (NR) 

''Art. 5º .................................................................................................... . 

§ 3º O proprietário de arma de fogo com certificados de registro de 
propriedade expedido por órgão estadual ou do Distrito Federal até a data 
da publicação desta Lei que não optar pela entrega espontânea prevista no 
art. 32 desta Lei deverá renová-lo mediante o pertinente registro federal, 
até o dia 31 de dezembro de 2008, ante a apresentação de documento de 
identificação pessoal e comprovante de residência fixa, ficando dispensado 
do pagamento de taxas e do cumprimento das demais exigências constantes 
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dos incisos I a III do caput do art. 4º desta Lei. 
§ 4º Para fins do cumprimento do disposto no § 3º deste artigo, o pro

prietário de arma de fogo poderá obter, no Departamento de Polícia Fede
ral, certificado de registro provisório, expedido na rede mundial de computa
dores - internet, na forma do regulamento e obedecidos os procedimentos a seguir: 

I - emissão de certificado de registro provisório pela internet, com vali
dade inicial de 90 (noventa) dias; e 

II - revalidação pela unidade do Departamento de Polícia Federal do cer
tificado de registro provisório pelo prazo que estimar como necessário para 
a emissão definitiva do certificado de registro de propriedade." (NR) 

''A.rt. 6º .................................................................................................... . 
§ 1 º As pessoas previstas nos incisos I, II, III, V e VI do caput deste 

artigo terão direito de portar arma de fogo de propriedade particular ou 
fornecida pela respectiva corporação ou instituição, mesmo fora de serviço, 
nos termos do regulamento desta Lei, com validade em âmbito nacional 
para aquelas constantes dos incisos I, II, V e VI. 

§ 1 º-A. (Revogado) 
§ 2º A autorização para o porte de arma de fogo aos integrantes das 

instituições descritas nos incisos V, VI, VII e X do caput deste artigo está 
condicionada à comprovação do requisito a que se refere o inciso III do caput 
do art. 4º desta Lei nas condições estabelecidas no regulamento desta Lei. 

§ Sº Aos residentes em áreas rurais, maiores de 25 (vinte e cinco) anos 
que comprovem depender do emprego de arma de fogo para prover sua 
subsistência alimentar familiar será concedido pela Polícia Federal o porte 
de arma de fogo, na categoria caçador para subsistência, de uma arma de 
uso permitido, de tiro simples, com 1 (um) ou 2 (dois) canos, de alma lisa e 
de calibre igual ou inferior a 16 (dezesseis), desde que o interessado com
prove a efetiva necessidade em requerimento ao qual deverão ser anexados 
os seguintes documentos: 

I - documento de identificação pessoal; 
II - comprovante de residência em área rural; e 
III - atestado de bons antecedentes. 
§ 6º O caçador para subsistência que der outro uso à sua arma de fogo, 

independentemente de outras tipificações penais, responderá, conforme o 
caso, por porte ilegal ou por disparo de arma de fogo de uso permitido. 

§ 7º Aos integrantes das guardas municipais dos Municípios que inte-
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gram regiões metropolitanas será autorizado porte de arma de fogo, quando 
em serviço." (NR) 

''A.rt. 11 ................................................................................................... . 

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

''A.rt. 23. A classificação legal, técnica e geral bem como a definição das 
armas de fogo e demais produtos controlados, de usos proibidos, restritos, 
permitidos ou obsoletos e de valor histórico serão disciplinadas em ato do che
fe do Poder Executivo Federal, mediante proposta do Comando do Exército. 

§ 4º As instituições de ensino policial e as guardas municipais referidas 
nos incisos III e IV do caput do art. 6º desta Lei e no seu § 7º poderão 
adquirir insumos e máquinas de recarga de munição para o fim exclusivo de 
suprimento de suas atividades, mediante autorização concedida nos termos 
definidos em regulamento." (NR) 

''A.rt. 25. As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo 
pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem à persecução 
penal serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando do Exército, 
no prazo máximo de 48 ( quarenta e oito) horas, para destruição ou doação 
aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, na forma do regula
mento desta Lei. 

§ 1 º As armas de fogo encaminhadas ao Comando do Exército que rece
berem parecer favorável à doação, obedecidos o padrão e a dotação de cada 
Força Armada ou órgão de segurança pública, atendidos os critérios de prio
ridade estabelecidos pelo Ministério da Justiça e ouvido o Comando do Exérci
to, serão arroladas em relatório reservado trimestral a ser encaminhado 
àquelas instituições, abrindo-se-lhes prazo para manifestação de interesse. 

§ 2º O Comando do Exército encaminhará a relação das armas a serem 
doadas ao juiz competente, que determinará o seu perdimento em favor da 
instituição beneficiada. 

§ 3º O transporte das armas de fogo doadas será de responsabilidade da 
instituição beneficiada, que procederá ao seu cadastramento no Sinarm ou 
no Sigma. 

§ 4º (VETADO) 
§ 5º O Poder Judiciário instituirá instrumentos para o encaminhamento 
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ao Sinarm ou ao Sigma, conforme se trate de arma de uso permitido ou de 
uso restrito, semestralmente, da relação de armas acauteladas em juízo, 
mencionando suas características e o local onde se encontram." (NR) 

''Art. 28. É vedado ao menor de 25 (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 caput do art. 6º desta Lei." (NR) 

''Art. 30. Os possuidores e proprietários de arma de fogo de uso permi
tido ainda não registrada deverão solicitar seu registro até o dia 31 de de
zembro de 2008, mediante apresentação de documento de identificação 
pessoal e comprovante de residência fixa, acompanhados de nota fiscal de 
compra ou comprovação da origem lícita da posse, pelos meios de prova 
admitidos em direito, ou declaração firmada na qual constem as caracterís
ticas da arma e a sua condição de proprietário, ficando este dispensado do 
pagamento de taxas e do cumprimento das demais exigências constantes dos 
incisos I a III do caput do art. 4º desta Lei. 

Parágrafo único. Para fins do cumprimento do disposto no caput deste 
artigo, o proprietário de arma de fogo poderá obter, no Departamento de 
Polícia Federal, certificado de registro provisório, expedido na forma do § 

4º do art. 5º desta Lei." (NR) 
''Art. 32. Os possuidores e proprietários de arma de fogo poderão entregá

la, espontaneamente, mediante recibo, e, presumindo-se de boa-fé, serão 
indenizados, na forma do regulamento, ficando extinta a punibilidade de 
eventual posse irregular da referida arma. 

Parágrafo único. (Revogado)." (NR) 

Art. 2º A Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, passa a vigorar 
acrescida do seguinte art. 11-A: 

"Art. 11-A. O Ministério da Justiça disciplinará a forma e as condições do 
credenciamento de profissionais pela Polícia Federal para comprovação da ap
tidão psicológica e da capacidade técnica para o manuseio de arma de fogo. 

§ 1º Na comprovação da aptidão psicológica, o valor cobrado pelo psi
cólogo não poderá exceder ao valor médio dos honorários profissionais para 
realização de avaliação psicológica constante do item 1.16 da tabela do Con
selho Federal de Psicologia. 

§ 2º Na comprovação da capacidade técnica, o valor cobrado pelo ins
trutor de armamento e tiro não poderá exceder R$ 80,00 ( oitenta reais), acres
cido do custo da munição. 
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§ 3º A cobrança de valores superiores aos previstos nos §§ 1 º e 2º deste 
artigo implicará o descredenciamento do profissional pela Polícia Federal." 

Art. 3º O Anexo da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, passa a 
vigorar na forma do Anexo desta Lei. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 19 de junho de 2008; 187º da Independência e 120º da Repú
blica. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Tarso Genro 

1 - Registro de arma de fogo 

até 31 de dezembro de 2008 
a partir de 1 º de janeiro de 2009 

ANEXO 
TABELA DE TAXAS 

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

Ili - Registro de arma de fogo para empresa de segurança privada e de 
trar,srn'.'lrtA 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° de julho de 2008 a 31 de outubro de 2008 
a partir de 1 º 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$ 

gratuito 
60,00 

30,00 
45,00 
60,00 

1.000,00 

1.000,00 

60,00 

60,00 
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5. LEI FEDERAL Nº 11.719, DE 20 DE JUNHO DE 2008. 

Altera dispositivos do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código 
de Processo Penal, relativos à suspensão do processo, emendatio libelli, mutatio 
libelli e aos procedimentos. 

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

Art. 1 º Os arts. 63, 257, 265, 362, 363, 366, 383, 384, 387, 394 a 405, 
531 a 538 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de 
Processo Penal, passam a vigorar com a seguinte redação, acrescentando-se 
o art. 396-A: 

''A..rt. 63 ...................................................................... . 
Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a exe

cução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso IV do 
caput do art. 387 deste Código sem prejuízo da liquidação para a apuração 
do dano efetivamente sofrido." (NR) 

''A..rt. 257. Ao Ministério Público cabe: 
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma estabelecida 

neste Código; e 
II - fiscalizar a execução da lei." (NR) 
''A..rt. 265. O defensor não poderá abandonar o processo senão por moti

vo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de 10 ( dez) 
a 100 (cem) salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

§ 1 º A audiência poderá ser adiada se, por motivo justificado, o defensor 
não puder comparecer. 

§ 2º Incumbe ao defensor provar o impedimento até a abertura da audi
ência. Não o fazendo, o juiz não determinará o adiamento de ato algum do 
processo, devendo nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente 
ou só para o efeito do ato." (NR) 

''A..rt. 362. Verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de 
justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa, na 
forma estabelecida nos arts. 227 a 229 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 
1973 - Código de Processo Civil. 

Parágrafo único. Completada a citação com hora certa, se o acusado não 
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comparecer, ser-lhe-á nomeado defensor dativo." (NR) 
''.Art. 363. O processo terá completada a sua formação quando realizada 

a citação do acusado. 
I - (revogado); 
II - (revogado). 
§ 1 º Não sendo encontrado o acusado, será procedida a citação por edital. 
§ 2º (VETADO) 
§ 3º (VETADO) 
§ 4º Comparecendo o acusado citado por edital, em qualquer tempo, o 

processo observará o disposto nos arts. 394 e seguintes deste Código." (NR) 
"Art. 366. (VETADO) 
§ 1 º (Revogado). 
§ 2º (Revogado)." (NR) 
''.Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia 

ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em con
seqüência, tenha de aplicar pena mais grave. 

§ 1 º Se, em conseqüência de definição jurídica diversa, houver possibili
dade de proposta de suspensão condicional do processo, o juiz procederá de 
acordo com o disposto na lei. 

§ 2º Tratando-se de infração da competência de outro juízo, a este serão 
encaminhados os autos." (NR) 

''Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova 
definição jurídica do fato, em conseqüência de prova existente nos autos de 
elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o 
Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 ( cin
co) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de 
ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente. 

§ 1º Não procedendo o órgão do Ministério Público ao aditamento, apli
ca-se o art. 28 deste Código. 

§ 2º Ouvido o defensor do acusado no prazo de 5 (cinco) dias e admitido 
o aditamento, o juiz, a requerimento de qualquer das partes, designará dia e 
hora para continuação da audiência, com inquirição de testemunhas, novo 
interrogatório do acusado, realização de debates e julgamento. 

§ 3º Aplicam-se as disposições dos §§ 1 º e 2º do art. 383 ao caput deste 
artigo. 

§ 4º Havendo aditamento, cada parte poderá arrolar até 3 (três) teste
munhas, no prazo de 5 (cinco) dias, ficando o juiz, na sentença, adstrito aos 
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termos do aditamento. 
§ 5º Não recebido o aditamento, o processo prosseguirá." (NR) 
''A.rt. 387. . ........................................................................ . 

II - mencionará as outras circunstâncias apuradas e tudo o mais que deva 
ser levado em conta na aplicação da pena, de acordo com o disposto nos 
arts. 59 e 60 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código 
Penal; 

III - aplicará as penas de acordo com essas conclusões; 
IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infra

ção, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido; 

Parágrafo único. O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manuten
ção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida 
cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interpos
ta." (NR) 

'~. 394. O procedimento será comum ou especial. 
§ 1 º O procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo: 
I - ordinário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada 

for igual ou superior a 4 (quatro) anos de pena privativa de liberdade; 
II - sumário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada 

seja inferior a 4 (quatro) anos de pena privativa de liberdade; 
III - sumaríssimo, para as infrações penais de menor potencial ofensivo, 

na forma da lei. 
§ 2º Aplica-se a todos os processos o procedimento comum, salvo dispo

sições em contrário deste Código ou de lei especial. 
§ 3º Nos processos de competência do Tribunal do Júri, o procedimento 

observará as disposições estabelecidas nos arts. 406 a 497 deste Código. 
§ 4º As disposições dos arts. 395 a 398 deste Código aplicam-se a todos 

os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não regulados neste 
Código. 

§ 5º Aplicam-se subsidiariamente aos procedimentos especial, sumário e 
sumaríssimo as disposições do procedimento ordinário." (NR) 

'fut. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando: 
I - for manifestamente inepta; 
II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação 

penal; ou 
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III - faltar justa causa para o exercício da ação penal. 
Parágrafo único. (Revogado)." (NR) 
''Art. 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia 

ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a 
citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 
(dez) dias. 

Parágrafo único. No caso de citação por edital, o prazo para a defesa 
começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do de
fensor constituído." (NR) 

''Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar 
tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, es
pecificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e re
querendo sua intimação, quando necessário. 

§ 1 º A exceção será processada em apartado, nos termos dos arts. 95 a 
112 deste Código. 

§ 2º Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, 
não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, conceden
do-lhe vista dos autos por 10 ( dez) dias." 

''Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, 
deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando veri
ficar: 

I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; 
II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agen-

te, salvo inimputabilidade; 
III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou 
IV - extinta a punibilidade do agente." (NR) 
''Art. 398. (Revogado)." (NR) 
''Art. 399. Recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora 

para a audiência, ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do 
Ministério Público e, se for o caso, do querelante e do assistente. 

§ 1 º O acusado preso será requisitado para comparecer ao interrogató
rio, devendo o poder público providenciar sua apresentação. 

§ 2º O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença." (NR) 
''Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no 

prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações 
do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela 
defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem 
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como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento 
de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado. 

§ 1 º As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz inde
ferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. 

§ 2º Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento 
das partes." (NR) 

''Art. 401. Na instrução poderão ser inquiridas até 8 (oito) testemunhas 
arroladas pela acusação e 8 (oito) pela defesa. 

§ 1 º Nesse número não se compreendem as que não prestem compro
misso e as referidas. 

§ 2º A parte poderá desistir da inquirição de qualquer das testemunhas 
arroladas, ressalvado o disposto no art. 209 deste Código." (NR) 

''Art. 402. Produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Pú
blico, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer 
diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados 
na instrução." (NR) 

''Art. 403. Não havendo requerimento de diligências, ou sendo indeferi
do, serão oferecidas alegações finais orais por 20 (vinte) minutos, respecti
vamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10 (dez), pro
f e rindo o juiz, a seguir, sentença. 

§ 1º Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de 
cada um será individual. 

§ 2º Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação desse, 
serão concedidos 10 ( dez) minutos, prorrogando-se por igual período o tempo 
de manifestação da defesa. 

§ 3º O juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de 
acusados, conceder às partes o prazo de 5 (cinco) dias sucessivamente para 
a apresentação de memoriais. Nesse caso, terá o prazo de 10 (dez) dias para 
proferir· a sentença." (NR) 

''Art. 404. Ordenado diligência considerada imprescindível, de ofício ou 
a requerimento da parte, a audiência será concluída sem as alegações finais. 

Parágrafo único. Realizada, em seguida, a diligência determinada, as par
tes apresentarão, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, suas alegações finais, 
por memorial, e, no prazo de 10 (dez) dias, o juiz proferirá a sentença." 
(NR) 

''Art. 405. Do ocorrido em audiência será lavrado termo em livro pró
prio, assinado pelo juiz e pelas partes, contendo breve resumo dos fatos 
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relevantes nela ocorridos. 
§ 1 º Sempre que possível, o registro dos depoimentos do investigado, 

indiciado, ofendido e testemunhas será feito pelos meios ou recursos de 
gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive 
audiovisual, destinada a obter maior fidelidade das informações. 

§ 2º No caso de registro por meio audiovisual, será encaminhado às par
tes cópia do registro original, sem necessidade de transcrição." (NR) 

':t\.rt. 531. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do 
ofendido, se possível, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação 
e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, 
bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconheci
mento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado e proce
dendo-se, finalmente, ao debate." (NR) 

':t\.rt. 532. Na instrução, poderão ser inquiridas até 5 (cinco) testemu
nhas arroladas pela acusação e 5 (cinco) pela defesa." (NR) 

':t\.rt. 533. Aplica-se ao procedimento sumário o disposto nos parágrafos 
do art. 400 deste Código. 

§ 1 º (Revogado). 
§ 2º (Revogado). 
§ 3º (Revogado). 
§ 4º (Revogado)." (NR) 
':t\.rt. 534. As alegações finais serão orais, concedendo-se a palavra, res

pectivamente, à acusação e à defesa, pelo prazo de 20 (vinte) minutos, pror
rogáveis por mais 10 (dez), proferindo o juiz, a seguir, sentença. 

§ 1 º Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de 
cada um será individual. 

§ 2º Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação deste, se
rão concedidos 10 (dez) minutos, prorrogando-se por igual período o tem
po de manifestação da defesa." (NR) 

':t\.rt. 535. Nenhum ato será adiado, salvo quando imprescindível a prova 
faltante, determinando o juiz a condução coercitiva de quem deva compare
cer. 

§ 1º (Revogado). 
§ 2º (Revogado)." (NR) 
':t\.rt. 536. A testemunha que comparecer será inquirida, independente

mente da suspensão da audiência, observada em qualquer caso a ordem 
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estabelecida no art. 531 deste Código." (NR) 
''Art. 537. (Revogado)." (NR) 
''Art. 538. Nas infrações penais de menor potencial ofensivo, quando o 

juizado especial criminal encaminhar ao juízo comum as peças existentes 
para a adoção de outro procedimento, observar-se-á o procedimento sumá
rio previsto neste Capítulo. 

§ 1 º (Revogado). 
§ 2º (Revogado). 
§ 3º (Revogado). 
§ 4º (Revogado)." (NR) 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a data de sua 
publicação. 

Art. 3º Ficam revogados os arts. 43, 398, 498, 499, 500, 501, 502, 537, 
539, 540, 594, os §§ 1 º e 2º do art. 366, os §§ 1 º a 4º do art. 533, os §§ 1 º 
e 2º do art. 535 e os§§ 1º a 4º do art. 538 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de 
outubro de 1941 - Código de Processo Penal. 

Brasília, 20 de junho de 2008; 187º da Independência e 120º da Repúbli-
ca. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Tarso Genro 
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6. DECRETO FEDERAL Nº 6.488, DE 19 DE JUNHO DE 2008. 

Regulamenta os arts. 276 e 306 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 -
Código de Trânsito Brasileiro, disciplinando a margem de tolerância de álco

ol no sangue e a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia para 

efeitos de crime de trânsito. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, 
no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto nos arts. 276 e 306 da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, 

DECRETA: 

Art. 1 º Qualquer concentração de álcool por litro de sangue sujeita o 
condutor às penalidades administrativas do art. 165 da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, por dirigir sob a influ
ência de álcool. 

§ 1 º As margens de tolerância de álcool no sangue para casos específi
cos serão definidas em resolução do Conselho Nacional de Trânsito -
CONTRAN, nos termos de proposta formulada pelo Ministro de Estado 
da Saúde. 

§ 2º Enquanto não editado o ato de que trata o § 1 º, a margem de tole
rância será de duas decigramas por litro de sangue para todos os casos. 

§ 3º Na hipótese do § 2º, caso a aferição da quantidade de álcool no 
sangue seja feito por meio de teste em aparelho de ar alveolar pulmonar 
( etilômetro ), a margem de tolerância será de um décimo de miligrama por 
litro de ar expelido dos pulmões. 

Art. 2º Para os fins criminais de que trata o art. 306 da Lei nº 9.503, de 
1997 - Código de Trânsito Brasileiro, a equivalência entre os distintos tes
tes de alcoolemia é a seguinte: 

I - exame de sangue: concentração igual ou superior a seis decigramas de 
álcool por litro de sangue; ou 

II - teste em aparelho de ar alveolar pulmonar ( etilômetro ): concentra
ção de álcool igual ou superior a três décimos de miligrama por litro de ar 
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expelido dos pulmões. 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 19 de junho de 2008; 187º da Independência e 120º da Repúbli-
ca. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Tarso Genro 
José Gomes Temporão 
Márcio Fortes de Almeida 
Jorge Armando Felix 
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7. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.048, DE 10 DE JUNHO 
DE 2008. 

Dispõe sobre o gozo de licença-prêmio no âmbito da Administração Pública 
Direta, das Autarquias Estaduais e de outros Poderes do Estado, e dá provi

dências co"elatas 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

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

Artigo 1 º - Os artigos 212 a 214 da Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 
1968 - Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado, passam a vigo
rar com a seguinte redação: 

''Artigo 212 -A licença-prêmio será concedida mediante certidão de tempo 
de serviço, independente de requerimento do funcionário, e será publicada 
no Diário Oficial do Estado, nos termos da legislação em vigor." (NR) 

''Artigo 213 - O funcionário poderá requerer o gozo da licença-prêmio: 
I - por inteiro ou em parcelas não inferiores a 15 (quinze) dias; 
II - até o implemento das condições para a aposentadoria voluntária. 
§ 1 º - Caberá à autoridade competente: 
1 - adotar, após manifestação do chefe imediato, sem prejuízo para o 

serviço, as medidas necessárias para que o funcionário possa gozar a licen
ça-prêmio a que tenha direito; 

2 - decidir, após manifestação do chefe imediato, observada a opção do 
funcionário e respeitado o interesse do serviço, pelo gozo da licença-prêmio 
por inteiro ou parceladamente. 

§ 2º - A apresentação de pedido de passagem à inatividade, sem a prévia 
e oportuna apresentação do requerimento de gozo, implicará perda do di
reito à licença-prêmio." (NR) 

''Artigo 214 - O funcionário deverá aguardar em exercício a apreciação 
do requerimento de gozo da licença-prêmio. 

Parágrafo único - O gozo da licença-prêmio dependerá de novo requeri
mento, caso não se inicie em até 30 (trinta) dias contados da publicação do 
ato que o houver autorizado." (NR) 
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Artigo 2º - O disposto nesta lei complementar aplica-se aos servidores 
da Administração direta e das autarquias, submetidos ao regime estatutário, 
e aos militares. 

Parágrafo único - Os membros e os servidores do Poder Judiciário, do 
Tribunal de Contas, do Ministério Público e da Defensoria Pública, bem 
como os servidores do Quadro da Secretaria da Assembléia Legislativa, te
rão sua situação regida, em cada um desses órgãos, por normas reguladoras 
próprias. 

Artigo 3º - Na hipótese de se tornar inviável o gozo de licença-prêmio, 
na forma prevista nesta lei complementar, em virtude de exoneração "ex 
officio", aposentadoria por invalidez permanente ou falecimento, será paga 
ao ex-servidor ou aos seus beneficiários, conforme o caso, indenização cal
culada com base no valor dos vencimentos do cargo ocupado, referente ao 
mês de ocorrência. 

Artigo 4º - Os integrantes do Quadro do Magistério e do Quadro de 
Apoio Escolar abrangidos pela Lei Complementar nº 101 5, de 15 de outu
bro de 2007 e os integrantes das carreiras da Polícia Civil, da Superinten
dência Técnico-Científica e da Polícia Militar do Estado de São Paulo abran
gidos pela Lei Complementar nº 989, de 17 de janeiro de 2006, seguirão 
fazendo jus à conversão em pecúnia nos termos dos referidos diplomas le
gais. 

Artigo 5º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei complementar 
correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento vigente. 

Artigo 6º - Esta lei complementar e suas disposições transitórias entram 
em vigor na data de sua publicação, revogando-se os artigos 2º e 3º da Lei 
Complementar nº 857, de 20 de maio de 1999. 

Disposições Transitórias 
Artigo 1 º - O disposto nesta lei complementar aplica- se ao gozo dos 

períodos de licença-prêmio: 
I - adquiridos antes da vigência da Lei Complementar nº 857, de 20 de 

maio de 1999; 
II - não usufruídos dentro do prazo previsto pela Lei Complementar nº 
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857, de 20 de maio de 1999. 
Artigo 2º - O servidor público ou o militar que já tenham implementado 

as condições para sua aposentadoria ou inatividade remunerada voluntária 
e se encontrem no exercício de suas atividades públicas na data de publica
ção desta lei complementar, poderão fruir os períodos de licença-prêmio 
adquiridos, salvo se forem aposentados ou inativados compulsoriamente, 
quando então perceberão indenização nos termos do artigo 3º desta lei com
plementar. 

Palácio dos Bandeirantes, 10 de junho de 2008. 

JOSÉ SERRA 
Mauro Ricardo Machado Costa 
Secretário da Fazenda 
Sidney Estanislau Beraldo 
Secretário de Gestão Pública 
Aloysio Nunes Ferreira Filho 
Secretário-Chefe da Casa Civil 
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 10 de junho de 2008. 
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8. LEI ESTADUAL Nº 12.906, DE 14 DE ABRIL DE 2008. 

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

Artigo 1 º - Esta lei estabelece normas suplementares de direito peniten
ciário e regula a utilização da vigilância eletrônica para a fiscalização do 
cumprimento de condições fixadas em decisão judicial que: 

I - determine a prisão em residência particular, de que trata o artigo 117 
da Lei federal nº. 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de Execução Penal; 

II - aplique a proibição de freqüentar determinados lugares; 
III - conceda o livramento condicional, autorize a saída temporária do 

estabelecimento penal, sem vigilância direta, ou a prestação de trabalho ex
terno. 

Parágrafo único - A vigilância eletrônica consiste no uso da telemática e 
de meios técnicos que permitam, à distância e com respeito à dignidade da 
pessoa a ela sujeita, observar sua presença ou ausência em determinado 
local e durante o período em que, por determinação judicial, ali deva ou não 
possa estar. 

Artigo 2º - A determinação da vigilância eletrônica, sempre por decisão 
judicial, será precedida de oitiva do Ministério Público e dependerá de con
sentimento do condenado, que será presumido quando requerer essa provi
dência, diretamente ou representado por seu defensor. 

§ 1 º - A qualquer tempo caberá a retratação do consentimento previsto 
no "caput" deste artigo. 

§ 2º - Presentes os demais requisitos da medida, a vigilância eletrônica 
será determinada quando se tratar de condenação por tortura, tráfico ilícito 
de drogas, terrorismo, crimes decorrentes de ações praticadas por quadri
lha ou bando ou organizações ou associações criminosas de qualquer tipo 
ou por algum dos seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-lei federal 
nº. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tenta
dos: 

1 - homicídio ( artigo 121 ), quando praticado em atividade típica de gru-
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po de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio quali
ficado (artigo 121, § 2º, I, II, III, IV e V); 

2 - latrocínio (artigo 157, § 3º, "in fine"); 
3 - extorsão qualificada pela morte ( artigo 158, § 2º); 
4 - extorsão mediante seqüestro e na forma qualificada (artigo 159, 

"caput", e §§ 1 º, 2º e 3º); 
5 - estupro ( artigo 213 e sua combinação com o artigo 223, "caput" e 

parágrafo único); 
6 - atentado violento ao pudor (artigo 214 e sua combinação com o arti

go 223, "caput" e parágrafo único); 
7 - epidemia com resultado morte ( artigo 267, § 1 º); 
8 - falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destina

do a fins terapêuticos ou medicinais ( artigo 273, "caput" e § 1 º, § 1 º-A e § 

1º-B, com a redação dada pela Lei federal nº. 9.677, de 2 de julho de 1998); 
9 - genocídio, previsto nos artigos 1º, 2º e 3º da Lei federal nº. 2.889, de 

1 º de outubro de 1956, tentado ou consumado. 
§ 3º - Quando se tratar de condenação por infração penal não menciona

da no § 2º deste artigo, a vigilância eletrônica poderá ser dispensada, 
motivadamente, se o juiz ou tribunal, apreciando o caso concreto, considerá
lá desnecessária ou inadequada. 

Artigo 3º - A decisão que determinar a vigilância eletrônica especificará 
os locais e os períodos em que será exercida, que poderão ser modificados, 
quando necessário, pelo juiz ou tribunal. 

Artigo 4º - A vigilância eletrônica será revogada: 
I - quando se tornar desnecessária ou inadequada; 
II - se o condenado violar os deveres a que fica adstrito durante a sua 

vigência ou retratar-se do consentimento prestado. 

Artigo 5º - A vigilância eletrônica se iniciará após a instalação dos meios 
técnicos necessários à sua execução e, conforme o fim a que visar, será 
realizada no âmbito das atividades de segurança pública ou de administra
ção penitenciária. 

Artigo 6º - O condenado será advertido, pessoalmente e por escrito, quanto 
ao sistema de vigilância eletrônica e, enquanto estiver submetido a ela, sem 
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prejuízo das demais condições fixadas na decisão que a determinar, terá os 
seguintes deveres: 

I - receber visitas do servidor responsável pela vigilância eletrônica, res
ponder aos seus contatos e cumprir suas orientações; 

II - abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal 
funcionamento da vigilância eletrônica, especialmente atos tendentes a im
pedi-la ou dificultá-la, a eximir-se dela, a iludir o servidor que a acompanha 
ou a causar dano ao equipamento utilizado para a atividade; 

III - informar de imediato ao órgão ou entidade responsável pela vigilân
cia eletrônica se detectar falhas no respectivo equipamento; 

IV - apresentar justificativa para seu comportamento aparentemente ir
regular, descoberto durante os períodos de vigilância eletrônica e incompa
tível com a decisão judicial que a determinou. 

Artigo 7º - A violação dos deveres previstos no artigo 6º configura falta 
grave e será motivo suficiente para: 

I - a revogação do livramento condicional, da saída temporária ou da 
prestação de trabalho externo; 

II - o recolhimento em estabelecimento penal comum. 

Artigo 8º - Compete ao Poder Executivo adotar as providências necessá-
rias à implantação da vigilância eletrônica e, notadamente: 

I - planejar sua implementação progressiva; 
II - adquirir os meios e sistemas tecnológicos necessários para realizá-la; 
III - providenciar o apoio logístico e administrativo para seu funciona-

mento. 

Artigo 9º - Caberá ao diretor do estabelecimento penal apresentar ao 
juiz, de modo motivado e com a consideração de seus antecedentes e de sua 
personalidade, a relação dos condenados cuja submissão a esse controle lhe 
pareça mais conveniente se, por insuficiência de meios técnicos, não for 
possível a vigilância eletrônica de todos os condenados. 

Artigo 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Palácio dos Bandeirantes, 14 de abril de 2008. 
JOSÉ SERRA 
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Antônio Ferreira Pinto 

Secretário da Administração Penitenciária 
Aloysio Nunes Ferreira Filho 

Secretário-Chefe da Casa Civil 
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 14 de abril de 2008. 
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VI. JURISPRUDÊNCIA 

1. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 217.781-4 
RIO GRANDE DO SUL 

RELATOR: 
RECORRENTE: 
ADVOGADOS: 
RECORRIDO: 

MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE 
ACIRÃM RUI SENA 
VALDOMIRO ROBERTO E OUTROS 
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR 

EMENTA: I. Praça da Polícia Militar do Estado: perda da graduação e 
conseqüente expulsão da corporação: processo específico (CF, art. 125, § 

4º, parte final): decisão recorrida baseada no exame da eticidade da con
duta do representado: ausência de cerceamento de defesa: precedente. 

1. As praças "não têm posto nem patente, mas apenas graduação" ( cf. 

RE 121.533, 1 ª T., Pertence, DJ 30.11.90): assim, a ''perda de graduação", 

aqui realizada em procedimento próprio, por decisão do tribunal competen
te - onde a "defesa ofereceu contra-razões (f 32/38), juntou documentos (f 
40/69 e 81/82) e arrolou testemunhas, todas inquiridas (f 95/97)" - tem 
como conseqüência a exclusão das praças. 

2. De qualquer forma, a exclusão, no caso, decorreu do reconhecimento 
pelo Tribunal a quo de que o recorrente "carece de condições morais neces
sárias ao elevado padrão que deve ser considerado na corporação policial 
militar", o que não diverge do requerido na representação, que, embora em 
sua parte inicial, afirmou expressamente ter sido oferecida ''para perda de 
graduação e declaração de incompatibilidade para o desempenho das fun
ções de policial militar" do recorrente. 

3. A posterior transparência para a reserva remunerada não impede que, 
transitado em julgado o acórdão, seja executada a decisão de perda da gra
duação e conseqüente exclusão. 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Pri

meira Turma do Supremo Tribunal Federal, sob a Presidência do Sr. Minis-
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tro Sepúlveda Pertence, na conformidade da ata do julgamento e das notas 
taquigráficas, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso extraordi
nário, mas lhe negar provimento. 

Brasília, 30 de junho de 2004. 
SEPÚLVEDA PERTENCE - RELATOR. 

RELATÓRIO 

O SENHOR MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE - O Conselho Per
manente da Justiça Militar do Rio Grande do Sul condenou o recorrente, 2º 
Sargento da Polícia Militar, por fato ocorrido em 16.12.87, à pena de 14 
anos de reclusão e exclusão da Polícia Militar, por infração do art. 205, § 2º, 
I e IV, c/c o art. 102, ambos do C. Penal Militar (f. 4/16). 

A defesa interpôs apelação, à qual, por maioria, se deu provimento em 
parte para o fim de, rejeitadas as qualificadoras, condenar o recorrente às 
penas do art. 215, caput, "fixando a pena definitiva em oito (8) anos de 
reclusão e tomando sem efeito a pena acessória': ao entendimento de que a 
exclusão dependeria "de decisão do Tribunal" (f. 17/25). 

Após o trânsito em julgado dessa decisão (f. 26), o Ministério Público 
ofereceu representação, na qual requereu a ''perda de graduação", a "decla
ração de incompatibilidade para o desempenho das funções de policial mili
tar" e a perda das "demais prerrogativas", por ter sido imposta ao recorrente 
pena "restritiva de liberdade superior a dois anos" e por ser a conduta prati
cada "incompatível com sua profissão" (f. 106 e 117/118). 

O Tribunal, por maioria, julgou procedente a representação para decla
rar a perda da graduação do representado, ora recorrente, com a conse
qüente exclusão da Brigada Militar, vencido o Relator, que lhe determinava 
a reforma. Esta a ementa do acórdão (f. 116/138): 

"A perda de graduação da praça, ao contrário 
da perda do posto e patente do oficial, não 
decorre do julgamento acerca de sua dignida
de ou incompatibilidade com a função, embo
ra devam ser decididas em procedimentos se
melhantes. 
- A única pena acessória aplicável às praças, 
com ou sem graduação, é aquela do art. 98, 
inciso W, do CPM, e só pode ser aplicada de 
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acordo com o estabelecido pelo art. 102 do 
referido código. Impossibilidade jurídica de sua 
substituição por qualquer das outras penas 
acessórias estabelecidas naquele dispositivo, ou 
mesmo pela pena de reforma, que se destinam 
a oficiais ou a funcionários civis. 

Cogência de norma sancionadora do art. 102 
doCPM 
- A redação do § 4º do art. 125 da Constitui
ção Federal não institui qualquer direito ou 
garantia destinados a militares de qualquer hi
erarquia, mas se constitui em fixação da com
petência jurisdicional do órgão de 2ª instância 
da Justiça Militar Estadual". 

No entanto, opostos embargos pelo representante do Ministério Públi
co, o Tribunal a quo os rejeitou e manteve a decisão embargada, embora lhe 
alterasse a fundamentação, conforme acórdão assim ementado (f. 172): 

"- Perda da Graduação, imposta à praça gra
duada, e conseqüente exclusão da Polícia Mi
litar, mediante procedimento instaurado por re
presentação do Ministério Público, face à con
denação definitiva, por homicídio, a oito anos 
de reclusão, garantida a oportunidade de am
pla defesa Preliminar de nulidade do proces
so repelida por força do disposto no art. 125, 
§ 4º, 'in fine: da Constituição Federal e da ju
risprudência do E. Supremo Tribunal Federal 
('in' RT, vol. 673, p. 383 ). 
- É de ser mantida a declaração da perda da 
graduação, para fins de expulsão da Polícia 
Militar, imposta à praça graduada que, devido 
às graves conseqüências de sua conduta ho
micida, abatendo a tiros de revólver a vítima 

indefesa, carece de condições morais necessá
rias ao elevado padrão que deve ser considera
do na corporação policial militar. 
- Embargos rejeitados por maioria". 
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Donde o RE, ª' por alegada violação dos arts. 5º, IV; e 125, § 4º, da 
Constituição. 

Sustenta-se que o acórdão recorrido reconheceu a impossibilidade jurí
dica do pedido de ''perda da graduação", constante da representação, mas, 
ao invés de julgar improcedente o pedido, determinou, de ''forma ultra petita ", 
a exclusão do recorrente da Polícia Militar. 

Aduz que, inexistindo pedido específico de "exclusão da Força", não 
houve, quanto a este pedido, "oportunidade de defesa". 

Também alega "cerceamento de defesa", por não ter sido deferido pedido 
de traslado de acórdão referente a outro processo, que teria julgado caso 
semelhante. 

Sustenta que o acórdão que julgou a representação, ao não reconhecer a 
derrogação do art. 102 do C. Penal Militar, pelo art. 125, § 4º, da Constitui
ção, contrariou a jurisprudência desta Corte. 

A Procuradoria-Geral da República, em parecer do il. Subprocurador
Geral da República Edson de Almeida, opinou pelo "não conhecimento do 

recurso extraordinário" (f. 214/218). 
Posteriormente, veio aos autos petição informado que o recorrente foi 

"transferido para a Rese11Ja Remunerada" (f. 230/233), razão pela qual re
quereu qual fosse declarada "a perda do objeto da lide" (f. 224/225). 

Manifestou-se o MPF contrariamente a referido pedido, por entender 
que "a transferência do reco"ente para rese11Ja remunerada, por implemento 
do tempo de se11Jiço, não impedirá que, se transitado em julgado o acórdão 
proferido pelo Tribunal Militar na Representação 1 /91, seja executada a deci
são de perda da graduação e conseqüente expulsão da Brigada Militar" (f. 
237). 

É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE - (Relator): Sem 

razão o recorrente. 
I 

A posterior transferência para a resetva remunerada, como no caso, não 
impede o trânsito em julgado da decisão que determina a perda da gradua
ção e a conseqüente exclusão. 

II 
No mérito, correto o parecer do Ministério Público Federal, que reproduzo 
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e adoto como razão de decidir (f. 214/218): 
"Nos embargos infringentes surgiu o requerimento para fornecimento e jun

tada de cópia de acórdãos do tribunal quo, alegadamente inacessíveis à defe
sa, com a finalidade de demonstrar a suposta desigualdade de tratamento 
entre o reco"ente e outros representados, aos quais imposta tão-somente a 
pena de reforma compulsória. Não houve protesto oportuno quanto à omis
são na juntada dos tais precedentes, nem foram opostos embargos de declara
ção ao acórdão dos embargos infringentes. Assim, descabe cogitar de ofensa 
aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Também não se pode falar 
em falta de congruência entre o pedido, perda da graduação da praça, e a 
decisão, exclusão dos quadros da Brigada Militar, uma vez que a exclusão é 
conseqüência da perda da graduação. 

É certo que não se pode aceitar a inusitada fu,ndamentação do acórdão da 
representação que, dando prevalência ao art. 102 do Código Penal Militar, 
diz que ao Tribunal Militar, ao julgar a representação, incumbe tão-somente 
verificar a existência de uma condenação, transitada em julgado, a pena pri

vativa da liberdade por mais de dois anos, dispensando qualquer outro juízo 
de mérito sobre a perda da graduação. Conforme decidiu o Plenário do Su
premo Tribunal Federal, o art. 125, § 4º, da Constituição, fez caducar, em 
relação aos graduados das polícias militares, 'por inconstitucionalidade 
superveniente ou por de"ogação, o art. 102 do Código Penal Militar, de tal 
modo que, ainda quando condenados pela prática de crime, à perda da gra
duação dependerá de processo específico. de competência do Tribunal de se
gunda instância da respectiva Justiça Militar estadual' (RE 121.533, rel. Min. 
Sepúlveda Pertence, RTJ 133 (3): 1346, set. 1990). 

( ... ) 
Entretanto, o vício na motivação foi sanado pelo acórdão dos embargos 

infringentes, sendo então exercido o que d. Procurador de Justiça Sérgio Luiz 
Nasi chamou de :;ulgamento da eticidade da conduta da praça~ com a con
seqüente demonstração da inviabilidade da permanência do representado nas 
fileiras da corporação (jls. 182/ 184 ). 

Isso posto, opino pelo não conhecimento do recurso extraordinário". 
Ressalto, ainda, conforme asseverei no julgamento do RE 121.533, por 

mim relatado, que as praças "não têm posto nem patente, mas apenas gradu
ação" (l ª T., DJ 30.11.90): assim, a ''perda da graduação", aqui realizada 
em procedimento próprio, por decisão do tribunal competente - onde a 
"defesa ofereceu contra-razões (f. 32/38), juntou documentos (f 40/69 e 81/ 
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82) e arrolou testemunhas, todas inquiridas (f. 95/97)" tem como conseqüên
cia a exclusão das praças, conforme afirmado no parecer do Ministério Pú
blico Federal. 

De qualquer forma, a exclusão, no caso, decorreu do reconhecimento 
pelo Tribunal a quo de que o recorrente "carece de condições morais neces

sárias ao elevado padrão que deve ser considerado na corporação policial 
militar" (f. 176), o que não diverge do requerido na representação, que, 
embora em sua parte inicial, afirmou expressamente ter sido oferecida ''para 

perda de graduação e declaração de incompatibilidade para o desempenho 
das funções de policial militar" do recorrente (f. 117). 

Conheço do recurso, mas lhe nego provimento: é o meu voto. 
MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE - Relator. 

PRIMEIRA TURMA - EXTRATO DE ATA 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 217.781-4 
PROCED.: RIO GRANDE DO SUL 
RELATOR: 
RECTE: 
ADVDOS: 
RECDO.: 

MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE 
ACIRÃM RUI SENA 
VALDOMIRO ROBERTO E OUTROS 
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR 

Decisão: Retirado da Pauta nº 03/2004, publicada no DJ de 26.02.2004, 
por indicação do Relator. 1 ª Turma, 23.03.2004. 

Decisão: A Turma conheceu do recurso extraordinário, mas lhe negou 
provimento. Unânime. Ausente, justificadamente, o Ministro Joaquim Bar
bosa. 1ª Turma, 30.06.2004. 

Presidência do Ministro Sepúlveda Pertence. Presentes à Sessão os Mi
nistros Marco Aurélio, Cezar Peluzo e Carlos Britto. Ausente, justifi
cadamente, o Ministro Joaquim Barbosa. 

Subprocuradora-Geral da República, Dra. Delza Curvello Rocha. 

Ricardo Dias Duarte 
Coordenador 
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2. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
RECURSO ESPECIAL Nº 584.508 -PB (2003/0158733-4) 

RELATOR: MINISTRO FRANCISCO PEÇANHA MARTINS 
RECORRENTE: FAZENDA NACIONAL 
PROCURADOR: MARTA SUZI PEIXOTO PAIVA LINARD E OU

TROS 
RECORRIDO: PEDRO ALCÂNTARA CAMPOS CAVALCANTI E 

OUTROS 
ADVOGADO: AGOSTINHO ALBERIO FERNANDES DUARTE E 

OUTRO 

EMENTA 
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE RENDA -
LICENÇA-PRÊMIO - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS - VER
BAS INDENIZATÓRIAS - NÃO-INCIDÊNCIA - SÚMULA 136 DO 
STJ - VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC - OMISSÃO - INEXISTÊN
CIA - VERBA HONORÁRIA - PREQUESTIONAMENTO INOCOR
RÊNCIA - PRECEDENTES. 

- O abono pecuniário de férias e as licenças-prêmio não estão sujeitas à 
incidência do imposto de renda porque não configuram acréscimo patrimonial 
de qualquer natureza ou renda, mas sim espécies de verbas indenizatórias 
sem natureza salarial. 

- Os embargos de declaração têm sua restrita previsão descrita no art. 
535, I e II, do CPC, sendo cabíveis apenas para suprir obscuridade, contra
dição ou omissão do julgado. Por isso, não são o meio adequado para apre
ciar questão não tratada no acórdão embargado. 

- A configuração do prequestionamento envolve a emissão de juízo 
decisório sobre a questão jurídica controvertida. A simples menção ou refe
rência pelo acórdão recorrido dos dispositivos tidos por violados não é sufi
ciente para suprir a exigência prévia da análise do tema que se pretende ver 
apreciado no recurso especial. 

- Recurso conhecido, mas improvido. 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da SE-
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GUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos 
votos e das notas taquigráficas a seguir, retificando-se a proclamação do 
resultado de julgamento da sessão do dia 16/06/2005, por unanimidade, ne
gar provimento ao recurso. Votaram com o Relator os Srs. Ministros Franciulli 
Netto, João Otávio de Noronha e Castro Meira. Ausente, justificadamente, 
a Sra. Ministra Eliana Calmon. Presidiu o julgamento o Exmo. Sr. Ministro 
João Otávio de Noronha. 

Brasília (DF), 28 de junho de 2005 (Data do Julgamento) 
MINISTRO FRANCISCO PEÇANHA MARTINS 
Relator 

RELATÓRIO 
EXMO. SR. MINISTRO FRANCISCO PEÇANHA MARTINS: 
Trata-se de recurso especial manifestado pela FAZENDA NACIONAL 

com fundamento nas letras "a" e "c" do permissivo constitucional contra 
acórdão proferido pelo TRF -5ª Região que, por unanimidade, negou provi
mento à remessa necessária e à apelação interposta pela ora recorrente, nos 
autos da ação ordinária, com pedido de antecipação de tutela, em que se 
discute a incidência do imposto de renda sobre verbas recebidas pelos auto
res a título de conversão de um terço de fé rias em abono pecuniário e licen
ça-prêmio não gozadas. 

O acórdão decidiu que os valores recebidos a título de licença-prêmio, 
abono pecuniário de fé rias e de ausências permitidas para trato de interesse 
particular -APIP, não constituem renda, por isso estão isentos de imposto 
de renda. 

A FAZENDA NACIONAL interpôs embargos de declaração, que não 
foram acolhidos, alegando omissão no acórdão quanto ao pedido da conver
são de 1/3 de férias, bem como a aplicação do § 1º do art. 43 do CTN, 
introduzidos pela MP 104/2001, bem como do § 4º do art. 20 do CPC. 

No recurso especial alega violação ao art. 535, II, do CPC, por omissão, 
assegurando que não foi apreciada a questão acerca dos honorários 
advocatícios; ao art. 43 do CTN e divergência jurisprudencial, asseverando 
que incide imposto de renda sobre os valores percebidos a título de licença
prêmio e abono pecuniário de férias, pois houve acréscimo patrimonial, re
gistrando que o abono pecuniário de férias não se confunde com as fé rias 
previstas no Enunciado 125 da Súmula do STJ; ao art. 20, § 4º, do CPC, ao 
argumento de que, quando vencida a Fazenda Pública, o magistrado deverá 
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fixar a verba honorária utilizando-se de critério de equidade, de forma a 
arbitrá-la com maior moderação. 

Contra-razões não apresentadas. 
O recurso foi admitido no Tribunal a quo, subindo os autos a esta eg. 

Corte, onde vieram a mim conclusos . 
Dispensei o parecer do Ministério Público Federal nos termos regimen

tais. 
É o relatório. 

VOTO 
EXMO. SR. MINISTRO FRANCISCO PEÇANHA MARTINS (Relator): 
A FAZENDA NACIONAL insurge-se contra o aresto recorrido, sus

tentando que incide o imposto de renda sobre as parcelas relativas à licença
prêmio e ao abono pecuniário de férias, pois elas representam acréscimo 
patrimonial. 

O acórdão ficou resumido nos seguintes termos (fls. 95): 
"TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IIBNDA. CONVERSÃO DE UM TER

ÇO DE FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO E LICENÇA-PRÊMIO. NÃO 

INCIDÊNCIA. 
1. Impossibilidade de incidência do imposto de renda sobre verbas 

indenizatórias, recebidas em face de conversão de um terço de férias em abo

no pecuniário, licença-prêmio e ausências permitidas ao trabalho para trato 

de interesse particular não gozadas. 
2. A permanência do servidor no trabalho em períodos reservados para as 

férias e/ou licença-prêmio, revela a necessidade dos serviços prestados pelo 
mesmo ao Órgão ao qual está vinculado. 

3. Precedentes jurisprudenciais. 
4. Aplicação das Súmulas 125 e 136 do eg. Superior Tribunal de Justiça. 
5. Apelação e remessa improvidas. " 
Os embargos de declaração opostos pela FAZENDA NACIONAL res

taram assim ementados (fls. 114): 
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TENTATI

VA DE IIBDISCUTIR O MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE 
OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. 

1. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir 

o mérito de decisão fundamentada. 
2. Inexiste obrigatoriedade do acórdão se pronunciar sobre todo o elenco 
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de indagações fonnuladas pelas partes, sendo necessária a motivação, ainda 
que com base em outros fundamentos, para decidir a questão posta em juízo. 

3. Embargos improvidos. " 
No recurso especial assevera nulidade do acórdão, por omissão; a inci

dência do imposto de renda sobre os valores referentes a licença-prêmio e 
abono pecuniário de férias e ausência de equidade pelo magistrado na fixa
ção da verba honorária. Diz violados os artigos 535, II, do CPC, 43 do CTN 
e divergência jurisprudencial, e 20, § 4º, do CPC. 

Não assiste razão à Fazenda recorrente. 
Não tenho por configurada a violação ao art. 535, II, do CPC, pois o 

Tribunal de origem julgou satisfatoriamente a lide, solucionando a questão 
dita controvertida. Os embargos de declaração têm sua restrita previsão 
descrita no art. 535, I e II, do CPC, sendo cabíveis apenas para suprir obs
curidade, contradição ou omissão do julgado. Por isso, não são o meio ade
quado para suscitar questão não tratada no acórdão embargado. Cito os 
seguintes precedentes: 

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO 
INDENE DE VÍCIOS. MULTA PROTELATÓRIA. 

- Inocorrendo os vícios constantes do art. 535 do CPC, ou manifesto equí

voco no julgado, não há como se conhecer dos embargos declaratórios opos
tos com a finalidade de modificar o desate da lide. 

- Caracterizado o intuito meramente protelatório dos embargos, impõe-se 
a aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC. 

- Embargos rejeitados." (EDRESP 637.357/PE, de minha relataria, DJ 

07.03.2005) 
"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBAR

GOS DE DIVERGÊNCIA E DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRIN

CÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS 

VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. 

1. Embargos de declaração com a finalidade de demonstrar o cabimento 

simultâneo de embargos de divergência e recurso extraordinário em face da 

mesma decisão. 
2. O órgão colegiado decidiu que, à luz da necessidade de exaurimento da 

via recursai no âmbito do STJ, para após ensejar o recurso extraordinário, 

ocorrera preclusão consumativa à interposição primeira do recurso extraordi

nário antes dos embargos de divergência. 

Revista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 58 - abr/mai/jun 2008 142 

• 

.. 

.. 

• 

• 
.. 



.. 

.. 

3. Não obstante seja possível essa interposição simultânea com o sobres
tamento do recurso ao Pretório Excelso, é inviável em embargos de declara
ção onde esposada tese contrária, se pretenda modificar referido entendimen
to, posto ausentes os vícios ensejadores do mecanismo de declaração. 

4. É que é assente no E. STJ que, inocorrentes as hipóteses de omissão, 
contradição, obscuridade ou erro material, não há como prosperar o incon
formismo, cujo real objetivo é a pretensão de reformar o decisum no que pertine 
ao mérito da questão, o que é inviável de ser revisado em sede de embargos de 
declaração, dentro dos estreitos limites previstos no artigo 535 do CPC. 

5. Embargos de declaração rejeitados." (EADRES 511.234/DF, Relator(a) 
Ministro LUIZ FUX, DJ 28.02.2005) 

As questões referentes à incidência do imposto de renda sobre as licen
ças-prêmios convertidas em pecúnia já estão pacificadas pela jurisprudência 
das Turmas integrantes da eg. Primeira Seção deste Tribunal a partir da 
edição do Verbete 136, assim ementado: 

"Súmula nº 136: O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessi
dade do serviço não está sujeito ao imposto de renda". 

O entendimento seguiu a orientação de não constituírem tais verbas em 
acréscimos patrimoniais, subsumidos na hipótese do art. 43 do CTN. 

Nesse sentido: 
"TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA. FÉRIAS 

E LICENÇA-PRÊMIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 
- O Superior Tribunal de Justiça através da Súmula 125, consagrou o en

tendimento de que não incide Imposto de Renda sobre férias não gozadas. 
- No mesmo sentido, a aplicação do Enunciado 136 desta Corte não de

pende da comprovação da necessidade de serviço, porquanto o não usufruto 
de tal benefício estabelece uma presunção em favor do empregado. 

- Recurso conhecido e provido." (REsp. 331.101-SP, D.J. 22.04.02, Rei. 
Min. Luiz Fu.x) 

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO NÃO 
GOZADAS. IMPOSTO DE RENDA. NEGATIVA DE INCIDÊNCIA. 

- Não incide Imposto de Renda sobre as férias e Licenças-Prêmios trans
formadas em pecúnia, em face de sua natureza indenizatória, independente
mente da comprovação de terem sido utilizadas por necessidade de serviço. 

- Agravo regimental improvido." (AGA 418.112-DF, D.J. 12.08.02, Rel. 
Min. Francisco Falcão). 
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Na mesma orientação o entendimento desta Corte de que a indenização 
em pecúnia, na hipótese de abono pecuniário de férias, não se traduz em 
acréscimo patrimonial, gerando indenização sem natureza salarial. Em con
seqüência, não incide o imposto de renda sobre essas verbas. 

Nesse sentido: 
"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 535 DO CPC. LI

CENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS E 
ABONOS-ASSIDUIDADE (APIP'S) CONVERTIDOS EM PECÚNIA. NA
TUREZA INDENIZATÓRIA. IMPOSTO DE RENDA. NÃO-INCIDÊNCIA. 

1. Não há violação ao artigo 535 do Código de Processo Civil quando o 
Tribunal de origem resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada, 
apenas não adotando a tese da recorrente. 

2. O julgador não precisa responder todas as alegações das partes se já 

tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem está obri
gado a ater-se aos fundamentos por elas indicados. 

3. Os valores recebidos a título de licença-prêmio não gozada são de cará
ter indenizatório, não constituindo acréscimo patrimonial a ensejar a inci

dência do Imposto de Renda. 
4. Esta Corte tem entendimento pacífico pela não-incidência do Imposto 

de Renda sobre o abono pecuniário de férias e os abonos-assiduidade (APIP's) 
convertidos em pecúnia. Precedentes. 

5. Recurso especial improvido." (RESP 673.488/RN, Relator(a) Ministro 
CASTRO MEIRA, DJ 21.03.2005) 

"RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ABONO PECUNIÁRIO DE 
FÉRIAS. AUSÊNCIAS PERMITIDAS AO TRABALHO (APIP). NÃO-IN
CIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. SELIC. PERCENTUAL FIXADO 
PARA VERBA HONORÁRIA NÃO PREQUESTIONADO. SÚMULA 83/ 
STJ 

Havendo o direito do empregado de faltar excepcionalmente ao trabalho, 

traduzido nessa ausência permitida, o impedimento do exercício dessa facul
dade ocasiona prejuízo, que é ressarcido mediante o pagamento em pecúnia 
para reparar a perda do direito. 

Tratando-se de recompensa dada ao empregado, e, havendo impossibili

dade de gozo dessa recompensa, a natureza indenizatória desse pagamento 
não se modifica para salarial, diante da conversão em pecúnia desse direito. 

Nesse passo, o dinheiro pago em substituição a essa recompensa não se 
traduz em riqueza nova, nem tampouco em acréscimo patrimonial, mas ape-
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nas recompõe o patrimônio do empregado que sofreu prejuízo por não exerci
tar esse direito à folga. Em conseqüência, não incide o imposto de renda sobre 
essa indenização. 

O mesmo entendimento se aplica à pretendida incidência do imposto de 
renda sobre as parcelas relativas ao abono pecuniário de fé rias. 

No que concerne aos índices de correção monetária a serem aplicados na 
repetição de indébito tributário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Jus
tiça firmou o entendimento no seguinte sentido: a) por meio do IPC, no perío
do de março/1990 a janeiro/1991; b) a partir da promulgação da Lei nº 
8.177/91, a aplicação do INPC (de fevereiro/91 até dezembro/1991); e c) só 
após janeiro/1992, a aplicação da UFIR, nos moldes estabelecidos pela Lei 
nº 8.383/91 (REsp 503.841/DF, Rei. Ministro José Delgado, DJ 02.06.2003, 
p. 226). Com a ressalva do entendimento deste Relator acerca da 
inconstitucionalidade, a Taxa SELIC deve ser aplicada a partir de janeiro/96. 

Também não merece prosperar o recurso no que concerne ao percentual 
utilizado para a fttação dos honorários advocatícios, dada a falta do neces
sário prequestionamento. 

Recurso especial não-conhecido." (RESP 659.991/PE, Relator(a) Minis
tro FRANCIULLI NETTO, DJ 14.03.2005) 

Quanto à alegada violação ao art. 20, § 4º, do CPC, as matérias nele 
tratadas não foram debatidas no acórdão recorrido. Ausente, portanto, o 
prequestionamento, condição viabilizadora da apreciação do recurso espe
cial, incidindo o óbice contido na Súmula 282 do STF. 

A configuração do prequestionamento envolve a emissão de juízo decisório 
sobre a questão jurídica controvertida, não bastando a simples menção ou 
referência pelo acórdão recorrido dos dispositivos tidos por violados. 

Nesse sentido: 
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MA

TERIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS 
DE DECLARAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. 

1. Comprovada a tempestividade dos embargos de declaração. 
2. A configuração do prequestionamento envolve a emissão de um juízo 

decisório sobre a questão jurídica controvertida, não bastando à viabilização 
do acesso à instância extraordinária a simples menção ou referência pelo 
acórdão recorrido aos dispositivos tidos por malf eridos. 

3. Embargos de declaração acolhidos para, sanando-se o e"o material 
apontado, rejeitar os embargos declaratórios anteriormente opostos." (EDcl 
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nos EDcl no REsp 611.026/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 
25.04.2005). 

"RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESUNÇÃO DE 
CERTEZA E LIQÜIDEZ DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATWA. AUSÊNCIA 
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DIVER
GÊNCIA NÃO-CONFIGURADA. 

Os artigos tidos por violados não foram ventilados pelo v. acórdão recor
rido, uma vez que a Corte a quo não emitiu juízo de valor acerca deles, pelo 
que não restou cumprido o requisito do prequestionamento, entendido como 
o necessário e indispensável exame da questão pela decisão atacada, apto a 
viabilizar a pretensão recursai, o que determina a incidência das Súmulas ns. 
282 e 356 do Excelso Supremo Tribunal Federal. 

Ademais, se a reco"ente entendesse existir alguma eiva no acórdão impug
nado, deveria ter ajuizado embargos declaratórios, a fim de ter acesso à ins
tância especial. 

Não realizou a reco"ente o necessário cotejo analítico, bem como não 
restou adequadamente apresentada a divergência, pois, apesar da transcrição 
de ementa, não demonstrou suficientemente as circunstâncias identificadoras 
da divergência entre o caso confrontado e o v. aresto paradigma, vindo em 
desacordo com o que já está pacificado na jurisprudência desta egrégi,a Corte. 

Recurso especial não-conhecido." (REsp 545. 742/CE, Rei. Min. Franciulli 
Netto, DJ 11.04.2005). 

Diante do exposto, conheço do recurso, mas lhe nego provimento. 

CERTIDÃO DE JULGAMENTO 
SEGUNDA TURMA 
Número Registro: 2003/0158733-4 REsp 584508 / PB 
Número Origem: 200005000535116 
PAUTA: 16/06/2005 JULGADO: 16/06/2005 

Relator 
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS 
Presidente da Sessão 
Exmo. Sr. Ministro FRANCIULLI NETTO 
Subprocurador-Geral da República 
Exmo. Sr. Dr. CARLOS EDUARDO DE OLVEIRA VASCONCELOS 
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Secretária 
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI 

AUTUAÇÃO 
RECORRENTE: FAZENDA NACIONAL 
PROCURADOR: MARTA SUZI PEIXOTO PAIVA LINARD 

E OUTROS 
RECORRIDO: 

ADVOGADO: 

PEDRO ALCÂNTARA CAMPOS 
CAVALCANTI E OUTROS 
AGOSTINHO ALBERIO FERNANDES 
DUARTE E OUTRO 

ASSUNTO: Tributário -Imposto de Renda -Licença-Prêmio 
/ Servidor Público 

CERTIDÃO 
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em 

epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: 
"A Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos ter

mos do voto do Sr. Ministro-Relator." 
Os Srs. Ministros Franciulli Netto, João Otávio de Noronha e Castro 

Meira votaram com o Sr. Ministro Relator. 
Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Eliana Calmon. 
Brasília, 16 de junho de 2005 
VALÉRIA ALVIM DUSI 
Secretária 

CERTIDÃO DE JULGAMENTO 
SEGUNDA TURMA 
Número Registro: 2003/0158733-4 
Número Origem: 200005000535116 
PAUTA: 16/06/2005 

Relator 

REsp 584508 I PB 

JULGADO: 28/06/2005 

Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS 
Presidente da Sessão 
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA 
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Subprocurador-Geral da República 
Exmo. Sr. Dr. EUGÊNIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO 
Secretária 
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI 

AUTUAÇÃO 
RECORRENTE: FAZENDA NACIONAL 
PROCURADOR: MARTA SUZI PEIXOTO PAIVA LINARD 

E OUTROS 
RECORRIDO: 

ADVOGADO: 

PEDRO ALCÂNTARA CAMPOS 
CAVALCANTI E OUTROS 
AGOSTINHO ALBERIO FERNANDES 
DUARTE E OUTRO 

ASSUNTO: Tributário -Imposto de Renda -Licença-Prêmio 
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CERTIDÃO 
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em 

epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: 
"Retificando-se a proclamação do resultado de julgamento da sessão do 

dia 16/06/2005: a Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso, 
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator." 

Os Srs. Ministros Franciulli Netto, João Otávio de Noronha e Castro 
Meira votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Eliana Calmon. 

Brasília, 28 de junho de 2005 
VALÉRIA ALVIM DUSI 
Secretária 
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3. PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
COMARCA DE RIO CLARO 
3ª Vara Criminal da Comarca de Rio Claro - SP 
Processo n. 1686/2006 

Vistos, 
Issac Silva de Oliveira, qualificado nos autos e atuando em causa pró

pria, impetrou o presente "Habeas Corpus" preventivo, com pedido de 
liminar, contra ato da Dra. Sueli Isler, DD Delegada de Polícia Titular do 3º 
Distrito Policial desta cidade de Rio Claro. 

Segundo a inicial, o paciente é 2º Tenente da Polícia Militar, e em 22 de 
novembro de 2006 teria invadido a residência do também policial militar 
Davi Fernandes, que registrou contra o primeiro Boletim de Ocorrência 
pela prática dos delitos de invasão de domicílio e constrangimento ilegal. 
Em decorrência do BO lavrado pelo policial militar Davi Fernandes, a d. 
Autoridade Coatora instaurou o respectivo Termo Circunstanciado para 
apuração dos fatos, sendo ainda instaurado Inquérito Policial Militar com a 
mesma finalidade. 

Entende o paciente/impetrante que os ilícitos em tese praticados por ele 
em serviço se amoldam aos tipos previstos nos artigos 222 e 226 do Código 
Penal Militar, carecendo de competência a d. Autoridade Impetrada para a 
instauração de Termo Circunstanciado, por força do que dispõe o artigo 
144, parágrafo 4º, da Constituição Federal. 

Assim, o que pretende é a concessão de ordem pra que seja determinado 
o arquivamento do Termo Circunstanciado n. 131/06, bem como declarada a 
inexistência de justa causa para sua instauração, no âmbito de Justiça Comum. 

Juntou documentos. 
Foi concedida liminar, nos termos da r. decisão de fls. 16/17. 
Foram prestadas informações de fls.19, acompanhada de documentos. 
Em parecer de fls 38, o d. representante do Ministério Público opinou 

pela concessão parcial do Habeas Corpus, apenas para que seja determina
do o arquivamento do Termo Circunstanciado instaurado contra o paciente. 

É o relatório. 

DECIDO. 
O caso é de concessão parcial da ordem. 
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De acordo com a prova documental trazida aos autos, no dia 20 de no
vembro de 2006, o paciente, na qualidade de 2º Tenente da Polícia Militar, e 
em serviço, teria ingressado na residência do também policial militar Davi 
Fernandes, e o repreendido, na frente de seus familiares, pelo fato de estar 
sem o uniforme da Corporação. 

Retrata a prova documental que ambos os envolvidos no episódio esta
vam de serviço, sendo o paciente o Comandante da Força Patrulha (fls.08), 
e a suposta vítima escalada para o patrulhamento padrão no dia 20 de no
vembro de 2006. 

Não obstante o fato envolver dois policiais militares de serviço, a d. Au
toridade impetrada instaurou o Termo Circunstanciado n. 131/06, para apu
ração dos crimes de invasão de domicílio e constrangimento ilegal. 

Exatamente por envolver policiais militares no exercício de suas fun
ções, a competência para a apuração da prática de eventual delito cabe à 

Justiça Militar, por força do que dispõe o artigo 9º, inciso II, alínea "a", do 
Código Penal Militar, transcrito à fls. 04. 

A própria Lei n. 9.099/95, em seu artigo 90-A, introduzido pela Lei 9.839/ 
99, exclui do âmbito de competência do Juizado Especial Criminal os cri
mes militares propriamente ditos. 

Vale ainda observar que o fato já vem sendo apurado em Inquérito Poli
cial Militar, conforme demonstrado à fls. 07. 

Assim o caso é de concessão da presente ordem de Habeas Corpus, mas 
apenas para ser determinado o arquivamento do Termo Circunstanciado n. 
131/06, em razão da incompetência "ratione materiae" da d. Autoridade 
Impetrada. Não cabe ser declarada a ausência de justa causa para a instau
ração do procedimento, pois tal declaração implicaria em análise do próprio 
mérito, implicando em invasão da competência da Justiça Militar pela Justi
ça Comum. 

Pelo exposto, CONCEDO EM PARTE o presente Habeas Corpus, ape
nas para determinar o trancamento do Termo Circunstanciado n. 131/06. 

Decorrido o prazo de eventual recurso voluntário, remetem-se os autos 
ao Eg. Colégio Recursai da comarca, por força do que determina o artigo 
574, inciso I, do Código de Processo Penal. 

PRI 

Rio Claro, 15 de janeiro de 2007 
Sérgio Lazzareschi de Mesquita - Juiz de Direito 
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Use suam' 
o Ho 

Se cada um de nós ajudar com algumas moedinhas por mês, o Hospital Militar 
vai ficar nota 1 O! Colabore. No final das contas, quem sai ganhando é você. 

Associe-se: 
e-mail propm@uol.com.br 

Telefax:(11) 2959-9906 - 2971-1409 - 2977-0771 - Fone: (11) 2971-1461 



Participe da 

Pró-PIVI 

Se você ajudar, o campo é imenso. 
Cada um participa com aquilo que pode dar. 
Se você é alegre, dê sua alegria; 
Se você é paciente, dê sua paciência; 
Se você é habilidoso, dê sua habilidade; 
Se você tem tempo, ajude com o seu tempo. 
Se você é instruído, transmita os seus conhecimentos. 

Na nossa Associação algumas pessoas participam dando o seu tempo 
assistindo e dando apoio aos pacientes do H.P.M; 
Outras tem dado o seu conhecimento profissional e técnico para fazer 
funcionar o sistema. 
Outras, ainda, tem contribuído com dinheiro, materiais ou serviços para 
melhorar a qualidade do tendimen ao P li i 1 Militar no nosso sistema 
de saúde. 
VocêPolicialMilitarp PRó_PM. 
Com uma pequena co ndo a todos e a você • 
mesmo. 
Venha juntar-se a nós e 
participar. 
O Voluntário é aquele q 

go que também queira 

cer um ser humano. 

Rua Alfredo Pujol, 285 - Conjunto 53 - Santana - CEP: 02017-01 O - São Pauo. 

grelefax:(11) 2959-9906 - 2971-1409 - 2977-0771 - Fone: (11) 2971-1461 
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 CANÇÃO DO o,JJAVO BATALHÃO 

Letia • Música 
Maj Res PM Camerino Peilfera de OUve·ra 

ADIANTE, COMPANHEIIRDS 

Sob o manto do ,oéu ban.deira1nte, 

Vamos.,. bravos., à Hda. enl'mntar 

A peleja i nfirtda, vibrante, 
Vamos,. falcões audazes, lut.a r 

Nossa Ili~ de paz, de ,esperança 

Que, tra1vada ao abrigo ce~este, 
A!lJre eS:paço e o garante à pujança 

Que eletriiza a motrliZ Zolíla westé. 

1Refrao 
Adiante comparihei1ros 

Do Oitavo Batalhso, adiiante·! 
Paul isita!lOS brasileiros 

Destemidos., heroicos, avante! 
' Pela l e i e pela grei"' , 

Adiante , companheiros! 

Resol1lLltoS, com o peito de açot 
Todo arrdor ,e· a vontade miaiLs forte, 

Se a má sorte detém nnsso passo, 

Afrontamos~ altivos a morte 

Que o bom Deus nos dê fotça bastamte 

- a léibuta. de· par co'a razão, 
Paira em mar:cha seguirmos avante. 

Pa!Z e amor sempre llO coração,. 

Refrão 
Adiante, compa 11heiros ••• 


